
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სლავური ფილოლოგია / Slavic Philology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Philology
სპეციალიზაცია: რუსული ფილოლოგია/ პოლონური ფილოლოგია /უკრაინული ფილოლოგია
Russian Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 2
აკადემიური წელი (4 სემესტრი). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო
პროგრამა სლავური ფილოლოგია” შედგება სამი სასპეციალიზაციო მოდულისაგან – რუსული
ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია.

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით ფილოლოგიის მაგისტრის (სპეციალობით
რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია) აკადემიური ხარისხის
მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 30 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავური

ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.
 40 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სასპეციალიზაციო მოდულების სავალდებულო

კურსებისათვის (ანალოგიური რაოდენობა სამივე მოდულისათვის);
 20 ECTS კრედიტი ეთმობა პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებს.

არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა
როგორც საკუთარი სპეციალობის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო პროგრამებიდან.

 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო
ნაშრომისთვის).

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების წინაპირობაა სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის
დაგროვება, პროგრამის ძირითადი 30 ECTS კრედიტის და რომელიმე არჩევითი სასპციალიზაციო
მოდულის სავალდებულო 40 კრედიტის შესრულება, აგრეთვე ევროპული ენის
(ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი
სერტიფიკატის წარმოდგენა / ან გამოცდის ჩაბარება.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: განათლების სისტემის მდგომარეობის და მისი შემდგომი განვითარების
პერსპექტივებისა და გზების განსაზღვრა მოითხოვს სოციალურ–პოლიტიკური კონტექსტისა და
განათლების სფეროს ყველა სოციალური სუბიექტის ინტერესებისა და მოთხოვნილებების
გათვალისწინებას. აღნიშნულ სფეროში ახალი სოციო–პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე,
სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ერთი მხრივ, სწავლების ორგანიზაციის
ახლებური ტექნოლოგიების დანერგვა და საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან
დააახლოება, ხოლო, მეორე მხრივ, იმ შინაარსობრივი ცვლილებების გათვალისწინება, რომელიც
ღირებულებათა გადაფასებამ მოიტანა და ტრადიციული მიდგომის ფარგლებში შეუძლებელი იყო
მათი გათვალისწინება. პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა სლავური
ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც ფილოლოგი-სლავისტი, აღჭურვილი იმ
დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით
დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.

პროგრამაში სწავლების ახლებური ტექნოლოგიების ჩართვა განაპირობებს სასწავლო მუშაობის
დონის, ტემპისა და ფორმების არჩევის შესაძლებლობას და საერთაშორისო პრაქტიკასთან
მიახლოებული დიდაქტიკური გარემოსა და აქსიოლოგიური პრინციპების (ზნეობრივი ქცევის,
ტოლერანტობის, პასუხისმგებლობის გრძნობის, დამოუკიდებლობის, აქტიურობის და ა.შ.)



ჩამოყალიბებას, რაც პიროვნების წინაშე მდგარ სოციო–ემოციური პრობლემების გადაჭრის
საფუძველს წარმოადგენს. პროგრამაში დასახულ მიზნების განხორციელება ემყარება სისტემურ
მიდგომას და მოითხოვს და განსაზღვრავს მასში შემავალი სტრუქტურული კომპონენტების
(მოდულების) ურთიერთდამოკიდებულებას.

სლავმცოდნეობა ფართო გაგებით და სლავური ფილოლოგია კერძოდ, წარმოადგენენ
ჰუმანიტარული განათლების უმაღლესი საფეხურის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს
ევროპისა და ამერიკის არაერთ უნივერსიტეტში. ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევებისა და
სპეციალისტების მომზადების გარკვეული ტრადიციები არსებობს საქართველოშიც. წარმოდგენილი
პროგრამა „სლავური ფილოლოგია“ შედგენილია სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ბოლო
ათწლეულების განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვნად გააფართოვა მრავალმხრივი
კონტაქტები სლავური სამყაროს ქვეყნებთან, ზოგი მათგანი კი საქართველოს სტრატეგიული
პარტნიორიც გახდა. აქედან გამომდინარე, ისევ დგება აუცილებლობა მოვამზადოთ სლავისტიკისა
და კერძოდ სლავური ფილოლოგიის სფეროში ფართო პროფილის სპეციალისტები, რომლებიც
შეძლებენ გამოიყენონ თავისი პროფესიული უნარ-ჩვევები ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესების
განხორციელებისათვის სხვადასხვა სფეროში.

სლავური ქვეყნების ენებისა და ლიტერატურის დარგში საკადრო რეზერვის ფორმირება
თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებს ეფუძნება და ორიენტირებულია სპეციალისტების
მომზადებაზე, რომლებსაც შეეძლებათ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის სხვადასხვა სფეროში
მოამზადონ მეცნიერულად დასაბუთებული საფუძველი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების
მისაღებად.

პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან - „რუსული ფილოლოგია“, „პოლონური ფილოლოგია“,
„უკრაინული ფილოლოგია“. თითოეული მათგანი ორიენტირებულია სლავური სამყაროს
კონკრეტული ქვეყნის ჰუმანიტარულ დისციპლინათა ციკლის სიღრმისეულ შესწავლაზე.
პროგრამაში შემავალი საგნები (როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი) უზრუნველყოფენ
აღნიშნული სფეროს ფუნდამენტური, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის, მყარი
უნარ-ჩვევების შეძენას, და ორიენტირებულია ენისა და ლიტერატურის ფაქტების დამოუკიდებელი,
შემოქმედებითი გააზრების უნარის ფორმირებაზე მათი განვითარების ტენდენციათა და
მეცნიერების ახალი პარადიგმის გათვალისწინებით.
პროგრამის პირველი მოდული - „რუსული ფილოლოგია“ - აგრძელებს თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხანგრძლივ ტრადიციებს ჰუმანიტარულ განათლების სფეროში და ამავდროულად
ახლებურ ინტერპრეტაციას აძლევს რუსული ენისა და ლიტერატურის საკვანძო პრობლემებს.
აღნიშნული მოდულის აქტუალობას განაპირობებს მისი გამოყენებითი ხასიათი, რაც
ითვალისწინებს ფართო პროფილის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც შეეძლებათ
თანამედროვე რუსული ფილოლოგიის, კულტურის, ტრადიციების და მიმდინარე პროცესების
გააზრება და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება.
მეორე მოდული წარმოადგენს „პოლონური ფილოლოგია“, რაც განპირობებულია როგორც
ისტორიული ტრადიციით (ორსაუკუნოვანი ქართულ–პოლონური კონტაქტები, საუნივერსიტეტო
ტრადიცია), ასევე პოლონური ენისა და კულტურისადმი მზარდი ინტერესით ქართულ–პოლონური
სტრატეგიული პარტნიორობის ფონზე, რისი დასტურიცაა ქართულ–პოლონური
ურთიერთობისადმი მიძღვნილი არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია, ერთობლივი სამეცნიერო
შრომათა კრებულების გამოცემა, სტუდენტთა და პროფესორ–მასწავლებელთა გაცვლითი
პროგრამები და სხვ.
პროგრამის მესამე მოდული წარმოდგენილია უკრაინული ფილოლოგიით, რაც განპირობებულია
ქართულ–უკრაინული კონტაქტების განსაკუთრებული ხასიათით, რომელიც მოიცავს
ურთიერთობის ფართო სფეროებს, მათ შორის საგანმანათლებლოსაც. თსუ–ში წლების განმავლობაში
ისწავლებოდა უკრაინული ენა და ლიტერატურა, ფუნქციონირებდა კლუბი „უკრაინა“,
ითარგმნებოდა ქართულიდან უკრაინულად და უკრაინულიდან ქართულად მხატვრული და
სამეცნიერო ლიტერატურა.



პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების,
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:
 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, განათლების, მათი დარგების/ქვედარგების

ბაკალავრის ხარისხი; ან რუსული ფილოლოგიის დამატებითი (Minor) პროგრამა.
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B 1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 წერითი სასპეციალიზაციო გამოცდა რუსულ ენასა და ლიტერატურაში.

სწავლის შედეგები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება –
 პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მაგისტრანტს ჩამოუყალიბდება სლავური

ფილოლოგიის უმთავრესი პრობლემატიკის სრულყოფილი, ღრმა და სისტემური ცოდნა,
რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;

 მაგისტრანტი გაეცნობა სლავური მენტალობის ტიპობრივი გამოვლინების სურათს ენობრივი
ცნობიერებების მაგალითზე; სლავების როგორც ეთნოკულტურული ერთობლიობის
სულიერი განვითარების თავისებურებებს სინქრონულ და დიაქრონულ ასპექტში;

 მაგისტრანტს ეცოდინება ლინგვისტური კვლევის თანამედროვე მეცნიერული თეორიები,
ისტორიულ-შედარებითი და დესკრიპციული ანალიზის პრინციპები, ენის დამუშავების
კომპიუტერული მეთოდები;

 მაგისტრანტს სიღრმისეული ცოდნა ექნება ენისა და ლიტერატურის, ენისა და კულტურის
ურთიერთმიმართებაზე, მათ ერთიანობასა და მრავალფეროვნებაზე;

 მიიღებს ეთნოლინგვისტიკის ძირითადი დებულებების ცოდნას ;
 შეექმნება ფართო წარმოდგენა სლავი ხალხის კულტურის ისტორიის შესახებ;
 მიიღებს შესაბამისი სლავური ქვეყნების თანამედროვე ლიტერატურული კონტაქტებისა და

პროცესების, განვითარების ტენდენციების, ახალი აქსიოლოგიის სისტემურ ცოდნას;
 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;
 მაგისტრანტი დაეუფლება სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგგობრივ სფეროში მუშაობის

მეთოდებს;
 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა

B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 სრულყოფილადაა დაუფლებული რუსული ენის პრაქტიკულ ცოდნას;
 საფუძვლიანად ერკვევა თანამედროვე რუსული ენის ორთოლოგიის პრობლემებში, ნორმის

ცნების კომუნიკაციურ არსში, ორთოლოგიისა და მეტყველების კულტურის კავშირებში;
 იცნობს მხატვრული და სამეცნიერო ტექსტების ლინგვისტური და

ლიტერატურათმცოდნეობითი ანალიზის სხვადასხვა მიდგომისა და ინტერპრეტაციის
ხერხებს;

 იცის ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობების მდიდარი ისტორიის
განვითარების ტენდენციების ძირითადი მომენტები;



 მაგისტრანტს აქვს თარგმანში ინფორმაციული ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლების
ცოდნა; კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საფუძვლების ცოდნა; ტექსტური
რეპრეზენტაციის მექანიზმების ცოდნა;

 ცოდნა მედიაკომუნიკაციის ენობრივი თავისებურებების როლისა და მნიშვნელობის შესახებ;
მედიაკომუნიკაციის ენობრივი ტექნოლოგიების როლის შესახებ განათლებაში; ცოდნა
მედიაკომუნიკაციის როგორც სწავლების საშუალების თავისებურებების შესახებ,

 თანამედროვე მასობრივი რუსული ლიტერატურის ცოდნა;
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის ტექნოლოგიური და ტექნიკური

თავისებურებების ცოდნა;
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის საკვანძო საკითხების ცოდნა კონკრეტული

პრინციპების გათვალისწინებით.

პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს პოლონური ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას;
 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;
 მაგისტრანტმა იცის თანამედროვე პოლონური ლიტერატურის ძირითადი მომენტები და

განვითარების ტენდენციები;
 იცის ქართულ-პოლონური ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების მდიდარი

ისტორიის ძირითადი მომენტები;
 მაგისტრანტს მიღებული აქვს ფართო წარმოდგენა თანამედროვე პოლონურ

ლიტერატურაში არსებული სხვადასხვა მიმართულებებისა და სკოლების შესახებ;
 აქვს პოლონეთის ისტორიის ძირითადი ფაქტების, თანამედროვე ადმინისტრაციული

დაყოფის, პოლიტიკისა ცოდნა;
 აქვს თანამედროვე პოლონური რეალიების (ტრადიციები, დღესასწაულები, გეოგრაფიული

ცნობები) ცოდნა.

უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს უკრაინული ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას;
 იცნობს XIX-XX სს–ის უკრაინული ლიტერატურის ძირითად პრობლემატიკას, უკრაინული

ლიტერატურული ძეგლების ეროვნულ თავისებურებებს.
 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;
 მაგისტრანტმა იცის უკრაინული ლიტერატურის ძირითადი მომენტები და განვითარების

ტენდენციები; აცნობიერებს უკრაინული ლიტერატურის ადგილს მსოფლიო
ლიტერატურის კომტექსტში;

 მაგისტრანტს აქვს ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული და თეატრალური კონტაქტების
მდიდარი ისტორიის ცოდნა;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი საბაზო კომპეტენციების
განვითარებაზე, რაც საშუალებას მისცემს მომავალ სპეციალისტებს იმუშაონ საერთაშორისო
საინფორმაციო სივრცის გლობალიზაციის პირობებში. პროგრამა წარმოადგენს გამოყენებითი და
აკადემიური ცოდნის სინთეზს, ორიენტირებულია დისციპლინათშორის ხასიათზე და შრომითი
ბაზრის მოთხოვნებზე, აძლევს მაგისტრებს შესაძლებლობას მომავალში მოახდინონ მიღებული
ცოდნის ადაპტაცია თანამედროვე კომუნიკაციურ გარემოსთან და საზოგადოებრივ
მოთხოვნილებებთან.

პროგრამის ათვისება უზრუნველყოფს სლავური სამყაროს კომუნიკაციურ სივრცეში თავისუფლად
ორიენტირების და ჩამოყალიბებული საექსპერტო დასკვნების გაკეთების უნარის შემუშავებას,
კონკრეტულ პროფესიულ სფეროებში მუშაობის ჩვევების ჩამოყალიბებას, პრობლემათა
საექსპერტო–ანალიტიკური და პროფესიული შეფასების უნარის ფორმირებას.



მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული)
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო
ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და
დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან აუდიტორიაში.

ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია,
უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ახალი მეთოდების პრაქტიკულ გამოყენებას დამოუკიდებელი
კვლევისას; სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრმა იცის ენობრივი ტექსტის
კომპიუტერული დამუშავებისათვის აუცილებელი პროგრამები, მას შეუძლია შეადგინოს მონაცემთა
ბაზა ინდექსებითა და საძიებლებით; შეძლებს ბიბლიოგრაფიის მომზადებას თანამედროვე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია,
უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ზოგადად ფილოლოგიის და კერძოდ, სლავური
ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და
მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ,
გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების
დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით
მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს
ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და
ანალიზის უნარი.

რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს რუსულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო

მიზნებისთვის;
 ფლობს რუსული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 მაგისტრანტს აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები;
 აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული დებულებების

გამოყენების უნარი კონკრეტული მხატვრული ნაწარმოებების გააზრებისათის,
 აქვს მედიაკომუნილაციის საშუალებათა განათლებაში, რუსულის როგორც უცხო ენის

სწავლებაში გამოყენების უნარ-ჩვევები,
 აქვს ინფორმატიკის ტექსტების ენობრივი თავისებურებების ანალიზის და თეორიულად

გააზრების უნარი;
 აქვს ინტერნეტ-რესურსის ბაზაზე ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული ამოცანების

გადასაწყვეტა ორიგინალური გზების მოძიების უნარი,
 აქვს უნარი განასხვავოს სისტემური ცვლილებები და სამეტყველო შეცდომები, რომელიც

გავრცელებულია თანამედროვე რუსულენოვან გამოცემებში,
 აქვს უნარი კვალიფიციურად შეაფასოს თანამედროვე რუსულ ენაში მოქმედი და ბეჭდური

გამოცემების პრაქტიკაში  ასახული  ტენდენციები

პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს პოლონურ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო

მიზნებისთვის;
 ფლობს პოლონური მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 ფლობს კულტურული და ლიტერატურული ურთიერთობების შესწავლისადმი

მრავალმხრივი მიდგომის უნარ-ჩვევებს,
 მაგისტრანტს აქვს  პოლონური  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;



 აქვს პოლონეთის ისტორიის კონკრეტული ეპოქის ლიტერატურული თუ კულტურული
მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევები;

 აქვს პარემიოლოგიურ ერთეულებში ასახული სლავური სამყაროს ეთნოენობრივი
სტერეოტიპების ანალიზის და თეორიულად გააზრების უნარი;

 აქვს მხატვრული ტექსტის ანალიზური კითხვის უნარ-ჩვევები.

უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს უკრაინულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო

მიზნებისთვის;
 მაგისტრანტს აქვს  უკრაინული  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 ფლობს უკრაინული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 აქვს უკრაინული ლიტერატურული თუ კულტურული მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული

უნარ-ჩვევები;

გ) დასკვნის უნარი –
 სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი

კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; პროგრამით
შეთავაზებული სამეცნიერო თვალსაზრისების უმდიდრესი სპექტრი ავითარებს კრიტიკულ
ანალიზის და ამ ანალიზის საფუძველზე მიღებული შედეგების სინთეზის, კარგად ცნობილი
მონაცემებით თვისებრივად ახალი დასკვნების გამოტანის უნარს;

 შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი სლავური ფილოლოგიის
სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის (ზეპირი თუ წერილობითი) ჩამოყალიბება და
მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი
ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და
მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

 მაგისტრანტს აქვს ცოდნის ინტეგრაციის უნარი
 ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მაგისტრანტს შეუძლია აბსტრაქტული

მონაცემებისა და კონცეფციების საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის
გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

დ) კომუნიკაციის უნარი –
 პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს მრავალასპექტიანი პრობლემების კვლევას სლავური

ფილოლოგიის დარგში, რომლებიც მოითხოვს თანამშრომლობას, ჯგუფში მუშაობას.
 სწავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეეძლება

ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე მაღალპროფესიული და კომპეტენტური ურთიერთობა
როგორც ქართველ, ისე უცხოელ (მათ შორის, რუს) კოლეგებთან, აკადემიურ წრეებში.

 უცხო ენის პროფესიულ დონეზე ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეეძლება
სლავურ ფილოლოგიაში არსებული უცხოენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და ამ
ინფორმაციის აკადემიურ დონეზე გამოყენება;

 კურსდამთავრებულს შეეძლება უცხოელ კოლეგებთან როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი
ინფორმაციის გაცვლა და სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართვა; ახალი ცოდნის არსებულ
ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა.

 მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; სიტუაციაში ადაპტაციისა და
აკადემიური მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისათვის პროექტის შემუშავებისა და
მართვის უნარი; დისკუსიებში მონაწილეობის, პოლემიკის წარმოების უნარი; კულტურათა
დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს



დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.

 მაგისტრს აქვს კომუნიკაციური აქტივობის უნარი კონოტაციური ველის გაფართოების და
დაზუსტების საფუძველზე; შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; სლავური ფილოლოგიის პრობლემების
გადასაწყვეტად მონაცემთა მოძიების, განმარტების და გამოყენების უნარი.

 აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის
უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით;

 აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

ე) სწავლის უნარი

სლავური ფილოლოგიის მაგისტრს აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების
გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის
საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული
ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია
სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს
განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ვ) ღირებულებები –
სლავური ფილოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და
ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური
პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების,
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია
ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი უნდა იყოს
ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური
განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები სლავური
ფილოლოგიის დისციპლინებში. დარგს ფლობდეს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას უნდა
შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების
ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. მაგისტრს უნდა ჰქონდეს კარგი თეორიული და
პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული
თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-
ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება
სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. სწავლის
შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო
წერის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია,



ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური
თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული
სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის
ხარისხს სასწავლო პროცესში, მათ აქტივობას. დისკუსიის მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა
და საკუთარი აზრის არგუმენტირებულად 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. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე
შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს
სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.

ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ
გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ
შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.

როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები
სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას
ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. როლური და სიტუაციური თამაშები
განსაკუთრებით ეფექტურია ენის სწავლების პროცესში და ხელს უწყობს სტუდენტის მაქსიმალურ
მოტივირებას და მობილიზებას იმიტირებულ სიტუაციაში ჩასართველად.

დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას
გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში
უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს.
შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე
სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის
აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს
დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი -

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ
ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ,
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.

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს
მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება
მოცემული თემის ფარგლებში.



ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: სხვადასხვა ტიპის
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს
შესრულება და ა.შ.

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას.

მაგისტრანტის ცოდნის შეფასების სისტემა: უნივერსიტეტში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად
და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011 25.07.11 დადგენილებით „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
დამტკიცების შესახებ“.
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა;
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი, C; 61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების
კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი
კომპონენტის მიხედვით.

დასაქმების სფეროები: აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, კულტურულ და მთარგმნელობით ცენტრებში,
ბიბლიოთეკებში, გამომცემლობებში, მასმედიასა და საინფორმაციო-ანალიტიკურ სფეროებში,
დიპლომატიურ სამსახურში, საერთაშორისო სავაჭრო და კულტურულ ორგანიზაციებში,
სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტებში, სოციალური და ჰუმანიტარული პროფილის სამთავრობო
სტრუქტურებსა და არასამთავრობო სექტორში.

სასწავლო გეგმა: იხ. დანართი 1
სასწავლო კურსის სილაბუსები: იხ. დანართი № 2
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:

მარიამ ფილინა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
მარინა ალექსიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

(CV - იხილეთ დანართი).

