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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

 

ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო 

პრეპარატების ექსპერტიზა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ეთერ ქემერტელიძე 

საკონტაქტო პირი და  ნომერი: ალეკო სხირტლაძე 599 77 51 46  

 

მრავალმა დაავადებამ ანტიბიოტიკების, სულფანილამიდების და ზოგიერთი სხვა სინთეზური 

პრეპარატებისადმი რეზისტენტობა გამოიჩინა, რამაც მსოფლიოში თანდათან გააძლიერა ბუნებრივი 

სამკურნალო საშუალებებისადმი ინტერესი. ამ კუთხით ფარმაკოქიმიის განვითარება მეტ აქტუალობას 

იძენს. საქართველოში ფარმაკოქიმიური მეცნიერება და ქიმიურ-ფარმაცევტული მრეწველობა 

საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგად ჩამოყალიბდა.  

მოცემულ რეალობაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც უცხოური, ასევე ადგილობრივი 

ფირმების მიერ წარმოებული სამკურნალო საშუალებების ექსპერტიზას. 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს ისეთი კვალიფიციური კადრის 

მომზადებას, რომელსაც შეეძლება როგორც კვლევა ფარმაკოქიმიის მიმართულებით, ასევე პრეპარატის 

ხარისხის კონტროლისათვის საჭირო ანალიზების სრული სპექტრის ჩატარება. 

 პროგრამის ხელმძღვანელი, ეთერ ქემერტელიძე, არის დარგის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, 

ათამდე მონოგრაფიის, ხუთასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 

ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. 

 

1. მიზანი 

საქართველოს მრავალფეროვანი ფლორა და მდიდარი მინერალური რესურსები ბიოლოგიურად 

აქტიურ ნივთიერებათა დაუშრეტელი წყაროა. სწორედ ამიტომ ჩვენთან ფარმაკოქიმიური მეცნიერება 

და ქიმიურ-ფარმაცევტული მრეწველობა ვითარდებოდა ადგილობრივი ბუნებრივი ნედლეულის 

შესწავლისა და გამოყენების საფუძველზე  და ჩამოყალიბდა საქართველოსთვის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს დარგად. 

 

ჩვენში ფარმაკოქიმიის მეცნიერების ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებაა ბიოლოგიურად 

აქტიურ ნივთიერებათა გამოვლინება და სხვადასხვა დანიშნულების სამკურნალო პრეპარატების 

შექმნა. მრავალმა დაავადებამ ანტიბიოტიკების, სულფანილამიდების და ზოგიერთი სხვა სინთეზური 

პრეპარატებისადმი რეზისტენტობა გამოიჩინა, რამაც მსოფლიოში თანდათან გააძლიერა  ბუნებრივი 

სამკურნალო საშუალებებისადმი ინტერესი. 

 

ფარმაკოქიმიის მეცნიერების განვითარება ჩვენი ბუნებრივი ნედლეულის შესწავლისა და გამოყენებით 

მაღალეფექტური, უვნებელი, მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებების შექმნას 

და წარმოებას განაპირობებს. სოციალურ დანიშნულებასთან ერთად ქიმიურ-ფარმაცევტული 

მრეწველობა ზოგჯერ მცირე ტონაჟიანი, მაგრამ ეკონომიკურად ძლიერ ეფექტიანი დარგია. 
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ფარმაკოქიმიური მეცნიერების და მრეწველობის განვითარებას საფუძვლად მეცნიერების თანამედროვე 

მიღწევები უნდა დაედოს. ამას კი მაღალკვალიფიციური კადრი ესაჭიროება. 

 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და პრეპარატთა ნომენკლატურის მოზღვავების ეპოქაში 

აუცილებელია როგორც უცხოური, ასევე ადგილობრივი ფირმების მიერ წარმოებული სამკურნალო 

საშუალებების ექსპერტიზა, რაც სათანადო სპეციალიზაციის მეცნიერ-მკვლევარების მომზადებას 

მოითხოვს. 

 

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა აღნიშნულ სფეროში  ისეთი სამეცნიერო კადრების მომზადებას 

ისახავს მიზნად, რომლებსაც შეეძლებათ: 

 თეორიული ცოდნისა და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად ჩაატარონ 

სამეცნიერო კვლევები ფარმაკოქიმიაში, ბუნებრივი ნედლეულიდან ბიოლოგიურად აქტიური 

ობიექტების გამოვლინების, მათგან ცალკეული ქიმიური კლასის ნივთიერებების გამოყოფის, 

კომპონენტებად დაყოფის, სტრუქტურების დადგენის მიმართულებით. 

