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ფსიქოლოგია, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფსიქოლოგიის დოქტორი 

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ ფანცულაია, პროფესორი დიმიტრი 

ნადირაშვილი,  ასოცირებული პროფესორი მაია კალანდარიშვილი 

საკონტაქტო პირი და ნომერი: მაია კალანდარიშვილი 599 48 00 34 

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას  „ფსიქოლოგია“ არ აქვს ანალოგი არც საქართველოში და 

არც საზღვარგარეთ. პროგრამა ორიენტირებულია როგორც კონკურენტუნარიანი მეცნიერი ფსიქოლოგისა 

და პედაგოგი-ფსიქოლოგის, ასევე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგის მომზადებაზე. სადოქტორო პროგრამის 

დასრულების შემდეგ კურსადმთავრებული შეძლებს კლიენტთა ფსიქო-კონსულტირების პროცესის 

დაგეგმვას, კონსულტირების სტრატეგიის შემუშავებას, ფსიქოლოგიური კონსულტირების 

განხორციელებას. კლიენტთა ფსიგოლოგიური შეფასებისას ის გამოიყენებს კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ 

თერაპიას, დიაგნოსტირებისას - ინტერვიურების მეთოდს. მიღებული ცოდნა და განხორციელებული 

კვლევა ჩამოაყალიბეს მას მაღალი დონის დარგის სპეციალისტად. 

 

1. მიზანი 

პროგრამა ინოვაციური და აქტუალურია. მას არ აქვს ანალოგი არც საქართველოში და არც საზღვარგარეთ. 

იგი ეფუძნება როგორც ქართული, ისე უცხოური ფსიქოლოგიური სკოლების მიღწევებს.  საქართველოში 

კვლავ აქტიურად გრძელდება კვლევები განწყობის ფსიქოლოგიის და ფსიქოდიაგნოსტიკის 

მიმართულებით, ასევე ვითარდება კონტაქტები დასავლეთ ევროპის,  უკრაინის, რუსეთის, იაპონიის და 

სხვ. ქვეყნების სამეცნიერო წრეებთან, რომლებიც გამოხატვენ დიდ დაინტერესებას ამ მიმართულებებით.  

წარმოდგენილი პროგრამა შეავსებს იმ დეფიციტს, რომელიც  შეიქმნა  ბოლო დროს საქართველოში 

ფსიქოლოგიური მეცნიერების განვითრებაში.     

პროგრამის მიზანი უნივერსიტეტის მისიასთანაა შესაბამისობაში. აქცენტი კეთდება სამეცნიერო-

კვლევითი მუშაობის ორგანიზებასა და პროფესიულ განვითარებაზე. პროგრამა ორიენტირებულია 

კონკურენტუნარიანი მეცნიერი ფსიქოლოგისა და პედაგოგი-ფსიქოლოგის  კადრის მომზადებაზე, 

რომელიც განახორციელებს  დამოუკიდებლად, როგორც კვლევით,  ასევე პედაგოგიურ  საქმიანობას. ასევე, 

კურენტუნარიანი პრაქტიკოსი ფსიქოლოგის კადრის მომზადებაზე, რომელიც განახორციელებს  

დამოუკიდებლად, როგორც კვლევით,  ასევე პრაქტიკულ საქმიანობას. 

სადოქტორო პროგრამის მიზანია:  

მკვლევარ- სპეციალისტთა მომზადება, რომელთაც ექნებათ სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად და 

კვალიფიციურად, თანამედროვე ევროპული სტანდარტების დონეზე,  წარმართვის უნარი. 

პედაგოგ- სპეციალისტთა მომზადება, რომელთაც ექნებათ  მიღებული   ცოდნის  გადაცემისა და 

სწავლების (საუნივერსიტეტო სწავლება)  აუცილებელი  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, უნარ-

ჩვევები  და შესაბამისი კომპეტენცია.  
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კერძოდ, დოქტორანტი პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლებს: 

სამეცნიერო  კვლევების დაგეგმვას, განხორციელებას, მონაცემების დამუშავებასა და შედეგების ანალიზს, 

ინტერპრეტაციას და მეცნიერულად ღირებული დასკვნების გამოტანას. 

ლექცია-სემინარებისთვის საჭირო ლიტერატურის შერჩევას, მასალის მომზადებას, და  სწავლების 

პროცესის  დამოუკიდებლად  წარმართვას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. 

