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დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N 28, 12.09.2016      

 

 

 

საბაკალავრო პროგრამა 

ინგლისური ფილოლოგია /English Philology 

 უმაღლესი აკადემიური განათლების I საფეხური:  ბაკალავრიატი 

 სწავლების ენა:  ქართული /სასწავლო კურსების ნაწილი შეთავაზებულია ინგლისურად 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:   აკადემიური 

 მიმართულება/სპეციალობა    ჰუმანიტარული მეცნიერებები/ფილოლოგია  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    ინგლისური ფილოლოგიის  ბაკალავრი 

                                                                                                      /Bachelor  of English Philology/ 

 სწავლის ხანგრძლივობა:    8 სემესტრი 

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:    240 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელი:    მაია მარღანია 

 საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

 

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირი, 

რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების 

საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში.  

 ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და             

ლიტერატურა; ზოგადი უნარები; უცხო ენა - ინგლისური ენა, არჩევითი მეოთხე საგნიდან - ისტორია, 

ლიტერატურა, გეოგრაფია, ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება. 

 ინგლისური ენის მინიმალურ ზღვარს სასწავლო  უნივერსიტეტი ადგენს - 35%+1; 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის 

უფლება დასაშვებია: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 

მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 
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გ) პირებისათვის ( გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა 

და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა ), რომლებიც უცხო ქვეყანაში 

ცხოვრობდნენ ბოლო 1 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში , სწავლობენ / სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები / კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში . 

 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) დამტკიცებული 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ― შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხული 

სტუდენტები;  

პროგრამის აქტუალობა 

‖ინგლისური ფილოლოგიის‖ საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს მსოფლიო 

გლობალიზაციის პირობებში მიმდინარე პროცესები და ინგლისური ენის სტატუსი და როლი მსოფლიოში, 

რაც მან მიიღო ბოლო წლების განმავლობაში. უცხო ენების სწავლება ემსახურება ეროვნულ და საკაცობრიო 

ღირებულებებთან ნაზიარები, თავისუფალი პიროვნების აღზრდას, რომელიც შეძლებს თავისი წვლილის 

შეტანას სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში.  

  საქართველო ენობრივად და კულტურულად მრავალფეროვან სივრცეში შევიდა. უცხოური ენების ცოდნის 

გარეშე შეუძლებელია ამ სივრცეში ინტეგრირება და საკუთარი პიროვნული შესაძლებლობების 

სრულფასოვანი რეალიზება, ამიტომაც წინამდებარე  პროგრამა ითვალისწინებს მინიმუმ ორი უცხო ენის 

სწავლებას.  

     საქართველო აქტიურად მიისწრაფის ევროპული სივცრიცისა და ჩრდილო-ამერიკული ალიანსისკენ.  ამ 

გლობალური მიზნის მიღწევის წინაპირობას წარმოადგენს ინგლისური  ენის ცოდნა მაღალ პროფესიულ 

დონეზე.  

       დღეს მნიშვნელოვანია არა მარტო ინგლისური ენის ცოდნა, არამედ მისი გაგება, აღქმა, უნარების 

გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. უცხო ენების მცოდნე სპეციალისტები შეძლებენ  ადაპტირებას  

მუდმივად ცვალებად სამყაროში და თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში.  

დღეს უცხო ენების ცოდნა - თანამედროვე  ცხოვრების მნიშვნელოვანი ასპექტია. ეს არის განათლება, 

კარიერა, საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვების საშუალება.  გარდა ამისა, ინგლისური 

ენა არის lingua franca ევროპულ საქმიან ურთიერთობებში და მეცნიერებში.  

 

პროგრამის მიზანი 

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სასწავლო 

და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს, კვალიფიციური, 

თეორიული ცოდნით,  პრაქტიკული უნარებითა და პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი, 

პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, 

რომელსაც ექნება უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი 

დარგობრივი და ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები და შეძლებს დაიმკვიდროს ადგილი ქართულ 

აკადემიურ სივრცესა და შრომის ბაზარზე.  

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ეროვნული თვითშეგნების ფორმირებასა 

და მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბებას. კრეატიული და კრიტიკული აზროვნება 
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უზრუნველყოფს სტუდენტის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე. ასევე, განაპირობებს სტუდენტის 

მზაობას სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული 

კომპეტენციებით აღჭურვილი ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრის მომზადება, რომელიც შეიძენს  

ლინგვისტურ (ენობრივ), სამეტყველო, სოციოკულტურულ, დისკურსულ და კომპენსატორულ 

კომპეტენციებს, რათა სწორად გამოიყენოს ენოვრივი და სამეტყველო ნორმები და ადეკვატურად შეარჩიოს 

საკომუნიკაციო ქცევის წესები სოციოკულტურული, აკადემიური და პროფესიული სამეტყველო  

სიტუაციების გათვალისწინებით. 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის უმთავრესი მიზანია, რომ კურსდამთავრებული 

დაეუფლოს ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი დონის 

(Common European Framework of Reference, CEFR)  მინიმუმ ორ უცხო ენას - ინგლისურ ენას C 1 

(Advanced- (Effective Operational Proficiency/პროფესიული ფლობის დონეზე) და მეორე უცხო ენას (რუსული ან 

ფრანგული )  B 2 (ზღვრულ განვითარებულ)დონეზე) და ასევე  შეასწავლოს სხვადასხვა ჟანრის დარგობრივი 

ლიტერატურული ნაწარმოები და განუვითაროს მათი კრიტიკული ანალიზის, ლიტერატურული ტექსტების 

ფორმალური, ესთეტიკური და სტრუქტურული ნიშანთვისებების შეფასების უნარები, ინგლისური ენის 

პრაქტიკული და თეორიული კურსები, ინგლისურ ლიტერატურასთან დაკავშირებული სხვა კომპლექსური 

საკითხები. 

  ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის პრიორიტეტული მიზნებია: 

სტუდენტს  განუვითარდეს მულტილინგვური კომპეტენცია;  სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, 

საუბარი) მინიმუმ ორ უცხოურ ენაზე ( ინგლისური და რუსული ან ფრანგული ) 

გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი; 

ჩამოუყალიბდეს დადებითი დამოკიდებულება ენობრივ-კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ და 

გააცნობიეროს იგი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება; 

განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი; 

მოემზადოს თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული იდენტობის წარმომადგენლებთან; 

განუვითარდეს ენების ეფექტურად სწავლის უნარი. 

 ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამომდინარე ხდება კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა. ეს ამოცანები სამ 

კატეგორიად დაიყოფა: 

სხვადასხვა ტიპის ცოდნის შეძენა: 

გრამატიკისა და ლექსიკის ცოდნა; მართლწერისა და მართლმეტყველების  ნორმების ცოდნა მაღალ 

პროფესიულ დონეზე; უცხოენოვანი ქვეყნების კულტურის გაცნობა;  დარგობრივი ტექსტის სახეებისა და 

მათი მახასიათებლების და ინტეპრეტაციის ცოდნა; წერის, მოსმენის, კითხვისა და საუბრის ცოდნა შესაბამის 

დონეზე. 

 

სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების განვითარება: 
სამეტყველო უნარ-ჩვევების; ენობრივი უნარ-ჩვევების; სტრატეგიული უნარ-ჩვევების; ისეთი სამოქალაქო 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა თანამშრომლობა, თავისუფალი არჩევანის გაკეთება, 

თვითსრულყოფა, შემოქმედებითობა და სხვა. 

 
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება: 
ინდივიდუალური მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა; ენობრივ-კულტურული კუთვნილების 

განცდა; კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის, მისი განუმეორებლობის დაფასება და პატივისცემა; 

პოზიტიური დამოკიდებულება როგორც კულტურული, ისე ინდივიდუალური მრავალფეროვნების მიმართ 

და მისი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინების აღქმა; ინტერესი უცხო სამყაროს 

მიმართ. 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 
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 საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და 

ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების 

მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 

 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის 

მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად. 

კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), ხოლო 

წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის ინდივიდუალური 

დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა; 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 

 ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას (სემინარულ/პრაქტიკულ მეცადინეობას), შუალედუ-

რი და დასკვნითი გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას; 

 საბაკალავრო ნაშრომის  მომზადება-დაცვას სპეციალობაში. 

პროგრამის სტრუქტურა 

ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა                                     240 ECTS კრედიტი: 

მათ შორის: 

ა)საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები:                                   50 ECTS კრედიტი 

ბ)სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები:                                    139 ECTS კრედიტი   

მათ შორის   საბაკალავრო ნაშრომი:                                                                                     10 ECTS კრედიტი 

არჩევითი სასწავლო კურსები:                                                                სულ 51 ECTS კრედიტი: 

დ)სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები                                                                 30 ECTS კრედიტი 

ე) თავისუფალი/არჩევითი სასწავლო კურსები:                                                   21 ECTS კრედიტი 

 

შენიშვნა:  თავისუფალი  სასწავლო კურსების არჩევა ხდება უნივერისიტეტში რეალიზებული სხვა 
საბაკალავრო პროგრამებიდან საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედვით. 

 
ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირა, მათ  შორის 15 კვირა  

სასწავლო, დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი გამოცდების პერიოდი, 

მე–19 და მე–20 კვირა დასკვნითი გამოცდების გადაბარების პერიოდი. დასკვნით და შესაბამის დამატებით 

გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა.  მე–8 კვირაში ტარდება შუალედური 

გამოცდები.  

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სავალდებულო სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრა-

მაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევრობა 

განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. პროგრამას დანართის 

სახით ახლავს კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

 

სწავლების ფორმები 
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სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი  ფორმები: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/ 

სემინარული მეცადინეობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა, სტუდენტთა 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სწავლებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც საბაკალავრო 

პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება  

სწავლებისა და სწავლის  როგორც ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში აპრობირებული კლასიკური  

მეთოდები, ისე ზოგადი ფილოლოგიური კომპეტენციის, ენისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის საჭირო 

სპეციფიკური მეთოდები. 

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, ინტერაქტიური 

მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის აღწერის საფუძველზე თეორიული დებულებების ახსნის მეთოდები; 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი - დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, დამუშავება და 

ანალიზი; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: თეზისების 

შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება, და ა.შ. 

 პრაქტიკული მეთოდები სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს.  სტუდენტი შეძენილი 

ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად:  პრაქტიკული 

მეცადინეობა, პრაქტიკა.  

 დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის 

ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან,  უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის 

დასაბუთების უნარს. 

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის 

მიერ. 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 

შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს. 

 პრეზენტაცია - არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა და მიღებული 

შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს სტუდენტთა 

მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პრეზენტაციაზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 

პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. 

პრეზენტაცია განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად 

და კონკრეტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 

წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ან რამდენიმე საგნის (საგანთა ინტეგრაციის) 

ფარგლებში. დასრულების შემდეგ პრეზენტაცია წარედგინება ფართო აუდიტორიას. 

 ჯგუფური (წყვილური) (COLLABORATIVE) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფებად (წყვილებად) 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 
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ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას 

სასწავლო პროცესში.  

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - 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. 

 გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავებული, 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; 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. 

 გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი (The Grammar Translation Method), რომლის მთავარი 

მიზანია წერითი თარგმანისა და კითხვის სწავლა. გარკვეული გრამატიკული წესების ათვისებისათვის 

გამოიყენება სპეციალური ტექსტები და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ტექსტებზე-სიტყვების დამახსოვრება, 

ორთოგრაფიისა და გრამატიკის შესწავლა. 

 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური 

თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება 

მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური 

თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში 

მისი დაცვის უნარს.  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ 

შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.  

 ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

 დედუქცია - დედუქცია შემეცნების ისეთი მეცნიერული მეთოდია, რომელიც გულისხმობს საერთო 

ნიშან-თვისებიდან კერძო ნიშნების გამოყოფას. ამ დროს აზროვნება ისე მიმდინარეობს, რომ ყოველი 

კომპონენტი ლოგიკურად გამომდინარეობს წინა აზრიდან. დედუქციური მეთოდი საშუალებას გვაძლევს, 

გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა, გამოვყოთ საერთო პრინციპები და კანონები, რომლებიც არ მოგვცემს 

შეცდომის დაშვების უფლებას: ისინი კონკრეტული მოვლენის ფაქტობრივი სინამდვილის დადგენაში 

გვეხმარება. 

 ანალიზი - გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული შემთხვევები, 

რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე უცნობ მხარეებს. ანალიზის 

მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც 

ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას.  

 სინთეზის მეთოდი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ წარმოდგენის 

შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი―ს დანახვის უნარის განვითარებას. 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში. 
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 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 TBL მეთოდი (task based learning)-ეს არის ამოცანაზე დაფუძნებული საწავლება, რომელიც ანვითარებს 

სტუდენტის ლოგიკური მსჯელობის, არგუმენტირების, შეფასების და კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის 

გადაჭრის და მიღებული დასკვნების დასაბუთების უნარს. 

 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი ითვალისწინებს უცხო ენის სწავლების პროცესში 

CD დისკების გამოყენებას. ასევე სხვადასხვა სასწავლო კურსების შესწავლისას ელექტრონული მასალების 

გამოყენებას. 

სასწავლო კურსის სილაბუსში კონკრეტულად არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას 

გამოყენებული სწავლების მეთოდები. 

 

ფილოლოგიური კომპეტენციის, ენისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის საჭირო სპეციფიკური მეთოდები: 

 გამორჩეულია  კომუნიკაციური მეთოდი (Communicative Language Teaching) რომელიც წარმოადგენს 

დღესდღეობით ყველაზე პოპულარულ და ეფექტურ მეთოდს უცხო ენის შესასწავლად. კომუნიკაციური 

მიდგომა მიმართულია ენობრივის კომპეტენციის დახვეწაზე და თანაბრად უნვითარებს შემსწავლელს 

ოთხივე უნარს (საუბარი, წერა, კითხვა და მოსმენა). ძირითადი დატვირთვა აქვს ინტერაქციებს წყვილში 

და ჯგუფში, რომელშიც სტუდენტი აქტიურად არის ჩართული. ინტერაქციის ფარგლებში ხდება აზრების 

გაზიარება, კითხვა-პასუხის რეჯიმში მუშაობა, მოსაზრების განსჯა-ანალიზი, საკუთარი 

დამოკიდებულების დაფიქსირება, დებატები, დიალოგი და როლური გათამაშებები. კომუნიკაციური 

სწვალების დროს აქტიურად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტის 

აქტრიურ ჩართულობას ჯგუფურ მუშაობაში და წარმოადგენს ეფექტურ მეთოდს უცხო ენის 

დასაუფლებალად:   

 აუდიოლინგვისტური მეთოდი (Audio-lingual Method)-რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: 

სტუდენტები ისმენენ და იმეორებენ მასწავლებლის მიერ არაერთხელ განმეორებულ ჩანაწერებს. 

 პირდაპირი  მეთოდი (The Direct Method)-ენის სწავლება ხდება პირველივე დღიდან. მშობლიური ენის 

გამოყენება იკრძალება. იდეა მდგომარეობს მასალის ბუნებრივ  სწავლაში. 

 ჩუმი მეთოდი (Silent Way) -მასწავლებელი მეტს ისმენს, ნაკლებს საუბრობს. გამოთქმის შესწავლის 

მიზნით გამოიყენება ცხრილები, სადაც გამოყოფილია ბგერები. ასეთი გზით  ხდება ახალი სიტყვების 

სწავლა. 

 სწავლების უნარი ისტორიების კითხვისა და მოყოლის თანხლებით (Teaching Proficiency through 

Reading and Storytelling)-მასწალებელი ყვება მოკლე ისტორიებს, რომელიც დატვირთთულია ახალი 

სიტყვებით და ხდება კითხვების დასმა სტუდენტებისადმი, სტუდენტები პასუხობენ მარტივად, მაგრამ 

ემოციური ელფერის თანხლებით.  

 სიტუაციური  სწავლება-ზეპირი მიდგომა (Situational language teaching (Oral Approach). სტუდენტი 

განმეორების გზით იმახსოვრებს ყველაზე გამოყენებად სიტყვებს და ენობრივ კონსტრუქციებს, აქვე ხდება 

მათი გამოყენება პრაქტიკაში. ძირითადი იდეები: ზეპირი მეტყველება დომინირებს წერით მეტყველებაზე, 

შეცდომების თავიდან აცილება ხდება თავიდანვე,  ანალოგიების გამოყენება, სიტყვები იძენენ აზრობრივ 

დატვირთვას მხოლოდ კონტექსტში.  

       სწავლა სწავლებით (Learning by teaching (LdL) — ამ შემთხვევაში პედაგოგი გვევლინება 

კოორდინატორად, ნაკლებად მასწავლებლად. სტუდენტები თვითონ ასწავლიან ერთმანეთს 

დამოუკიდებლად. განიხილება როგორც  კომუნიკაციური სწავლების ნაწილი.   

 აუდიო-ვიზუალური მეთოდი-გამოიყენება მხოლოდ უცხო ენა. ლექცია/პრაქტიკულ მეცადონეობებზე 

გამოიყენება  ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ 
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კითხვებზე; ორჯერ მეორდება იგივე პროცესი, ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, 

ხდება მათი ამოწერა დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 

 დარგობრივი ლიტერატურის და მხატვრული ტექსტების სწავლების მიზნით გამოიყენება ასევე 

ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები: 

 შემოქმედებითი აღქმის მეთოდი (შემოქმედებითი კითხვის მეთოდი), რომლის მიზანია ძლიერი და 

ხანგრძლივი მხატვრული შთაბეჭდილების ხელშეწყობა, რომელიც თანდათანობით ღრმავდება . ამ დროს 

ხდება საუბარი სტუდენტებთან წაკითხულის შთაბეჭდილების გაზიარების მიზნით; წაკითხული 

ნაწარმოებიდან მხატვრული, ზნეობრივი, ფილოსოფიური პრობლემის დასმა; ლექტორის სიტყვა ან 

საუბარი ნაწარმოების შესწავლის შემდეგ; ნაწარმოების საშინაო და სააუდიტორიო კითხვა;  მხატვრული 

კითხვა, მხატვრული კითხვის მოსმენა;  გეგმის შედგენა, ტექსტის შინაარსის თხრობა, მხატვრული მოყოლა, 

წერითი და ზეპირი დასკვნების გაკეთება წაკითხულზე, კრიტიკული შენიშვნების გაკეთება, 

ილუსტრაციების განხილვა, ლექტორის მხრიდან მხატვრული, ხატოვანი კითხვა, მწერლების კითხვა; 

ხატოვანი კითხვის სწავლება, კომენტირებული კითხვა. 

 ანალიზურ-ინტერპრეტაციური (საძიებო) მეთოდი, მისი მიზანია -ლიტერატურული ნაწარმოების 

სიღრმისეული შესწავლა 

 სინთეზური მეთოდი -ახდენს ორმაგი ასპექტის რეალიზებას: ხელოვნებისა და ლიტერატურის 

ერთობლიობა, რომლის მიზანია სწავლისადმი კომპლექსური შემოქმედებითი მიდგომის ხელშეწყობა. 

 ჰერმენევტიკული მეთოდი- ლიტერატურათმცდმენობასა და ლინგვისტიკაში ტექსტის შიდა 

(დაფარული) განმარტებისა და ინტერპრეტაციის უმთავრესი მეთოდი. აქტიურად განოიყენება უცხოეთის 

უმაღლესი განათლების პრატქიკაში ანალიზური კითხვის ლექციებზე.   

 

სწავლის შედეგები 

დარგობრივი და ზოგადი (ტრანფერული) 

 

სწავლის შედეგად ითვლება კომპეტენციების ერთობლიობა, რომლითაც განისაზღვრება, თუ რა უნდა 

იცოდეს, ესმოდეს, და რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს სტუდენტს/კურსდამთავრებულს ამ ცოდნის 

გამოყენებით სასწავლო პროცესის, თუ მისი ცალკეული ეტაპის, დასრულების შედეგად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი 

კომპეტენციები: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

აქვს ჰუმანიტარული მეცნიერებების და ინგლისური ფილოლოგიის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც 

მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. აქვს დარგობრივი სფეროს კომპლექსური 

საკითხების გაცნობიერების უნარი.  

 იცნობს ინგლისური ფილოლოგიის მთავარ კონცეპციებს და მიმართულებებს; ფლობს სათანადო 

ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; აცნობიერებს ლიტერატურის ისტორიული 

ცვლილებების და ენის ფონეტიკური, ლექსიკური, სემანტიკური და პრაგმატიკული მოვლენების როლს 

ინგლისური ფილოლოგიის განვითარებასა და ფუნქციონირებაში. 

 იცნობს ძირითად ენათმეცნიერულ და ლიტერატურათმცოდნეობით ცნებით აპარატს; 

 სტუდენტს აქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისური ენის ისტორიული განვითარების დარგში; ის აცნობიერებს 

ენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებას და ხედავს  ინგლისურ ენას ისტორიულ ჭრილში; თანამედროვე 
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ენაში მიმდინარე მოვლენებს განსაზღვრავს ისტორიული ცვლილებების თვალსაზრისით და ენობრივ 

ცვალებადობას უკავშირებს სოციო–კულტურული კონტექსტის მოდიფიკაციებს. 

 სტუდენტს გააჩნია  სისტემური ცოდნა თანამედროვე ინგლისური ენის ლექსიკურ-სემანტიკური 

სისტემის თავისებურებებზე, სიტყვათწარმოების პროდუქტიულ ტიპებზე, ინგლისური ენის ლექსიკის 

გამდიდრების არსებულ გზებზე და საშუალებებზე.  

 სტუდენტს შეუძლია თანამედროვე ინგლისური ენის სტილისტური ბუნებისა და მისი ფუნქციონალური 

შესაძლებლობების განსაზღვრა; იცის ინგლისური სალიტერატურო და ავთენტური სტილისტური ნორმის 

კანონზომიერებანი; ესმის ფუნქციონალური სტილის როლი ტექსტის ანალიზის პროცესში;  

 სტუდენტი იცნობს ინგლისური ენის, როგორც სისტემის, გრამატიკულ წყობას; ის ერკვევა ენისა და 

მეტყველების ურთიერთმიმართების პრობლემებში;  იცის  მეტყველების ნაწილები, დროები, 

წინადადებების დაყოფის პრინციპები და სახეობები, არსებითი სახელის, ზედსართავის და ზმნის 

გრამატიკული კატეგორიები; ის ფლობს ინგლისური ენის გრამატიკის თეორიულ საფუძვლებს, რაც ძალზე 

მნიშვნელოვანია მისთვის, როგორც მომავალი ენის სპეციალისტისთვის. იცის დარგობრივი ტერმინოლოგია 

 სტუდენტს ესმის თარგმანმცოდნეობაში გამოყენებული მთავარი ცნებები და ტერმინები; იცნობს 

თარგმანის თეორიის ძირითად პრინციპებს, მოკლე ისტორიას, მის პრაგმატიკულ, სემანტიკურ და 

სტილისტიკურ ასპექტებს, თარგმნის პროცესის მოდელირების, ტექსტის მთარგმნელობითი ანალიზის 

მეთოდებს, თარგმნის ძირითად სტრატეგიებსა და მათი ადეკვატურად გამოყენების ხერხებს. აცნობიერებს 

თარგმნის, როგორც ენათაშორისი და ინტერკულტურული კომუნიკაციის არსს; 

 სტუდენტი ერკვევა ტექსტის ლინგვისტიკის ზოგად საკითხებში: ტექსტის სტრუქტურა, კონტექსტი, 

ინტერტექსტუალობა, მხატვრული ტექსტის ანალიზის მეთოდები და სკოლები; ტექსტის ანალიზის 

კომპონენტები, სტრუქტურა, ტექნიკა და სხვა. ერკვევა დარგობრივ ტერმინოპლოგიაში: ფაბულა, სიუჟეტი, 

სიმბოლო, კომპოზიცია და სხვა. 

