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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

 

ქართველური ენათმეცნიერება 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფილოლოგიის დოქტორი         

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ტარიელ ფუტკარაძე 

საკონტაქტო ნომერი: 577 71 78 11  

თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე ორიენტირებულ ქართულ 

უნივერსიტეტში მოქმედი წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის მიზანია ქართული სამწიგნობრო ენისა 

და ქართველური ენა-კილოების კვლევა თანამედროვე საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით; 

კერძოდ, დაგეგმილია ქართული სამწიგნობრო ენის, ქართველურ ენა-კილოთა ისტორიის, ქართველური 

დიალექტოლოგიისა და ენობრივი პოლიტიკის, ქართველური ონომასტიკის და საქართველოს ენობრივ-

კულტურული სიტუაციის აქტუალური პრობლემების შესწავლა-კვლევა. დოქტორანტს შეუძლია, 

სადისერტაციო თემა აიღოს ქართული ენის ტექნოლოგიზების, ქართველური ენობრიოვი სამყაროს 

სიღრმისეული კვლევის, ასევე: ქართულ-თურქული, ქართულ-სომხური, ქართულ-სპარსული, ქართულ-

ბერძნული... ენობრივი ურთიერთობების კვლევის მიმართულებებით.  

პროგრამით გათვალისწინებულ კურსებს კითხულობენ ცნობილი სპეციალისტები, რომელთაც აქვთ 

წარმატებული პედაგოგიური პრაქტიკაც. 

კურსდამთავრებული მიიღებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხს, შესაბამისად, მან 

შეიძლება იმუშაოს: ნებისმიერი უნივერსიტეტის ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიურ სტრუქტურულ 

ერთეულში (ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, ლაბორატორია...) და ჰუმანიტარული პროფილის სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტში/ცენტრში; ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ, ლიტერატურულ და მემორიალურ 

მუზეუმში; ბიბლიოთეკასა და არქივში; საგამომცემლო ორგანიზაციაში; საზღვარგარეთის 

ქართველოლოგიური მიმართულების სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრებში; სახელისუფლებო 

ორგანოში და სხვ.  

 

1. მიზანი: 

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის მიზანია ქართული სამწიგნობრო ენისა და ქართველური ენა-

კილოების სწავლება და კვლევა თანამედროვე კვლევების შედეგების გათვალისწინებით; კერძოდ, 

დაგეგმილია ქართული სამწიგნობრო ენის, ქართველურ ენა-კილოთა ისტორიის, ქართველური 

დიალექტოლოგიისა და ქართველური ონომასტიკის ძირითადი პრობლემებისა და საქართველოს ენობრივ-

კულტურული სიტუაციის ისტორიული დინამიკის შესწავლა-კვლევა; სადისერატციო საკვლევი თემის 

გათვალისწინებით სიღმისეულად შეისწავლება: 

 

 ქართველური ქვესისტემებისათვის დამახასიათებელი ფორმაწარმოება და სიტყვაწარმოება 

(დიასისტემური და ტიპოლოგიური ანალიზი); 

 ქართველური ლექსიკის სახელდების მოტივაცია და სემანტიკა კვლევა;  

 ქართველური სამწიგნობრო ენის მოდელირება; 

 ქართული სამწიგნობრო ენის ნორმირება; 

 ქართული სამწიგნობრო კულტურის ისტორია; 

 საქართველოს ენობრივ-კულტურული სიტუაცია დღეს; 

 ერთი რომელიმე ქართველური იდიომი; პარალელურად მოხდება ქართველური ენა-კილოების 

შეპირისპირებითი ანალიზი; ქართველური კილოების მონაცემთა ბაზისთვის (ქართველური 

დიალექტური კორპუსისთვის) მასალების მომზადება დასხვ. 
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სადოქტორო პროგრამისერთ-ერთი ძირითადი მიზანია უნივერსიტეტის პედაგოგის აღზრდა. ლექტორის 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით, პროფესორის ასისტენტობის ფორმატში, ზოგადად, 

