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აბსტრაქტი
მოცემული სამაგისტრო ნაშრომი მიზნად ისახავს აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში
სახელმწიფო და უცხო ენების სწავლებასთან დაკავშირებით არსებული ვითარების
აღწერასა და ანალიზს. კვლევაში გამოყენებულია შინაარსობრივი და სტატისტიკური
მონაცემების

ანალიზის

კვლევის

მეთოდები.

შინაარსის

ანალიზი

კვლევის

მნიშვნელოვანი მეთოდია, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის
მახასიათებლების ფენომენებისა და თემების აღსაწერად (დანი-ვამბოლდტი 1992, 57).
თვისობრივი შინაარსის ანალიზი მეტწილად მიზნად ისახავს მნიშვნელობების,
კონტექსტებისა და სიტუაციების აღწერას (Altheide 1987, 31).
შინაარსის ანალიზისთვის

გამოიყენებულია

სხვადასხვა წყარო, მათ შორის:

ა)

სამართლებრივი აქტები; ბ) სამეცნიერო სტატიები და წიგნები; გ) არასამთავრობო და
საერთაშორისო

ორგანიზაციების

ანგარიშები;

დ)

სტატიები

გაზეთებიდან,

ჟურნალებიდან და ონლაინ სააგენტოებიდან.
სტატისტიკური მონაცემები მოპოვებულია აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის
სტატისტიკის დეპარტამენტის ოფიციალური საიტებიდან, აფხაზეთის დე ფაქტო
განათლების სამინისტროდან და სოხუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტიდან,
აგრეთვე საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტიდან და გალის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრიდან.

სტატისტიკური

მონაცემები

ასევე

მიღებულია

აფხაზეთის

ტერიტორიაზე არსებული ახალი ამბების სააგენტოებიდან. დამუშავდა მიღებული
პირველადი სტატისტიკური მონაცემები და შეიქმნა ცხრილები სტატისტიკური
მონაცემების ანალიზისთვის კვლევის მიზნის შესაბამისად.

1

Abstract
The aim of this master's thesis is to describe and analyze the current situation regarding the
teaching of state and foreign languages in the de facto republic of Abkhazia. Research methods
of content analysis and statistical data were used in the study. Content analysis is an important
research method used to describe a variety of purposes, including character phenomena and
themes (Danny-Wamboldt 1992, 57). Qualitative content analysis is largely aimed at describing
meanings, contexts, and situations (Altheide 1987, 31).
Various sources have been used for content analysis, including a) legal acts; b) scientific articles
and books; c) reports of non-governmental and international organizations; d) Articles from
newspapers, magazines and online agencies.
Statistics are obtained from the official websites of the Department of Statistics of the De facto
Republic of Abkhazia, the Ministry of De facto Education of Abkhazia and the Department of
Education of Sokhumi, as well as the Department of Statistics of Georgia and the Gali
Educational Resource Center. Statistics were also obtained from news agencies operating in
Abkhazia. The obtained primary statistical data and tables were developed for the analysis of
statistical data, according to the purpose of the research.
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