დამატებითი ინფორმაცია:
ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ:
დავით გოცირიძე - სრული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
მარიამ ფილინა - სრული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
მარინა ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ნატალია ბასილაია -ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
მაია თუხარელია - ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ნოდარ ფორაქიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი;
ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს-პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
ხორციელდება ფაკულტეტის რუსისტიკის ინსტიტუტის ბაზაზე. რუსისტიკის ინსტიტუტი
აღჭურვილია სასწავლო ტექნიკით (ტელევიზორი, კომპიუტერი, აუდიო და ვიდეოკასეტები,
კომპაქტ-დისკები). სტუდენტთათვის ხელმისაწვდომია როგორც თსუ ცენტრალური, ისე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკები; ასევე რუსისტიკის ინსტიტუტის
ბიბლიოთეკა; უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის კომპიუტერული რესურს-ცენტრები.

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა: პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხდება
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან, რომელიც უნივერსიტეტის ბიუჯეტის
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. საფაკულტეტო ბიუჯეტი უზრუნველყოფს პროგრამის
განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული ლექტორების შრომის
ანაზღაურებას, პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლასა და სრულყოფას.



Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили
факультет гуманитарных наук

Название магистерской программы: славянская филология / Slavic Philology

Присуждаемая академическая  степень: магистр филологии / MA in Philology
специальность: русская филология/польская филология/украинская филология
Russian Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology

Объем программы в кредитах: 2 академических года (4 семестра).
Магистерская программа «Славянская филология» факультета гуманитарных наук ТГУ включает три
модуля специализации:
русская филология, польская филология, украинская филология.

120 кредитов, необходимые для присуждения академической степени магистра филологии
(специальность: русская филология, польская филология, украинская филология), распределяются
следующим образом:

30 ECTS кредитов  выделяются на обязательные для магистреской программы факультета гуманитарных
наук славянская филология учебные предметы;
40 ECTS кредитов – обязательные учебные предметы для модулей специальности   (аналогичное
количество кредитов для каждого модуля)
20 ECTS кредитов – предметы по выбору для программы; в рамках выборных кредитов  студент может
выбрать любой предмет по своему желанию как по своей специальности, так и из магистерской программы
смежной специальности.
30 кредитов – научно-исследовательский компонент (магистерская работа)

Условием
Академическая степень магистра присваивается при условии накопления  120 ECTS кредитов, выполнении
основных 30 ECTS кредитов программы и 40 ECTS кредитов какого-либо модуля специализации, а также
представлении сертификата, подтверждающего владение английским языком  не ниже уровня B2 , / сдаче
экзамена

Язык обучения: русский

Цель программы:

Определение состояния системы образования, а также перспектив  и путей ее дальнейшего развития
требует учета социально-политического контекста и интересов и потребностей всех социальных
субъектов. Исходя их новой социально-политической реальности, сложившейся в указанной сфере, целью
магистерской программы Славянская филология является, с одной стороны, внедрение новых технологий
организации обучения и сближение ее с мировой практикой и мировыми стандартами, и, с другой стороны,
учет тех  качественных изменений, которые повлекла за собой переоценка ценностей и которая была
невозможна в рамках традиционного подхода. Программа ставит своей целью дать магистрантам глубокие
и системные знания в области славянской филологии, подготовить их как филологов-славистов,
вооруженных теми отраслевыми компетенциями и исследовательскими навыками, которые смогут
обеспечить их трудоустройство как в научно-исследовательской, так и в прикладной сфере. Включение в
процесс обучения новых технологий обусловливает возможность выбора уровня, темпа и форм учебной
работы, формирование близких к мировой практике дидактической среды и аксиологических принципов
(нравственное поведение, толерантность, независимость, активность и т.д.), что составляет основу для
решения стоящих перед личностью социо-психологических проблем. Реализация намеченных в программе
целей опирается на системный подход и определяется взаимозависимостью входящих в нее структурных
компонентов (модулей).

Славистика в широком понимании и славянская филология в частности является важнейшей  составной
частью высшей ступени гуманитарного образования во многих университетах Европы и Америки.
Большие традиции в сфере проведения научных исследований в этой области и подготовки
квалифицированных специалистов имеются и в Тбилисском государственном университете.



Представляемая магистерская программа «Славянская филология» составлена с учетом различных
факторов. За последние десятилетия Грузия на качественно новом уровне значительно расширила
многосторонние контакты со странами славянского мира, некоторые из них стали стратегическими
партнерами нашей страны. Исходя из этого, вновь возникает потребость в подготовке специалистов
широкого профиля в области славистики и славянской филологии в частности, специалистов, которые
смогут использовать свои профессиональные знания, умения и навыки в различных сферах
профессиональной деятельности для реализации государстенных интересов нашей страны. Формирование
кадрового резерва в области языков  и литератур славянских стран опирается на требования современной
рыночной экономики и ориентирована на воспитание квалифицированных специалистов, которые смогут
подготовить научно аргументированную основу для принятия стратегических решений.

Программа включает три модуля – «русская филология», «польская филология», «украинская филология»,
каждый из которых ориентирован на глубинное изучение цикла гуманитарных дисциплин конкретной
страны славянского мира.

Предметы, составляющие программу (как обязательные, так и выборные), обеспечивают получение
фундаментальных знаний и прочных умений и навыков, соответствующих межународным стандартам в
указанной области, и ориентированы на формирование навыков самостоятельного, творческого
осмысления фактов языка и литературы в свете  новых научных парадигм и тенденций их развития.

Первый модуль программы – «Русская филология» - продолжает традиции Тбилисского государственного
университета в сфере  гуманитарного образования и в то же время предлагает новую интерпертацию
узловых проблемы русской филологии. Актуальность этого модуля обусловливается его прикладным
характером, предусматривающим подготовку специалистов широкого профиля, которые смогут
осмысливать традиции и текущие процессы русской филологии, культуры и вырабатывать практические
рекомендации.

Второй модуль – «Польская филология». Включение этого модуля обусловлено как исторической
традицией (двувековые грузино-польские контакты, университетская традиция), так и растущим
интересом к польскому языку, литературе и культуре на фоне грузино-польского стратегического
партнерства, подтверждением чему являются многочисленные международные конференции,
посвященные грузино-польским взаимоотношениям, издание совместных сборников научных трудов,
программы по обмену студентами и профессорско-преподавательским составом.

Третий модуль программы  представлен украинской филологией, что обусловлено  особым характером
грузино-украинских связей, охватывающих широкую сферу взаимоотношений, в том числе и в сфере
образования. В течение многих лет в Тбилисском государственном университете преподавался украинский
язык и литература, функционировал клуб «Украина», переводилась с грузинского на украинский и с
украинского на  грузинский художественная и научная литература.

Ориентированное на студента, комплексное обучение, предусмотренное магистерской программой
Славянская филология, направлено на удовлетворение многосторонних интересов и потребностей
студентов, выработку в них личностной и академической свободы и самостоятельности, этических
идеалов, критического, творческого и прогрессивного мышления; развитию конкретноспособных
профессиональных кадров, формирование полноценных граждан и укоренение  в молодых людях
национальных и общечеловеческих ценностей.

Предварительные условия приема  на программу
 степень бакалавра  гуманитарных, социально-политических, образовательных и других наук; или

дополнительная программа в Русской Филологии.
 единый магистерский экзамен,
 письменный экзамен по специальности - русский  язык  и литература.
 Иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранному языку

(английский/немецкий/французский) или подтвердить знание на B 1 уровень международно
признаным сертификатом. (С условием улучшения знания до уровня B 2 до окончания
программы).

