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umaRlesi saswavlebeli „ganaTlebis akademia“ 

 

umaRlesi saswavlebeli „ganaTlebis akademia“ warmoadgens erT-erT 

yvelaze axalgazrda saswavlebels saqarTveloSi, romelic  piruTvnelad 

atarebs qveynis saganmanaTleblo politikas Tavisi kompentenciis far-

glebSi. umaRlesi saswavleblis „ganaTlebis akademia“ mizania evropuli 

donis umaRles saswavleblad Camoyalibeba. saswavlebelSi xorcieldeba 

sabakalavro saganmanaTleblo programebi, rogorc adgilobrivi, aseve 

ucxoeli moqalaqeebisaTvis. saswavlebels aqvs saswavlo da samecniero 

kavSirebi evropisa da aziis mowinave umaRles saswavleblebTan, gaaCnia 

mdidari materialuri-teqnikuri baza. 

 

 

 

Higher Education Institution «Education Academy» 

 

Higher Education Institution “Education Academy” is one of the youngest higher schools in 

Georgia, which  pursues our country's educational policy within its competence. The goal of Higher 

Education Institution “Education Academy” is to establish a European level higher education 

institution. In the Academy bachelor’s degree educational programs are implemented for both local 

and foreign citizens. The Academy has close partnership relations with the leading European and 

Asian higher education institutions. It has a rich material-technical base. 
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‘‘Akhalkalaki Tsertsvela’’ as Reliable Measure of Increase for Food Base of Livestock and Improvement 

of Soil Fertility 

“ახალქალაქის ცერცველა”, როგორც მეცხოველეობის საკვები ბაზის გადიდების, 

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საიმედო ღონისძიება 

  
რეზიუმე:   ახალქალაქის ცერცველა ერთ-ერთი პერსპექტიული კულტურაა გამოყენების მრავალფეროვ-

ნებისა და ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა  „ახალქა-

ლაქის  ცერცველას” ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება  და მეცხოველეობის საკვები ბაზის გადიდება.    

ექსპერიმენტის შედეგების საფუძველზე  დადგინდა,   რომ იგი ფართოდ უნდა დაინერგოს  მეურნეობებ-

ში, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო წინამორბედი  კულტურა და  მეცხოველეობის საკვები ბაზის გადი-

დების, მისი ხარისხის გაუმჯობესების,   სახნავი მიწის ინტენსიურად გამოყენების პროგრესული საშუა-

ლება.    

საკვანძო სიტყვები: ცერცველა, პარკოსანი, თესლბრუნვა, ნიადაგი. 

 

 Abstract:  Akhalkalaki Tsertsvela (Vicia, commonly known as vetches)  is one of the perspective cultures due to 

its diversity and biological features. The aim of the research was to improve the fertility of the "Akhalkalaki  

Tsertsvela" soil and increase the livestock food base. Based on the results of the experiment, it was determined 

that it should be widely  implemented  in farming as one of the best previous culture and progressive means for 

increase of the livestock food base, improvement of its quality, intensive use of arable land. 

Keywords: vetch, legumes, crop rotation, soil. 

 

       ცერცველა   პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. კულტურაში ცნობილია 12 სახეობა, უფრო 

გავრცელებულია  სათესი ანუ საგაზაფხულო ცერცველა  და ბანჯგვლიანი ანუ საშემოდგომო ცერც-

ველა. ცერცველა  საქართველოში ყველგანაა გავრცელებული. აღსანიშნავია ახალქალაქის ცერცვე-

ლა,  რომელიც მეტწილად საკვებად ფერმის პირა თესლბრუნვებში ითესება, მაგრამ გამორიცხული 

არ არის მინდვრის თესლბრუნვაში, განსაკუთრებით შუალედი ნათესის სახით. მისი კარგი წინამო-

რბედია სათოხნი კულტურები, პურეულები და სხვ. 

       ახალქალაქის ცერცველა საუკეთესო წინამორბედია მინდვრის ყველა კულტურის, განსაკუთრე-

ბით კი თავთავიანებისათვის. თესვის წინ ხნულის ზედაპირი უნდა მოსწორდეს, რომ უზრუნველ-

ყოფილ იქნეს თესვის მაღალხარისხოვნად ჩატარება, თანაბარი და ერთდროული აღმოცენების მი-

ღება და მოსავლის უდანაკარგოდ აღება. თესვის წინ საჭიროების მიხედვით ტარდება ერთი ან ორი 

კულტივაცია თესლის ჩათესვის სიღრმეზე, თანმიყოლებული ფარცხვით, ნასიმინდარის შემთხვე-

ვაში კულტივაციის წინ საჭიროა ნაკვეთის დადისკვა. 

 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
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        ფოსფორი და კალიუმი ნიადაგში უნდა შევიტანოთ ძირითადი ხვნის წინ აგროქიმიური კარ-

ტოგრამების მიხედვით. ფოსფორი და კალიუმი ხელს უწყობენ აგრეთვე კოჟრის ბაქტერიების მოქ-

მედებას, მის ცხოველმყოფელობას და ამის შედეგად ჰაერის თავისუფალი აზოტის ფიქსაციას. ერთ-

წლიანი პარკოსანი კულტურის - საგაზაფხულო ცერცველას თესვა შეიძლება წლის ყველა დროს 

წმინდად, ერთწლიანი მარცვლოვანების – შვრიის, ქერის ან ჭვავის ნარევში. 

       თესვის ვადები და წესი დამოკიდებულია სამეურნეო გამოყენების მიზანზე. საკვებად გამოსაყე-

ნებლად უნდა დაითესოს ბალახნარევის სახით, ხოლო სათესლედ – წმინდად. თესლის სწრაფი გან-

ვითარებისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ ფართომწკრივიანი ნათესები. მოსავალს თივისათვის 

იღებენ პარკების გამონასკვის ფაზაში, რადგანაც ამ დროისათვის იგი აღწევს სრულ განვითარებას 

და შეიცავს მეტი რაოდენობის ცილებს, ვიტამინებსა და სხვა ნივთიერებებს . 

        ცერცველას პარკი ადვილად სკდება, ამიტომ თესლი ქვედა და შუა ნაწილის პარკების მურად 

შეფერვის შემდეგ უნდა იქნეს აღებული. საგაზაფხულო ახალქალაქის ცერცველა ტენისადმი მომთ-

ხოვნი მცენარეა. ტენიანობის უკმარისობის შემთხვევაში ზრდა შეფერხებულია და მოსავალიც მკვე-

თრად ეცემა. განსაკუთრებით გაზრდილია ტენზე მოთხოვნილება ყვავილობის ფაზაში.  

 

 
 

მაგრამ, სავეგეტაციო პერიოდის მეორე ნახევარში ხშირი წვიმები მნიშვნელოვნად ამცირებენ თეს-

ლის მოსავალს. ცერცველა სითბოსადმი დიდი მოთხოვნილების არაა. საკვები მასის მოსაცემად საკ-

მარისია აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 900º, ხოლო თესლის მისაღებად – 1300-1900º. ცერცველას 

თესლი გაღივებას იწყებს ნიადაგის 1-2º ტემპერატურის დროს. ნიადაგისადმი მოთხოვნილება დი-

დი არა აქვს, გრძელი დღის მცენარეა. აღმოცენებიდან პირველ პერიოდში ძალიან ნელა იზრდება. 

ინტენსიურ ზრდას იწყებს ყვავილობის დასაწყისში. ამ დროს მცენარე დღე-ღამეში საშუალოდ 3 სმ 

15 ით იზრდება და 2-3-ჯერ მეტი ინტენსივობით ივითარებს მასას ყვავილობამდელ პერიოდთან 

შედარებით. დაბლობ ზონაში მარტის პირველ დეკადაში დათესილი ახალქალაქის ცერცველა აღ-

მოცენებიდან ყვავილობას იწყებს 45-46 დღის შემდეგ, ხოლო თესლის მომწიფებისათვის საჭიროა 

95-100 დღე. ჯავის პირობებში აპრილის მესამე ნახევარში დათესილი ცერცველა, ამინდის პირობე-

ბის მიხედვით, აღმოცენებას იწყებს 10-15 დღის შემდეგ, აღმოცენებიდან ყვავილობამდე სჭირდება 

50-60 დღე, ხოლო თესლის მომწიფებამდე – 105-120 დღე. ახალქალაქის მთიანი ზონისათვის აღმო-

ცენებას იწყებს 12-16 დღის შემდეგ, აღმოცენებიდან ყვავილობამდე საჭიროებს 55-65 დღეს, ხოლო 

თესლის მომწიფებამდე – 110-125 დღეს.  

        ახალქალაქის ცერცველას როლი დიდია, როგორც მინდვრის, ასევე საკვებ თესლბრუნვის დაპ-

როექტებაში, აქედან გამომდინარე, მიწათმოქმედების სისტემაში აგრონომიულ ღონისძიებათა შო-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicia_orobus1_eF.jpg?uselang=ka
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რის თესლბრუნვას ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი ეკუთვნის როგორც მიწათმოქმედების კულტურის 

ამაღლებისა და მინდვრის კულტურების მოსავლიანობის ზრდის მეცნიერულად დასაბუთებულ 

საშუალებას. ამიტომაა, რომ ცალკეული რეგიონების მიხედვით სწორი თესლბრუნვის შემოღებასა 

და წარმოების პირობებში მის რეალიზაციას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა.        

           თესლბრუნვამ უნდა უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის გა-

ნუხრელი ზრდა, მეცხოველეობისათვის საკვები ბაზის გაფართოება და მისი ხარისხის გაუმჯობე-

სება. ამასთან ერთად, უნდა შეიქმნას საფუძველი ნიადაგის ნაყოფიერების განუხრელი ზრდისათ-

ვის. 

         ადამიანი მიწათმოქმედების განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განსაკუთრებულ ღონისძიე-

ბებს იყენებდა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენისა და გაუმჯობესებისათვის, მაგრამ თესლბრუნვა 

ყველაზე უფრო სრულყოფილი საშუალება გამოდგა ამ მიზნის მისაღწევად. 

        სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მეცნიერულად დასაბუთებულმა მორიგეობამ დაამტკიცა, 

რომ იგი ხელს უწყობს მცენარეთა მიერ საკვებ ნივთიერებათა უკეთ გამოყენებას, ვინაიდან ამ მხ-

რივ ყველა კულტურას განსხვავებული მოთხოვნილება აქვს: უმჯობესდება ნიადაგის ფიზიკურ-ქი-

მიური თვისებები, მცირდება ეროზიული პროცესები, ხელს უშლის მავნებლებისა და ავადმყოფო-

ბების გავრცელებას, ნიადაგის სტრუქტურა და ორგანული ნივთიერებების დაგროვება ზრდის ნა-

ყოფიერებას, რაც ქმნის საშუალო მოსავლიანობის ამაღლებისათვის მტკიცე საფუძველს. 

          თესლბრუნვა მეურნეობის გეგმიურად მართვის საუკეთესო საშუალებაა, ვინაიდან ვიცით, 

რომელი კულტურა რა ფართობზე ითესება და წინასწარ შეგვიძლია ვიანგარიშოთ, რა რაოდენობით 

გვჭირდება სათესლე მასალა, სასუქები, სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-იარაღები, სასაწყობო მეურ-

ნეობა, მუშახელი და სხვ. ასევე დიდია თესლბრუნვის როლი შუალედური კულტურების საშუალე-

ბით მიწის ინტენსიურად გამოყენების საქმეში, ვინაიდან წინასწარ ვიცით, რომელი მინდორი რო-

დის ათავისუფლებს ფართობს . 

          თესლბრუნვაში საგაზაფხულო ცერცველა ითესება მინდვრის კულტურების აღების შემდეგ. 