 იცის  ინგლისური ლიტერატურის განვითარების თავისებურებები შუა საუკუნეებიდან დღემდე, 

ფილოსოფიურ-ესთეტიკური საფუძვლები; ცალკეული ინგლისელი მწერლის მსოფლმხედველობრივი 

პოზიციები და შემოქმედებითი თავისებურებები, თემატიკა და პრობლემატიკა, მათი მხატვრული მეთოდის 

სპეციფიკა; აცნობიერებს ინგლისელი მწერლების ნაწარმოებთა პოეტიკას, რომელთაც განსაზღვრეს მთელი 

ლიტერატურული ეპოქების სპეციფიკა და შინაარსი. 

 სტუდენტს გააჩნია საბაზისო და სისტემური ცოდნა  XIX –XX საუკუნის ამერიკულ ლიტერატურაში; 

იცნობს ლიტერატურის განვითარების მნიშვნელოვან ცვლილებებსა და პრობლემებს, აცნობიერებს 

ამერიკელი მწერლების ნაწარმოებთა პოეტიკას, რომელთაც განსაზღვრეს მთელი ლიტერატურული 

ეპოქების სპეციფიკა და შინაარსი. 

 ინგლისური ენის პრაქტიკული კომპონენტის ათვისების კუთხით, კურსდამთავრებული დაუფლებულია  

ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი ინგლისური ენის მაღალ 

დონეს (პროფესიული ფლობა) C 1, და აკმაყოფილებს ამ დონის ოთხივე სამეტყველო კომპეტენციისადმი 

(კითხვა, მოსმენა,  საუბარი, წერა,) წაყენებულ მოთხოვნებს: 

 კითხვა (Reading): შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს ვრცელი და რთული სხვადსხვა ჟანრის ტექსტი 

(მხატვრული, საინფორმაციო, პუბლიცისტური, სამეცნიერო და სხვა  ხასიათის),  როგორც კონკრეტულ, 

ასევე აბსტრაქტულ საკითხებზე, მათ შორის დარგობრივი ტექსტები და გაიგოს შინაარსი (სარეკლამო 

ბროშურები, საგაზეთო სტატიები, სამეცნიერო სტატიები, საქმიანი კორესპოდენცია, ენციკლოპედიური 

მონაცემები, ტექნიკური ინსტრუქციები, თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის ნაწარმოებები და სხვა); 

გამოიტანოს ქვეტექსტები და ავტორის ჩანაფიქრი, ამოიცნოს დეტალები და განწყობა. 

 

 მოსმენა (Listening): პროგრამის კურსდამათავრებულს შეუძლია აუთენტური ინგლისური მეტყველების 

გაგება, ყურადღების კონცენტრირება საჭირო მონაცემებზე, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და 

კონკრეტული  ინფორმაციის გაგება და  მისი შინაარსის გადმოცემა (კონკრეტულ და აბსტრაქტული 

თემატიკის ირგვლივ). ესმის აუდიო მასალა, როგორც ყოფით თემებზე, ასევე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

სოციალურ, კულტურულ და განათლების დარგში; შეუძლია უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით 
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და დარგობრივ თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება; გააჩნია უნარი ზოგადი შინაარსის გასაგებად  

ნაცნობ  ლექსიკაზე  დაყრდნობით ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი,  საუბრის თემა.  

 

 საუბარი (Speaking): ფლობს ენის მატარებელთან სპონტანური დაუგეგმავი ინტერაქციის ხერხებს ენის 

შეუფერხებელი ფლობის გარკვეული ხარისხით.  გაბმულად აღწერს საკუთარ გამოცდილებას და 

მოვლენებს, საკუთარ ოცნებებს, იმედებს, ამბიციებს, მოყავს მაგალითები და ხსნის მიზეზებს საკუთარი 

გეგმებისა და შეხედულებების გასამყარებლად. შეუძლია მოყვეს ამბავი, მოთხრობა ან წიგნისა თუ ფილმის  

სიუჟეტი და გადმოსცეს საკუთარი რეაქციები, დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით; შეუძლია მოვლენების 

ადეკვატური შეფასება, შედარება, კრიტიკა და ანალიზი ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების 

დაცვით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება, პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა - კამათი 

(მონოლოგური/ დიალოგური,  მოცემულ სიტუაციაზე  მოთხრობის  აგება, სურათის აღწერა და აქტუალურ 

თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება). შეუძლია დამოკიდებულების და ემოციური განწყობის გამოხატვა 

(მოწონება, უკმაყოფილება, დაზუსტება, დადასტურება, მადლობა, ბოდიში, გაკვირვება, სიხარული) და 

სიტუაციის დახასიათება; წაკითხული და გაგონილი ინფორმაციის შეჯამება და ძირითადი საკითხების 

გამოყოფა; პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა და მხარდაჭერა/ოპონირება. 

 

 წერა (Writing): პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდა ორთოგრაფიულად, 

გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევებს და წესებს  (დაწეროს ოფიციალური წერილი, 

თხზულება, კარნახი და ესე ინგლისურ ენაზე);  ფლობს საკუთარი აზრის წერილობით მკაფიოდ გამოხატვის 

უნარს,  გააჩნია დარგობრივი და სალიტერატურო სტილის ლექსიკით (სინონიმები, ანტონიმები, იდიომები, 

ანდაზები და ფრაზეოლოგიური ერთეულები და სალაპარაკო კლიშეები)  აღჭურვილი თხზულების/ესეს 

შედგენის უნარი, რომელიც გამყარებულია კონკრეტული მოსაზრების მხარდაჭერით/კრიტიკით  და გააჩნია 

არგუმენტირებული დასკვნები და სტრუქტურულად შეესაბამება სტანდარტებს;  ფლობს  ინფორმაციული, 

სამადლობელო, მოსაბოდიშებელი, მოსაწვევი, დამაზუსტებელი, განმარტებითი, შედარებითი და 

აღწერითი, თხრობითი  და მოვლენათა განვითარების ახსნა–განმარტებითი სახის წერილისა თუ სხვა 

ნაშრომის წერის წესებს და უნარებს. 

 

მეორე უცხო ენაზე 

 გააჩნია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი მეორე უცხო 

ენის (რუსული ან ფრანგული ) B2 (ზღვრული განვითარებული) დონე და აკმაყოფილებს  4 ძირითადი 

სამეტყველო კომპეტენციისადმი: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი წაყენებულ მოთხოვნებს.  

 

 კითხვა:  B 2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა  ხასიათის ტექსტის წაკითხვა და 

შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის  ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა, გაცნობითი, 

შერჩევითი და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის წაკითხვა შესაბამისი 

კითხვის წესებისა და ინტონაციის დაცვით.  

 

 წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, 

საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი, თხზულება და ესე). 

სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები, დარგობრივი ტერმინები, 

და ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის სტრუქტურული მახასიათებლები. 

 მოსმენა: აუთენტური უცხოენოვანი მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის 

გაუმჯობესება, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი 

შინაარსის გადმოცემა. უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და სპეციალიზირებულ თემებზე 

მიმდინარე ინტერაქციის გაგება (დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად  ნაცნობ 

ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი,  საუბრის თემა. 
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 საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ ლექსიკური 

და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა განვლილი ლექსიკური 

მასალის გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება, პროფესიასთან დაკავშირებულ 

პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური),  მოცემულ სიტუაციაზე  

მოთხრობის  აგება, სურათის აღწერა და აქტუალურ თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია ინგლისური ფილოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე, ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.   

შეუძლია: 

 განმარტოს ენათმეცნიერებაში გამოყენებული მთავარი ცნებები და ტერმინები; ახსნას ლინგვისტური 

მოვლენები ენის ისტორიაში, თეორიულ ფონეტიკასა და გრამატიკაში, ლექსიკოლოგიაში, 

გერმანიკულ ფილოლოგიაში, მხატვრული თარგმანის თეორიასა და პრაქტიკაში; გააანალიზოს 

სპეციალური ტერმინოლოგია და ცნებები და გააზრებულად გამოიყენოს სამეცნიერო მსჯელობის 

პროცესში; 

  გამოიყენოს მიღებული ცოდნა მხატვრული ტექსტის ორიგინალში ადექვატური აღქმა-გააზრებისა 

და ლიტერატურული ანალიზისათვის და გაანალიზოს აღნიშნული ეპოქების ლიტერატურული 

ტექსტი, გამოიკვლიოს მართებულად შესასწავლი  საკითხი;  

 მოახდინოს გრამატიკულ კატეგორიათა ინტერპრეტაცია ისტორიული ცვლილებების 

გადასახედიდან;  შეადაროს გრამატიკაში, ფონოლოგიაში და ორთოგრაფიაში მომხდარი 

ცვლილებები  ინგლისური ენის სხვადასხვა ისტორიულ ეტაპზე განვითარების სპეციფიკიდან 

გამომდინარე;  

  გაიმდიდროს და უფრო ღრმად ჩაწვდეს ბრიტანული და ამერიკული ლექსიკოგრაფიის სკოლის 

საფუძვლებს, პრაქტიკაში გამოიყენოს ლინგვისტური პრინციპები, როგორც ტრადიციული, ასევე 

ინოვაციის გზით სხვადასხვა პრობლემის გადასაწყვეტად; 

 ახერხებს შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას ენობრივი სისტემის ემპირიულ და 

თეორიულ დონეებზე გააზრების თვალსაზრისით; შეუძლია სხვდასხვა სტილისტური მარკერების 

ამოცნობა; ტექსტების ტიპოლოგიის მიხედვით გარჩევა და გარემოების და კონტექსტის განსაზღვრა 

ლექსიკის სხვადასხვა შრეების მიხედვით; მხატვრულ ტექსტში  თუ სხვადასხვა სახის ორიგინალურ  

დოკუმენტაციაში სტილისტური მარკერების პოვნა და მხატვრულ ტექსტზე მათი გავლენის 

განსაზღვრა; ავტორის ჩანაფიქრის წვდომა და ტექსტის ადეკვატური ინტერპრეტაცია ლინგვისტურ 

თუ ექსტრალინგვისტურ დონეზე; 

 განმარტოს ინგლისური ენის თეორიულ გრამატიკაში გამოყენებული  მთავარი ცნებები და 

ტერმინები;  

 გააანალიზოს  მორფოლოგიისა და სინტაქსის როგორც გრამატიკულ მოვლენათა სტრუქტურული 

თავისებურებანი; მოახდინოს გრამატიკულ კატეგორიათა ინტერპრეტაცია ოპოზიციათა ბაზაზე, 

გამონათქვამის მოდელირება და მისი ანალიზი ფუნქციონალურ და სემანტიკური პერსპექტივის 

გათვალისწინებით;  წინადადების სინტაქსური ანალიზის გავრცობა უფრო მსხვილ ენობრივ 

ერთეულებზე (იგულისხმება ტექსტი) და ამ ანალიზის შედეგების განზოგადება;  

 მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში სხვადასხვა სფეროს უცხოენოვანი ავთენტური და 

არაავტენტური ტექსტების გაგება-ანალიზი-თარგმნა; ახალი ტექსტის შედგენა-სინთეზი; შეუძლია 

ახალი ენობრივი ერთეულების, სინტაქსური კონსტრუქციებისა და სამეტყველო მოდელების 

ანალიზი (შედარება, განზოგადება) და მათი გააზრებული გამოყენება და თარგმნა რეალურ 

სამეტყველო პროცესში;  
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  შეუძლია გაარჩიოს და გადმოსცეს ტექსტის შინაარსი; დააფიქსიროს საკუთარი დამოკიდებულება, 

დაწეროს მოკლე მიმოხილვა; გამოიყენოს მიღებული თეროიული ცოდნა მხატვრული ტექსტის 

დედანში ადექვატური აღქმა-გააზრებისა და ანალიზისათვის.  შეუძლია გამოიკვლიოს მართებულად 

შესასწავლი  საკითხი და დაასაბუთოს საკუთარი მოსაზრებები. 