დოქტორანტურის ინდივიდუალურ სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით გეგმებშ იუპირატესობა ენიჭება 

არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით რეფერატების მომზადებას, სხვათა მოსაზრებების 

კრიტიკულ ანალიზსა და აუდიტორიისადმი წარდგენის მეთოდოლოგიას. დოქტორანტი ვალდებულია, 

ხელმძღვანელს დაწვრილებით წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოს შედეგები რეფერატის, მოხსენებისა 

და სტატიის სახით. სწავლების პროცესში თავდაპირველად დოქტორანტს მიეცემა საშუალება, 

მაქსიმალურად გამოავლინოს თავისი ცოდნა, დამოუკიდებელი აზროვნებისა და ანალიზის უნარი; 

სამეცნიერო კომპონენტის შესრულების დროს კი ხელმძღვანელი ოპონენტის როლში იქნება: 

ხელმძღვანელის მუშაობა დოქტორანთთან მიმდინარეობს აქტიური დისკუსიის ფორმატით. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

სადოქტორო პროგრამის გავლის პროცესში დოქტორანტი გაიღრმავებს მაგისტრატურაში მიღებულ 

განათლებას; დაეუფლება კვლევის თანამედროვე მეთოდებს; მიიღებს ამომწურავ ცოდნას ქართული 

სამწიგნობრო ენისა და ქართველური ენა-კილოების ფონეტიკა-ფონოლოგიაში, მორფოლოგიაში, სინტაქსსა 

და ლექსიკაში;  

 

კერძოდ, ეცოდინება: 

 ქართული ენის თანხმოვან ფონემათა კლასები ჰ. ფოგტის, გ. ნებიერიძის, თ. უთურგაიძისა და სხვა 

მკვლევართა მოსაზრებების მიხედვით; ქართული ენის ხმოვანთკომპლექსთა ტრანსფორმაციის გზების 

შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებები; ორწევრა თანხმოვანთ კომპლექსების ტრანსფორმაციის ზოგადი 

სურათი; თანამედროვე ქართველური კილოების პალატალიზებული ხმოვნების დიასისტემური და 

ტიპოლოგიური  ანალიზი; ლაბიალიზაციის როლი ქართველურ ენობრივ ქვესისტემების ისტორიაში; 

ქართული ენის აკუსტიკური ფონეტიკის ძირითადი საკითხები; ქართული ენის პერცეფციული 

ფონეტიკის ძირითადი საკითხები და სხვ. 

 საერთო ქართველური ენის არსებობის დროისა და გეოგრაფიული გარემოს შესახებ სხვადასხვა ავტორის 

მოსაზრებები; ხმოვან,  ჩქამიერ და სონორ თანხმოვანთა ქართველური ბგერათ შესატყვისობების შესახებ 

სხვადასხვა ავტორის არგუმენტები; ქართველური ქვესისტემების შედარებითი ლექსიკონების (არ. 

ჩიქობავას, გ. კლიმოვის, ვ.თოფურიასა და მ.ქალდანის, ალ .ჭინჭარაულის, ჰ.ფენრიხისა და 

ზ.სარჯველაძის, მ. ჩუხუას და სხვ.)  აგების სხვადასხვაგვარი კონცეფცია; 

 სახელდების პრინციპები ქართველურ ენობრივ ქვესისტემებში; სიტყვა წარმოება ქართველურ ენობრივ 

ქვესისტემებში; ქართველური სახელის ფორმა წარმოება [დიასისტემური და ტიპოლოგიური ანალიზი] 

(სხვადასხვა ავტორის მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი და საკუთარი ხედვის ფორმირება 

წერილობითი სახით); ქართველური ზმნის ფორმა წარმოება [დიასისტემური და ტიპოლოგიური 

ანალიზი] (სხვადასხვა ავტორის მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი და საკუთარი ხედვის ფორმირება 

წერილობითი სახით); ქართველური წინადადება, ფრაზა და ტექსტი (ტექსტის ლინგვისტიკა) 