საგაზაფხულო ცერცველა თესლბრუნვის მინდორს მთელი წლის განმავლობაში არ იკავებს, ვინაი-

დან ადრე ათავისუფლებს ფართობს (მისი სავეგეტაციო პერიოდი 80-100 დღეა), ამიტომ ცერცველა-

საგან განთავისუფლებული ფართობი იმავე წელს სხვა კულტურისათვის მეორე მოსავლის მისაღე-

ბად გამოიყენება. ცერცველასაგან განთავისუფლებული ფართობი ყველა კულტურისათვის საუკე-

თესო წინამორბედია ანეულის შემდეგ. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საგაზაფხულო ცერცველას თე-

სვა წმინდა სახით არაა გამართლებული. ამიტომ როგორც მწვანე საკვებად და თივად, ასევე სათეს-

ლედ გათვალისწინებული ცერცველა მარცვლოვნებთან ნარევში უნდა დაითესოს . 
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რეზიუმე:  წინამდებარე სტატია ვირის რძე  და მისი განუმეორებელი თვისებები რეფერატულ-შემეცნე-

ბითი ხასიათისაა.  აღნიშნულ პრობლემაზე ჩვენს მიერ ყურადღების გამახვილება განაპირობა  ბოლო  

პერიოდში  საზოგადოების  დაინტერესებამ  ვირის  რძის სამკურნალო თვისებებით,  რომელიც არაერთი 

მედია საშუალებით არის გაშუქებული. ბუნებრივია, მეცხოველეობის დარგის სპეციალისტებიც დაინტე-

რესდნენ აღნიშნული  თემით.  მოიძიეს  ინტერნეტ სივრცეში ის მასალები, რომელიც აშუქებს ვირის თა-

ვისებურ ბიოლოგიას, მსოფლიოში მისი  განვითარების არეალს და ასევე  რძის  სამკურნალო თვისებებს, 

რომელიც  საუკუნეებს ითვლის. სტატიის ავტორების  მიზანია  მკითხველს მიაწოდოს   ვირის რძეზე სა-

ინტერესო მასალა, რომელმაც ასეთი გამოხმაურება პოვა  დღევანდელ საზოგადოებაში. სტატიაში მოცე-

მულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინების შედეგად გაირკვევა თუ როგორ მოხდეს რძის  მი-

ღება, შენახვა და  ადამიანის მიერ მიღება. 

საკვანძო სიტყვები: ვირის რძე, ქოლესტერინი, კაზეინი, გლობულინი, იმუნიტეტი 
    

Abstract:  The present paper ‘‘Donkey Milk and its Unique Properties” has a tendency of an abstract cognitive 

nature.   Publication of this problem has been conditioned by huge public interest focusing attention to its medic-

inal properties in the recent period which have been highlighted through mass-media. Naturally, the animal hus-

bandry field specialists are also interested in this topic. They have found materials in Internet space which covers 

peculiar biology of donkey, the area of its development in the world and curative properties of the milk which 

counts for centuries. The paper also aims at presenting readers the materials about donkey milk which have got so 

many comments in modern society.  It also contains recommendations how to milk, keep and take milk.   

Key Words: donkey milk, cholesterol, cazerine, globuline, immunity 

  

           ვირის რძეს საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო ისტორია  აქვს.  მისი სამკურნალო თვისე-

ბების  შესახებ წერდნენ ფილოსოფოსი არისტოტელე, ისტორიკოსი ქსენოფონტე, ექიმი ჰიპოკრატე 

და იბნ სენა. ვირის რძეს იყენებდნენ ძველი რომაელები, ბერძნები, ინგლისელები და ფრანგები.  
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         საყოველთაოდ  ცნობილია, რომ კლეოპატრას ფერმაში 700 ვირი ჰყავდა და  მის რძეში ბანაობ-

და.  ვირის რძეს  რომის პაპი ფრანცისკე სვამდა.  

        XIX საუკუნეში ბელგიასა და საფრანგეთში შეიქმნა ფერმები, რომლებიც ბავშვების გამოსაკვე-

ბად ჰოსპიტალს ვირის  რძით ამარაგებდა.  

         ცნობისათვის  თუ ვირს ჩოჩორი  არ ჰყავს, რძეს არ  მოგვცემს. მშობიარობაზე ჩოჩორის დაღუპ-

ვის შემთხვევაში, რძე შრება. გვერდზე უნდა ჰყავდეს ჩოჩორი, რომ მისგან  რძე მიიღონ. ვირს მაკე-

ობის პერიოდი აქვს 12 თვე, მე-13 თვეს მშობიარობს და 9 თვე აწოვებს. ამ 9 თვის განმავლობაში 

არის შესაძლებელი რძის აღება. ამის წინაპირობა ისიცაა, რომ აუცილებლად ჩოჩორმა უნდა მოწო-

ვოს, ისე არ მოიწველის.  

        უხსოვარი დროიდან ჩვენი წინაპრები ამ რძეს გამოიყენებდნენ სხვადასხვა დაავადებების 

დროს.  ვირის რძეს აქვს განსაკუთრებული სამკურნალო და სასარგებლო თვისებები. მასში რძის 

ცხიმიანობა დაბალია და შეადგენს 0,5%-ს, მაშინ, როცა ძროხის  რძეს აქვს 6-7%.  

           ვირის  რძე ყველაზე ახლოს  დგას დედის რძესთან და მოდუღების გარეშე შეიძლება ბავშვე-

ბისათვის  მიცემა.  ასევევ მისგან ამზადებენ წამლებს და კოსმეტიკას უცხოეთში. მას უკურეაქცია 

არა აქვს, მდიდარია ვიტამინებით. 300 სხვადასხვა სასარგებლო ნივთიერებას შეიცავს. ევროპაში 

ყველაზე ძვირად ღირებული ბავშვის საკვები სწორედ  ვირის  რძეზეა  დამზადებული. ჩინეთსა და 

შვეიცარიაში  ბავშვთა კვების პროდუქტები - შოკოლადი მზადდება ვირის რძისგან.  

        ნეაპოლის  უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ვირის  რძეში აღმოაჩინეს ცხიმის  მჟავა ომეგა - 3 და  

ომეგა – 6, ის დატვირთულია  ლაქტოზით და შეიცავს მინიმალურ  ცხიმებს.   ვირის  რძე ძალიან 

ადვილად იყინება.  

         რაც შეეხება სიმსივნეს, დასაწყის სტადიაში ვირის რძე არის მარგებელი, ქიმიოთერაპიის 

დროს კი უფრო უადვილდება ადამიანს  მისი გადატანა. 

        კლეოპატრადან დაწყებული,  დღემდე ვირის  რძისაგან ამზადებენ  კოსმეტიკურ საშუალებებს. 

ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი რაც მას აქვს, ეს  გლობულინია, რომელიც    ხელს უშლის დაბერე-

ბას.  

         ვირის რძე მდიდარია A,B,C,D,E ვიტამინებით, მაგნიუმით, კალიუმით, კალციუმით, ცინკით, 

იმუნოგლობულინებით. ვირის რძე შეიცავს ასევევ ანტი-ალერგენებს  და ანტიბაქტერიულ ფერმენ-

ტებს. მასში ხდება კოლაგენის  სინთეზი, რაც ხელს უშლის უჯრედის  დაბერებას და მდიდარია  ან-

ტიოქსიდანტებით.   

        ჩვენ შედარებისათვის, ცხრილის სახით წარმოგიდგენთ  ადამიანის რძისა  და ვირის  რძის  ქი-

მიურ შედგენილობას. 

 

                           ვირის და ადამიანის  რძის შედარება  (ქიმიური შედგენილობა) 

 

ჩამონათვალი ვირი ადამიანი 

P H 7.0-7,2 7,0-7,5 

პროტეინი (გ/100 გ)  1,5-1,8  0,9-1,7 

ცხიმი  (გ/100გ) 0,3-1,8 3,5-4,0 

ლაქტოზა (გ/100გ) 5,8-7,4 6, 3-7,0 

ნახშირწყლები (გ/100გ) 8,8-11,7 1,7-12,9 

კაზეინი (გ/100გ) 0.64-1,03 0,32-0,42 

სხვა პროტეინები(გ/100გ) 0,49-0,80 0,68-0,83 

 

      რადგან ვირის რძე  შემცველობით ყველაზე ახლოს  დგას დედის რძესთან, კაზეინისა და ცხი-

მების დაბალი შემცველობის  გამო საუკეთესო ალტერნატივაა იმ  ახალშობილებისა თუ ბავშვებისა-

თვის, რომლებსაც აქვთ ალერგია ძროხის, თხის  ან სხვა რძეზე.  ასევე საუკეთესეო ალტერნატივაა 

იმ ახალშობილებისათვის, რომლებიც მოკლებულნი არიან ძუძუთა კვებას. ვირის რძე აძლიერებს 

ბავშვის იმუნურ სისტემას. ძროხის რძესთან შედარებით C  ვიტამინს  შეიცავს 60-ჯერ მეტს.   

         ვირის რძე ებრძვის ბრონქიალურ ასთმას, ხველას, ყივანახველას, ალერგიებს, კანის დაავადე-

ბებს, კიბოს, ტუბერკულოზს, წითელას, ეპილეფსიას და ციებ-ცხელებას,  ბავშვებში ამაღლებს იმუ-

ნიტეტს. ამაღლებს მამაკაცის პოტენციას. ამაგრებს გულსისხლძარღვთა სისტემას, აუმჯობესებს  მე-

ტაბოლიზმს, ამცირებს შაქრის დონეს სისხლში, ამაღლებს იმუნიტეტს, იცავს ნაწლავებს ინფექციი-
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საგან, ამცირებს  ქოლესტერინის დონეს, შესანიშნავი  ეფექტი აქვს დიეტის  დროს, ხელს უწყობს  

ღვიძლის დეტოქსიკაციას, ებრძვის ოსტეოპოროზს, ვირუსულ ინფექციებს, კანის დაავადებებს, ეგ-

ზემას, ფსორიაზს, მეჭეჭებს.  ასევე ებრძვის  ზოგად გადაღლილობას, სტრესულ სიტუაციებს, სათა-

ნადოდ კვებავს კანს, თმასა და ფრჩხილებს. 

        ლიტერატურული წყაროები ასევე  გვთავაზობენ, რომ  რძის  მიღება უნდა მოხდეს დილით  

უზმოზე 50-70 გრამის ოდენობით, საღამოს იგივე რაოდენობით  ძილის წინ, უკეთესი ეფექტია, თუ 

შუადღისითაც მიიღებთ   იგივე რაოდენობის რძეს  ჭამამადე 1 საათით ადრე.  

        მისი აუცილებელი  პირობაა – არ შეიძლება ადუღება, გაცხელება. მაცივარში ინახება მცირე 

დროით დაახლოებით 7-10 დღე, ხოლო დიდი ხნით საყინულეში დაახლოებით 2 წელი.  

         გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ, პლანეტის  მოსახლეობას მოუწო-

და გამოიყენოს საკვებად აქლემის, ლამას, ლოსის, ირმის და მათ შორის ვირისა და თხის  რძე. ეს 

რეკომენდაციები მოცემულია წიგნში, სადაც ხაზგასმულია,  ვირის რძის სასარგებლო თვისებები, 

ხოლო ირმისა  და ლოსის რძე გამოირჩევა მაღალი ცხიმიანობით. 

       ამრიგად,  დღევანდელი  მეცხოველეების  წინაშე დგას საკმაოდ  მნიშვნელოვანი  ამოცანა,  მოხ-

დეს მეცხოველეობის  შედარებით მივიწყებული დარგის აღორძინება და მიღებულ იქნეს პროდუქ-

ცია, რომელიც  ესოდენ აუცილებელია  ადამიანისათვის თავის სამკურნალო თვისებებით.  

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
References: 
1. https:imedinew.ge 
2. https://www.shin.ge 
3. www.info9.ge 
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Cloning of Animals  

 
რეზიუმე:  წინამდებარე  სტატია ცხოველთა კლონირება  არის  რეფერატული შინარსის  სტატია, რადგან  

დღევანდელი  გადასახედიდან ესოდენ დიდ დაინტერესებას იწვევს  არა მარტო  სპეციალისტებში,  არა-

მედ  ფართო საზოგადოებაში, ზოგადად  გენური ინჟინერიის   მიღწევა  - კლონირება.  სტატიაში შეძლე-

ბისდაგვარად არის  წარმოდგენილი  კლონირების ისტორია, მისი   განვითარების   ეტაპები და ამჟამად 

მეცხოველეობაში მიღებული კლონირებული ცხოველების  ზოგადი დახასიათება.   ასევე ავტორთა 

https://www.shin.ge/
http://www.info9.ge/
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ჯგუფს  ხაზი აქვს  გასმული მომავალში  მისი განვითარების პერსპექტიულ  დანიშნულებაზე, როგორც 

მედიცინის თვალსაზრისით, ისე პროდუქტიულობის ამაღლების  მიზნით. 