 კურსდამთავრებული დაეუფლა კომუნიკაციურ-ენობრივ უნარებს და შეუძლია  ენობრივ თუ 

კომუნიკაციურ აქტივობებში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების განსხვავებულ სიტუაციაში 

გადატანა. შეუძლია ტექსტების გადამუშავება მათი მომდევნო გამოყენების მიზნით და მედიაცია, 

რომელიც წარმოადგენს როგორც ზეპირ აქტივობას, ისე წერითსაც. იგი გულისხმობს ნებისმიერი 

სახის და სირთულის ტექსტის შინაარსის გადმოცემას თარგმნის, რეზიუმირებისა თუ 

ინტერპრეტირების გზით, ასევე კონკრეტული ტექსტის შინაარსი მისაწვდომი გახადოს იმისთვის, 

ვისაც ამ ტექსტზე უშუალოდ არ მიუწვდება ხელი.  

 

დასკვნის უნარი 

შეუძლია ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების ინგლისური ფილოლოგიის დარგისათვის 

დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე, განყენებული მონაცემებისა და/ან 

სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; შეუძლია ახალი ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, გააჩნია თვითანალიზის 

უნარი. შეუძლია მონაცემების ინტერპრეტაცია, კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და 

დიაგნოსტირება, პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა, გადაწყვეტილების მიღების 

პრინციპების დასაბუთება და დაცვა. 

სტუდენტს შეუძლია: 

 შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომის წაკითხვა, წაკითხულის შეფასება, ანალიზი, სინთეზი და 

დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა. 

 სტუდენტს გამოუმუშავდა   ლიტერატურული შრომებისადმი კრიტიკული მიდგომის უნარი. მას 

შეუძლია მოცემულ დისციპლინაში სხვადასხვა პრობლემაზე დისკუსიის წარმართვა, 

თანმიმდევრულ და ლოგიკურ არგუმენტებზე დაყრდნობით კორექტულად კამათი. 

 აქვს განვითარებული ახალი მონაცემების დამუშავების და ანალიზის უნარი; მას შეუძლია შეაჯამოს 

და შეაფასოს მისაღები და მიღებული შედეგები; ისტორიული ეტაპების შეპირისპირებითი ანალიზის 

საფუძველზე მას გამოაქვს დასკვნები და  მოვლენებს აძლევს სათანადო შეფასებას. 

 სტუდენტს შეუძლია ინგლისური ენის ლექსიკოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებული სამეცნიერო 

ლიტერატურის ანალიზი, ენის საკითხებზე დისკუსიის წარმოება. 

 სტუდენტს განვითარებული აქვს ახალი და გამოყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის 

და დასკვნის გამოტანის უნარი; მას შეუძლია შეაჯამოს და შეაფასოს მისაღები და მიღებული 

შედეგები;  გრამატიკის თეორიული მასალის წაკითხვისას შეუძლია თავისი დამოკიდებულების 

გამოხატვა და დაკსვნების გაკეთებას. 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობამ განუვითარა სტუდენტს წაკითხულიდან სათანადო ინფორმაციის 

გამოტანის, კონტექსტის, ქვეტექსტის, ავტორის მიერ გამოყენებული ლიტერატურული ხერხების 

განსაზღვრის და ინფორმაციის სინთეზისა და დასკვნების გამოტანის უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები  სხვადასხვა თემაზე; 

შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და სხვადასხვა ტიპის ესეს  დაწერა, არგუმენტების 

მოყვანა სხვადასხვა შეხედულების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. შეუძლია კომპლექსური საკითხის/ 

კითხვის ფორმულირება/ჩამოყალიბება, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად წარდგენა /პრეზენტაცია; 
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შეუძლია არამხატვრული ტექსტის სწორად თარგმნა და რეფერირება, ნაშრომის წერილობითი ანგარიშის 

მომზადება და ზეპირი წარდგენა. 
 

მშობლიურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის, ზეპირად გადაცემა, 

შესაბამისი დარგის აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან  დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება, 

შეუძლია რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება და პრეზენტაცია,  

შეუძლია საქმიანი დოკუმენტის შედგენა დარგობრივი ტერმინოლოგიის გამოყენებით,  

შეუძლია პროფესიულ მოლაპარაკებასა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა;  

 

 უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი 

ინგლისურ ენაზე 

 კურსდამთავრებული დაუფლებულია  ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო 

ჩარჩოს შესაბამისი ინგლისური ენის მაღალ დონეს (პროფესიული ფლობა) C 1  და აკმაყოფილებს ამ 

დონის ოთხივე სამეტყველო კომპეტენციისადმი (კითხვა, მოსმენა,  საუბარი, წერა,) წაყენებულ 

მოთხოვნებს, (იხ. ცოდნა და გაცნობიერება). 

 კურსდამთავრებულს ესმის დიდი მოცულობის რთული შინაარსის ტექსტები სხვადასხვა 

თემატიკაზე, იგებს დაფარულ მნიშვნელობას, საუბრობს სპონტანურად სწრაფი ტემპებით, 

სირთულეების გარეშე იყენებს სიტყვებსა და გამოთქმებს.  შეუძლია ენის ეფექტური გამოყენება 

სამეცნიერო და პროფესიულ საქმიანობაში.  შეუძლია რთულ თემებზე ზუსტი, დეტალური, 

გრამატიკულად სწორად აწყობილი ინფორმაციის აგება და ახდენს ტექსტის ორგანიზების 

მოდელებისა და დამაკავშირებელი საშუალებების  ფლობის დემონსტრირებას. 

 ესმის სხვადასხვა სახის სპეციალიზირებული დარგობრივი ტექსტები, ახდენს რთული ფრაზების 

მნიშვნელობის განმარტებას, ენის მატარებლებთან  საუბრობს თავისუფლად, შეუძლია საკუთარი 

აზრის მკაფიოდ დაფიქსირება/გამოხატვა, იყენებს ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს პროფესიული, 

სასწავლო თუ ყოველდღიური სიტუაციების  მნიშვნელობის გამოხატვისთვის. 

 

 

მეორე უცხო ენაზე 

 გააჩნია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი მეორე უცხო 

ენის (რუსული ან ფრანგული)  B2 (ზღვრული განვითარებული) დონე და აკმაყოფილებს  4 

ძირითადი სამეტყველო კომპეტენციისადმი: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი წაყენებულ მოთხოვნებს. 

(იხ. ცოდნა და გაცნობიერება) 

 ფლობს სასაუბრო ენას სხვდასხვა სამეტყველო სიტუაციებისთვის (ყოფითიდან პროფესიულამდე), 

მომზადების გარეშე შეუძლია ესაუბროს ენის მატარებელს. შეუძლია ნათლად და ფართოდ 

გამოხატოს საკუთარი აზრი სხვადასხვა საკითხებზე, განმარტოს და დააფიქსიროს საკუთარი აზრი 

მნიშვნელოვან საკითხსა და პრობლემაზე არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების მოყვანით. 

შეუძლია არაადაპტირებული ლიტერატურის წაკითხვა უცხო ენაზე და  რთული ტექსტების 

შინაარსის გადმოცემა.  

 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 
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იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია 

ელექტრონულ დოკუმენტებთან, პრეზენტაციებთან, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა. სტუდენტს შეუძლია 

კრიტიკულად აზროვნება, ფლობს კრიტიკული კითხვის მეთოდებს, შეუძლია ტექსტის მომზადება საჯარო 

გამოსვლისათვის, გააჩნია პრაქტიკული უნარები სამეცნიერო ტექსტის აგების კუთხით, შეუძლია წარმართოს 

საქმიანი მიმოწერა, ადგენს  საქმიან წერილს, ელექტრონულ წერილს, სამოტივაციო წერილს და ამისთვის 

აქტიურად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT), მათ შორის 

დარგობრივ სფეროში. 

სწავლის უნარი 

შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის 

საჭიროებების დადგენა, შეუძლია დამოუკიდებლად, ლიტერატურის გამოყენებით, აიმაღლოს ცოდნა და 

გაეცნოს უახლეს მიღწევებს აღნიშნულ სფეროში, დამოუკიდებლად მუშაობს დარგობრივ სასწავლო და 

სამეცნიერო ლიტერატურასთან. 

 შეუძლია სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების/ინგლისური ფილოლოგიის  სფეროებში საკუთარი სწავლის მისწრაფებების 

განსაზღვრა, სიახლეების შესაბამისად სწავლის  შემდეგი საჭიროებების დადგენა და სწავლის 

დამოუკიდებლად წარმართვა. 

 შეუძლია განსხვავებულ სასწავლო პირობებში სწავლის გაგრძელება, აქვს სწავლების შემდგომ 

საფეხურზე - მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, 

შეგნებული აქვს უწყვეტი ფილოლოგიური განათლებისა და პროფესიული განვითარების 

აუცილებლობა;  

 კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს  უცხო ენების  დამოუკიდებლად სწავლის უნარი და 

იყებებს სწავლა სწავლებით მეთოდს (Learning by teaching (LdL), რაც გამოიხატება შედეგების 

დამოუკიდებლად შეფასებაში, გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის საკუთარ 

თავზე აღებაში; სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებაში; კითხვის, წერის, მოსმენის, 

ზეპირმეტყველების სტრატეგიების გამოყენებაში, მიზნის გამოკვეთაში, რომელსაც ემსახურება ესა 

თუ ის აქტივობა ან დავალება, სამუშაოს შესრულების გზის დამოუკიდებლად განსაზღვრაში, 

სასწავლო პროცესის სხვისი დახმარებით მართვაში, ეფექტიანად  რესურსების გამოყენებაში და 

გუნდურ მუშაობაში. ამ ყველაფრის შედეგად კურსდამთავრებული აცნობიერებს საკუთარ და 

ალტერნატიულ მიდგომას კონკრეტული ამოცანის გადაჭრისას. 

 

 

ღირებულებები 

 მონაწილეობს ჰუმანიტარული მეცნიერებების/ინგლისური ფილოლოგიის  სფეროსა და საზოგადოდ 

ეთიკური ღირებულებების ფორმირების პროცესში და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად: პატივს 

სცემს მრავალფეროვნებას, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკებაში და კონფლიქტების 

მოგვარებაში მონაწილეობა, მონაწილეობს ჯგუფური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, ახდენს 

ენთუზიაზმისა და ინიციატივის დემონსტრირებას, ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო/სასწავლო 

ჯგუფში, გამომუშავებული აქვს იმ ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი, გამოუმუშავდა სხვა კულტურის 

წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი; 

 ჩამოუყალიბდა დადებითი განწყობილება ენობრივ-კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ და 

გააცნობიერა იგი, როგორც სამყაროს მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება; 

 განუვითარდა განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი; 

 მზადაა თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ-კულტურული იდენტობის 

წარმომადგენლებთან; 
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 შეუძლია კულტურათა დიალოგში თავისუფლად ჩართვა უცხოენოვანი ინფორმაციის მიღების და 

ამოკრეფის პროცესში, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა,  შეფასებების გამოთქმა, საკუთარ 

კულტურულ გამოცდილებასა თუ გარემოსთან პარალელების გავლება. სწავლის შედეგად ბაკალავრს 

გაუღრმავდა კულტურული კუთვნილების განცდა, გააცნობიერა კულტურული მრავალფეროვნება.  