პედაგოგიური  საქმიანობის წარმართვას უმაღლეს სასწავლებელში;  

 სამეცნიერო სივრცეში (პროფესიული კონფერენციები, სამეცნიერო პუბლიკაციები) არგუმენტირებული 

დებულებების საანალიზოდ გამოტანას.  

უცხო  ენაზე სპეციალობის მიმართულებით უცხოელ კოლეგებთან კომუნიკაციას.  

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსებით დოქტორანტს 

აძლევს საშუალებას კვლევა განახორციელოს  განწყოფის ფსიქოლოგიის ან ფსიქოდიაგნოტიკა-

კონსულტირების მიმართულებით. 

შესაბამისად:  

განწყობის ფსიქოლოგიური  მიმდინარეობის ფუნდამენტური სწავლებას,  წარსულში არსებული და 

თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინებით. 

 ქართული და ევროპული კვლევების გაცნობას, ამ მიმართულებით  კვლევების  კრიტიკულ ანალიზს, 

განზოგადებას, დიფერენცირებას, სინთეზს, კრეატული აზროვნების განვითარება 

კლიენტთა ფსიქო-კონსულტირების პროცესის დაგეგმვას,   კონსულტირების სტრატეგიის შემუშავებას,  

მეთოდის შერჩევას, განხორციელებას/ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას; 

კლიენტთა ფსიქოლოგიურ შეფასებას კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის ფორმატით და 

დიაგნოსტირებას ინტერვიურების მეთოდით. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთავრებულს ეცოდინება: 

 ფსიქო-კონსულტირების სტრუქტურა,(კონსულტაციის პროცესი, კონსულტანტის ღირებულებათა 

სისტემა, საკონსულტაციო კონტაქტი); 

 კონსულტირების სხვადასხვა ტექნიკები: კოგნიტურ-ბიჰევიოლარული თერაპია, გეშტალტ 

კონსულტირება სიმპტომების არსებობისას; აუტოგენური რელაქსაციური მეთოდი;  

 ემპირული კვლევის ფარგლებში მოპოვებული მონაცემების დამუშავების მრავალგანზომილებიანი მე-

თოდების თეორიული საფუძვლები (ფაქტორული ანალიზი, დისპერსიული ანალიზი, რეგრესიული 

ანალიზი, კლასტერული ანალიზი, დისკრიმინანტული ანალიზი, მრავალგანზომილებიანი 

სკალირება); 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

კურსდამთავრებული  შეძლებს: 

 კლიენტთა შეფასება/დიგნოსტირებას (ინტერვიურების მეთოდით და კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ 

ფორმატით);  
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 კლიენტთა  კონსულტირების სტრატეგიის შემუშავებას; 

 ფსიქოკონსულტირების  ტაქტიკის შერჩევას, პროცესის დაგეგმვას; 

 კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის სხვდასხვა კლინიკური შემთხვევებისას(დეპრესიები, 

შფოთვითი აშლილობა, ფსიქოზები) გამოყენებას; 

 გეშტალტ-კონსულტირებას /გეშტალტ თამაშებს, სიმტომების არსებობისას; 

 აუტოგენური რელაქსაციის მეთოდების გამოყენებას  შიშების, ფობიების ფსიქოსომატური ჩივილების 

დროს; 

 კვლევით და/ან ფსიქოლოგიური დიაგნოსტირებით მიღებული მონაცემების დამუშავებას,  ანალიზს, 

ინტერპრეტაციას და ვიზუალურად წარდგენას (ცხრილებისა და გრაფიკების სახით), SPSS-ის 

გამოყენებას; 

დასკვნის უნარი: 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 გაანალიზოს ცვლილებათა დინამიკა ფსიქოკონსულტირების სხვადასხვა მიმდინარეობებში: მაგ. 