საკვანძო  სიტყვები:  კლონი,   დნმ,  ტრანსპლანტაცია, მუტაცია,  ინჯაზი,  პრიმატი,  რეზუსმაკაკა. 

          

Abstract:  The present paper “Cloning of Animals  has an abstract nature  and from today's standpoint this prob-

lem causes great interest not only among specialists but also the broader society  generally focusing  on genetic 

engineering achievement - cloning.   As far as possible the paper presents the history of cloning, stages of its de-

velopment and general characteristic of cloned animals adopted in animal husbandry nowadays. Furthermore the 

group of authors highlights the perspective assignment of its development in terms of medicine as well as increase 

of its productivity.   
Key Words:  clone, DNA, transplantation, mutation, injaz, rhesus macaque, primate 

 

          კლონი - ეს არის  ორგანიზმი ან ორგანიზმთა  ჯგუფი, რომლებიც  მიიღება სხვა ორგანი-

ზმიდან უსქესო გამრავლების  გზით. ჩვეულებრივ, კლონის წევრები, მუტაციით გამოწვეული 

განსხვავებების გამოკლებით, იდენტურნი არიან მემკვიდრეობითი მახასიათებლების ანუ მა-

თი გენების  მიხედვით, მაგალითად ერთი კვერცხუჯრედის  გაყოფით გაჩენილი ტყუპები 

კლონის  წევრებს წარმოადგენენ.  კლონირების გზით მრავლდება ერთუჯრედიანი ორგანიზმე-

ბის უმრავლესობა, ბევრი წყალმცენარე, ზოგიერთი საფუარი სოკო, ასევე ცხოველური ორგანი-

ზმები  (ბრტყელი ჭიები) და  მცენარეები (ბაბუაწვერა). 

                   კლონირება ხორციელდება  ჩანასახის ადრეულ სტადიაზე.  1997 წელს  წარმოიშვა ხმაური 

კლონირების შესახებ. ამ დროს მეცნიერებს საშუალება  მიეცათ მოეხდინათ ზრდასრული ძუ-

ძუმწოვარა ცხოველების კლონირება. შოტლანდიაში, როსლანის ინსტიტუტში მეცნიერთა 

ჯგუფმა დაამუშავა მეთოდიკა,   რის საფუძველზეც დედა ცხვრის ცურიდან ამოიღეს მთელი  

მემკვიდრული ინფორმაციის მატარებელი ქრომოსომების შემცველი ბირთვი, შემდეგ იგი ჩაა-

ნაცვლეს სხვა ცხვრის უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის ბირთვით. შემდეგ მოახდინეს 

ამ კვერცხუჯრედის იმპლატანცია დედობილის ორგანიზმში. ამის შედეგად ქვეყანას მოევლინა  

დონორი ცხვრის ზუსტი ასლი. პირველი ცხვარი (და ზოგადად პირველი ძუძუმწოვარი), რო-

მელიც  კლონირების შედეგად დაიბადა, დაიღუპა 6 წლის ასაკში  ფილტვების  ინფექციის შე-

დეგად. კლონირების საფუძვლები მეცხრამეტე  საუკუნის  მეორე ნახევარში  გაჩნდა. არსებობ-

და ჰიპოთეზა, რომ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის ანუ ზიგოტის გაყოფის შედეგად  წარ-

მოქნილ უჯრედებს  შორის  ხდება  მემკვიდრული ინფორმაციის დანაწევრება. ამ ჰიპოთეზის 

თანახმად, უჯრედის სპეციალიზაცია (ანუ მათი დიფერენციაცია) განისაზღვრება მემკვიდრეო-

ბითი ინფორმაციის იმ ნაწილით, რომელიც  მათ გადაეცათ საწყისი უჯრედიდან.   

          XIX საუკუნეშივე  ამფიბიების  ჩანასახებზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა უარყო ჰიპო-

თეზა და აჩვენა, რომ მემკვიდრეობითი ინფორმაცია არ მცირდებოდა და განიყოფოდა ზიგო-

ტიდან წარმოქნილ უჯრედებში, არამედ უცვლელი  სახით გადაეცემოდა თითოეულ შვილე-

ულ უჯრედს.   

           1894 წელს  ჟაკ ლობმა აღმოაჩინა, რომ შესაძლებელი იყო განაყოფიერებული  კვერცხუჯ-

რედის  „გადანასკვა”  იმგვარად, რომ ბირთვი კვერცხუჯრედის ერთ ნაწილში მოექცეოდა. „ბი-

რთვიანი”  ნაწილის რამდენიმე გაყოფის შემდეგ წარმოქმნილი ერთ-ერთი უჯრედის  ბირთვი 

ზოგჯერ    უბრუნდებოდა  „უბირთვო”  ნაწილს.   ამის  შედეგად ეს  ნაწილიც გაყოფას იწყებდა 

და ნორმალურ ჩანასახს წარმოქმნიდა.   

          1914 წელს  მსგავსი   ცდა ჩაატარა  ჰანს სპემანმა. ტრაეს ექსპერიმენტი, შესაძლოა ბირთ-

ვის  ტრანსპლანტაციის (ერთი უჯრედიდან მეორეში გადატანა) და მაშასადამე, კლონირების 

პირველ წარმატებულ ცდად ჩაითვალოს. 

         ამფიბიებზე მიღებული შედეგები საფუძვლად დაედო ბირთვის ტრანსპლანტაციის   ექს-

პერიმენტებს სხვა ორგანიზმებში:  1960-იან წლებში უკვე ჩატარდა მწერებისა და თევზების  

კლონირების რამდენიმე წარმატებული ცდა,  1980 წელს კი ცდა  თაგვებზეც ჩატარდა. სხვა 

ძუძუმწოვრების  კლონირების ცდებიც წარმატებით სრულდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ბირ-

თვი ჩანასახის ადრეულ სტადიაზე იყო მიღებული.  ორგანიზმის განვითარების გვიან სტადი-

აზე კლონირების ეფექტურობა საგრძნობლად კლებულობს. წარმატებული ტარნსპლანტაციი-
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სათვის  აუცილებელი იყო, რომ ამ პროცესში მონაწილე ორივე უჯრედი  (როგორც უბირთვო, 

ასევე  ის, რომელიც   ბირთვის  მისაღებად იყო არჩეული) ერთსა და იმავე  სტადიაში ყოფი-

ლიყო. 

           2003  წელს  მოხდა ცხენისებრთა ოჯახის წარმომადგენლის პირველი კლონირება. კლო-

ნირებული იყო ჯორი, რაც ასევე ბუნებრივად სტერილური ცხოველის კლონირების პირველი 

შემთხვევაა.  ამ ექსპერიმენტში ბირთვი  45 დღის ასაკის ჩანასახიდან იყო  მიღებული. 

         პრიმატების  კლონირებას უდიდესი სამედიცინო მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად გენე-

ტიკურად იდენტური მაიმუნების  მისაღებად, რაც შიდსის საწინააღმდეგო ვაქცინის  მისაღე-

ბად შესანიშნავი შენაძენი იქნებოდა.  ჯერჯერობით ორი  კლონირებული რეზუს-მაკაკას გე-

ნეტიკური მასალა ჩანასახის განვითარების ადრეულ ეტაპზეა მიღებული. 

          ინჯაზი უწოდეს (რაც ქართულად ნიშნავს „მიღწევას”) მსოფლიოში პირველ კლონირე-

ბულ  ერთკუზიან აქლემს, რომელიც  მიიღეს  არაბეთის  გაერთანებულ საემიროში  2009 წლის  

8 აპრილს.  

            ინჯაზი წარმოიშვა ზრდასრული, 2005 წელს სახორცედ დაკლული აქლემის  საკვერც-

ხის უჯრედებიდან. უჯრედებს ამრავლებდნენ ქსოვილოვან  კულტურაში  და შემდეგ ყინავდ-

ნენ თხევად აზოტში.  ამის შემდეგ  ერთ-ერთი უჯრედი  მიკროინფექციის  მეთოდით შეიყვა-

ნეს  სუროგატი აქლემის  კვერცხუჯრედის  ბირთვში.  სუროგატი აქლემი ჯერ აღაგზნეს ელექ-

ტროდენით და შემდეგ უჯრედის დაყოფის  სტიმულირება მოახდინეს ქიმიურად. ერთი კვი-

რის კულტურიდან მიღებული ემბრიონის იმპლანტაცია  მოხდა სუროგატი დედალი აქლემის 

საშვილოსნოში. 12 დღის შემდეგ ულტრა ბგერითი დიაგნოსტიკის საშუალებით დადასტურ-

და სუროგატი აქლემის ორსულობა, რომლის მონიტორინიგი მთელი მაკეობის პერიოდის  გა-

ნმავლობაში მიმდინარეობდა.  ინჯაზის დაბადების   შემდეგ, მისი დნმ  გამოიკვლიეს დუბაის 

მოლეკულური ბიოლოგიისა და გენეტიკის ლაბორატორიაში. დნმ-ის ტესტმა აჩვენა, რომ ინ-

ჯაზის დნმ და საკვერცხის საექსპერიმენტო უჯრედები დნმ-ის იდენტურია, რითაც დადას-

ტურდა, რომ  ინჯაზი    სწორედ  ამ საექსპერიმენტო კვერცხუჯრედებიდან წარმოშობილი 

კლონია.   
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ბიზნესის შეფასებისა და  საწარმოს გადახდისუნარიანობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგიური მიდგომა 

Business Valuation and Methodology Approach for Determination of Enterprise Solvency   

 
რეზიუმე: ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების არსებული მეთოდოლოგია სათანადო სისრულით ვერ ავ-

ლენს რეალურ ვითარებას. ამდენად, ეს საკითხი საჭიროებს ღრმა მეცნიერულ შესწავლას და სათანადო 

რეკომენდაციების შემუშავებას. აგრობიზნესის ეფექტიანობის სრულად განსაზღვრასთან ერთად საჭი-

როა საწარმოს გადახდისუნარიანობის შეფასებაც. აგრობიზნესის საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შე-

ფასებისათვის არსებულ მრავალ მაჩვენებელთა შორის უპირატესობა უნდა მივანიჭოთ სამ ძირითად მა-

ჩვენებელს: გრძელვადიან ვალდებულებათა ლიკვიდაციის კოეფიციენტს, მიმდინარე ლიკვიდაციის კო-

ეფიციენტს და შუალედური ლიკვიდაციის კოეფიციენტს. რენტაბელური საწარმოს მთლიანი გადახდი-

სუნარიანობის კოეფიციენტი გაიანგარიშება საკუთარი კაპიტალის ვალდებულების საერთო თანხასთან 

შეფარდებით, ხოლო დაბალრენტაბელურ ან ზარალიან საწარმოში კი მიმდინარე აქტივების ყველა ვალ-

დებულებების თანხასთან შეფარდებით. 

ამდენად, ბიზნესის შეფასება შეიძლება ჩავატაროთ შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1.  საწარმოს ქონების ღირებულების განსაზღვრა; 

2.  რენტაბელობის, გადახდისუნარიანობის, ფინანსური მდგრადობის, ეფექტიანობისა და 

       ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთა სისტემის გაანგარიშება და ანალიზი   პერსპექტივაში. 

საკვანძო სიტყვები: ბიზნესი, ეფექტიანობა, გადახდისუნარიანობა, ვალდებულებები, მეთოდოლოგია 

 

Abstract: The existing methodology for evaluating business efficiency can not reveal properly the real situation. 

Thus, this issue requires a deep scientific study and elaboration of appropriate recommendations. Along with de-

fining the efficiency of agrobusiness, it is necessary to evaluate the efficiency of the enterprise solvency.    

