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საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

 

ქართული ლიტერატურის ისტორია 

 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფილოლოგიის დოქტორი         

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: გიორგი ალიბეგაშვილი 

საკონტაქტო ნომერი: 599 98 83 14  

 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სადოქტორო პროგრამა არ კარგავს თავის აქტუალობას. ქართული 

სამწერლობო და ისტორიოგრაფიული წყაროები მრავალ ესთეტიკურ და ისტორიულ მონაცემს მოიცავს, 

რომელთა გაანალიზების გარეშე ძნელდება მსოფლიოში სხვადასხვა ეპოქაში ჩამოყალიბებული 

ლიტერატურული მოვლენების კვლევა. ქართული მწერლობის ამ მიმართულებით კვლევა აუცილებელი 

პირობაა ლიტერატურის ინტერნაციონალიზაციის ასპექტით. პროგრამის მთავარი მიზანია  ფილოლოგიის, 

როგორც უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული დარგის განვითარება ახალგაზრდა აკადემიური კადრების 

მომზადებით, რომ ისინი ეზიარონ  ჰუმანიტარული აზროვნების თანამედროვე მიღწევებსა თუ სიახლეებს 

და, თავის მხრივ, გლობალიზაციის პირობებში იღვაწონ საქართველოში ჰუმანიტარულ დარგთა 

სამეცნიერო დონის ამაღლებისა და შემდგომი წინსვლისათვის. დოქტორანტებს  აქვთ საშუალება 

შესრულებული კვლევებით წარმოაჩინონ და  სამეცნიერო საზოგადოებას გააცნონ ქართული კულტურის 

მხატვრულ-ესთეტიკური სამყარო, იკვლიონ მისი როლი და ადგილი  ლიტერატურისა და კულტურის 

ისტორიაში; ხელი შეუწყონ საქართველოში ფილოლოგიის მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა 

ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში. 

სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე პირობებში უახლესი სამეცნიერო 

ლიტერატურითა და თანამედროვე მეთოდოლოგიით მომზადდეს ისეთი დოქტორი, რომელიც მზად იქნება 

უნივერსიტეტში სასწავლო კურსების წასაკითხად და მაღალი  დონის სამეცნიერო კვლევების 

განსახორციელებლად. 

1. მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული დარგის განვითარება ახალგაზრდა 

აკადემიური კადრების მომზადებით, რომ ისინი ეზიარონ  ჰუმანიტარული აზროვნების თანამედროვე მიღწევებსა თუ 

სიახლეებს და, თავის მხრივ, გლობალიზაციის პირობებში იღვაწონ საქართველოში ჰუმანიტარულ დარგთა სამეცნიერო 

დონის ამაღლებისა და შემდგომი წინსვლისათვის.  

პრიორიტეტულია ფილოლოგიის პროგრამის ფარგლებში დოქტორანტებმა შესრულებული კვლევებით წარმოაჩინონ 

და  სამეცნიერო საზოგადოებას გააცნონ ქართული კულტურის მხატვრულ-ესთეტიკური სამყარო, იკვლიონ მისი როლი 

და ადგილი  ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიაში; ხელი შეუწყონ საქართველოში ფილოლოგიის 

მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში. 

 

ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევებისას საყურადღებოა ორი ასპექტი: 1. კულტურულ-ისტორიული გარემოს 

შესწავლა. 2. ლიტერატურულ თხზულებათა მნიშვნელობის განსაზღვრა როგორც ეროვნული, ასევე 

ზოგადლიტერატურული ტრადიციების კონტექსტში, რაც შემოქმედებითი პროცესების ტრადიციულ და თანამედროვე 

დამოკიდებულებასაც წარმოაჩენს.  აღნიშნული მიმართულება მიზნად ისახავს ლიტერატურათმცოდნისა და ქართული 

ხალხური სიტყვიერების სპეციალისტის მომზადებას. სადოქტორო პროგრამის გავლისას დოქტორანტი გაეცნობა 
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ქართულ და უცხოურ მწერლობათა ურთიერთმიმართებას თანამედროვე ლიტმცოდნეობითი კვლევების თეორიების 

თვალსაზრისით.   