ახასიათებს ტოლერანტობა კულტურული და ინდივიდუალური განსხვავებების მიმართ, პოულობს 

ანალოგიებს, განსხვავებებს საკუთარ და დასავლეთ-ევროპული სულიერ სამყაროებს შორის, 

ამოიცნობს სტერეოტიპულ შეფასებას; ითვალისწინებს განსხვავებულ სოციოკულტურულ გარემოში 

მიღებულ ქცევის წესებს (აკვირდება და აანალიზებს სოციოკულტურულ თავისებურებებს, იცავს 

დასაველთ-ევროპული სოციო-კულტურული გარემოსთვის დამახასიათებელ ნორმებს. მსჯელობს  

დარგობრივ და სპეცილიზირებულ ტექსტებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების 

შესახებ და გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას შესაბამისი არგუმენტების მოყვანით 

ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი გამოცდილებიდან და სხვა); განიხილავს ტექსტში 

მოცემულ ინფორმაციას იმ კულტურის კონტექსტში, რომელშიც ის შეიქმნა; აანალიზებს სიტუაციებს.  

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2007 წლის 5 იანვრის   N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესს―, რომელიც ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით   დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ 

გასვლის უფლება.  

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, 

რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით 

უგროვდება 51 ქულა. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება 

აქვს იმავე სემესტრში.  

 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა დასკვნითი 
გამოცდის შედეგებს გამოცხადებიდან. 

 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 

შუალედური სემესტრული შეფასება- მაქსიმუმ 60 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა. 
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 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა - 

მაქსიმალური შეფასება 20  ქულა, საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური გამოცდისათვის/შეფასებისათვის 

შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა. 

შუალედური შეფასება (მაქსიმუმ 60 ქულა) დაყოფილია კომპონენტებად:  

 აქტივობა  (მაქსიმუმ 40 ქულა) -სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/სემინარული/პრაქტიკული მეცადინეობა, 

რეფერატის მომზადება, პრეზენტაცია, ქვიზი და სხვ. (კონკრეტდება სილაბუსებში)  

 შუალედური გამოცდა ( მაქსიმუმ 20 ქულა); 

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების 

ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღ-

ვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა შუალედურ (სემესტრულ) შეფასებებში მინიმუმ 30%-
ის(18 ქულა) დაგროვება. 
დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიებია 50 % (20 ქულა). 

      

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 

საბაკალავრო ნაშრომი: საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება  ხდება VIII კვირას შუალედური გამოცდის, ასევე, 

სტუდენტის მიერ კონსულტაციების პერიოდში აქტივობითა და შესრულებული საბაკალავრო ნაშრომის 

შეფასებითა და დაცვით. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით კანონმდებლობით 

დადგენილი სტუდენტთა მიღწევათა შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური 

ზღვარია 51 ქულა, ხოლო მაქსიმალური - 100 ქულა.  საბაკალავრო კომისიის წინაშე წარმოდგენილი 

ნაშრომის პრეზენტაცია ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით. შუალედური შეფასების ხვედრითი წილია მაქსიმუმ 60 

ქულა. 

შენიშვნა:   

შეფასების წესი, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია სასწავლო 
კურსების სილაბუსებში 

დასაქმების სფერო 

‖ინგლისური ფილოლოგიის― საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს 

პოზიციები საჯარო და კერძო სექტორში; იმუშაოს  ნებისმიერ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება მა-

გისტრის აკადემიური ხარისხი და დასაქმდეს არასამთავრობო, ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებსა და ბიზნეს-სტრუქტურებში, განათლების სისტემაში, ახალი ამბებისა და საინფორმაციო, 

სარედაქციო სამსახურებში, სარეკლამო სააგენტოებში, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების 

სფეროებში, მასმედიაში, ყველგან, სადაც მოთხოვნაა  ინგლისური ენის  C 1 დონის მცოდნე  სპეციალისტებზე 

და მეორე უცხო ენაზე (რუსული ან ფრანგული) B2  დონეზე.  

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

‖ინგლისური ფილოლოგიის‖ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია 

უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში იმავე სპეცილობის გაღრმავების 

მიზნის ან სხვა სპეციალობაზე კანომდებლობით დადგენილი წესით. 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და  პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: 
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აუცილებელი სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო 

სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია 

საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია 

პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით, თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი 

ლინგაფონის კაბინეტით. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური 

პერსონალით (იხ. დანართი 3). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს 

უძღვება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე 

მოწვეული პერსონალი.  

 

შენიშვნა: ‖ინგლისური ფილოლოგიის‖ საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის 
განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი:                                                                           მ. მარღანია 

ხარისხის უზრუნველყოფისა სამსახურის უფროსი:                                                     მ. ხურცილავა 
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დანართი #1 

ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა 

საბაკალავრო პროგრამის კომპონენტები  

 კრედიტებისა და სასწავლო სემესტრების მითითებით 

 

კო
დ

ი
 

სასწავლო 

კომპონენტი 
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საათების განაწილება სასწავლო სემესტრები 

საკონტაქტო 

საათები 
 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
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ი
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უ
შ
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სა
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შ
უ
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უ
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ი
 

გ
ამ

ო
ც

დ
ებ

ი
/დ

ას
კვ

ნი
თ

ი
  

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

სუ
ლ

 
სა

კო
ნტ

აქ
ტ

ო
 

სა
ათ

ებ
ი

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

სავალდებულო კომპონენტები     - 189  ECTS                                                                                                                მათ 

შორის: 

ზოგადი სავალდებულო სასწავლო კურსები  - 50 ECTS 

01 
კომპიუტერული 

უნარები  

არ 

აქვს 
5 125 15 30 2/2 49 76 

 
X       

02 აკადემიური წერა 
არ 

აქვს 
4 100 15 15 2/2 34 66 X 

 
      

03 

მეორე უცხო ენა 1 

(რუსული ენა 1 A1, 

ფრანგული ენა 1 

A1) 

არ 

აქვს 
6 150 - 60 2/3 65 85 X        

04 

მეორე უცხო ენა 2 

(რუსული ენა 2 A2, 

ფრანგული ენა 2 

A2) 

03 6 150 - 60 2/3 65 85 
 

X       

05 

მეორე უცხო ენა 3 

(რუსული ენა 3 

B1.1,  

ფრანგული  ენა 3 

B1.1) 

04 6 150 - 60 2/3 65 85  
 

X      

06 

მეორე უცხო ენა 4 

(რუსული ენა 4 

B1.2. 

 ფრანგული ენა 4 

B1.2) 

05 6 150 - 60 2/3 65 85   
 

X     

07 

მეორე უცხო ენა 5 

(რუსული ენა 5 

B2.1, 

ფრანგული ენა 5 

B2.1) 

06 6 150 - 60 2/3 65 85   
  

X    

08 

მეორე უცხო ენა 6 

(რუსული ენა 6 

B2.2, 

 ფრანგული ენა 6 

B2.2) 

07 6 150 - 60 2/3 65 85    
  

X   
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09 

ფილოსოფიის 

საფუძვლები 

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76   X 
  

  

 

 

 

 

ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები- სულ 139  ECTS 

EN1 

ენათმეცნიერების 

შესავალი  

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76  X  
  

   

EN2 

ლიტერატურათ 

მცოდნეობის 

შესავალი 

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76 X   
  

   

EN3 

ინგლისური 

ფილოლოგიის 

შესავალი 

არ 

აქვს 6 150 30 30 2/2 64 86 X        

EN 4 

ინგლისური ენა 1/ 

/B 1.1 -Intermediate 

1 

არ 

აქვს 9 225 - 90 2/3 95 130 X        

EN 5 

ინგლისური ენა 2/ 

/B 1.2 -Intermediate 

2/ 

EN 4 9 225 - 
90 

2/3 
95 130 

 
X       

EN 6 

ინგლისური ენა 3 

/B 2.1 Upper-

Intermediate 1 

EN 5 9 225 - 
90 

2/3 
95 130 

 
 

X      

EN 7 

ინგლისური ენა 4 

/B 2.2 Upper- 

Intermediate 2/ 

EN 6 9 225 - 
90 

2/3 
95 130 

 
 

 X     

EN 8 
ინგლისური ენა 5 

/B 2+ FCE  
EN 7 9 225 - 

90 
2/3 

95 130 
 

 
  X    

EN 9 
ინგლისური ენა 6  

/ C 1.1  Advanced  1/ 
EN 8 9 225 - 

90 
2/3 

95 130 
  

 
  X   

EN 10 
ინგლისური ენა 7 

 / C 1.2  Advanced  2/ 
EN 9 9 225 - 

90 
2/3 

95 130 
  

 
   X  

EN 11 

ინგლისური ენის 

თეორიული 

გრამატიკა  

EN 5 5 125 15 30 2/2 49 76   X      

EN 12 
ინგლისური ენის 

ლექსიკოლოგია  
EN 6 5 125 15 30 2/2 49 76   

 
X     

EN 13 
ინგლისური ენის 

ისტორია 
EN 7 5 125 15 30 2/2 49 76    

 
X    

EN 14 

ინგლისური ენის 

სტილისტიკა 

(ინგლისურ  ენაზე) 

EN 8 5 125 15 30 2/2 49 76    
 

 X   

EN15 

შუა საუკუნეების 

და აღორძინების 

ხანის ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 

არ 

აქვს 
5 125 15 30 2/2 49 76  X  

 
    

EN 16 

XVII-XIX საუკუნის 

ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია/განმანათ

ლებლობა, 

რომანტიზმი, 

რეალიზმი/ 

EN 

15 
5 125 15 30 2/2 49 76   X 

 
    

EN 17 

XX საუკუნის და 

უახლესი 

პერიოდის 

/მოდერნიზმის 

პერიოდის/ 

EN 

16 
5 125 15 30 2/2 49 76    X 
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ინგლისური 

ლიტერატურის 

ისტორია 

EN 18 

აშშ–ს  

ლიტერატურის 

ისტორია   

EN 

17 
5 125 15 30 2/2 49 76     X    

EN 19 
თარგმანის თეორია 

და პრაქტიკა 
EN 8 5 125 15 30 2/2 49 76     

 
X   

EN 20 

ტექსტის 

ლინგვისტიკის 

შესავალი კურსი 

EN 

14 
5 125 15 30 2/2 49 76      

 
X  

EN 21 

საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში      -   10 ECTS 

 

წი
ნა

პრ
ო

ბ
ებ

ი
 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი
 

სა
ათ

ებ
ი
 

კო
ნს

უ
ლ

ტ
აც

ი
ა 

ხ
ელ

მღ
ვა

ნე
ლ

თ

ან
 მ

უ
შ

აო
ბ

ა 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 

დ
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 

შ
ეფ

ას
ებ

ა 
სუ

ლ
 

სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო

 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
. 