Результаты обучения
а) Знание и осознание



Программа в целом ориентирована на развитие базовых компетенций, что позволит будущим
специалистам работать в условиях глобализации мирового информационного пространства. Программа
представляет собой своеобразный синтез прикладных и академических знаний, ориентирована на
междисциплинарный характер и потребности медиарынка, предоставляет магистрантам возможность в
будущем адаптировать полученные знания к современной коммуникативой среде и общественным
потребностям. В результате освоения программы слушатели получают возможность основения
инновационных образовательных программ, возможность активно участвовать в процессе модернизации
филологического образования и сферы массовых коммуникаций.

В процессе освоения программа магистры получают:
 глубокие и системные знания основной проблематики славянской филологии, позволяющие

вырабатывать новые, оригинальные идеи;
 глубокие знания о взаимоотношениях между языком и литературой в целом, их единстве и

многообразии; о взаимоотношениях между языком и культурой;
 знание основных положений в области этнопсихолингвистики;
 знание основных положений славянской этнолингвистики на материале паремий, представляющих

собой тексты- хранители национально-культурной информации;
 знание различных подходов и способов интерпретации лингвистического и литературоведческого

анализа художественных и научных текстов;
 знание современных научных теорий в области лингвистических исследований, принципов

сравнительно-исторического и дескриптивного анализа, компьютерных методов обработки языка;
 знание об устройстве и функционировании языковой системы и методов использования

полученных знаний при решении конкретных прикладных задач;
 широкие представления об истории культуры славняских народов;
 обладает базовыми знаниями в области русского языка с позиций функциональной грамматики;

знает проблемы, актуальные для функциональных исследований грамматики русского языка; знает
функционально-коммуникативные особенности русской речи;

 знание соответствующей отраслевой терминологии и методов работы в данной сфере.
 знание одного из европейских языков (английский / немецкий / французский) на уровне B2.

магистрант модуля  «русская филология»
 обладает базовыми знаниями в сфере современной русской литературы в свете

фундаментальных социально-политических сдвигов, имевших место в ходе и после крушения
большевизма;

 обладает знанием основных моментов истории и современного состояния русско-грузинских
литературных взаимоотношений;

 обладает знаниями о системных, внутриязыковых, и внешних (социально обусловленных)
тенденциях развития русского языка; исторической изменчивости языковой нормы;

 знает основные проблемы современной русской ортологии, коммуникативной сущности понятия
нормы, связи между отрологией и культурой речи;

 знание основных проблем массовой литературы;
 знание узловых вопросов анализа литературных произведений с учетом конкретных принципов;
 знание основных теоретических основ информационных технологий в переводе; знание основ

компьютерной лексикографии; знание механиззмов текстовой репрезентации;
 у магистрантров также формируется научное представление о нормах  русского литературного

языка в их историческом развитии;
 знание основных подходов  лингвистического и литературоведческого анализа  и способов

интерпретации художественных и научных текстов;
 знает технологические и технические особенности анализа литературных произведений,
 знание роли и значения языковых особенностей современной  медиакоммуникации; роли

технологий медиакоммуникации в образовании.

магистрант модуля  «польская филология»
 знает  основные моменты  и тенденции  развития современной польской литературы;
 владеет теоретическим и практическим знанием польского языка;
 получает широкое представление о различных направлениях, течениях и школах, имеющих место в

современной польской литературе;



 знает основные факты из истории Польши, ее современном административном делении, о
современной политике польского государства;

 знает современные польские реалии (традиции, праздники, географические сведения);
 знает основные  моменты и тенденции развития  грузино-польских литературных и культурных

взаимосвязей;
 разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.

магистрант модуля «украинская филология»
 знает основные вопросы грузино-украинских литературных и культурных взаимоотношений,

знаком с богатой историей этих отношений;
 знаком с основной проблематикой украинской литературы 19-20 веков, национальными

особенностями украинских литературных памятников;
 знает историю грузино-украинских литературных и театральных контактов;
 владеет теоретическим и практическим  знанием   украинского языка;
 разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.

б) навыки использование полученных знаний на практике
Магистерская программа Славянская филология ориентирована на развитие таких базовых компетенций,
которые позволят будущим специалистам успешно работать в условиях глобализации международного
информационного пространства; программа является синтезом прикладных и академических знаний,
ориентирована на междисциплинарный характер и требования рынка труда, предоставляет магистрантам
возможность в будущем адаптировать полученные знания к современной коммуникативной среде и
общественным потребностям. успешное освоение программы обеспечит свободную ориентацию в
коммуникативном пространстве славяского мира и формирование навыков составления экспертных
заключений, навыков работы в конкретной профессиональной сфере, навыков экспертно-аналитической и
профессиональной оценки проблем;
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская филология)
умеет практически использовать новые методы в самостоятельных исследованиях; магистрант будет
владеть программами компьютерной обработки языковых текстов; сможет составлять библиографию с
использованием современных информационных технологий.
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская филология)
умеет идентифицировать/распознавать комплексные проблемы в сфере филологии вообще и славянской
филологии, в частности, и решать эти проблемы, используя принятые в данной области знаний методы;
может использовать полученные знания в новых, непредвиденных обстоятельствах или в
мультидисциплинарном  (смежном) контексте; может найти новые, оринигальные  пути решения
комплексных проблем,  в том числе, вести самостоятельные исследования с использованием новейших
методов и подходов; разработка и реализация проектов исследовательского или аналитического характера;
магистрант обладает способностью анализировать и оценивать лингвистические, литературные,
исторические и социальные процессы, опираясь на глубокие и системные гуманитарные знания и умения,
полученные в результате освоения магистерской программы Славянская филология.
программа развивает творческие способности и формирует навыки самостоятельной работы, навыки
постановки задач; в этом процессе магистрант приобретает навыки последовательного решения
конкретных задач научного исследования с использованием полученных знаний и опыт публикации
полученных результатов с учетом международных стандартов в этой области знаний;
Магистр обладает способностью использования иностранной научной литературы, а также создает текст
научного характера (отчет, научные статьи, и др.).

магистрант модуля  «русская филология»
 владеет различными методами анализа русских художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;
 владеет навыками использования основных теоретических и практических положений

литературоведения при осмыслении конкретных художественных произведений;
 владеет практическими умениями и навыками использования средств медикоммуникации в

образовании, преподавании РКИ;
 владеет навыками анализа и теоретического осмысления языковых особенностей текстов

информатики;



 владеет навыками поиска оригинальных путей решения отдельных задач и выработки новых идей
на базе интернет-ресурсов;

 умеет различать системные изменения и речевые ошибки, распространенные в современных
русскоязычных изданиях;

 умеет дать квалифицированную оценку тенденций, действующих в современном русском языке и
отражающихся в практике печатных изданий

 владеет практическими умениями и навыками  анализа литературных и культурных явлений
конкретной исторической эпохи России.

магистрант модуля  «польская филология»
 владеет польским языком и использует его в практических, академических и научных целях;
 владеет практическими навыками перевода с польского языка;
 владеет различными методами анализа польских  художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных явлений

конкретной исторической эпохи Польши;
 владеет навыками аналитического чтения текстов польской художественной литературы;
 владеет навыками многостороннего подхода к изучению культурных и литературных

взаимоотношений;
 владеет практическими умения и навыками анализа и теоретического осмысления этноязыковых

стереотипов славянского мира, отраженных в паремиологических единицах.

