
I. პროგრამის სახელწოდება სოციალური სამუშაოს სამაგისტრო პროგრამა 
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II. პროგრამის ხელმძღვანელი: 

ნინო შატბერაშვილი,  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 
 
III. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა 

 ბაკალავრის ხარისხის (ან ერთსაფეხურიანი სწავლების დიპლომის) ფლობა 
ნებისმიერ სპეციალობაში (ასეთი შეუზღუდავობა გამართლებულია იმ 
პირობებში, როდესაც მაგისტრატურაში შესვლის მსურველი აბარებს 
მისაღებ გამოცდებს). 

შემოწმდება გასაუბრებით. 
 
 

IV. საგამოცდო საკითხები:                                                                                                           

1. სოციალური მუშაობის მიზნები, მუშაობის დონეები, მიზნობრივი ჯგუფები და სოციალური 
მუშაკის როლები  
ლიტერატურა:ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2010). სოციალური მუშაობის 
პრაქტიკის საფუძვლები. სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსი, გვ.11 – 25. 

2. გაძლიერების თეორია სოციალურ მუშაობაში  
ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2010). სოციალური 
მუშაობის პრაქტიკის საფუძვლები. სოციალური მუშაობის თეორიული 
საფუძვლები,    გვ.57–65. 

3. სოციალური სამუშაო და ბავშვთა კეთილდღეობა 
ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ., ( 2010). სოციალური სამუშაო და ბავშვთა 
კეთილდღეობა, სოციალური სამუშაოს პრაქტიკი საფუძვლები: სახელმძღვანელო 
ბავშვებთან და ოჯახებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისათვის, გვ.25–38.  

4. რას ნიშნავს ეფექტური სოციალური ფუნქციონირება? 
ლიტერატურა: ჩარლზ ზასტროუ & ქარენ ქირსთ-ეშმანი, ადამიანის ქცევა და სოციალური 
გარემო, ბრუქსი/ქოულითომსონ ლერნინგი: I თავი – ადამიანის ქცევისა და სოციალური 
გარემოს თეორიული პერსპექტივები 

5. სისტემათა თეორია და მისი მნიშვნელობა სოციალურ სამუშაოში 
ლიტერატურა: ჩარლზ ზასტროუ & ქარენ ქირსთ-ეშმანი, ადამიანის ქცევა და სოცციალური 
გარემო,ბრუქსი/ქოულითომსონ ლერნინგი: I თავი – ადამიანის ქცევისა და სოციალური 
გარემოს თეორიული პერსპექტივები 

6. ერიქსონის ფსიქოსოციალური განვითარების თეორია 

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის გავლა; 
 გასაუბრება სპეციალობაში; 
 უცხო ენის ინლისურის ცოდნა (B1დონე). 



ლიტერატურა: ჩარლზ ზასტროუ & ქარენ ქირსთ-ეშმანი, ადამიანის ქცევა და 
სოცციალური გარემო,ბრუქსი/ქოულითომსონ ლერნინგი: თავი VII ფსიქოლოგიური 
სისტემები და მათი გავლენა მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე, გვ. 92 -102. 

7. სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის ძირითადი თავისებურებები 
ლიტერატურა:სოციალური მუშაობის ქრესტომათია. თავი: თემი, ორგანიზაციები და 
ჯგუფები მაკროსოციოლოგიურ გარემოში, გვ. 5- 11. 

8. სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკა 
ლიტერატურა:სოციალური მუშაობის ქრესტომათია. თავი: თემი, ორგანიზაციები და 
ჯგუფები მაკროსოციოლოგიურ გარემოში, გვ. 11- 41. 

9. სოციალური სამუშაო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან - შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა გაძლიერება თემსა და ორგანზიაციებში 
ლიტერატურა: სოციალური მუშაობის ქრესტომათია. თავი: თემი, ორგანიზაციები და 
ჯგუფები მაკროსოციოლოგიურ გარემოში, გვ. 71-88. 

10. კრიზისული ინტერვენცია 
ლიტერატურა: საძაგლიშვილი, შ. (2011), კრიზისული ინტერვენცია, სოციალური მუშაობის 
მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 34-42. 

11. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სოციალური მუშაობა 
ლიტერატურა: შეყრილაძე, ი. (2011), ფსიქიკური ჯანმრთელობა სოციალურ მუშაობაში, 
სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 43-78. 

12.  სოციალური მუშაობა თემებთან 
ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2011), სოციალური მუშაობა თემებთან, 
სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 172-178. 

13. სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარება სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში: ინსტიტუციური ჩარჩო, არსებული პროგრამები და 
მომსახურებები - ქართული კონტექსტი 
ლიტერატურა: ბერნჰარტი, ე., და კოლეგები (2014), სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის 
განვითარება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში: ინსტიტუციური 
ჩარჩო, არსებული პროგრამები და მომსახურებები - ქართული კონტექსტი, სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში, გვ. 84-106. 

14. სოციალური სამუშაოს ეთიკა და ღირებულებები 
ლიტერატურა: შატბერაშვილი, ნ. (2011), სოციალური სამუშაოს ეთიკა და ღირებულებები     
საერთაშორისო კეთილდღეობაში, საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 
35-44. 

15. საერთაშორისო სოციალური სამუშაოს გააზრება 
ლიტერატურა: უილიამსი, ჟ., სიმპსონი, გ. (2011), საერთაშორისო სოციალური სამუშაოს 
გააზრება, საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 62-70. 

16. საერთაშორისო სოციალური სამუშაო და საერთაშორისო სოციალური პოლიტიკა 
ლიტერატურა: ევიკი, ჰ., ვ. (2011), საერთაშორისო სოციალური სამუშაო და საერთაშორისო 
სოციალური პოლიტიკა, საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 71-92. 

17. სოციალური მუშაობის თეორიები 
ლიტერატურა: შტაუბ-ბერნასკონი, ს. (2011), სოციალური სამუშაოს თეორიები, 
საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 111-126. 

18. ადამიანის უფლებები და სოციალური მუშაობა 



ლიტერატურა: შატბერაშვილი, ნ. (2011), ადამიანის უფლებები და სოციალური მუშაობა, 
     სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა: სოციალური მუშაობის პერსპექტივა,    
     ინტელექტი, გვ. 162-179. 
19. სოციალური მუშაკის როლი სოციალური პოლიტიკის ასპარეზზე 

ლიტერატურა: შატბერაშვილი, ნ. (2011), სოციალური მუშაკის როლი სოციალური 
პოლიტიკის ასპარეზზე. სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა: სოციალური მუშაობის 
პერსპექტივა, ინტელექტი, გვ. 162-179. 

20. ოდეოლოგიური პერსპექტივები 
ლიტერატურა: დიაკონიძე, ა., ჯულუხაძე, თ., (2014). ნაწილი მესამე:იდეოლოგიური 
პერსპეტივები, სოციალური პოლიტიკის ძირითადი საკითხები, გვ. 40-66. 
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