 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის პროგრამა ითვალისწინებს რამდენიმე ასპექტს: 

  საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია როგორც ორიგინალური ქართული ლიტერატურული ძეგლების, ასევე 

თარგმნილ თხზულებათა კვლევა, რათა ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის, ქართული სამეცნიერო და 

მხატვრული ლიტერატურის ადგილის განსაზღვრას მსოფლიო მწერლობის კონტექსტში. 

 განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს მხატვრული ნაწარმოებების ინტერტექსტუალურ კვლევას 

და კულტურათაშორის დიალოგის ასპექტში მათ განხილვას. 

 

სადოქტორო პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია უნივერსიტეტის პედაგოგის აღზრდა. ლექტორის 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით, დოქტორანტურის გეგმაში სემინარულ მუშაობასთან შედარებით 

უპირატესობა ენიჭება არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით რეფერატების მომზადებას, სხვათა 

მოსაზრებების კრიტიკულ ანალიზსა და აუდიტორიისადმი წარდგენის მეთოდოლოგიას.  

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სადოქტორო პროგრამა შესაბამისობაშია ქართული უნივერსიტეტის მისიასთან. 

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

კურსდამთავრებულს შეეძლება შეიმუშაოს ახლებური ანალიტიკური და კვლევა-ძიებითი მეთოდები და მიდგომები, 

რომლებსაც გამოიყენებს სასწავლო და სამეცნიერო კვლევით პროცესებში.   კურსდამთავრებული შეიძენს ღრმა და  

სისტემურ ცოდნას ქართული სიტყვიერების ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე ლიტერატურული 

პროცესების საფუძველზე. ლიტერატურულ-კულტუროლოგიური ასპექტებისა და კომპარატივისტული საკითხების 

შესწავლით გაეცნობა ლიტერატურული ურთიერთობების უმთავრეს მიმართულებებს, სრულად დაეუფლება 

ჰერმენევტიკული ანალიზის თეორიულ და კვლევით სტანდარტებს და ინოვაციებს. არსებული ცოდნის ხელახალი 

გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების გზით შეძლებს ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერებას. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

დამოუკიდებლად დაგეგმავს, განახორციელებს და წარმართავს ინოვაციურ კვლევას ლიტერატურათმცოდნეობითი 

ანალიზის  მიმართულებით; შეარჩევს  თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად სამეცნიერო, სასწავლო, მხატვრულ და 

სხვ. ლიტერატურას;  

კურსდამთავრებული წარმატებით გამოიკვლევს ქართული ლიტერატურისა და ხალხური სიტყვიერების 

პრობლემატიკას, დაწერს მაღალკვალიფიციურ სამეცნიერო ნაშრომებს ქართულილი ტერატურის პრობლემებზე, 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მოამზადებს ბიბლიოგრაფიას და მონაცემთა ბაზას 

(საძიებლებითა და ინდექსებითურთ); მონაწილეობას მიიღებს  ქართული სიტყვიერებითი კულტურის ამსახველი 

გლოსების შედგენაში (ინოვაციური კვლევა).   ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული თემების ანალიზისას 

საკუთარი კვლევის შედეგებს სწორი მიმართულებით შეარჩევს და ჩართავს საერთო  გამოკვლევაში; დამოუკიდებლად 

წარმართავს ლიტერატურულ - კომპარატივისტულ კვლევას. ლიტერატურათ მცოდნეობითი კვლევის მეთოდიკის 

შესწავლით შეძლებს   საერთაშორისო რეფერირებადი პერიოდული გამოცემებისთვის პუბლიკაციების მომზადებას.  