магистрант модуля «украинская филология»
 владеет украинским  языком и использует его в практических, академических и научных целях;
 владеет практическими навыками перевода с украинского языка;
 владеет различными методами анализа украинских художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных явлений

конкретной исторической эпохи Украины.

в) навыки и умения делать выводы
 формирование обоснованных выводов на основе критического анализа сложной и неполной

информации (в том числе и новейших исследований); инновационный синтез информации с опорой
на новейшие данные;

 программа представляет магистранту богатейший спектр научных взглядов и точек зрения;
владение подобной информацией развивает критический анализ и синтез полученных на этой
основе результатов, умение делать качественно новые  выводы из хорошо известных данных;

 самостоятельное принятие правильных и эффективных решений при анализе конкретной
проблемы;

 умения и навыки  анализа и оценки при решении конкретных вопросов и проблем в области
славянской филологии;

 умения  и навыки делать аргументированные выводы на основе критического анализа имеющейся
информации.

 магистрантвладеет умением интегрировать знания;
 в условиях групповой или самостоятельной работы магистрант способен трансформировать, в

случае необходимости, отвлеченные данные и/или ситуации с использованием как стардартных,
так и инновационных методов, характерных для славянской филологии, делать обоснованные
выводы (письменно или устно), передавать их в точной формулировке;

 владеет навыками видения проблемы в синхронии и диахронии; навыки осмысления
взаимовлияния входящих в систему (структуру)  отдельных элементов; навыки адаптации в
ситуации и умения и навыки принимать самостоятельные решения;

г) навыки коммуникации –
 программа предлагает студентам многоаспектные исследования в области славянской филологии,

которые требуют умения и навыков сотрудничества, группой работы;
 умение устанавливать профессиональные и компетентные контакты как с отечественными, так и

зарубежными коллегами по всем основным проблемам славянской филологии на основе
приобретенных  в ходе обучения компетенций;



 магистрант приобретает (на примере польских реалий) новые навыки общения с иностранцами,
владеет раздличными формами поведения в иноязычной среде;

 программа  развивает способность воспринимать разные типы менталитета, может помочь
коммуникации в различной ментальной и инонациональной среде;

 на основе полученных профессиональных знаний иностранного языка  умение читать научную
литературу  с распознаванием и последующим использованием закодированной в ней информации;

 обмен устной и письменной информацией с зарубежными коллегами и включение в научные
дискуссии;

 аргументированное и четкое представление новых знаний во взаимосвязи с уже имеющимися
знаниями;

 умение и навыки самостоятельной работы;
 умения и навыки разработки и управления проектом;
 умения и навыки привлечения необходимых дополнительных средств для адаптации в ситуации и

для реализации собственных целей и задач;
 умение участвовать  в дискуссии,  диалоге культур;
 умения достичь точности мышления и его адекватного использования в различного рода дебатах;
 навыки коммуникативной активности на основе расширения и конкретизации коннотационного

поля;
 навыки представления научного доклада и фиксации собственной аргументированной позиции;
 навыки творческого использования современных коммуникационных и информационных

технологий.
 навыки создания текстов для публичных выступлений и презентацый на грузинском и иностранном

языках, с учетом академических норм и стандартов.

д) умение учиться –
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская
филология)  обладает навыками стратегического планирования и организации рабочего времени: он
может в сфере своей

 навыки самостоятельной работы, осознание особенностей учебного процесса;
 последовательная  и многоаспектная оценка собственного учебного процесса, установление

необходимости дальнейшего обучения;
 на основе полученных с опорой на новейшие достижения знаний магистрант  будет открыт для

получения новых знаний, и он будет готов использовать эти новые знания в своей научной
практике;

 использование интернет-ресурсов;
 устная, письменная и визуальная коммуникация на русском, польском или украинском языках;
 навыки использования  информационных технологий в качестве коммуникативного и учебного

инструментария;
 успешное использование полученных знаний и навыков для филологического обеспечения

различных областей (массмедиа, социология, психология) и межкультурной коммуникации;
 умения и навыки ораторского искусства и ведения полемики;
 поиск, нахождение и использование данных для решения проблем из области славянской

филологии;
 умение по-новому осмысливать научную литературу с помощью конкретного эмпирического

материала.

е) ценности –
Магистр филологии по специальности русская филология, польская филология, украинская филология
хорошо осознает профессиональную, социальную и этическую ответственность и соответствующие
социальные и этические нормы; он соблюдает стандарты академической чести и этики; этику
интерперсональных общений; он обладает способностью адекватно воспринимать и уважать
межкультурные различия, культурное многообразие; его характеризует толерантность, уважение к иным
конфессиям, культурам и мнениям; уважение демократических ценностей; он может оценить свое и чужое
отношение к ценностям и вносить свой вклад во внедрение новых ценностей.

Магистр, подготовленный по программе Славянская филология должен быть эрудированным
специалистом, обладать глубокие знания в соответствующей области и системное образование по
специальности, основами фундаментальных научных знаний по дисциплинам славянской филологии. ОН



должен владеть данной областью знаний на концептуальном уровне. Он также должен уметь разбираться в
смежных с его специльностью областях. Магистр должен обладать хорошей теоретической и практической
подготовкой, профессиональными компетенциями и уметь применять плученные теоретические знания на
практике. Он должен также приобрести такие  умения и навыки, которые необходимы для продолжения
обучения.

Методы достижения результатов обучения: Для достижения намеченных результатов обучения
программа использует установленные учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы,
семинары, домашние задания, рефераты, презентации, перевод, магистерская работа, эссе, промежуточный
(коллоквиум)  и итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения
(вербальный метод, метод анализа и синтеза, работа с научной, учебной и справочной литературой,
конспектирование, составление тезисов, аннотаций, индукция, дедукция, анализ и ситез, групповая работа,
эвристический метод, ролевые и ситуативные игры, дискуссия/дебаты, объяснительный метод,
письменные задания и др.).
Дискуссия/дебаты - Дискуссия резко повышает степень вовлеченности студента в учебный процесс и его
активность.  Метод развивает навыки ведения дискуссии и умения аргументировать свое мнение.
Групповая работа - обучение по этому методу предполагает деление студенческой аудитории на
небольшие группы. Каждая группа получает свое задание, которое каждый член группы
разрабатывает самостоятельно, параллельно консультируясь с остальными членами группы. Исходя
из поставленной задачи, в процессе работы  возможно перераспределение функций между членами
группы. Подобная стратегия обеспечивает максимальную вовлеченность всех студентов в учебный
процесс.
Эвристический метод - опирается на поэтапное решение поставленной перед студентом задачи,
осуществление которой  в учебном процессе достигается путем самостоятельной фиксации фактов и
установления связей между ними.
Ролевые и ситуативные игры – организованные по определенному сценарию ролевые игры,
моделирующие ситуации общения по тому или иному поводу, предоставляют студентам возможность
увидеть проблему с разных сторон и помогают сформировать альтернативные взгляды на нее. Данный
метод обучения особенно эффективен в процессе изучения иностранного языка, поскольку
способствует повышению мотивированности студентов и максимально мобилизует их  для включения
в имитированную ситуацию.
Метод демонстрации – один из наглядных методов обучения, предполагающих визуальное
представление информации. Он достаточно эффективен с точки зрения достижения результатов
обучения. Зачастую лучше представлять студентам одновременно видео- и аудиоинформацию.
Демонстрация учебного материала может быть осуществлена как преподавателем, так и студентом.
Этот метод помогает сделать наглядным каждый этап освоения учебного материала,
конкретизировать то, что студенту придется выполнять самостоятельно; в то же время эта стратегия
визуально представляет суть проблемы/вопроса.