სასწავლო სემესტრი 

საბაკალავრო  

ნაშრომი 
1-20 10 250  30 45 2/4  81 169        x 

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები -  30  ECTS 
   X X X X X+X 

   5 5 5 5 10 

EN 22 ინგლისური ენა 

პროფესიული 

მიზნებისათვის   
(Business English) 

EN 

7 
5 125 - 60 2/3 65 60   

 
 

V-VIII სემესტრი 
 

EN 23 ინგლისური ენა 

პროფესიული 

მიზნებისათვის   

(სამართალი) 

EN 

7 
5 125 - 60 2/3 65 60   

 
 

EN 24 ინგლისური ენა 

პროფესიული 

მიზნებისათვის   

(ტურიზმი) 

EN 

7 
5 125 - 60 2/3 65 60   

 
 

EN 25 ინგლისური ენის 

პრაქტიკული 

ფონეტიკა 

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76   
 

IV-VIII სემესტრი 
 

EN 26 დიდი ბრიტანეთის 

და აშშ ისტორია და 

კულტურა 

არ 

აქვს 5 125 30 15 2/2 49 76   
 

EN 27 ინგლისური ენის 

ვარიანტები 

EN 

6 5 125 15 30 2/2 49 76   
 

EN 28 ინგლისურენოვანი 

ტექსტის 

რეფერირება-

რეცენზირება 

EN 

6 
5 125 15 30 2/2 49 76    

EN 29 ინგლისური ენის 

ლექსიკოგრაფიის 

საფუძვლები 

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76    

EN 30 საზღვარგარეთის 

ლიტერატურის 

ისტორია 

არ 

აქვს 5 125 30 15 2/2 49 76    

EN 31 ანტიკური 

ლიტერატურის 

ისტორია 

არ 

აქვს 5 125 30 15 2/2 49 76    

EN 32 ქართული 

მხატვრული 

ლიტერატურის 

არ 

აქვს 5 125 15 30 2/2 49 76    
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ინგლისური 

თარგმანები 

თავისუფალი კრედიტები  -  21 ECTS          

თავისუფალი კრედიტები სტუდენტს შეეთავაზება უნივერსიტეტში მოქმედი 

პროგრამების ფარგლებში არსებული სასწავლო კურსებიდან დაშვების 

წინაპირობის გათვალისწინებით.         

11 10 

სულ -240  ECTS 30 30 30 30 30 30 30 30 

  

 

 

დანართი №2 

სწავლის შედეგების  - კომპეტენციების რუკა 

# სასწავლო კომპონენტი 

კომპეტენციები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
ში

 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 

უ
ნა

რ
ი

 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

  

სწ
ავ

ლ
ი

ს 

უ
ნა

რ
ი

 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ე

ბ
ი

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                               ზოგადი სავალდებულო სასწავლო კურსები 

01 კომპიუტერული უნარები   X  X X  

02 აკადემიური წერა X X  X X X 

03 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 1) A 1 X X  X X  

04 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 2,) A 2 X X  X X  

05 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 3,)B.1.1 X X  X X  

06 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 4,)B.1.2 X X  X X  

07 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 5,)B 2.1 X X  X X  

08 მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 6, B 2.2) X X  X X  

09 მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა ) A 1 X X  X X  

10 მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა  2)A 2 X X  X X  

11 მეორე უცხო ენა (ფრანგული  ენა 3)B.1.1 X X  X X  

12 მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 4)B.1.2 X X  X X  

13 მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 5) B 2.1) X X  X X  

14 მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 6 B 2.2) X X  X X X 

15 ფილოსოფიის საფუძვლები X  X   X 

ინგლისური ფილოლოგიის  სავალდებულო სასწავლო კურსები 

EN1 ენათმეცნიერების შესავალი  X X X X X  

EN 2 ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი X X X X X X 

EN 3 ინგლისური ფილოლოგიის შესავალი X X X  X  

EN 4 ინგლისური ენა 1//B 1.1 -Intermediate 1 X X  X X X 

EN 5 ინგლისური ენა 2//B 1.2 -Intermediate 2/ X X  X X X 

EN6 ინგლისური ენა 3/B 2.1 Upper-Intermediate 1 X X  X X X 

EN 7 ინგლისური ენა 4/B 2.2 Upper- Intermediate 2/ X X  X X X 

EN 8 ინგლისური ენა 5/B 2+ FCE  X X X X X X 

EN 9 ინგლისური ენა 6 / C 1.1  Advanced  1/ X X X X X X 

EN 10 ინგლისური ენა 7/ C 1.2  Advanced  2/ X X X X X X 

EN 11 ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა  X X X X X  
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EN 12 ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია  X X X X   

EN13 ინგლისური ენის ისტორია X X X  X  

EN 14 ინგლისური ენის სტილისტიკა  X X X X X  

EN 15 
შუა საუკუნეების და აღორძინების ხანის 

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 
X X 

   X 

EN 16 

XVII-XIX საუკუნის ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია /განმანათლებლობა, რომანტიზმი, 

რეალიზმი/ 

X X X  X X 

EN 17 

XX საუკუნის და უახლესი პერიოდის 

/მოდერნიზმის პერიოდის/ ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია 

X X X  X X 

EN 18 აშშ–ს  ლიტერატურის ისტორია   X X X  X X 

EN19 თარგმანის თეორია და პრაქტიკა X X X X X  
EN 20 ტექსტის ლინგვისტიკის შესავალი კურსი X X X  X  
EN 21 საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალობაში X X X X X X 

ინგლისური ფილოლოგიის არჩევითი სასწავლო კურსები 
EN 22 ინგლისური ენა პროფესიული მიზნებისათვის   

(Business English) 
X X X X X X 

EN 23 ინგლისური ენა პროფესიული მიზნებისათვის   

(სამართალი) 
X X 

X 
X X 

X 

EN 24 ინგლისური ენა პროფესიული მიზნებისათვის   

(ტურიზმი) 

X X X X X 
X 

EN 25 ინგლისური ენის პრაქტიკული ფონეტიკა X X X X   
EN 26 დიდი ბრიტანეთის და აშშ-ს ისტორია და 

კულტურა 
X X X  X X 

EN 27 ინგლისური ენის ვარიანტები X X X X   
EN 28 ინგლისურენოვანი ტექსტის რეფერირება-

რეცენზირება 
X X X X 

  

EN 29 ინგლისური ენის ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები X X X    
EN 30 საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია X X X X  X 

EN 31 ანტიკური ლიტერატურის ისტორია X X X  X X 
EN 32 ქართული მხატვრული ლიტერატურის ინგლისური 

თარგმანები 
X X X X X X 
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დანართი №3 

საბაკალავრო პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

ინფორმაცია პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შესახებ 

№ სახელი და გვარი სტატუსი საგანი 

1.  თეა თოდუა პროფესორი კომპიუტერული უნარები 

2.  მაია პაპუნაშვილი მოწვეული ლექტორი აკადემიური წერა 

3.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 1) A 

1 

4.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 2,)A 

2 

5.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 

3,)B.1.1 

6.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 

4,)B.1.2 

7.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 5,)B 

2.1 

8.  
მაკა კაჭარავა მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (რუსული ენა 6, B 

2.2 

9.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა ) A 

1 

10.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა  

2)A 2 

11.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული  ენა 

3)B.1.1 

12.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 

4)B.1.2 

13.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 5) 

B 2.1 

14.  
ქეთო გალობერი მოწვეული ლექტორი 

მეორე უცხო ენა (ფრანგული ენა 6 B 

2.2) 

15.  ფიქრია დიდებაშვილი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფიის საფუძვლები 

16.  თინათინ თურქია ასოცირებული პროფესორი 
ენათმეცნიერების შესავალი  
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17.  კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი ლიტერატურათ 

მცოდნეობის შესავალი 

18.  
მანანა შელია მოწვეული ლექტორი 

ინგლისური ფილოლოგიის 

შესავალი 

19.  ფიქრია თორია ასოცირებული პროფესორი 

ინგლისური ენა 1//B 1.1 -

Intermediate 1 20.  
რუსუდან გოგოხია 

აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 

21.  ფიქრია თორია ასოცირებული პროფესორი 

ინგლისური ენა 2//B 1.2 -

Intermediate 2/ 22.  
რუსუდან გოგოხია 

აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 

23.  მაია მარღანია პროფესორი 

ინგლისური ენა 3/B 2.1 Upper-

Intermediate 1 

24.  
რუსუდან გოგოხია 

აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 

25.  ნანა  ახობაძე ასოცირებული პროფესორი 

26.  მაია მარღანია პროფესორი 

ინგლისური ენა 4/B 2.2 Upper- 

Intermediate 2/ 

27.  
რუსუდან გოგოხია 

აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 

28.  ნანა  ახობაძე ასოცირებული პროფესორი 

29.  მაია მარღანია პროფესორი 

ინგლისური ენა 5/B 2+ FCE  

30.  მანანა შელია მოწვეული ლექტორი  

31.  მაია მარღანია პროფესორი 
ინგლისური ენა 6 / C 1.1  Advanced  

1/ 
32.  მადონა შელია მოწვეული ლექტორი 

33.  მაია მარღანია პროფესორი 
ინგლისური ენა 7/ C 1.2  Advanced  

2/ 
34.  მადონა შელია მოწვეული ლექტორი 

35.  მაია აღაია მოწვეული ლექტორი ინგლისური ენის თეორიული 

გრამატიკა  

36.  მაია მარღანია პროფესორი 

ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია  
37.  თინათინ თურქია ასოცირებული პროფესორი 

38.  მანანა შელია მოწვეული ლექტორი 
ინგლისური ენის ისტორია 

39.  მაია მარღანია პროფესორი ინგლისური ენის სტილისტიკა 

(ინგლისურად) 

40.  კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი 
შუა საუკუნეების და აღორძინების 
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41.  თამარ გალობერი მოწვეული ლექტორი ხანის ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 

42.  

თამარ გალობერი მოწვეული ლექტორი 

XVII-XIX საუკუნის ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია 

/განმანათლებლობა, რომანტიზმი, 

რეალიზმი/ 

43.  

თამარ გალობერი მოწვეული ლექტორი 

XX საუკუნის და უახლესი 

პერიოდის /მოდერნიზმის 

პერიოდის/ ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია 

44.  კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი 

აშშ–ს  ლიტერატურის ისტორია   

45.  თამარ გალობერი მოწვეული ლექტორი 

46.  მაია აღაია მოწვეული ლექტორი 

თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 
47.  

მარიამი კილანავა 
აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 

48.  
მაია მარღანია პროფესორი 

ტექსტის ლინგვისტიკის შესავალი 

კურსი 

49.  
მაია მარღანია პროფესორი 

ინგლისური ენა პროფესიული 

მიზნებისათვის   (Business English) 

50.  მანანა შელია 

მაია მარღანია 

მოწვეული ლექტორი 

პროფესორი 
ინგლისური ენა პროფესიული 

მიზნებისათვის   (სამართალი) 

51.  გიორგი ხატიძე მოწვეული ლექტორი 

52.  მადონა შელია მოწვეული ლექტორი 
ინგლისური ენა პროფესიული 

მიზნებისათვის   (ტურიზმი) 
53.  მაია მარღანია პროფესორი 

54.  
მადონა შელია მოწვეული ლექტორი 

ინგლისური ენის პრაქტიკული 

ფონეტიკა 

55.  
კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი 

დიდი ბრიტანეთის და აშშ 

ისტორია და კულტურა 

56.  მანანა შელია მოწვეული ლექტორი ინგლისური ენის ვარიანტები 

57.  
მაია აღაია მოწვეული ლექტორი 

ინგლისურენოვანი ტექსტის 

რეფერირება-რეცენზირება 

58.  
მანანა შელია მოწვეული ლექტორი 

ინგლისური ენის ლექსიკოგრაფიის 

საფუძვლები 

59.  კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი საზღვარგარეთის ლიტერატურის 
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ისტორია 

60.  
კობა წურწუმია მოწვეული ლექტორი 

ანტიკური ლიტერატურის 

ისტორია 

61.  თინათნ თურქია ასოცირებული პროფესორი  
ქართული მხატვრული 

ლიტერატურის ინგლისური 

თარგმანები 
62.  