ორთოდოქსული ფსიქოდინამიური მიმართულებიდან თანამედროვეობამდე; გეშტალტთერაპია 

ფ.პერლსიდან თანამედროვე გეშტალტ-თერაპევტებამდე; 

 ხელთ არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შედეგების ანალიზს, ინტერპრეტაციას და ადეკვატური 

დასკვნების გამოტანას; 

კომუნიკაციის უნარი: 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 გუნდურმუშაობას; 

 უცხოელ და ქართველ კოლეგებთან პროფესიულ პოლემიკაში ჩაბმას; 

 დაგროვილი თეორიული  და პრაქტიკული ცოდნის გადაცემას პროფესიული და არაპროფესიული 

საზოგადოებისთვის; 

 კლიენტთა კონსულტირებისას ადექვატური კომუნიკაციური უნარების გამოყენებას; 

 კვლევისშედეგების დადგენილი სტანდარტით წერილობით გაფორმებას და   რეფერირებად 

ჟურნალებში გამოქვეყნებას. 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 ფსიქოლოგიურ კონსულტირებასა და დიაგნოსტირებაში ახალი იდეების განვითარების უნარის 

გამოავლენას; 

 ფსიქოლოგიის სპეციალობით ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის ლექცია-

სემინარების დამოუკიდებლად მასალის მომზადებას, დროში გადანაწილებას, წარმართვას; 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 პროფესიული ეთიკის დაცვას, კომპეტენციის ფარგლებში საქმიანობას,  ფსიქო-კონსულტირებისთვის  

აუცილებელი პირობის -კონფედენციალობის საკითხის გააზრებას და მუშაობისას დანერგვას. 

ინფორმირებული თანხმობის საფძველზე სამუშაო ალიანსის ფორმირებას;  

 პროფესიული კორექტულობის მიღწევას – ფსიქოლოგიური კვლევის ეთიკის სტანდარტების დაცვას  –  

მონაცემების გაყალბების, ფალსიფიკაციის, პლაგიატის მიუღებლობასა და ამ სტანდარტების 

დამკვიდრებაში მონაწილეობას. 
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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.  

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. 
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4. პროგრამაზე მიღების წინაპირობა 

წარმოდგენილ სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია: 

1.ფსიქოლოგიის მაგისტრის ან მისი შესაბამისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. 

2. უცხო ენის (ინგლისური ან რუსული) ცოდნა B2  დონეზე. თუ აპლიკანტს არ აქვს ენის ცოდნის 

დამადასტურებელი შესაბამისი სერთიფიკატი, უცო ენის ცოდნა შემოწმდება შიდა ტესტირებით. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სპეციალობაში გასაუბრების/გამოცდის და უცხო ენის ცოდნის 

შედეგების  მიხედვით. 

სადოქტორო პროგრამაზე მიღება შესაძლებელი იქნება 5 კონკურსანტისთვის.  

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული იქნება სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობისთვის 

პროდუქტიული რელევანტური მეთოდები:  

– დისკუსია - დებატები; ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი. 

მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

– ჯგუფური მუშაობა; ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და 

მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 

პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. მეთოდი ავითარებს გუნდური მუშაობის 

უნარს. 

– შემთხვევათა ანალიზი; აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის მეთოდი, რომლის 

საფუძველია სწავლება კონკრეტული ამოცანების - სიტუაციების გადაჭრის გზით. თეორიისა და პრაქტიკის 

შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად ანვითარებს დასაბუთებული გადაწყვეტილებების შეზღუდულ დროში 

მიღების უნარს, აგრეთვე ანალიტიკური აზროვნების, ალტერნატიული აზრის მოსმენისა და გაგების, 

მოქმედებების დაგეგმივასა და მათი შედეგების პროგნოზირების უნარებს. 

– დემონსტრირების მეთოდი; საპრეზენტაციო     მასალის     მომზადება,     დემონსტრირება 

სხვადასხვა რანგის ფორუმებზე; 

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

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

– ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.  

– 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. 

– სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ 

ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 

– სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

– სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს  პრობლების, როგორც მთელის 

დანახვის უნარის განვითარებას.   

- ელექტრონული სწავლება (E-learning)დასწრებული 

- ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება მოითხოვს ლექტორის და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 

სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული 

ინტერპრეტაცია.  

-ახსნა-განმარტებითი მეთოდი ეფუძნება  მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. ლექტორს  მასალის  

გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული 

თემის ფარგლებში 

-თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული 

წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ 
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შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება 

საკითხს. 

-ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს 

ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების 

დანახვის გზით ხორციელდება.   

-პრაქტიკული მეთოდები– აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ 

უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა 

თუ იმ აქტივობას 

- როლური და სიტუაციური თამაშები 