Индукция, дедукция, анализ и синтез
Индуктивный метод обучения определяет такую форму любых предметных знаний,  когда
направление мысли идет от конкретного к абстрактному, об частного к общему, от фактов к их
обобщению, т.е. изложение учебного материала преподносится от конкретного к обобщенному.
Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит, преимущественно,
фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь
в ходе индуктивных рассуждений. Применение индукции в обучении позволяет сделать обобщающий
вывод очевидным, убедительным, вытекающим из рассмотренных фактов и потому доказательным для
учащихся.
Дедуктивный метод определяется такую форму любых предметных знаний, которая представляет собой
логический процесс обнаружения новых знаний путем опоры на общие знания, т.е. процесс идет от общего
к конкретному. Дедуктивный подход к построению учебного предмета позволяет вместо описания
множества отдельных единичных фактов изложить общие принципы, понятия и умения применительно к
соответствующей области знания, усвоение которых позволит затем учащимся анализировать все частные
варианты как их проявления.
Метод анализа предполагает расчленение учебного материала, составляющего одно целое, на составные
части, тем самым упрощается детальное освещение отдельных вопросов сложной проблемы.
Метод синтеза подразумевает обратный процесс, т.е. восстановление целого путем группировки
отдельных вопросов. Это метод способствует развитию умений и навыков видеть проблему в целостности,
как одно целое.



Объяснительный метод опирается на рассуждения по данному вопросу. При изложении материала
лектор приводит конкретные примеры,  которые подробно обсуждаются в группе в рамках данной темы.
Обучение, ориентированное на действие – требует как от профессора, так и от студента активного
включения в учебный процесс, в котором основой упор делается на практическую интерпретацию
теоретического материала.

Метод письменной  работы – подразумевает следующие виды активностей: конспектирование материала,
составление тезисов, написание реферата, эссе, цитирование  и т.п.

Каждая дисциплина, включенная в курикулум магистреской  программы по славянской филологии,
выбирает тот или иной метод обучения, исходя их специфики предмета. Чаще всего имеет место
комбинация различных методов с целью наиболее эффективного достижения намеченных результатов.

Система оценки знаний магистранта:
Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и науки  Грузии
от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  образовательных программ высшего
образования» и постановления №77/2011 Академического совета Тбилисского государственного
университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, регулирующих учебный процесс в Тбилисском
государственном университете».

Знания студентов оучениваются по 100 бальной системе. Минимальная оценка – 51 балл.
Согласно действующим в университете правилам, регулирующим ход учебного процесса, знания
студенртов оцениваются следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень хорошо, B; 71-80–
хорошо, C; 61-70–удовлетворительно, D; 51-60– достаточно, E; 41-50– не сдал, FX; 0-40 – срезался, F.
Критерии оценки даны в конкретном силлабусе. Оценивание производится как миимум по четырем
компонентам.

Сферы трудоустройства:
Магистр подготовлен к осуществлению практической деятельности, требующей углубленной
фундаментальной и профессиональной подготовки и связанной с использованием знаний и умений в
области филологии, в различных областях социально-гуманитарной деятельности, к научно-
исследовательской работе, а при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной
программы педагогического профиля и сдаче сертификационных экзаменов – к педагогической
деятельности. Магистры могут быть трудоустроены в культурных и переводческих центрах, библиотеках,
издательствах, международных торговых и культурных организациях, научно—исследовательских
институтах, государственных и негосударственных структурах социального и гуманитарного профиля.

Учебный план: см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Силлабусы учебного курса: см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Руководитель программы: Давид Гоциридзе – профессор, доктор филологических наук

( CV – см. в ПРИЛОЖЕНИИ)

Дополнительная информация:

Информация о необходимых для реализации программы человеческих ресурсах:
Давид Гоциридзе – профессор, доктор филологических наук,
Мария Филина – профессор, доктор филологических наук,
Натела Чохонелидзе – эмеритус-профессор, доктор филологических наук,
Марина Алексидзе – ассоциированный профессор, доктор филологических наук,
Наталья Басилая - ассоциированный профессор, доктор филологических наук
Майя Тухарели - ассоциированный профессор, доктор филологических наук,
Нодар Поракишвили - ассоциированный профессор, кандидат филологических наук

Информация об обязательных материальных ресурсах, необходимых для реализации программы

Магистерская программа Славянская филология реализуется на базе департамента русистики факультета
гуманитарных наук ТГУ, который оснащен необходимыми  для реализации программы материально-
техническими ресурсами (телевизор, компьютер, аудио- и видеокассеты, CD)
В библиотеке института имеется вся необходимая обязательная литература, в ряде случаев представленная
в виде ксерокопий. Студенты могут пользоваться также центральной научной библиотекой ТГУ, а также



библиотекой факультета гуманитарных наук. В распоряжении студентов также ресурс-центры
университета и факультета гуманитарных наук.



დანართი 1
CV

გოცირიძე დავით ზურაბის ძე
და ბ ა დე ბ ის ა დგ ილი და თა რიღი: 1952 წ ლის 30 მ ა რტი ქ . თბ ილის ი

მ ის ა მ ა რთი: ქ . თბ ილის ი , ბ ა ხ ტრიონ ის , 22
ტე ლ: 22 36 98; მ ობ ილური:  893 621955
ე ლ–ფოს ტა : davidgotsiridze@yahoo.com
samsaxurebrivi gamocdileba
22.09.2009 - dRemde - Tsu (i. WavWavaZis pr. # 1), humanitarul mecnierebaTa fakulteti,  sruli profesori
01.09.2006 – 22.09.2009 – SoTa rusTavelis sax.saxelmwifo universiteti (baTumi, ninoSvilis, 35), sruli profesori,

zogadi enaTmecnierebis mimarTulebis xelmZRvaneli, sadisertacio sabWos
Tavmjdomare

1987 – 2006 |Tsu (i. WavWavaZis pr. # 1), rusuli enisa kaTedris gamge, sadisertacio sabWos wevri
1979 – 1987 |Tsu (i. WavWavaZis pr. # 1), ufrosi maswavlebeli (1979-1985), docenti (1985-

1987)
samecniero xarisxi da akademiuri wodeba
1987 filologiis mecnierebaTa doqtori (mecnierebaTa

doqtoris diplomi ФЛ №001467); disertaciis Tema:
“frazuli teqstis tipologiuri interpretaciis
principebi”

1989 profesori (Tsu profesorTa sabWos oqmi #5)

ganaTleba
1969 – 1974 Tsu, filologiis fakulteti, rusuli ena da literatura,

diplomi Я№187151 - rusuli enisa da literaturis maswavlebeli
1975 – 1978 Tsu, rusuli enis kaTedris aspiranti
1981 filologiis mecnierebaTa kandidati ФЛ № 004704
1987 filologiis mecnierebaTa doqtori ФЛ № 001467

damatebiTi saganmanaTleblo
kursebi, treningebi:
staJireba
TariRi, dawesebuleba 1985 wlis 19/10 – 1985 wlis 25/12

puSkinis sax. rusuli enis institutი (moskovi)
specialoba rusuli   rogorc ucxo ena
diplomis # # 115
kvalifikacia rusulis rogorc ucxo enis specialisti
TariRi, dawesebuleba 1985 wlis noemberi-dekemberi; saarbriukenis universiteti

samecniero staJireba
TariRi, dawesebuleba 2006 wlis 4 – 7 oqtomberi; Oodesis saxelmwifo  universiteti