 წარმართონ კვლევები სავარაუდო სამკურნალო საშუალებების შექმნის დარგში. 

 შეიმუშავონ აქტიური სუბსტანციების, მზა სამკურნალო ფორმების ტექნოლოგიები, წარმოების 

კონტროლისა და მზა პროდუქციის ანალიზის მეთოდები და სტანდარტიზაციის ნორმები. 

 შეასრულონ ფარმაკოქიმიური კვლევისა და პრეპარატთა წარმოების მთელი ციკლი - აქტიურ 

ნივთიერებათა ძიებიდან დაწყებული, სამკურნალო საშუალებების შექმნითა და ანალიზით 

დამთავრებული; 

 

კონკრეტული პრეპარატების ხარისხის კონტროლისათვის საჭირო ანალიზების სრული სპექტრის 

ჩატარება; ანალიზური და ბიოანალიზური მეთოდების ვალიდაცია; ვალიდაციის ყველა კრიტერიუმის 

შემოწმება და სტატისტიკური დამუშავება. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს ექნება ფარმაკოქიმიის დარგის ბიოლოგიურად აქტიურ 

ნივთიერებათა ქიმიის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა.  

 

გაითავისებს  მცენარეული, ცხოველური და მინერალური  ნედლეულიდან სამკურნალო საშუალებების 

მიღების მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს და მათ კავშირს ბიოფარმაციასა და წამლის ხარისხის 

ექსპერტიზასთან. გააცნობიერებს კონკრეტული ტექნოლოგიების,  პროცესებისა და აპარატების 

დანიშნულებას და სპეციალისტის თვალით შეაფასებს  საწარმოო პროცესებს. 

 

შეისწავლის სამკურნალო მცენარეების მეორადი მეტაბოლიტების სპექტრული ანალიზის მეთოდებს, 

რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ფიტოქიმიურ და ფარმაცევტულ ანალიზში. 

 

გაეცნობა სამკურნალო მცენარეებში მეორადი მეტაბოლიტების წარმოშობის პროცესებს, მათი 

სინთეზისათვის აუცილებელ პირობებს, სხვადასხვა ნივთიერებათა ქიმიურ ჯგუფებს, ფარმაკოლოგიურ 

თვისებებს და მათ გამოყენებას მედიცინაში. 

 

შეიძენს ცოდნას ცოცხალი მატერიის მნიშვნელოვანი კომპონენტების - ბიოპოლიმერებისა და 

ბიორეგულატორების შესახებ. შეძლებს გაანალიზოს მოლეკულის სტრუქტურასა და ბიოლოგიურ 

აქტიურობას შორის არსებული მჭიდრო კავშირები და კანონზომირებები, რაც საშუალებას მისცემს 

დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამეცნიერო კველევის მიმართულება და პრიორიტეტები. 
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გაეცნობა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელთა დანერგვა ფარმეცევტულ წარმოებაში წარმოადგენს 

თანამედროვეობის მოთხოვნას, ესენია: GMP, GLP. GCP, GCLP, ISO17025 და ა.შ. სტანდარტები. 

შეისწავლის  SOP-ების, ანალიზური ფურცლების და შედეგების გაფორმების წარმოების დადგენილ 

წესებს ფარმაცევტული ანალიზებისათვის, ანალიზური და ბიოანალიზური მეთოდების ვალიდაციის 

ჩატარების ძირითად კრიტერიუმებს და მიღებული შედეგების სტატისტიკური დამუშავების წესებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მიღებული ცოდნით კურსდამთავრებულს შეეძლება აქტიურად, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და 

წარმართოს ინოვაციური სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა მცენარეული და მინერალური 

ნედლეულიდან ბიოლოგიურად ეფექტური ნივთიერებების გამოვლინების, შესწავლისა და გამოყენების 

მიმართულებით მედიცინაში, კვების მრეწველობაში, პარფიუმერია-კოსმეტიკაში, სოფლის მეურნეობაში 

გამოსაყენებელი საშუალებების შექმნისა და წარმოების, აგრეთვე ქიმიური კონტროლის გადასაწყვეტი 

საკითხების დამუშავებაში, რომელიც აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში. 