მარიამი კილანავა 
აფილირებული 

ასოცირებული პროფესორი 
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დანართი 4 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის  

CURRICULUM VITAE (CV)                   
1. პირადი ინფორმაცია  

 

    მაია მარღანია 

მობილური: 5(55)339341 

ელ. ფოსტა: maiko_margania@mail.ru 
 

 

2.განათლება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეც, ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა 

ჩარიცხვისა და დამთავრების 

წლები 

1984-1989 

კვალიფიკაცია ფილოლოგის, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია. AA №0048569 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა; 

ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით  (ოქმი #19 13.12. 

2005) 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის 10.02.02. მეცნიერებათა კანდიდატის 

ხარისხი  

დაწესებულება საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ნომერი 

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი,  №005044 

 

 

4.სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი 2008 წლიდან დღემდე  

დაწესებულების დასახელება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

დაკავებული თანამდებობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ინგლისური 

ფილოლოგიის ასოცირებული პროფესორი  

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური  
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თარიღი 2008 -2018  

დაწესებულების დასახელება ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

დაკავებული თანამდებობა პროფესორი , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების 

ხელმძღვანელი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური, ადმინისტრაციული 

                       

თარიღი 2015 წლიდან  - 2018 წლის 22 იანვრამდე 

დაწესებულების დასახელება ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

დაკავებული თანამდებობა პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი 

 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური, ადმინისტრაციული 

 

 

თარიღი 2014 წლიდან  - დღემდე 

დაწესებულების დასახელება ევროპის უნივერსიტეტი 

დაკავებული თანამდებობა პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო 

პროგრამის  ხელმძღვანელი 

 

 

თარიღი 1990 -2005 

დაწესებულების დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი  

დაკავებული თანამდებობა უცხო ენების, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

კათედრების მასწავლებელი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური  

 

5. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები  

 

თარიღი 2008, მარტი,  განათლების, პოლიტიკის, მართვისა და 

დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა  Quality Assurance. 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

 

 

თარიღი April 25– May 13, 2009. Gori Regional Education Fund - 

supported by US Democracy Commission, Implemented by 

University of Georgia (School of Languages) and GREF                                                 

კურსების/ტრენინგების Modern Methodology of English Language Teaching- English 
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დასახელება Teacher Training for Internally Displaced Educators. 

 

 

 

 

თარიღი 29.06. 2010-29.07.2010.  შპს მრავალეროვანი საქართველო. 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

საგანმანათლებლო აკრედიტებული ტრენინგ პროგრამა: 

უახლესი მიღწევები და სწავლა, სწავლებასა და 

ტექნოლოგიებში.  

შეფასება A. 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

ს/კ 206310464 

 

თარიღი 2010, თბილისის მერიის პროექტი  

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

აუცილებელი კომპიუტერის ცოდნის 18 საათიანი საბაზისო 

კურსის წარმატებით დასრულებისათვის. 

 

თარიღი 2012, 24 იანვარი - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების 

სწავლებისათვის  

 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

ს/კ 204864548, №02/156  

 

 

თარიღი 2013, June. FIPL (International Federation of Language Teacher 

Association), UG (The University of Georgia), MAG 

(Multilingual Association of Georgia) 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

The 10-hour training course: Professional Communication-

English in Politics. 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

 

თარიღი 2013, June. FIPL (International Federation of Language Teacher 

Association), UG (The University of Georgia), MAG 

(Multilingual Association of Georgia 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

The 10-hour training course: Professional Communication- 

English in International Relations. 

 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

 

თარიღი 2013, June. FIPL (International Federation of Language Teacher 

Association), UG (The University of Georgia), MAG 

(Multilingual Association of Georgia 

კურსების/ტრენინგების The 10-hour training course: Professional Communication- 
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დასახელება English in Diplomacy. 

 

 

 

 

 

თარიღი 2014, 12-13  ოქტომბერი. საერთაშორისო სერტიფიცირების 

ცენტრი. International Certification Center 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

ტრენინგი ტრენერებისათვის. 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

№021 www.managers.ge 

   

 

თარიღი 2014, February. English Book in Georgia; Pearson Education 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 6 hour Training ―General Methodology of English 

Language Teaching‖. Preparation for LCCI and PTE Exams. 

 

თარიღი 2014, February. English Book in Georgia; Macmillan Education 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 4 hour Training ―Teaching Pronunciation - Some 

Practical Activities‖. Preparation for LCCI and PTE Exams. 

 

 

თარიღი 21st-23rd November, 2015. Princes College. English UK, London 

WCIA LEP 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

has completed a cource in The Role of Technology in Languaage 

Teaching and has attained level 25 hours. 

 

 

თარიღი March, 2016. English Book in Georgia;  Pearson Education 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 2 hours Pearson ELT Training -―Bridging the 

Authenticity Gap- helping Learners Connect with Authentic 

Language through Video‖. ―Tackling Task Based Learning‖. 

 

თარიღი 20th-22nd  May 2016. ETT  Ltd 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 24 hour ―Teaching English Methodology  Training‖. 

 

თარიღი 18 June, 2016. English Book in Georgia; Macmillan Education 

 

კურსების/ტრენინგების Attended 5 hour Macmillan Education Conference. Creativity 
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დასახელება and Communication through story and drama. Formality & 

register in exam writing tasks. Building to Communicate. 

Bringing Culture into the ELT Classroom. 

 

 

 

თარიღი 8,9,11 July, 2016. English Book in Georgia; Macmillan Education 

  

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 13 hour ―Macmillan Education Training Conference‖. 

Critical thinking Using CLIL. Teaching & Learning English with 

the brain in mind. Listening skills. Building vocabulary for 

TOEFL. 

 

თარიღი 2016 წლის 3 აპრილი. ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

აქტიური სწავლების მეთოდები. 

 

თარიღი 6 October, Tbilisi, 2016. English Book in Georgia; Macmillan 

Education 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 2 hour Macmillan Education ELT Training ‗21st Century 

Skill No: Self-esteem in the Classroom‘. 

‗Idioms in the world, in the Classroom‘   

 

თარიღი 9th-12th December, 2016. ETT Ltd 

 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

―Teaching English Methodology  Training‖  

For Completing a 25 Hour Course in: Classroom overcrowding, 

The Thinking classroom, Teaching Mixed Level Croups, Don‘ts 

for Teacher‘s Personal Development, Achieving Educational 

Reform, Motivating The Unmotivated, Humanizing Course 

books –making & Adapting Your Own Materials.  

 

 
თარიღი  May 29-31 2017 

 Organized  in the framework of Erasmus + program  

  The University of the Basque Country, Spain 

 
კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 
Workshop ―Research Methods‖. 

 

თარიღი  25 February, Tbilisi, 2017  

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 3 hour  Macmillan Education Training  

‗Reading as a Life Skill‘ 

‗Mistake Management with Learners: The Ifs, Whys and Ways‘ 
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დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

 

 

 

 

 

 

თარიღი  24 March 2018,  Tbilisi 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

Attended 2 hour  Pearson Training  

‗Bring your Learning into Focus‘ 

‗Let‘s get them talking –placing emphasis on production‘ 

 

თარიღი 28 October 2018, Tbilisi, Georgia 
კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 
Has Successfully Completed an International Workshop 

(Georgetown University, USA, European University) 

‗How to Teach Productive Skills‘ 
 

თარიღი 17 November 2018, Tbilisi  
კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 
Attended  a 2- hour Training  Session 

‗Motivating Writing  Activities for Teenagers‖ 

‗Engaging Millennials‘ 
 

 

 

 

6. მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის გამავლობაში 

 

1 

თარიღი 22-26 August, 2016 

 

მოხსენების სათაური Semantic Aspect of English Colour Idioms 

კონფერენციის დასახელება Cross-linguistic & Cross- cultural Approaches to Phraseology 

 

ჩატარების ადგილი Galway, Ireland 

 

ელექტრონული მისამართი http://www.esse2016.org/ 

 

2 

თარიღი 2016 წლის 25 მაისი 
მოხსენების სათაური ანდაზები ფერთა კომპონენტით ინგლისურ ენაში 

 
კონფერენციის დასახელება კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 

 
ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 
ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

3 
თარიღი 2015 წლის 10 ივნისი 

მოხსენების სათაური ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები ინგლისურ 

http://www.sou.edu.ge/
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ფრაზეოლოგიზმებში. 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

 

4 

თარიღი 21-23 мая 2014г. 

მოხსენების სათაური Cognitive Interest Development in Foreign Language Learning. 

კონფერენციის დასახელება VII Международная научная конференция «Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и 

культурологическом аспектах». 

ჩატარების ადგილი Челябинский государственный университет 

 

ელექტრონული მისამართი http://www.csu.ru/science/ 

5 

თარიღი      24 August – 2 September 2014 

მოხსენების სათაური A Comparative Study of Biblical Phraseological Units with 

White and Blue Colours in English, Russian and Georgian 

კონფერენციის დასახელება The 12 th Conference of the European Society for the Study of 

English     

ჩატარების ადგილი      Pavol Jozef  Šafarik University , Košice, Slovakia         

ელექტრონული მისამართი  http://kaa.ff.upjs.sk/…complishment 

 

6 

თარიღი 20 ივნისი 2013 

მოხსენების სათაური Communicative and Pragmatic Aspects  of Proverbs in British 

and Georgian Press. 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

7 

თარიღი 18-20 მაისი, 2012 

მოხსენების სათაური მრგვალი მაგიდის დებატების მონაწილე 

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

ჩატარების ადგილი ბათუმი, საქართველო, შ. რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსირეტეტის განათლებისა და მეცნიერების 

ფაკულტეტი 

ელექტრონული მისამართი http://www.bcu.ge www.ice.ge  www.tsu.edu.ge/ 

8 
თარიღი  6-7 декабря, 2012 

მოხსენების სათაური Поск семантического сходства лексических единиц 

http://www.sou.edu.ge/
http://kaa.ff.upjs.sk/en/our-accomplishment
http://www.sou.edu.ge/
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 / на материале английского и грузинского языков/ 

კონფერენციის დასახელება Посвященный V Юбилейной международной научной 

конференции «Национально-культурный компонент в 

тексте и языке» памяти профессора С.М. Прохоровой. 

ჩატარების ადგილი Минск, Белоруссия. Минский государственный 

лингвистический университет. 

ელექტრონული მისამართი slavonic@mslu.by 

9 

თარიღი 16-18 ნოემბერი, 2012 

მოხსენების სათაური Idioms –an Integral and Indispensable Part of English Language. 

კონფერენციის დასახელება V საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და ინოვაცია‖. 

 

ჩატარების ადგილი გორი, საქართველო, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.gu.edu.ge 

 

10 

თარიღი 28-29 ноября 2012 

მოხსენების სათაური The Symbolic Associations and Hyponimic Relations of Colors 

 

კონფერენციის დასახელება VIII Международная научно-практическая конференция-

«Образование в современном мире: Новое время– Новые 

решения». 

ჩატარების ადგილი г. Саранск, Мордова 

ელექტრონული მისამართი http://oread.mordgpi.ru  www.pedagogics.mordgpi.ru 

 

 

 

 

11 

თარიღი 2011 

მოხსენების სათაური Importance of Figurative Language and Mataphor  

კონფერენციის დასახელება Международная Конференция, Сборник материалов статей 

посвященных 65-летию Белцького Университета имени 

Алеку Руссо  

ჩატარების ადგილი Республика Молдова  

ელექტრონული მისამართი http://www.usb.md/ru 

 

12 

თარიღი 21-22 ოქტომბერი, 2011  

მოხსენების სათაური French Lexical Terms in International Hotel Industry. 