Trening-seminari Temaze “Path of convergence on the way to a European
higher  education area”

profesionaluri samecniero sazogadoebebis wevroba
1. saqt-peterburgis universitetis sapatio profesori
2. niu-iorkis akademiis wevri
3. МАПРЯЛ–is prezidiumis wevri
4. saqarTvelos multilingvaluri asociaciis prezidenti
5. saqarTvelos rusistTa asociaciis generaluri mdivani
6. saqarTvelos kompiuteruli asociaciis wevri

samewciero sabWos wevroba
Tsu sadisertacio sabWoebis (P.10.12#6; P.10.02.C#10-6) )wevri 2001 wlidan

koferenciebis saorganizacio komitetis  wevroba
20-ze meti konferenciis saorganizacio komitetis wevri, maT Soris МАПРЯЛ–ის XI kongresis da amave
organizaciis egidiT Catarebuli ramdenime konferenciisa Tu simpoziumis organizatori.

wignis/krebulis redaqtoroba (recenzreba)
Semdegi wignebis redaqtori:   1. l. zumbuliZe. Solomon furcelaZe, Tsu, 1993.



2. Хахутаишвили Н. Структурные и семантические особенности
языка газетной и телевизионной рекламы. Тбилиси, 1997.
3. Хахутаишвили Н. Рекламный текст как объект
лингвистического исследования. Тбилиси, 1998.

4. Дзагания И. Интерпретация текста  как важная область
филологической науки. Тбилиси, 1998
5. Агранат А. Статус текста и массовой коммуникации в аспекте
теории перевода,Тбилиси, 2001.
6. Агранат А. Проблема статуса текста и массовой коммуникации в
зеркале теории перевода. Тбилиси, 2001.
7. Cqvanava m. andazis raoba da misi Targmanis gzebi. Tbilisi, 2009

Semdegi wignebis recenzenti:  1. ხaxუtaiSvili n., svaniZe q. rusuli enis.
saxelmZRvanelo. baTumi, 2001.
2. Самхарадзе В., Ахвледиани З. Терминологический мини-словарь
по физике твердого тела. Тбилиси, 1997.
3. Сихарулидзе Ж., Чахунашвили Л. Учебник русского языка для
юристов. Тбилиси, 2005.

Semdegi Jurnalebis saredaqcio
sabWoebisa da redkolegiis wevri:

1. sanqt-peterburgisa da TSU Sromebi (redaqtori)
2. kulturaTSorisi komunikaciebi, 2008 wlidan (saredaqcio sabwos wevri)
3. “HOMO  ESPERANS” – sanqt-peterburgi-Tbilisi-baTumi, 1999

(redkolegiis wevri);
4. istoriul-filologiuri Ziebani, sanqt-peterburgi-baTumi, 1999

(redkolegiis wevri);
5. eqo saxieri, literaturuli almanaxi. Tbilisi, 2005 (redkolegiis wevri);
6. Русское слово, 1986-და ნ (redkolegiis wevri);
7. ს ა მ ე ცნ იე რო შ რომ ე ბ ი , sanqt-peterburgi – Tbilisi, 2003-2006

(redkolegiis wevri);
8. Язык в действии, samecniero Jurnali, Tbilisi, 1997 (redaqtori);
9. Славистика в Грузии, 2001-dan (redkolegiis wevri).

saleqcio kursebi:
1. gamoyenebiTi rusistika
2. teqstis lingvistika
3. enisa da kulturis semiotika
4. lingvokulturologia
5. Targmanis Teoria
6. Targmanis istoria
7. teqsti da Targmani
8. Tana,edrove manqanuri Targmani
9. Tanamedrove lingvisturi kvlevis meTodologia
10. lingvisturi kodi kompiuterul komunikaciaSi
11. kognituri lingvistika
12. rusuli enis funqcionaluri gramatika

sazRvargareTis universitetebSi
mowveva saleqcio kursis wasakiTxad
1. italia, florenciis universiteti – rusuli enis praqtikuli kursi – 1991 w.
2. germania, saarbriukenis universiteti – Targmanis Teoria da istoria – 1995 w.
3. germania, saarbriukenis universiteti – Targmanis Teoria da istoria – 1997 w.
4. Svecia, gotlandis universiteti – Tanamedrove rusuli enis kursi - 2001 w;
5. sanqt-peterburgis sax. Uuniversiteti – qarTuli da rusuli enebis SepirispirebiTi gramatika – 2006 w.;
6. baqos slavuri universiteti – kulturaTsorisi komunikacia – 2008 w.
7. holandia, amsterdamis universiteti – rusistika saqarTveloSi – 2008 w.

samecniero Sromebi da saxelmZRvaneloebi
asze mati samecniero naSromis avtori
monawileoba samecniero konferenciebSi



monawileoba maqvs miRebuli 75-mde saerTaSoriso da regionalur (1970 – 2009 ww.)   konferenciebSi (sia Tan
erTvis);
samecniero grantebsa da programebSi monawileoba  (bolo 5 wlis ganmavlobaSi)
1) grantis dasaxeleba: „mecnierebisa da umaRlesi skolis integracia“ (Temis kodi 038)

donori organizacia: sanqt-peterburgis saxelmwifo universiteti
TariRi: 2003-2004

2) grantis dasaxeleba: „umaRlesi skolis samecniero potencialis
ganviTareba“ „mentalouri leqsikoni da mentaluri
gramatika“ (Temis kodi 4721)

donori organizacia: sanqt-peterburgis saxelmwifo universiteti
TariRi: 2005

3) grantis dasaxeleba: „Worterbuch der aktuellen politischen Lexik Deutsch – Russisch
– Georgisch /  Georgisch - Russisch – Deutsch“ (Temis kodi 4721)

donori organizacia: O Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg
TariRi: 2006

sadisertacio naSromebis xelmZRvaneloba, oponireba (bolo 5 wlis ganmavlobaSi)
sadoqtoro disertaciis xelmZRvaneloba – 4
sakandidato disertaciis xelmZRvaneloba – 28
akademiuri doqtori - 8
sadoqtoro disertaciis oponireba - 11
sakandidato disertaciis oponireba - 12
aqedan ucxoeTSi - 4
damatebiiTi niformacia

sxvadasxva dros miRebuli maqvs premiebi da jildoebi^
1. leningradis universitetis samecniero premia – 1984 wels naSromisaTvis “Очерки по истории русской

грамматической мысли»
2. Tsu sxalgazrda mecnierTa samecniero premia – 1985 w.
3. Rirsebis ordeni

Cemi xelmZRvanelobiT Sedgenili da ganxorcielebulia sadoqtoro programa SoTa rusTavelis saxelobis
saxelmwifo universitetSi

Eenebis codna:  vflob rusul, inglisur (kargad), frangul (kargad) da espanur (damakmay.) enebs.
Kkompiuteruli programebis codna: Ms-Windows, Ms-Word.
Oojaxuri mdgomareoba: daojaxebuli, myavs meuRle, ori vaJi da ori  SviliSvili