           Among a set of indicators for the full estimation of manufactures of agrobusiness, an advantage should be 

given to three basic indicators, in particular, liquidation of long-term obligation, current  

liquidation and intermediate liquidation rates. The factor of solvency of highly profitable enterprise is   calculated 

by a parity of own capital with a total sum of obligations and unprofitable enterprise by a parity of current assets 

with the sum of all obligations. 

Thus, business evaluation can be conducted in the following sequence: 

1. Determination of the enterprise property value;  

2. Calculation and the analysis of indicators of profitability, solvency, financial stability, efficiency and eco-

nomic growth on prospect. 

Keywords: Business, efficiency, solvency, liabilities, methodology 

 

ბიზნესი არის სამეწარმეო, სამომსახურეო და ინტელექტუალური საქმიანობის სისტემა, 

მიმართული გარანტირებული მოგების (შემოსავლის) მისაღებად, პირადი და საზოგადოებრი-

ვი ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით.  

ბიზნესის ეკონომიკური შეფასებისათვის აუცილებელია მთელი რიგი მეთოდებისა და 
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მეთოდოლოგიური მიდგომების გათვალისწინება.  

უკანასკნელ წლებში, სამეცნიერო ნაშრომებში ხშირად გვხვდება საწარმოთა ფინანსური 

მდგომარეობის ანალიზისა და მისი ჩატარების ხერხების მიმოხილვა, მაგრამ ისინი შემოიფარ-

გლება ცალკეული მაჩვენებლების, კრიტერიუმების, კოეფიციენტების გაანგარიშებით, რომლე-

ბიც ძირითადად აღებულია საზღვარგარეთული ლიტერატურიდან.  

ბიზნესის შეფასებისათვის, ხშირად გამოიყენება მხოლოდ მოგებისა და ზარალის მაჩვე-

ნებლები, რაც არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს სრულყოფილ მეთოდურ მიდგომად.  

ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების დროს აუცილებელია გამოვიყენოთ წმინდა ეკონომი-

კური მოგება გადასახადების გადახდის შემდეგ და იგი უნდა შევიდეს მხოლოდ დამატებით 

ღირებულებაში, ამიტომაც წმინდა მოგება ითვლება ბიზნესმენის ნამდვილ მოგებად.  

ამრიგად, ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიური მიდგო-

მის დროს უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

-  წარმოადგენს თუ არა ბიზნესი გარკვეულწილად მომგებიანს; რამდენად საკმარისია 

ლიკვიდურობის მაჩვენებელი; ანაზღაურდება და გაიზრდება თუ არა საკმარისი მოცულობით 

აქტივები; არსებობს თუ არა ეკონომიკური ზრდის ალბათობა მომავალში და ა.შ. 

- საწყისი მონაცემების შეგროვება და მაჩვენებლების გაანგარიშება აუცილებელია იმ მიზ-

ნით, რომ ბიზნესმენმა მიიღოს ესა თუ ის ალტერნატიული მმართველობითი გადაწყვეტილე-

ბა, რომლებიც უზრუნველყოფს ბალანსის დაცვას, ერთი მხრივ გაყიდვების მოცულობაზე კონ-

კურენტებსა და მეორე მხრივ, საქონლისა და მომსახურების მოგებას შორის. 

მოგების განსაზღვრასთან ერთად საჭიროა საწარმოს გადახდისუნარიანობის შეფასება. 

იგი წარმოადგენს ბიზნესმენის შესაძლებლობას შეასრულოს თავისი საგადასახადო ვალდებუ-

ლებანი, რომლებიც ეხება სავაჭრო, საკრედიტო და სხვა ფულად ხელშეკრულებებს. 

გადახდისუნარიანობის შეფასების ტრადიციული მეთოდიკა ემყარება მრავალ ეკონომი-

კურ მაჩვენებელს. ისინი გაიანგარიშება აქტივების ლიკვიდაციის საფუძველზე. ზოგიერთი 

იყენებს კაპიტალის სტრუქტურის ყველა მაჩვენებლის შეფარდებას, საკუთარი კაპიტალის მთ-

ლიან ვალდებულებებთან (მოკლევადიანი, გრძელვადიანი) და საბალანსო მოგების შეფარდე-

ბას მოკლევადიან ვალდებულებათა მიხედვით შესრულებულ პროცენტთან.  

ერთი მხრივ, მეცნიერთა მიდგომებში შეიმჩნევა ერთი და იგივე გადახდისუნარიანობის 

მაჩვენებლების განსხვავებულად გამოყენება. ასე მაგალითად: ზოგიერთის აზრით გადახდი-

სუნარიანობის საერთო კოეფიციენტი გაანგარიშებული უნდა იქნეს საკუთარი კაპიტალის შე-

ფარდებით ვალდებულებათა მთლიან თანხასთან.  

 
ზარალიანი და დაბალრენტაბელური საწარმოების ფინანსურ-სამეურნეო ანალიზის ჩა-

ტარების მეთოდიკით, გათვალისწინებულია გაანგარიშებულ იქნეს საერთო გადახდისუნარია-

ნობის კოეფიციენტის გაანგარიშება, როგორც მიმდინარე აქტივების შეფარდება ვალდებულე-

ბათა მთლიან თანხასთან: 

 
არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა გადახდისუნარიანობის მაჩვენებელთა აბსოლუტურ  

მნიშვნელობებში. დასავლეთის ეკონომისტები რეკომენდაციას უწევენ იმ მიდგომას, როცა მიმ-

დინარე (საერთო) ლიკვიდურობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა ტოლია 2-ის, ხოლო შუალე-

დური ლიკვიდურობის კოეფიციენტია 1. 

ჩვენი ქვეყნის ეკონომისტები რამდენადმე უფრო დაბალი მნიშვნელობის გადახდისუნა-

რიანობის მაჩვენებელთა გამოყენებას ემხრობიან. კერძოდ, გადახდისუნარიანობის მნიშვნე-

ლობა ტოლი უნდა იყოს 1-ის; აბსოლუტური ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 0.25-0.30-ის; შუა-

ლედური ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 0-1-ის; მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი 1-

ის. 

ზოგიერთ ქვეყანაში, გადახდისუნარიანობის ასეთმა გაანგარიშებამ ვერ გაამართლა იმ 
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მიზეზით, რომ დასავლეთის ქვეყნებში ბიზნესი ფუნქციონირებს  შედარებით უფრო ხელსაყ-

რელ ეკონომიკურ გარემოში (არ არსებობს ინფალაცია, გადახდა ხდება დროულად, ნედლე-

ულს გააჩნია სტაბილური ფასი და ა.შ.). ამიტომ, ჩვენი ეკონომიკის პირობებში მიზანშეწონი-

ლია საწარმოს პოტენციური გადახდისუნარიანობისადმი გაცილებით მაღალი მომთხოვნელო-

ბა. 

ჩვენი აზრით, რეკომენდაცია უნდა მიეცეს გრძელვადიანი გადახდისუნარიანობის მაჩვე-

ნებელს, რომელიც გაიანგარიშება აქტივების შეფარდებით გრძელვადიან ვალდებულებებთან. 

               
 

თვალსაჩინოებისათვის განვიხილოთ მაგალითები: 

მაგალითი 1: გავიანგარიშოთ ნორმალურად მომუშავე საწარმოს მთლიანი გადახდისუნა-

რიანობის კოეფიციენტი. 

დავუშვათ, რომ საკუთარი კაპიტალის მოცულობა წლის ბოლოს 688.4 ათასი ლარის ტო-

ლია; ყველა ვალდებულებათა თანხა (გრძელვადიანი და მოკლევადიანი) შეადგენს 368.2 ათას 

ლარს. 

გადაწყვეტა: საწარმოს მთლიანი გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი საანგარიშო წელს 

გაიანგარიშება საკუთარი კაპიტალის, ვალდებულებების საერთო თანხასთან შეფარდების 

გზით:                    

 
მოცემული მაჩვენებელი მოწმობს საწარმოს წარმატებული მუშაობის სტაბილურობას. 

მაგალითი 2: გავიანგარიშოთ საწარმოს მთლიანი გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი 

დაბალრენტაბელურ (ზარალიან) საწარმოში. 

დავუშვათ, რომ საწარმოს მიმდინარე აქტივები წლის ბოლოს შეადგენს 482.2 ათას ლარს, 

ხოლო ყველა ვალდებულებათა თანხის ჯამი 688.0 ათას ლარს. 

გადაწყვეტა: საწარმოს მთლიანი გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი საანგარიშო წელს 

გაიანგარიშება მიმდინარე აქტივების, ყველა ვალდებულებების თანხასთან შეფარდების გზით:               

                                                 
ეს მაჩვენებელი მიგვანიშნებს საწარმოს არასახარბიელო ფინანსურ მდგომარეობაზე. 

 

 
გამოყენებილი ლიტერატურა: 
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საპენსიო რეფორმა და მისი მოსალოდნელი შედეგები 

Pension Reform and its Expected Results  

 
რეზიუმე: საპენსიო რეფორმის ძირითადი ამოცანებია სოციალური პენსიის შეძენის ძალაუფლების შენა-

რჩუნება და გაუმჯობესება, საპენსიო შემოსავლის თანაფარდობის გაზრდა ხელფასთან და საპენსიო მო-

დელის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა. 

რეფორმის წარმატებისათვის ამ საკითხზე შემდგომი სამუშაო შეხვედრები უნდა ჩატარდეს, რადგან სო-

ციალური დაზღვევა და პენსია, რეფორმების გააქტიურება რთულ საკითხებს წარმოადგენს. მათ შორის 

უამრავი კომპონენტი და ყველა დეტალი უნდა განიხილებოდეს, რათა შეიქმნას სისტემა, რომელიც სა-

შუალებას აძლევს პენსიონერებისათვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას. 

საკვანძო სიტყვები:  საპენსიო რეფორმა, საპენსიო აქტივები, საინვესტიციო რესურსი. 

 

Abstract:  The primary tasks  of pension reform are to maintain and improve purchasing power of the social 

pension, to increase ratio of pension income with the salary and provision of financial sustainability. For further 

success of the reform,  further working meetings shall be held on the issue as social insurance and pension reform 

are complicated matters, containing lots of components and all the details shall be thoroughly discussed to create 

the system enabling dignified life for the pensioners. 

Keywords:  pension reform, pension assets, investment resource. 

 

       მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მსოფლიოში საპენსიო უზრუნველყოფის სხვადასხვა 

მოდელები მოქმედებს.  მიუხედავად მათ შორის ნიუანსური სხვაობებისა, უპირატესად ყველა 

ეს მოდელი სამ მსხვილ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ: 

       1. საპენსიო უზრუნველყოფის სოლიდარულ პრინციპზე დამყარებული მოდელი. ამ მოდე-

ლის მოქმედების პირობებში საპენსიო გასაცემლები ფინანსდება შრომისუნარიანი მოსახლეო-

ბიდან მობილიზებული გადასახდელების (გადასახადები, სადაზღვევო შენატანები) მეშვეო-

ბით. აღნიშნული მოდელის ნაირსახეობად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, როდესაც სახელმწიფო პი-

რდაპირ აფინანსებს საპენსიო გასაცემლებს ბიუჯეტის სახსრებიდან (6). 

        2. საპენსიო უზრუნველყოფის დაგროვებით პრინციპზე დამყარებული მოდელი. ეს მოდე-

ლი გულისხმობს პენსიის დაგროვების ინდივიდუალურ ხასიათს, პენსიის სიდიდე კი დამოკი-

დებულია საპენსიო შენატანის სიდიდესა და საპენსიო ფონდების მიერ განხორციელებული სა-

ინვესტიციო სტრატეგიის წარმატებასა და ფინანსურ მაჩვენებლებზე (7). 

        3. საპენსიო უზრუნველყოფის შერეულ პრინციპზე დამყარებული მოდელი. ეს მოდელი გუ-

ლისხმობს გარკვეული ელემენტების შეჯერებას როგორც სოლიდარული, ასევე დაგროვებითი 

საპენსიო სქემების მოდელებიდან. ამგვარი მიდგომა ნაწილობრივ ამცირებს რისკებს და ზრ-

დის მოქნილობას საპენსიო უზრუნველყოფაში სახელმწიფო და კერძო სექტორების მონაწილე-

ობის მოცულობის განსაზღვრისას (1). 