კონფერენციის დასახელება მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი ტრენდები 

განათლებაში: კვლევა და განვითარება‖.  

ჩატარების ადგილი გორი, საქართველო, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი  

 

ელექტრონული მისამართი http://www.gu.edu.ge 

 

13 
თარიღი 1-2 ოქტომბერი, 2010 

მოხსენების სათაური „გლობალიზაციის პროცესი და ანგლიციზმების გავლენა 

mailto:slavonic@mslu.by
http://www.gu.edu.ge/
http://oread.mordgpi.ru/
http://www.pedagogics.mordgpi.ru/


35 
 

თანამედროვე ქართული მასმედიის ენაზე―. 

კონფერენციის დასახელება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია: განათლება და 

განვითარება.  

ჩატარების ადგილი გორი, საქართველო, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი  

 

ელექტრონული მისამართი http://www.gu. edu.ge 

  

7.მოხსენებები ეროვნულ და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში  

 

თარიღი 2010 წლის, მაისი-ივნისი.                                  

მოხსენების სათაური სარეკლამო   ტექსტის  სპეციფიკა. 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია. 

ჩატარების ადგილი სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 2011,  ივნისი 

მოხსენების სათაური ანდაზების გრამატიკულ-სტრუქტურული თავისებურებანი. 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 თარიღი 2012 წ. ივნისი 

მოხსენების სათაური სასაუბრო მეტყველების ლექსიკის ფუნქციები საგაზეთო 

ტექსტში. 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 2013,  25 მაისი 

მოხსენების სათაური სალაპარაკო მეტყველების ტენდენცია (ბრიტანული და 

ქართული პრესის მასალებზე) 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სასწავლო უნივერსიტეტი რვალი, რუსთავი 

ელექტრონული მისამართი www.rvali.edu.ge 

 

თარიღი 2013, მაისი- ივნისი 

მოხსენების სათაური პარალინგვისტური ასპექტი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 14 მაისი, 2014 

მოხსენების სათაური ადრესანტისა და ადრესატის სოციოლინგვისტური ფაქტორი 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
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ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 2014,  21 ივნისი 

მოხსენების სათაური The Problem of Religious Terms in the English Language 

კონფერენციის დასახელება რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია ეძღვნება ექვთიმე 

თაყაიშვილის გარდაცვალებიდან 60 წლისთავს 

ჩატარების ადგილი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.rvali.edu.ge 

 

თარიღი 30 მაისი, 2015 

მოხსენების სათაური Grammatical Peculiarities of Metaphors. 

კონფერენციის დასახელება პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერნცია- ეძღვნება უნივერსიტეტის დაარსების 20 

წლისთავს 

ჩატარების ადგილი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.rvali.edu.ge 

 

თარიღი 2015 14 მაისი- 12 ივნისი 

მოხსენების სათაური ანგლიციზმებისა და ამერიკანიზმების ნასესხობანი 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 2016 წელი 

მოხსენების სათაური The Role of Technology in English Language Teaching 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.rvali.edu.ge 

 

თარიღი 2016 წელი , მაისი-ივნისი 

მოხსენების სათაური ანგლიციზმების შეფასებითი ფუნქცია 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

თარიღი 2017 წელი 

მოხსენების სათაური Some Characteristics of an effective English Language Teaching  

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.rvali.edu.ge 

 

თარიღი 2017 წელი 

მოხსენების სათაური ინგლისური და ქართული ანდაზების სემანტიკური 

http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
http://www.sou.edu.ge/
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დახასიათება 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.sou.edu.ge 

 

8.თანამშრომლობა ადგილობრივ, უცხოეთის  სამეცნიერო ცენტრებთან  

 

თარიღი 2011 წლიდან   დღემდე 

უნივერსიტეტის/სამეცნიერო 

ცენტრის დასახელება 

ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის დ. გულუას 

ისტორიის, ენისა და კულტურის ინსტიტუტის წამყვანი 

მეცნიერი თანამშრომელი.  

 

9. ენების ცოდნა  

 

 ენის დასახელება დამწყები ლექსიკონით საშუალოდ კარგად თავისუფლად 

1 ქართული ენა 

(მშობლიური) 

    + 

2 ინგლისური ენა     + 

3 რუსული ენა     + 

4 ფრანგული ენა  +    

5 თურქული ენა +     

 

 

10.კომპიუტერული პროგრამები 

 
პროგრამების 

დასახელება 
კარგად დამაყმაყოფილებლად მწირად 

Ms-Windows +   

Ms-Word +   

Ms- Excel +   

Powerprint +   

Internet explorer +   

Adobe-Photoshop  +  

 

 
11. სადოქტორო ნაშრომების ოფიციალური ოპონენტი (რეცენზენტი), ექსპერტი და სადიცერტაციო 

საბჭოს კომისიის მოწვეული წევრი. 

 

1. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული 

უნივერსიტეტი.  

დოქტორანტი -  ია ჯიქია 
ნაშრომის სახელწოდება - საგანმანათლებლო ტერმინოლოგია საერთაშორისო დოკუმენტაციის 

ქართულ თარგმანებში  (ბოლონიის დეკლარაცია)  

რეცენზენტი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მაია მარღანია.   

დისერტაციის დაცვა -23. 01. 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sou.edu.ge/
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2. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული 

უნივერსიტეტი. დოქტორანტი -    ხატია შერაზადიშვილი 

ნაშრომის სახელწოდება- „თანამედროვე ინგლისურენოვანი სამედიცინო ტერმინოლოგიის 

ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემები―. 

რეცენზენტი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მაია მარღანია.   

დისერტაციის დაცვა -  2017წ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. 3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

დოქტორანტი  - ხათუბა ბაბუნაშვილი. 

ნაშრომის სახელწოდება- „ქართულენოვანი ინტერნეტსივრცე- პრობლემები და 

პერსპექტივები―.ოფიციალური შემფასებელი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მაია 

მარღანია. დისერტაციის დაცვა -  2016 წლის  დეკემბერი. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. საქართველოს უნივერსიტეტი ,დოქტორანტი - მედეა სვანი. 

ნაშრომის სახელწოდება- „მედია დისკურსის კონტრასტული ანალიზი (ბრიტანული და 

ქართული პრესის ახალი ამბების მიხედვით―). 

ექსპერტი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მაია მარღანია.   

დისერტაციის დაცვა -  2017 წლის 31 იანვარი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული 

უნივერსიტეტი. დოქტორანტი მარიამ კილანავა.  

სახელწოდება- უახლესი (2010-2013წ.) პერიოდის ქართული მასმედიის ენობრივი სურათი და 

მასთან დაკავშირებული თარგმანის პრობლემები― . 

რეცენზენტი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მაია მარღანია.   

დისერტაციის დაცვა- 2014 წლის 20 ივლისი. 

6. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა (სკოლის) ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს კომისიის მოწვეული წევრი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
სხვა აქტივობის დასახელება  

 

1 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა (სკოლის) ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს კომისიის მოწვეული წევრი. 

2 2011 წლიდან  დღემდე ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის დ. გულიას 

ისტორიის, ენისა და კულტურის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი.  
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3 ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი . 

 

4 სამეცნიერო შრომების კრებულის „მერმისი― - მთავარი რედაქტორი.  

 

5 საგანმანათლებლო საბაკალავრო და სამაგისტრო  პროგრამების ხელმძღვანელი, 

ევროპის უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

 

6 საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რეცენზენტი. 

სტუდენტთა სამეცნიერო თემების მეცნიერ-ხელმძღვანელი. 

 

7 I, II საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციების საორგანიზაციო 

კომიტეტის და ჰუმანიტარული მიმართულების სექციის თავჯდომარე, ევროპის 

უნივერსიტეტი,ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

 

8 აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციების მიმართულების სექციის 

თავჯდომარე, ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

N  

1 ვთანამშრომლობდი საქართველოს ტელევიზიის I არხთან.  

ვარ დოკუმენტური ფილმის „ჩვენ დევნილები უკომენტაროდ― - ინგლისური ვერსიის 

რედაქტორი, მთარგმნელი და გამხმოვანებელი. რეჟისორი - დალი უბილავა.  

ფილმი დაჯილდოვდა საგანგებო დიპლომებით საერთაშორისო ფესტივალებზე: 

„სტალკერი― ქ. მოსკოვში და ნორვეგიის ქალაქ ტრონდჰეიმში. 2001წ.  

 

2 სამეცნიერო-პოპულარული ფილმი „ქართული კულინარიის გაკვეთილები―. ინგლისური 

ვერსიის გამხმოვანებელი, რეჟისორი- დალი უბილავა, 2005წ.  

 

3 მონაწილეობა მივიღე ინგლისური ტერმინების საძიებლის შედგენაში აგროეკონომიკურ 

ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში (ქართული-რუსული-გერმანული-ინგლისური)- ავტორ-

შემდგენელი თ. ჩხეიძე. თბილისი. 2004.  

 

4 მონაწილეობა მივიღე ინგლისურ თარგმანში. ბუღალტრული არღიცხვის განმარტებითი  

ლექსიკონი- შემდგენელი დ. ჯალაღონია. გამომც. ბიზნეს კურიერი, თბილისი. 2001  
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ბოლო 10 (ათი) წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული 

ს ა მ ე ც ნ ი ე რ ო   ნ ა შ რ ო მ ე ბ ი ს  

ჩამონათვალი 
 

 

 გვარი, სახელი    _______მარღანია მაია ___________________________________________ 

 

# 

 

ნაშრომების დასახელება 

 

 დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

გ
ამ

ო
მც

ემ
ლ

-ი
ს 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ი
ს 

გ
ამ

ო
ც

ემ
ი

ს 

წე
ლ

ი
, 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ი
ს 

#
 

გ
ვე

რ
დ

ებ
ი

ს 

მი
თ

ი
თ

ებ
ა 

შ
ენ

ი
შ

ვნ
ა 

(უ
ჩვ

ენ
ეთ

 

თ
ან

აა
ვტ

) 

1 2 3 4 5 6 

1 ნეოლოგიზმებისა და ნასესხობების 
ფუნქციური თავისებურებანი 

 
 
 
 

„კულტურათაშორის

ი კომუნიკაციები―. 

(საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

პერიოდული 

გამოცემა) 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი― 

თბილისი 

2009 

#6-7 

38-41 ქ. გალობერი 

2 ინტონაცია როგორც ზემოქმედების 
საშუალება (ბრიტანული და 

ქართული გაზეთების მიხედვით) 
 
 

„მერმისი―. 

სამეცნიერო 

შრომების კრებული. 

საქართ. საერო 

ინსტ.―რვალი― 

თბილისი 

2009 

# 3 

34-36  

3 თავაზიანობის ტიპები 
თანამედროვე ინგლისურ ენაში 

 

„კულტურათაშორის

ი კომუნიკაციები―. 

(საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

პერიოდული 

გამოცემა) 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი― 

თბილისი 

2009 

#9 

 

 

(32-36) 

 

 

 

 

4 Semantic Contamination in the 
Process of Borrowing English in 

Modern French Language 
 

»Кавказ и Мир» 

Международный 

Научный Журнал. 

―The Caucasus and 

World‖.  

International Scientific 

Journal 

 

თბილისი 

2009 

#3 

 

(3) ქ. გალობერი 

5 გლობალიზაციის პროცესი და 
ანგლიციზმების გავლენა 

თანამედროვე ქართული მასმედიის 
ენაზე 

გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 

კრებული. 

მესამე 

გორი  

2010 

(313-

316) 

მ. შელია 
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 საერთაშორისო 

კონფერენცია - 
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