დასკვნის უნარი: 

კურსდამთავრებულს გააჩნია ფარმაკოქიმიისა და ექსპერტიზის დარგში დასკვნის გაკეთების უნარი და 

შეუძლია ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, 

სინთეზი და შეფასება.  შეუძლია წარმატებით გაართვას თავი დასახული ამოცანების შესრულებას, 

მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები და დასახოს მათი რეალიზაციის 

პრაქტიკული გზები. 

კომუნიკაციის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში 

დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა; თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის შესახებ 

კომუნიკაცია აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, ასევე არასპეციალისტებთან; საერთაშორისო 

სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; ის შემოქმედებითად 

იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, დარგის თავისებურებების 

გათვალისწინებით. 

სწავლის უნარი: 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს 

შეუძლია ფარმაკოქიმიისა და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზის დარგში ახალი იდეების ან 

პროცესების განვითარება. გააჩნია მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში. 

შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და განახორციელოს როგორც სწავლის, ასევე სწავლების პროცესი; 

სამეცნიერო და პრაქტიკული საქმიანობის გაგრძელების შემთხვევაში, ექნება უნარი მომავალშიც 

ეზიაროს კვლევების ახალ მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს. 

ღირებულებები: 

დოქტორანტი შეძლებს ზნეობრივი და პროფესიული ღირებულებებისადმი თავისი და კოლეგების 

დამოკიდებულებების ობიექტურ შეფასებას და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში საკუთარი 

წვლილის შეტანას, პროფესიული ღირებულებების (სიზუსტე, პუნქტუალობა, ობიექტურობა, 

გამჭვირვალობა, ორგანიზებულობა და სხვ), ეთიკისა და მორალის ნორმების დაცვას. 

3. შეფასების სისტემა 

სადოქტორო პროგრამა დაკომპლექტებულია სასწავლო კომპონენტებით და სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტით.  

დოქტორანტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ამასთან, შეფასების 

წესი განსხვავებულია სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კვლევითი კომპონენტებისთვის.  
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სტუდენტის შეფასება სასწავლო კომპონენტში: 

სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტის შეფასება მოიცავს მოიცავს შუალედურ შეფასებას და 

დასკვნით შეფასებას. თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში დეტალური ინფორმაცია 

დოქტორანტისათვის ხელმისაწვდომია შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებით.  

შეფასების სისტემა, სასწავლო კომპონენტის მიზნებისთვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით 

შეფასებას: 

 (A) ფრიადი –  91-100 ქულა;  

 (B) ძალიან კარგი –  81-90 ქულა;  

 (C) კარგი –  71-80 ქულა;  

 (D) დამაკმაყოფილებელი –  61-70 ქულა;  

 (E) საკმარისი – 51-60 ქულა.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება 

და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა.  

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება: 

დოქტორანტის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება  ერთჯერადად 

(დასკვნითი შეფასებით), შემდეგი სისტემით:  

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება; 

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

სამეცნიერო-კვლევითი შეფასების საკითხებს დეტალურად აწესრიგებს ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

და სადისერტაციო საბჭოს დებულება. 

4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:   

- მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ქიმიის, ფარმაციის, ბიოლოგიის 

ან მედიცინის  მიმართულებით  

- რომელიმე უცხო ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა 

ან შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირების წარმატებით გავლა უცხო ენაში; 

- ქიმიაში გასაუბრების წარმატებით გავლა. 
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5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

დისკუსია - დებატები; ჯგუფური მუშაობა; შემთხვევათა ანალიზი; დემონსტრირების მეთოდი;  

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი; 

სწავლების ინდუქციური მეთოდი, სწავლების დედუქციური მეთოდი;  ანალიზის მეთოდი, 

სინთეზის მეთოდი,  

ლაბორატორიული მეთოდი: ცდების დაყენება, ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარება და 

შედეგების ინტერპრეტაცია.  

სწავლების აღნიშნული მეთოდები უზრუნველყოფს დოქტორანტთა  მაქსიმალურ ჩართულობას 

სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში, პროგრამით  გათვალისწინებული   შედეგების მიღწევას და 

მათ შესაბამისობას შეფასების მეთოდებთან. 

 