         საქართველოში პარლამენტმა „დაგროვებითი პენსიის შესახებ” კანონპროექტი თანმდევ 

საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, მესამე მოსმენით მიიღო.  

         როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, აღნიშნულ კანონთა პაკეტი საპენსიო რე-

ფორმის შემადგენელი ნაწილია, რომლის მთავარ მიზანსაც საქართველოში არსებული სოცია-

ლური სისტემის სრულყოფა წარმოადგენს. 
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         დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება  სავალდებულოა  ყველა დასაქმებულისთ-

ვის,  გარდა დასაქმებულისათვის, რომელსაც ამ კანონის ძალაში შესვლამდე შეუსრულდა 60 

წელი (ქალების შემთხვევაში 55 წელი), შესაბამისად ნებაყოფლობითია ყველა დასაქმებულისა-

თვის, რომელსაც კანონის ძალაში შესვლამდე შეუსრულდა 60 წელი (ქალების შემთხვევაში 55 

წელი). 

         თითოეული დასაქმებული ხდება დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე ამ კანონის 

ამოქმედების შემდეგ პირველი ხელფასის მიღებისთანავე. 

          თითოეული თვითდასაქმებული ხდება დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე კანო-

ნის ამოქმედებიდან მის მიერ პირველი საპენსიო შენატანის განხორციელებისთანავე. თითოე-

ული თვითდასაქმებული დაგროვებით საპენსიო სქემაში წევრიანდება ნებაყოფლობით. 

         კანონი ითვალისწინებს სხვადასხვა რეგულაციებსაც იმ პირთათვის, ვისაც არ სურს ამ 

სქემაში ჩართვა ან იყო ჩართული და აღარ სურს მისი გაგრძელება. 

          დასაქმებული, რომელსაც ამ კანონის ძალაში შესვლამდე შეუსრულდა 40 წელი და არ 

სურს იყოს დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე, უფლება აქვს გავიდეს დაგროვებითი სა-

პენსიო სქემიდან. ამისათვის მან წერილობით უნდა მიმართოს საპენსიო სააგენტოს და გავი-

დეს დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გაწევრიანებიდან ხუთი თვის განმავლობაში, მაგრამ 

არანაკლებ სამი თვისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დასაქმებული რჩება დაგროვებითი საპენსიო 

სქემის მონაწილედ. 

         ამ კანონის დადებით მხარედ უნდა ჩაითვალოს მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც ხდე-

ბა საპენსიო შენატანების განხორციელება. ის მორგებულია საქართველოს ეკონომიკური მდგო-

მარეობის რეალურ სურათზე და ემსახურება ქვეყანაში გრძელვადიანი ეკონომიკური აღმავ-

ლობის სტიმულების შექმნას, კერძოდ: დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე დასაქმებუ-

ლი და თვითდასაქმებული პირებისთვის საპენსიო შენატანების დაფინანსება განხორციელდე-

ბა დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს მიერ. 

          დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე დასაქმებულის შენატანების დაფინანსება გან-

ხორციელდება შემდეგი სახით: 

       ხელფასის გაცემისას თითოეული დამსაქმებელი დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე 

თითოეული დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე ელექტრონული სისტემის 

მეშვეობით განახორციელებს შენატანს მასზე გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2%-ის ოდენო-

ბით (2).  

         დამსაქმებელი ასევე დასაქმებულის სახელით, მის საპენსიო ანგარიშზე ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით გასაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2%-ს გადარიცხავს. დაგროვებითი საპენ-

სიო სქემის მონაწილე თვითდასაქმებული განახორციელებს შენატანს თავისი წლიური შემოსა-

ვლის 4%-ის ოდენობით.  

          სახელმწიფო მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე გადარიცხავს 2%-ს და-

საბეგრი ხელფასის ან/და თვითდასაქმებულის შემოსავლის იმ მოცულობაზე, რომელიც ჯამუ-

რად არ აღემატება მონაწილის მიერ წლიური ხელფასის ან/და თვითდასაქმებულის შემოსავ-

ლის სახით მიღებულ 24 000 ლარს, ხოლო 1%-ს მონაწილის მიერ ხელფასის ან/და თვითდასა-

ქმებულის შემოსავლის სახით მიღებულ თანხაზე 24 000 ლარიდან 60 000 ლარამდე. 

            სახელმწიფო არ განახორციელებს საპენსიო შენატანს მონაწილის მიერ წლიურად დასა-

ბეგრი ხელფასის ან/და თვითდასაქმებულის შემოსავლის სახით მიღებულ იმ მოცულობაზე, 

რომელიც აღემატება 60 000 ლარს. 

         საინტერესოა, რეფორმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები გრძელვადიან პერსპექტი-

ვაში, როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე დასაქმებულისათვის. 

       როგორ და როდის განკარგავს დასაქმებული საპენსიო ანგარიშზე დაგროვილ თანხებს? 

საპენსიო აქტივები, რომლებიც დაგროვებითი საპენსიო სქემის თითოეული მონაწილის ინდი-

ვიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე იქნება, წარმოადგენს მონაწილის საკუთრებას. აღნიშნულ სა-

კუთრებაზე განკარგვის უფლება წარმოიშობა მხოლოდ საპენსიო ასაკის მიღწევისას  (3). 
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          მონაწილე, საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ უფლებამოსილია, მიიღოს საკუთარ ინდი-

ვიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე არსებული საპენსიო აქტივის ღირებულების შესაბამისი მო-

ცულობის თანხა მთლიანი თანხის ერთიანი გადახდის ან პროგრამული ყოველთვიური გატა-

ნის (პროგრამულად გასაცემი თანხის ოდენობა გამოითვლება ინდივიდუალურ საპენსიო ანგა-

რიშზე მონაწილის პენსიაზე გასვლის თარიღისათვის რიცხული საპენსიო აქტივების ღირებუ-

ლების მონაწილის სიცოცხლის მოსალოდნელ დარჩენილ ხანგრძლივობაზე გაყოფით) ფორ-

მით. 

         კანონი ითვალისწინებს უამრავ სხვა რეგულაციასაც, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადას-

ხვა სიტუაციებში თანხის გატანის და გადახდის სხვა პირობებსაც. ამ კანონის მიხედვით, მარე-

გულირებელი ორგანო -საპენსიო სააგენტო, ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ მოექ-

ცევა, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ საპენსიო სისტემაში აკუმულირებული თანხები, ეკონომიკაში შე-

ვა ქვეყნის ერთიანი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში. 

            გამომდინარე იქედან, რომ  საპენსიო სისტემაში ნებაყოფლობით ჩართულ მონაწილეს 

ეძლევა საშუალება, თავად აირჩიოს აქტივების მმართველი კომპანია, სადაზღვევო ბაზარზე 

კონკურენცია კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც ამ ბაზრის განვითარებისათვის აუცილებელი პი-

რობაა. 

           ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის  განმარტებით, გრძელვადიანი ეკო-

ნომიკური ზრდის მნიშვნელოვან ელემენტს დანაზოგები წარმოადგენს, რომელთა ზრდა ინვე-

სტიციების წახალისებასა და ეკონომიკური აქტივობის მატებაზე აისახება. ბოლო წლების გან-

მავლობაში საქართველოში დანაზოგების დონე ზრდის დინამიკით ხასიათდება და ამ ტენდენ-

ციის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია (4). 

           საპენსიო რეფორმა წარმოადგენს იმ ერთ-ერთ ფაქტორს, რაც ქვეყანაში დანაზოგების 

ზრდას შეუწყობს ხელს. ამას სხვა თანმდევი დადებითი ეფექტიც ექნება. ეს, პირველ რიგში, 

ხელს შეუწყობს ქვეყანაში გრძელვადიანი ლარის რესურსის ზრდასა და ფინანსური ბაზრების 

გააქტიურებას. 

           კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ინსტი-

ტუციური ინვესტორებისა და გრძელვადიანი ინვესტიციების არსებობა. 

           საპენსიო რეფორმა ამ კუთხით მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. კერძოდ, ქვეყანაში 

გაჩნდება გრძელვადიანი ინვესტირების შესაძლებლობა ეროვნულ ვალუტაში. საპენსიო რეფო-

რმის წარმატება დამოკიდებულია მოზიდული საპენსიო დანაზოგის სხვადასხვა ფინანსურ ინ-

სტრუმენტებში სწორად დაბანდებასა და მართვაზე. შესაბამისად, ლიკვიდური ფასიანი ქაღა-

ლდების ემიტენტებს სახსრების მოსაზიდად ახალი შესაძლებლობა გაეხსნებათ. 

         თუმცა, საპენსიო რეფორმით სარგებლობა არ იქნება ყველა ემიტენტის უპირობო შესაძ-

ლებლობა. საპენსიო აქტივების მმართველებს, როდესაც ისინი ინვესტირებას ფასიან ქაღალ-

დებში ახორციელებენ, შეფასების საკმაოდ მკაცრი სისტემა გააჩნიათ. 

       იმისთვის, რომ გაიზარდოს ადგილობრივი ბაზრის მონაწილეებისა და პოტენციური ემი-

ტენტების მიერ საპენსიო ფონდების გამოყენების შესაძლებლობა, ამისათვის მნიშვნელოვანია 

გააქტიურდეს მუშაობა ზოგადი სტანდარტების ამაღლებაზე. ამაში იგულისხმება კომპანიებში 

მეტი გამჭვირვალობა და სანდოობა, გაუმჯობესებული კორპორატიული მართვის სტანდარტე-

ბი და ა.შ. აღნიშნული მიმართულებით ეროვნულ ბანკს მრავალი პროექტი აქვს დაგეგმილი. 
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ბანკის ადგილისა და  ფუნქციების ანალიზის მეთოდოლოგიური  საფუძვლები 

Methodological Basics of the Bank Place and Functioning Analysis 
 

რეზიუმე: კომერციული ბანკების საქმიანობამ მნიშვნელოვანი რეფორმირება განიცადა, როგორც საგა-

დასახადო ინსტიტუტმა (აგენტმა). ეკონომიკური პოლიტიკის თავისებურებებიდან გამომდინარე, საბა-

ნკო სექტორში საგადასახადო რეფორმები ხშირად  გვაძლევდნენ საპირისპირო შედეგებს, მაგრამ გვქო-

ნდა აგრეთვე დადებითი შედეგებიც,  რომელიც ეკონომიკის აღმავლობის შედეგად კიდევ უფრო უნდა 

გაძლიერდეს. 

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური, კომერციული, ბანკი, ფინანსები, საბანკო ოპერაცია. 
 

Abstract:  The activities of commercial banks have undergone significant reforming as a tax institution (agent). 

Due to the economical specifics, taxing reforms in banking field often give opposite results, although there have 

also been positive results which should be made even stronger due to economical progress. 

Keywords:  Economic, commercial, bank, finances, banking operations. 
 

 საბანკო სისტემის  პირველხარისხოვან საბაზრო ელემენტად საბანკო  მომსახურების  

საწარმოებთან, ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან, ხელისუფლების ორგანოებთან და სხვა 

იურიდიულ პირებთან, გვევლინება თვითონ ბანკი, რომელიც  მათ უწევს  მომსახურებას. 

ბანკის, როგორც კომერციული დაწესებულების განმარტება გულისხმობს მის საქმიანო-

ბას მოგების მიღების მიზნით. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, მას  აქვს უფლება განახორციე-

ლოს საბანკო ოპერაციები, რომლებიც გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით ერო-

ვნული ბანკის შესახებ კანონით. ეკონომიკურ ლიტერატურაში გაჩნდა მოსაზრება იმის შესა-

ხებ, რომ ეროვნულ და კომერციულ ბანკებთან ერთად ცალკე უნდა გამოვყოთ საბანკო სისტე-

მის მესამე რგოლი_სპეციალიზებული საკრედიტო-საფინანსო ინსტიტუტები. ძალიან ხშირად 

ნორმატიული აქტები არ ასახავენ მოვლენათა ფუნქციონალურ როლს და მათ არსს, რომელ-

საც  განსაზღვრავენ და ამკვიდრებენ ისინი. 