დასკვნის გაკეთების უნარი: 

 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

ინოვაციური, ახალი და რთული თეორიული მოსაზრებისა და მიდგომის კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, 

რაც ხელს შეუწყობს ახლებური მეთოდოლოგიის შემუშავებას; თეორიული დასკვნებით დამოუკიდებლად 

ჩამოაყალიბებს სწორ და ეფექტურ თვალსაზრისს პრობლემის გადაჭრისათვის და მათ ლიტერატურულ კრიტიკაში  

დასანერგად. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 

შეძლებს  სადავო, წინააღმდეგობრივი და რთული ინფორმაციის დამაჯერებელ გადაცემას  კოლეგებისა და ფართო 

საზოგადოებისთვის დაინტერესებისა და მომზადების ხარისხის გათვალისწინებით,  კურსდამთავრებული შეძლებს, 
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როგორც თავისი კვლევის პრეზენტაციას ერთ-ერთ უცხო ენაზე, ასევე  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან 

თემატურ პოლემიკაში ჩართვას. კურსდამთავრებული შეძლებს  ეფექტურად წარადგინოს თავისი ცოდნა და კვლევის 

შედეგები სამეცნიერო საზოგადოების წინაშე.  

 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

სამივე საფეხურის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;   პროგრამით გათვალისწინებული დისციპლინების 

როგორც სალექციო, ასევე სასემინარო კურსების გაძღოლა. ეფექტურად გამოიყენებენ თავის ცოდნას და დამატებითი 

რესურსებს, რათა დამოუკიდებლად დაგეგმონ თავიანთი თუ სხვათა კვლევები; მაღალი კომპეტენციის ფარგლებში 

მოამზადებენ სალექციო კურსებს არჩეულ სპეციალობაში და უხელმძღვანელებენ ჯგუფის მუშაობას; აკადემიური 

ფორმით გადასცემენ თავიანთ ცოდნას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს და სხვ. 

ღირებულებები: 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 დებატებში ჩართვა და სხვისი აზრის პატივისცემა;  

 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გააზრება; განსხვავებული კულტურული და რელიგიური ღირებულებების 

პატივისცემა; ახალი, გლობალიზაციის ეპოქისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა. მათი გააზრება და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.. 

 იკვლიონ ქართული ლიტერატურის  სამეცნიერო ღირებულებების დამკვიდრების ახალი გზები და პრაქტიკაში 

მათი განხორციელების საშუალებები.  

 შეიმუშავებს უცხოელ მეცნიერთა გამოცდილების მიხედვით ინოვაციურ სამეცნიერო კვლევით მეთოდებს. 

საკუთარი სამეცნიერო პუბლიკაციებით, სალექციო კურსებით შეეძლება სიახლის დანერგვა   სამეცნიერო 

ანალიზის პროცესში.  

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. 
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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 პროგრამის დაშვების წინაპირობა 

- მაგისტრის დიპლომი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით;  

-  უცხო ენის (B2 დონე) (სერთიფიკატის არქონის შემთხვევაში ჩატარდება შიდა ტესტირება უცხო ენაში),  

ქართული ლიტერატურის ცოდნა/შემოწმდება შიდა  საუნივერსიტეტო გამოცდის დროს/;  

-  ლიტერატურათმცოდნეობითი მიმართულებით ქართულენოვანი და უცხოენოვანი სამეცნიერო 

ლიტერატურის დამუშავებისა და ანალიზის შესაძლებლობა შემოწმდება გამოცდის დროს. 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება სპეციალობაში გასაუბრების/გამოცდის და უცხო ენის ცოდნის 

შედეგების  მიხედვით. 

თანაბარ პირობებში უპირატესობა ენიჭება იმ კონკურსანტს, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები, 

მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა სამეცნიერო (მათ შორის სტუდენტთა/მაგისტრანტთა) 

კონფერენციებსა და სემინარებში. 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სწავლებისას გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:   

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

- დემონსტრირების მეთოდი /სამეცნიერო პრობლემის არსში ჩაღრმავების მიზნით/,  

- ინდუქციის მეთოდი /საანალიზო მასალის სრულყოფილი დამუშავებისა და განზოგადების მიზნით/; 

- დედუქციის მეთოდი ლიტერატურათმცოდნეობითი პარადიგმული უნივერსალიების და პრინციპების 

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

გამომუშავების მიზნით/; 

- წიგნზე მუშაობის მეთოდი / სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიებისა და ანალიზის მიზნით/ 

 