(სხვადასხვა ავტორის მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი და საკუთარი ხედვის ფორმირება 

წერილობითი სახით); 

 ქართული ენის კომპიუტერული მოდელირებისა და მანქანური თარგმანის პრინციპები. კორპუსის 

ლინგვისტიკა (სხვადასხვა ავტორის მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი და საკუთარი ხედვის 

ფორმირება წერილობითი სახით); 

 სამწიგნობრო ენის ნორმირების თეორიული თუ პრაქტიკული საკითხები და ნორმირების პრინციპებთან 

დაკავშირებული პრობლემები; ასევე, წვლილი შეიტანოს ახალი ნორმების შემუშავებაში; 

 საერთო ქართული კოინესა და სამწიგნობრო ენის საყრდენი ენობრივი მოდელის მიმართების ისტორიის 

პრობლემა; ქართული სამწიგნობრო კულტურის განვითარების ეტაპები; კავკასიის/საქართველოს 

ენობრივი პოლიტიკის ისტორიული დინამა  და ენობრივი დაგეგმარების თანამედროვე მეთოდები; 

 მეფის რუსეთისა და საბჭოთა რუსეთის მესვეურთა მიერ ლინგვისტური ქართველოლოგიის 

პოლიტიზების ისტორია; ქართველოლოგიის გამოწვევები და პერსპექტივები დღეს და სხვ. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
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სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს ექნება საკმარისი 

ცოდნა და კვალიფიკაცია, დამოუკიდებლად დაგეგმოს, განახორციელოს და ზედამხედველობა გაუწიოს 

ინოვაციურ კვლევებს; შეეძლება: 

 შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები და მიდგომები;  

 კრიტიკულად გაანალიზის საერთაშორისო ველში არსებული სპეციალური სამეცნიერო 

ლიტერატურა. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორი დაუფლებული იქნება სისტემურ უნარებს, რაც საშუალებას 

მისცემს მას, იოლად შეძლოს ადაპტირება ახალ სიტუაციებში, თანამედროვე მეთოდოლოგიით იკვლიოს 

(იმუშაოს) ინდივიდუალურად და, საჭიროების შემთხვევაში, ჯგუფთან ერთად. 

დასკვნის გაკეთების უნარი: 

 

სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს ექნება საკმარისი 

ცოდნა და კვალიფიკაცია, კრიტიკულად მიუდგეს ახალ, რთულ და წინააღმდეგობრივ მოსაზრებებს, 

მოახდინოს აკადემიური სინთეზი და შეფასება. ექნება საკმარისი უნარ-ჩვევები და ცოდნა, 

დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება პრობლემის გადაჭრისათვის. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

სადოქტორო პროგრამის დასრულებისა და დისერტაციის დაცვის შემდეგ დოქტორს ექნება საკმარისი 

ცოდნა, ქართულად და ერთ უცხო ენაზე მაინც შეძლოს აქტიური დისკუსია/დებატები ქართველური 

ენათმეცნიერების ფარგლებში. შეძლებს, მოამზადოს აკადემიური პუბლიკაციები საერთაშორისო 

რეფერირება დიჟურნალებისათვის. ჩვენი სადოქტორო კურსის გავლის პროცესში დოქტორანტი 

დაეუფლება ცოდნას, უნარ-ჩვევებსა და უახლეს ინტერდისციპლინარულ მეთოდებს, რომლებიც 

გაუიოლებს მას კოლეგებთან თუ მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებთან კომუნიკაციის პროცესს. 
 