          საერთაშორისო ეკონომიკური ლიტერატურა ამ საკითხზე არაერთმნიშვნელოვანია. აღ-

ნიშნულთან მიმართებაში გვაქვს ორი განსხვავებული მიდგომა და აზრი. პირველი, ბანკებს 

ახასიათებენ როგორც განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ინსტიტუტებს ანდა ორგანიზაციებს _ 

სპეციალიზებულ საბანკო-საფინანსო  დაწესებულებებს. აღნიშნულის მაგალითად გვევლინე-

ბა `ეკონომიკურ ენციკლოპედიაში~ მოცემული განმარტება სადაც აღნიშნულია, რომ „ფუნქ-

ციების განვითარებასთან ერთად იზრდება ბანკების, როგორც განსაკუთრებული კაპიტალის-

ტური საწარმოების ზომები...~ მაგრამ, ამასთან ერთად: `ბანკები არის განსაკუთრებული ეკო-

ნომიკური ინსტიტუტები, რომელთა მთავარი ფუნქციაა ფულადი სახსრების აკუმულაცია, 

კრედიტების გაცემა, ანგარიშსწორების განხორციელება, მიმოქცევის საკრედიტო საშუალებე-

ბის ემისია, სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და ა.შ.“ ანუ, ბანკის განსაზღვრება 

მოცემულია საკრედიტო სფეროში მისი ფუნქციის მეშვეობით. აქ იგულისხმება მისი სპეცია-

ლიზებული დაწესებულების ხასიათი.  

          საბანკო საქმიანობის სისტემური ორგანიზაციის თვალთახედვით, რომელიც ბანკს განსა-

ზღვრავს როგორც დაწესებულებას ანდა ორგანიზაციას, ჩვენი მოსაზრებით მიუღებელია, რა-

დგანაც  მხედველობაშია მისაღები ბანკების მნიშვნელოვანი როლი ეკონომიკის განვითარება-
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ში და უპირველეს ყოვლისა მათი საქმიანობის საბოლოო შედეგები. ასევე გარკვეულწილად 

შეზღუდულად გვეჩვენება ბანკის დახასიათება, როგორც საკრედიტო დაწესებულება ანდა სა-

კრედიტო ორგანიზაცია. ასეთ შეხედულებებს მივყავართ იქამდე რომ  ბანკის საქმიანობა გა-

ვუთანაბროთ ძირითადში საკრედიტო ოპერაციების განხორციელებას. ბანკი სინამდვილეში 

ასრულებს სხვადასხვა ოპერაციების ფართო წრეს, მითუმეტეს ეს წრე თანდათან ფართოვდე-

ბა. საბანკო საქმიანობის თანდათან გაფართოებას მივყავართ საკრედიტო ოპერაციების წილის 

შემცირებასთან და სხვა ოპერაციების წილის გადიდებასთან.  

          ფორმულირებანი, რომელიც მოცემულია ბანკების შესახებ კანონებში აქცენტი კეთდება 

იმაზე, რომ ბანკი ეს არის დაწესებულება, რომელიც დაკავებულია სახსრების გადანაწილე-

ბით. ასეთ განმარტებაში კი არ ჩანს იმაზე მინიშნება, რომ ბანკები  აკმაყოფილებენ საგადამხ-

დელო საშუალებებზე მიმოქცევის მოთხოვნილებას და აგრეთვე ისიც, რომ ბანკები ახორციე-

ლებენ საანგარიშსწორებო და სხვა ფულად ოპერაციებს. აქცენტის გაკეთება საშუალებების გა-

დანაწილებაზე _ ანუ თანხების მობილიზაცია იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან და 

მათი განთავსება სესხებში, არ გვაძლევს პასუხს  კითხვაზე, თუ როგორი სახით და საიდან 

განკარგავენ იურიდიული და ფიზიკური პირები იმ სახსრებს, რომლებიც შემდგომში  ექვემ-

დებარება ბანკების მიერ გადანაწილებას.  

          ამგვარად, მხედველობაში თუ მივიღებთ ბანკების მნიშვნელოვან როლს ეკონომიკის გან-

ვითარებაში, მათ მიერ მრავალრიცხოვანი სახეობის ოპერაციების შესრულებაში, თუნდაც უბ-

რალოდ სახეობის გადარიცხვებმა შეიძლება მოგვცეს წარმოდგენა მათი მრავალმხრივი საქმია-

ნობის შესახებ და დავახასიათოთ ის, როგორც საწარმო. მით უმეტეს ამგვარი მიდგომა ბანკი-

სადმი ფართოდაა მიღებული მსოფლიო პრაქტიკაში და საკმაოდ ფართო აღიარება ჰპოვა `საბა-

ნკო მრეწველობის~ ცნებამ, რომლითაც ხაზი აქვს გასმული საბანკო საქმიანობის მწარმოებ-

ლურ ხასიათს. 

           საბაზრო მეურნეობის განვითარების შესაბამისად აღმოცენდა და ჩამოყალიბდა ეკონომი-

კური და სოციალური პრობლემები, რომლებიც ავტომატურად არ შეიძლებოდა აღმოფხვრი-

ლიყო. დარგობრივმა და საერთო-სამეურნეო კრიზისებმა, უმუშევრობამ, ფულის მიმოქცევა-

ში გარკვეულმა დარღვევებმა, საერთაშორისო ბაზარზე გაცხოველებულმა კონკურენციამ, მო-

ითხოვა ამ პროცესებში სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა.  

             თანამედროვე პირობებში სახელმწიფო რეგულირება ემსახურება სხვადასხვა ამოცანე-

ბის ამოხსნას, რომლებიც წინა პლანზე გადმოიწევენ პრობლემის სიმწვავის პარალელურად და 

წარმოიშობა ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში. ეს არის, მაგალითად, ეკონომიკური 

ზრდის სტიმულირება, დასაქმების რეგულირება, პროგრესული ძვრების წახალისება ამა თუ 

იმ დარგებში, სოციალური პოლიტიკა და საგარეო-ეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნება. 

სახელმწიფო ზემოქმედების ერთ-ერთ ძირითად მეთოდად გვევლინება გადასახადები, საგა-

დასახადო პოლიტიკის ზემოქმედება საწარმოებზე და საბანკო სისტემაზე.  

          გადასახადები _ ეს არის საზოგადოებრივ წარმოებაზე, მის სტრუქტურაზე, დინამიკაზე 

ეკონომიკური ზემოქმედების მექანიზმი. მათი დახმარებით შესაძლებელია სტიმული მივცეთ, 

ანდა პირიქით შევზღუდოთ მათი საქმიანი აქტივობა. მაშასადამე ხელი შევუწყოთ ამა თუ იმ 

დარგის სამეწარმეო საქმიანობის აღმავლობას, და წარმოების დანახარჯების შემცირებას, ერო-

ვნული საწარმოებისა და ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას მსოფლიო ბა-

ზარზე. გადასახადები ქმნიან სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების ძირითად ნაწილს. 

საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფენ ეკონომიკაზე ფინანსური ზემოქმედების გაუმჯობესებას, 

მისი ხარჯვითი ნაწილის მეშვეობით. სავალდებულო გადასახდელების დაწესება და კონტრო-

ლი მათ სრულ და თავისდროულ გადახდაზე ბიუჯეტში, კანონით ევალება საგადასახადო სი-

სტემას მისი ორგანოების სახით. 

          ამრიგად, საგადასახადო ურთიერთობებში, სპეციფიკურ დამოუკიდებელ მონაწილეთა 

შორის ბანკები და საკრედიტო დაწესებულებები პირდაპირ ცალკე არ არიან გამოყოფილნი, 

მაგრამ საგადასახადო კოდექსის ცალკეულ მუხლებში მითითებულია კომერციული ბანკების 

უფლებანი და მოვალეობანი, რაც ფაქტობრივად განსაზღვრავს მათ  მნიშვნელოვან როლს სა-

გადასახადო სისტემაში. 



ერუდიტი 

 

26 
 

     ბანკებისა და საგადასახადო ორგანოების ურთიერთობის თემა ყოველთვის აქტუალურია 

და ის ეხება არა მარტო ბანკების, არამედ მათი კლიენტის - გადასახადის გადამხდელის ინტე-

რესებს. გადასახადის გადამხდელის საბანკო ოპერაციებში _ ბანკების საიდუმლოებებისა და 

სახელმწიფო კონტროლს ბალანსის შესანარჩუნებლად საჭიროა სათანადო კანონმდებლობის 

შემუშავება და მისი გამოყენება. 

           სამწუხაროდ საგადასახადო კანონმდებლობა, როგორც წესი, ვერ  პასუხობდა მათ წინა-

შე მდგომ საგადასახადო პრობლემებს, რომლებიც მთლიანად ვერ პასუხობდა ბანკების დაბეგ-

ვრაში არსებულ ნეგატიურ მომენტებს. 
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ფინანსური ბიუჯეტირების როლი საქართველოს უმაღლესი სასწავლო 

 დაწესებულებების მართვის სისტემაში 

The Role of Budgeting in the Management System of Georgia's Higher Educational Institution 

 
რეზიუმე: ნაშრომში გაანალიზებულია ფინანსური ბიუჯეტირების როლი საქართველოს უმაღლესი სას-

წავლო დაწესებულებების მართვის სისტემაში. ნაშრომში გაანალიზებული არის რა ინოვაციური გზა გა-

ნვლო საგანმანათლებლო სფერომ. ჩემი მიზანი იყო ფინანსური ბიუჯეტირების როლის შესწავლა საქარ-

თველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მართვის სისტემაში. ნაშრომში განხილულია  რა ცვ-

ლილებები განხორციელდა უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით როგორც საქა-

რთველოში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში, აგრეთვე განხილული და გაანალიზებულია  ის, თუ როგორ  გა-

იზარდა გამოწვევები საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც მოითხოვს უფრო ეფექტურ სახელმწიფო 

(საბიუჯეტო) სახსრებს და სხვადასხვა არასახელმწიფო წყაროების მოზიდვას. 

საკვანძო სიტყვები: საბიუჯეტო პროცესი, საბიუჯეტო სახსრები, ოპტიმიზაცია, მოდერნიზება, ფინანსუ-

რი მენეჯმენტი. 

 

Abstract: The paper analyzes the role of budgeting in the management system of Georgia's higher education 

institution and what an innovative way has undergone the educational sphere. The aim of the paper  is to study 
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the role of financial budgeting in the management system of the higher education institution of Georgia. The pa-

per discusses the changes that have been made by the state funding of higher education both in Georgia and in 

the different countries, and also reviews and analyzes the problem that concerns the increasing challenges in the 

educational sphere, which requires more effective state (budgetary) opportunities and attraction of various non-

governmental sources.   

Keywords: budgetary process, budgetary opportunities, optimization, modernization, financial management 

 

   განვითარების ინოვაციურმა გზამ, რომელიც ორიენტირებული არის ეკონომიკის განვითა-

რებაზე,  გამოიწვია განსაკუთრებული ცვლილებები საგანმანათლებლო სფეროში. 

   არსებობს ფართო აღიარება იმისა, რომ 21-ე საუკუნეში ადამიანური უნარები და ადამია-

ნური კაპიტალი ეკონომიკური კეთილდღეობისა და სოციალური კეთილდღეობის ხერხემა-

ლია. ინდივიდუალური და სოციალური პროგრესი, თანამედროვე ცოდნა ეკონომიკასა და სა-

ზოგადოებაში ტექნოლოგიურად მიღწეული პროგრესია (14, 16).  

   საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ქვეყნები ცდილობენ შეინარჩუნონ კონკურენტუნარია-

ნობა მაღალკვალიფიციური სამუშაო კადრის შექმნით, სწორედ ამ კონტექსტში უმაღლესი სა-

განმანათლებლო დაწესებულებები წარმოადგენენ კრიტიკულ ფაქტორს ადამიანური კაპიტა-

ლის განვითარებაში.  

   მასიური გაფართოებით ხასიათდება დღეს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე, ჩნდე-

ბიან ახალი ე.წ. ,,მოთამაშეები” ბაზარზე ანუ იქმნება ახალი ავტორიზებული უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულებები, რომელთაც ემატებათ ახალი აკრედიტებული საგანმანათლებ-

ლო პროგრამები, რომლებიც სტუდენტებს უფრო მრავალფეროვან და მრავალასპექტიან პრო-

ფილებს სთავაზობენ. 

  1970 წელს იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტის (UIS) მონაცემებით, დაახლოებით 32.5 

მილიონი სტუდენტი სწავლობდა მთელ მსოფლიოში, ხოლო 2010 წელს ეს მონაცემები გაიზარ-

და 100 მილიონამდე და 2010 წელს კი 178 მილიონამდე, რაც დაახლოებით 4.3 % საშუალო 

წლიური ზრდის მაჩვენებელს უტოლდება.  

  სტუდენტთა რიცხოვნობის ზრდასთან დაკავშირებით არსებობს მრავალი ფაქტორი. ერთ-

ერთი ძირითადი ფაქტორი არის განათლებული სამუშაო ძალის აუცილებლობა ქვეყნის ეკო-

ნომიკის განვითარებისათვის. 

  უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გან-

ხორციელდა უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით როგორც საქართვე-

ლოში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში. გაიზარდა გამოწვევები საგანმანათლებლო სივრცეში, რო-

მელიც მოითხოვს უფრო ეფექტურ სახელმწიფო (საბიუჯეტო) სახსრებს და სხვადასხვა არასა-

ხელმწიფო წყაროების მოზიდვას.  

   უმაღლესი განათლების საბიუჯეტო პროცესი მიზნად ისახავს სახელმწიფო საგანმანათ-

ლებლო მიზნების დაკმაყოფილებას დაფინანსების უზრუნველყოფით, რომელიც გარკვეულ-

წილად უნდა იყოს მოქნილი. ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი თანხები (დაფი-

ნანსება) იშვიათად არის საკმარისი იმისათვის, რომ უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებმა შეძლონ ყველა არსებული ხარჯების დაფარვა, ეს იქნება თანამშრომელთა ხელფასები, 

კომუნალური გადასახადები, კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება ბაზარზე, ახალი პრიორი-

ტეტებისა და გამოწვევების დაკმაყოფილება. პარალელურად გასათვალისწინებელია ის გარე-

მოებაც, რომ ხშირ შემთხვევებში თავს იჩენს ხოლმე აგრეთვე ინფლაციური პროცესებიც.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ძირითადი ამოცანა არის სწავ-

ლების ხარისხის გაუმჯობესება, აგრეთვე ფინანსური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობე-

სება და ამისათვის ისინი მუდმივად ისწრაფვიან, რომ იყვნენ ეკონომიურად დამოუკიდებლები 

და შეინარჩუნონ ფინანსური მდგრადობა, რომლისთვისაც ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი 

ბერკეტი არის საბიუჯეტო სახსრები. დღეისათვის მწვავე საკითხად დგას უნივერსიტეტების 

ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები, რომელთა საქმიანობის ეფექტურობა უზრუ-

ნველყოფს საგანმანათლებლო მომსახურებას და კვალიფიციური კადრების მომზადებას. აუცი-

ლებელია უნივერსიტეტებში უფრო ეფექტური ფინანსური მართვის სისტემა არსებობდეს. საბა-
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ზრო ეკონომიკის პირობებში უნივერსიტეტების განვითარების მთავარი ფაქტორი არის მისი სა-

ქმიანობის ფინანსური დაგეგმვის ოპტიმიზაცია. ფინანსური დაგეგმვის ძირითადი საფუძველი 

არის მისი ბიუჯეტირება. ამავდროულად, ბიუჯეტის ძირითადი ამოცანაა უნივერსიტეტის საქ-

მიანობის ეფექტურობის გაზრდა, რისკების იდენტიფიცირება და მათი დონის შემცირება, ასევე 

მისი დაფინანსების მოქნილობის გაზრდა.  

გასათვალისწინებელი არის ის გარემოება, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2018 წლისათვის მოსთხოვა 

ავტორიზაციის 3 სტანდარტის ნაცვლად 7 სტანდარტის დაკმაყოფილება, სადაც მკაცრად და 

მკაფიოდ არის განსაზღვრული კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის დაფინანსების საკი-

თხი, თვითონ ფინანსური რესურსები. კერძოდ ავტორიზაციის მეექვსე სტანდარტის თანახმად: 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელს უნდა უწყობდეს ისეთ სამეცნიერო-კვ-

ლევით-შემოქმედებით საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს საკვლევ პრობლემასთან/შე-

მოქმედებით პრაქტიკასთან დაკავშირებით ახალი ცოდნის, ხედვების, მიდგომებისა და პერ-

სპექტივების ჩამოყალიბებას;  

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია კვლევების დაფინანსების საჯარო, გა-

მჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურები. აღნიშნული სტანდარტი დასტურდება ბიუჯე-

ტში გათვალისწინებული კვლევების, განვითარებისა და შემოქმედებითი/საშემსრულებლო  

საქმიანობის დაფინანსების დინამიკით ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ანუ უნივერსიტეტს 

უნდა გააჩნდეს ბოლო 5 წლის დაფინანსების დინამიკა და კვლევების დაფინანსების პროცე-

დურები უნდა იყოს საჯარო, გამჭვირვალე და სამართლიანი.  

რაც შეეხება ავტორიზაციის მეშვიდე სტანდარტს იგი გულისხმობს:  

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო კვლევების მუდმივად განხორ-

ციელებისათვის არსებობს შესაბამისი და საკმარისი ფინანსური რესურსები, რომლებიც ხელ-

მისაწვდომია ყველა პირისათვის თანაბარ პირობებში; 

 ბიუჯეტიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გამოყოფილი აქვს ადეკვატური 

ფინანსური სახსრები სტუდენტების, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის, პოსტდოქ-

ტორანტების ისეთი აქტივობების დასაფინანსებლად, როგორებიცაა: კონფერენციების მუშა-

ობაში მონაწილეობა, საერთაშორისო ჟურნალებში სტატიის პუბლიკაცია და სხვ; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს უფლებამოსილი აუდიტო-

რის/აუდიტორული ფირმის მიერ ფინანსური აუდიტის ჩატარებას, რომლის შედეგად შედგე-

ნილი დასკვნები და შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგებები საჯაროდ ხელმისაწვდომია. 

ვინაიდან სტანდარტი გვეუბნება, რომ კვლევების დაფინანსება უნდა იყოს საჯარო, გამჭ-

ვირვალე და სამართლიანი, აგრეთვე აუდიტორის დასკვნა უნდა იყოს საჯარო და უნივერსიტე-

ტის ბიუჯეტი უნდა იყოს ყველასათვის ცნობილი, სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალისა-

თვის ჩატარებული კვლევის თანახმად გამოიკვეთა, რომ არ იცნობენ ბიუჯეტის ხარჯვით ნა-

წილს (სქემა 1; სქემა 2).  

ა) 52 გამოკითხული სტუდენტიდან გამოიკვეთა შემდეგი: 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტს არ იცნობს - 98 %. 

2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტის დაგეგმვაში არ იღებს მონა-

წილეობას -100 %. 

3. არ ფლობს ინფორმაციას თუ რამდენად რაციონალურად იხარჯება თანხები - 100 %. 

4. არ არის ინფორმირებული თანხის რა ნაწილს ხარჯავს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება სტუდენტური აქტივობებისათვის - 100 %. 

5. არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბის მიერ თანხის რა ნაწილი არის გამოყოფილი სტუდენტური თვითმმართველობისათ-

ვის - 100 %. 

6. არ არის ინფორმირებული თანხის რა ნაწილი იხარჯება სტუდენტთა წახალისებისათ-

ვის - 100 %. 
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სქემა N1. 
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ბ)  ხოლო გამოკითხული პროფესორებიდან გამოიკვეთა შემდეგი: 

 

 

1. არ იცნობს  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტს - 99. 

2. არ ფლობს ინფორმაციას თუ რა თანხები იხარჯება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებების მიერ კვლევით საქმიანობაში - 99. 

3. არ იღებს მონაწილეობას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიუჯეტის და-

გეგმვაში - 100. 

4. არ ფლობს ინფორმაციას თუ რამდენად რაციონალურად იხარჯება თანხები - 99. 

5. არ ფლობს ინფორმაციას თანხის რა ნაწილი იხარჯება პროფესორ-მასწავლებელთა მივ-

ლინებებზე - 99. 

6. არ ფლობს ინფორმაციას თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები თანხის რა 

ნაწილს გამოყოფენ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლე-

ბლად დაგეგმილი ტრენინგებისა  და სიმპოზიუმებისათვის - 99. 

7. არ არის ინფორმირებული თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება დამტკიცე-

ბული ბიუჯეტიდან თანხის რა ნაწილს გამოყოფს გრანტის სახით - 99. 

8. არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ თანხის რა ნაწილს ხარჯავს უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულება შრომით ანაზაღაურებაზე - 99. 

 

 

      სქემა N2  

 
 

საბიუჯეტო სისტემა უზრუნველყოფს სხვადასხვა საქმიანობის კოორდინაციას, აუმჯო-

ბესებს კონტროლირებას და შიდა და გარე ფაქტორების ცვლილებების ადაპტაციას.  

ფინანსური რესურსების მართვის მოდელი საშუალებას იძლევა უნივერსიტეტის ბიუ-

ჯეტი სწორად და მიზნობრივად იყოს განაწილებული, ხოლო თავისუფალი ფინანსური რესურ-

სები უნდა  იყოს გადანაწილებული უნივერსიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართუ-
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ლებებზე, რომლებიც გაზრდიან უნივერსიტეტის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას (სქე-

მა 2). 

Vt = Vt + N t k = U t  (N t k) - R t (N t k) 

სადაც: 

Vt არის ინვესტიციების ოდენობა დროში 

U t - უნივერსიტეტის შემოსავლები 

U t o - უნივერსიტეტის ფინანსური შემოსავლები 

R t  - უნივერსიტეტის ხარჯები 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ უნივერსიტეტში ბიუჯეტის შესრულების მექანიზმის განხორ-

ციელება, როგორც წესი, ხელს უშლის ბევრ გადაუჭრელ პრობლემას. უნივერსიტეტის საბიუჯე-

ტო სისტემის შექმნის, განხორციელებისა და შენარჩუნების მექანიზმმა უნივერსიტეტებს საშუა-

ლება მისცა სტრატეგიული გეგმისა და მიზნების განხორციელებისათვის მათი ფინანსური რე-

სურსები სწორად და მიზნობრივად იქნეს მობილიზებული. 

უნივერსიტეტების ბიუჯეტირების უმნიშვნელოვანესი ამოცანა არის მის განკარგულება-

ში არსებული ფინანსური რესურსების განაწილება. 

საუნივერსიტეტო ბიუჯეტების განვითარება უზრუნველყოფს მისთვის მისაღები ვარია-

ნტების შერჩევას, რომელიც გულისხმობს ხარჯების შემცირებას და დაფინანსების ეფექტურ გა-

ნაწილებას. 

ბიუჯეტის შემუშავებისას მათემატიკური მოდელირების გამოყენება უზრუნველყოფს 

მისი საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერის პერსპექტიულ პროგნოზირებას, რომელიც საშუა-

ლებას მისცემს მის ხელთ არსებული თანხებიდან ხარჯები ეფექტურად იქნეს გამოყენებული 

უნივერსიტეტის შემდგომი განვითარებისათვის. საბიუჯეტო მექანიზმები საშუალებას იძლევა 

მოახდინოს ინტეგრირება მართვის სფეროში თანმიმდევრობით დაგეგმვა, ანალიზი და კონტ-

როლი. ბიუჯეტის ანალიზი და მოდელირება უნდა ეფუძნებოდეს უნივერსიტეტის ფულადი 

ნაკადების შესწავლის შედეგებს. 