სწავლის უნარი: 

სადოქტორო ნაშრომის დაცვის შემდეგ დოქტორს: 

 ექნება საკმარისი კვალიფიკაცია, ქართველური ენათმეცნიერების დარგები წარმატებულად ასწავლოს 

უნივერსიტეტსა და სხვა ტიპის უმაღლეს სასწავლებლებში;  

 შეეძლება წარმატებულად დაგეგმოს და მართოს სწავლების პროცესი; დარგის სპეციფიკის შესაბამისად, 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბოს სწავლება/სწავლის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობები  და ტექნოლოგიები; შეაფასოს საკუთარი კვლევითი პროცესის 

განხორციელების საჭიროებები; მეცნიერული ეტიკეტის დაცვით წარმატებით გამოიყენოს სხვათა 

კვლევის შედეგები; აღიქვას და დროულად დანეროდს დარგის კვლევის ახალ მეთოდები.  

 დარგის სპეციფიკის შესაბამისად, უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, 

ჩამოაყალიბოს სწავლება/სწავლის გაუმჯობესების შესაძლებლობები და ტექნოლოგიები; დანეგროს და 

განავითაროს ინოვაციები. 

ღირებულებები: 

 ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულებით არსებითი წვლილი შეიტანოს ახალი ღირებულებების 

(თანამედროვე კვლევის შედეგების სტანდარტების, ასევე, კვლევის შედეგების შეფასების ახალი 

სისტემისა და შეფასების კრიტერიუმების) დამკვიდრებაში; 

 შეიმუშაოს ტრადიციულ მყარ ღირებულებათა დამკვიდრების ინოვაციური მეთოდები და ახალ 

ღირებულებათა დამკვიდების გზები/საშუალებები. დაიცვას მეცნიერული ეთიკა და ობიექტურება; 

ჰქონდეს პროფესიული პასუხისმგებლობა. 
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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. 

4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
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- ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრის /ან მასთან გათანაბრებული/ დიპლომი; ასევე: მაგისტრის /ან 

მასთან გათანაბრებული/ დიპლომი  ჰუმანიტარული მეცნიერების მომიჯნავე მიმართულებებში 

(განათლება, სოციალური მეცნიერებები,  ხელოვნება, მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები) 

სწავლის შედეგების პერსპექტივის გათვალისწინებით. 

- ქართველური ენათმეცნიერების პრობლემატიკის ზოგადი ცოდნა (შემოწმდება გასაუბრების/გამოცდის 

დროს);  

- უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (B2). სერთიფიკატის არქონის შემთხვევაში უცხო 

ენის ცოდნის დონის შემოწმდება მოხდება ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარებული გამოცდით. 

თანაბარ პირობებში უპირატესობა ენიჭება იმ კონკურსანტს, რომელსაც აქვს სამეცნიერო 

პუბლიკაციები "ქართველურ ენათმეცნიერების" მიმართულებით, მიღებული აქვს მონაწილეობა 

ქართველოლოგიური ხასიათის სხვადასხვა სამეცნიერო (მათ შორის სტუდენტთა/მაგისტრანტთა) 

კონფერენციებსა და ექსპედიციებში და პრაქტიკულად იცის ქვემოთ დასახელებული რომელიმე 

ქართველური დიალექტი: მეგრული, ლაზური, რომელიმე სვანური კილო (/ბალსზემოური, ბალსქვემოური, 

ლენტეხური, ჩოლურული, ლაშხური), ან: ფერეიდნული, ინგილოური/ჰერული, იმერხეული, ტაოური, 

ლივანური, მაჭახლური. 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება /სწავლების მესამე საფუხურის მიზნების გათვალისწინებით/,- 

დემონსტრირების მეთოდი, - ინდუქციის მეთოდი /საანალიზო მასალის სრულყოფილი დამუშავებისა და 

განზოგადების მიზნით/;- დედუქციის მეთოდი /ლინგვისტური უნივერსალიების ანალიზის მიზნით/;-  

ანალიზი და სინთეზის მეთოდი /დოქტორის მთავარი უნარის - ახალი თვალსაზრისის კონსტრუირების - 

გამომუშავების მიზნით/; 

- პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია;- სხვისი სამეცნიერო ნაშრომის დამუშავების /კრიტიკული 

ანალიზის/ მეთოდი;- დისკუსიის/დებატების მეთოდი /საკუთარი თვალსაზრისის  გამომუშავების მიზნით/. 

 