უნივერსიტეტის საქმიანობის წარმართვა ბიუჯეტირების მათემატიკური მოდელის სა-

ფუძველზე უზრუნველყოფს დროული და ინფორმაციული გადაწყვეტილებების მიღების მთა-

ვარ წყაროს.  

ბიუჯეტის პროცესის მოდელირებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია მისი კონცეპტუა-

ლური მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს მოდელირებული სისტემის  სტრუქტურას, მისი ელე-

მენტების თვისებებს და მათ შორის ურთიერთობების მოდელირების მიზნების მიღწევას (15, 4).  

ზოგადად, როდესაც საგანმანათლებლო სისტემა განიცდის მოდერნიზებას, დაფინანსე-

ბის სისტემაც საჭიროებს ადეკვატურ ცვლილებებს და მოითხოვს საბიუჯეტო სახსრების გაზრ-

დას.  

როდესაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ბიუჯეტს ღირე-

ბულებების თვალსაზრისით, განსაზღვრავს შემოსავლებს, ხარჯებს და ფინანსურ საქმიანობას, 

შემდგომ უკვე ბიუჯეტის ფორმირების გზით ხორციელდება მისი ფინანსური რესურსების მა-

რთვის პროცესი. 
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(მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება) 

 

Monitoring of Education Quality  Accordance to Examination Processes    

in Innovative Educational Institutions 

(Experience of advanced countries) 

II ნაწილი 

დასაწყისი იხილეთ „ერუდიტი”  

2018, #1 

Part II 

 
რეზიუმე: სტატიაში საუბარია განათლების ხარისხის მონიტორინგის მნიშვნელობაზე. მითითებულია, 

რომ ის საშუალებას იძლევა სისტემატურად შეიკრიბოს, დამუშავდეს და დოკუმენტურად დალაგდეს 

შედეგები, პროცესები და გამოცდილება გადაწყვეტილების მიღების, სწავლების პროცესის, ცივილიზა-

ციათა მართვისა და განმეორებითი მოდელირების დანერგვის პროცესში. მონიტორინგის ობიექტებად 

წარმოდგებიან როგორც განათლების ცალკეული ქვესისტემები, ასევე სხვადასხვა პროცესები, განათლე-

ბის დონეები, მმართველობები, საქმიანობის ცალკეული ასპექტები. მონიტორინგი იძლევა ცოდნის დი-

ნამიკაზე დაკვირვების საშუალებას. 

საკვანძო სიტყვები: მონიტორინგი, ცოდნა, საგანმანათლებლო დაწესებულება, განათლება. 

 

Abstract: The paper focuses on the importance of education quality monitoring,  points to an opportunity 

systematically collecting, processing and documentarily sorting the results, processes and experiences in the 

course of decision-making, teaching process, management of civilizations and     

introduction of repeat modeling. The objects of monitoring represent separate subsystems of education as well as 

different processes, education levels, boards of administration, individual aspects of the activity. Monitoring  gives  

opportunity of  observing  the dynamics of knowledge.      

Key words: Monitoring, knowledge, educational institution, education 

 

         განათლების მონიტორინგის ჩატარება ასტიმულირებს პოზიტიურ ცვლილებებს, ხოლო 

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მონაწილეებს მოტივირებულს ხდის ხარისხობრივი 

გარდაქმნებისათვის. შედეგად ხდება პროცესის ყველა მონაწილის საქმიანობის კორექტირება 

და კოორდინაცია.  

         განათლების ხარისხის მონიტორინგი წარმოადგენს განათლების სისტემის მართვის ეფექ-

ტურობის ამაღლების და სასწავლო პროცესების სრულყოფის უმნიშვნელოვანეს პირობას. სას-

წავლო პროცესის ხარისხისა და მოსწავლეთა სწავლების გამუდმებული მონიტორინგი     გან-

საკუთრებულად აქტუალური ხდება განათლების  რეფორმის პირობებში, როდესაც მიმდინა-

რეობს განათლების შინაარსის განახლება, განათლების სტანდარტების შემოღება, მოსწავლეთა 

სასწავლო დატვირთვის ნორმალიზაცია. 
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           განათლების ხარისხის მონიტორინგი აგებულია სწავლების პროცესის მიმართულების 

დიდაქტიკურ პრინციპებზე და ზრუნავს პიროვნების ყოველმხრივ ჰარმონიულ განვითარება-

ზე, პროფესიული საქმიანობის მოდელირებაზე, სისტემატიზებულობასა და თანმიმდევრუ-

ლობაზე, მოსალოდნელი შედეგების დიაგნოსტიკურობისა და პროგნოზირების შესაძლებლო-

ბაზე. 

          სამონიტორინგო კვლევებში, ინფორმაციის მიღება განათლების ხარისხის შეფასებისა და 

დიაგნოსტიკისათვის ხდება სრულიად სხვადასხვა საშუალებებითა და საინფორმაციო არხე-

ბით: სტატისტიკური მონაცემების ანალიზით, ანკეტირებით, საექსპერტო შეფასებით, კვალი-

მეტრული მეთოდიკებითა და პროცედურებით. 

         მონიტორინგი საშუალებას იძლევა სისტემატურად შეიკრიბოს, დამუშავდეს და დოკუმე-

ნტურად დალაგდეს შედეგები, პროცესები და გამოცდილება გადაწყვეტილების მიღების, სწავ-

ლების პროცესის, ცვლილებათა მართვისა და განმეორებითი მოდელირების დანერგვის პრო-

ცესში. მონიტორინგი, როგორც ასეთი, აფასებს პროგრესს გეგმებთან დაკავშირებით და მიმდი-

ნარეობს რეალიზაციის ეტაპზე. 

        მონიტორინგის ობიექტებად წარმოდგებიან როგორც განათლების ცალკეული ქვესისტემე-

ბი, ასევე სხვადასხვა პროცესები, განათლების დონეები, მმართველობები, საქმიანობის ცალკე-

ული ასპექტები და სხვ. მონიტორინგს შეიძლება გააჩნდეს სახეობრივი დატვირთვა, მაგალი-

თად, პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური. ხოლო მის საკვლევ სფეროებს განეკუთვნება: საგან-

მანათლებლო სისტემის ეფექტურობა; შიდასასკოლო მმართველობის ქმედითუნარიანობა; 

ინოვაციური საქმიანობის მდგომარეობა; მეთოდური მუშაობის შედეგიანობა; მოსწავლეთა გა-

ნვითარებისა და სწავლაში წარმატებულობის დონეები; ცოდნის, უნარებისა და ჩვევების დაუ-

ფლება; საგნის სწავლების ხარისხი; სასწავლო დაწესებულების  ფუნქციონირების საბოლოო 

შედეგების ანალიზი. 

        განათლების ხარისხის შეფასების ასახვის საგანგებო მცდელობები XV საუკუნეს უკავშირ-

დება, როდესაც ევროპულ კულტურაში გადაიდგა ცოდნის ხარისხის შეფასებისათვის  დისკრე-

ტული შკალის შემოღების და მისი დოკუმენტირების პირველი ნაბიჯები. ამასთან ერთადვე ჩა-

ისახა ცოდნის ხარისხის მონიტორინგის პრიმიტიული სისტემაც, რომელიც დამყარებული იყო 

საშუალო მაჩვენებლების რაოდენობრივ განსაზღვრაზე ჯგუფების, ფაკულტეტების და სასწავ-

ლო დაწესებულებების მიხედვით. 

         XIX საუკუნის შუა ხანებიდან  განვითარდა განათლების ხარისხის ტესტური სისტემა და 

ჩატარდა მისი სტანდარტიზაციის და საგანმანათლებლო პროცესების დინამიკაზე დაკვირვე-

ბის პირველი ცდები. ამ ახალი მიმართულების გზის გამკვალავი იყო აშშ, სადაც ცოდნის შეფა-

სების ეს ფორმა მიიღეს 1840 წელს. 

         XX საუკუნე განსაკუთრებულად მრავალმხრივი დაინტერესებით ხასიათდება განათლე-

ბის ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების და მეთოდების ძიებაში. საერთაშორისო კონფერენ-

ციებში, რომლებიც გაიმართა გასული საუკუნის 20-იან და 30-იან წლებში, მანამდე არსებული 

ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები რიგი მეცნიერების მიერ კრიტიკულად იქნა გადაფასებუ-

ლი. მაშინ პირველად დაისვა ცოდნის შეფასების ობიექტური ტექნოლოგიების დანერგვის და 

ცოდნის ხარისხის დინამიკის შესწავლის საკითხი  მათ საფუძველზე. 

         XX საუკუნის შუა ხანებისათვის ინტენსიური პროგრესირება განიცადეს ტესტურმა ტექ-

ნოლოგიებმა. მსოფლიოში შეიქმნა განსაკუთრებულად ცნობილი ტესტირების ცენტრები: 1947 

წელს აშშ-ში -  ETS (en:Educational Testing Service - განათლების ტესტირების სამსახური), ხოლო 

1958 წელს - CITO (Central Institute for Test Development  - ტესტების შემუშავების ცენტრალური 

ინსტიტუტი) ნიდერლანდებში. სხვათა შორის, რევოლუციურმა აღტყინებამ რუსეთში  ცოდ-

ნის შეფასებაზეც იმოქმედა და გასაბჭოების პირველ წლებში სცადეს ნიშნების გაუქმება, მაგრამ 

1935 წელს კვლავ დაუბრუნეს პედაგოგიურ პრაქტიკას. 

        ამდენად, დღეისათვის „მონიტორინგის” ცნება უშუალოდ არის დაკავშირებული ინფორ-

მაციული საზოგადოების ჩამოყალიბებასთან და განათლების ხარისხის მონიტორინგი სრულ-

ყოფილი განათლების ძირითადი, უმნიშვნელოვანესი და განუყრელი ნაწილია. თანამედროვე 

საზოგადოების ინტენსიურმა განვითარებამ და, უპირველეს ყოვლისა, მისმა ეკონომიკურმა შე-
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მადგენელმა განსაზღვრა განათლების დინამიკის გამოკვლევა პედაგოგიკური მეცნიერების ცა-

ლკე განყოფილების ნიშნით. თვით განათლების ხარისხი წარმოდგება, როგორც სოციალური 

კატეგორია, რომელიც ასახავს განათლების პროცესის მდგომარეობასა და შედეგიანობას საზო-

გადოებაში, მის შესატყვისობას საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მოთხოვნე-

ბთან და მოლოდინებთან პიროვნების სამოქალაქო, ყოფითი და პროფესიული  კომპეტენციე-

ბის განვითარებასა და ფორმირებაში. 

          განათლების ხარისხი განისაზღვრება იმ მაჩვენებელთა ერთობით, რომლებიც ახასიათე-

ბენ განათლების დაწესებულების სასწავლო-აღმზრდელობითი  საქმიანობის სხვადასხვა ასპექ-

ტებს: სწავლების შინაარსს, სწავლების ფორმებსა და მეთოდებს, მატერიალურ-ტექნიკურ ბა-

ზას, საკადრო შემადგენლობას - რაც განაპირობებს მოსწავლე ახალგაზრდობის კომპეტენციის 

განვითარებას. ამდენად, განათლების ხარისხის მონიტორინგის ქვეშ იგულისხმება ყველა ამ 

ფაქტორების და პროცესების კვლევა დინამიკაში. 

         მონიტორინგის ორგანიზება ხდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო დონეებზე, განათლე-

ბის სისტემაში ობიექტური და სარწმუნო ინფორმაციის მისაღებად -  განათლების ხარისხის 

კონტროლის, ანალიზისა და მართვისათვის. ეს, რაც შეეხება მიზანს, ხოლო განათლების მონი-

ტორინგის უშუალო ამოცანებს წარმოადგენს: 

1. განათლების პროცესის მიმდინარეობაზე განუწყვეტელი დაკვირვება; 

2. განათლების პროცესში მიმდინარე ცვლილებების და მათი გამომწვევი ფაქტორების  

დროული გამოვლენა; 

3. განათლების პროცესის ორგანიზაციაში ნეგატიური ტენდენციების თავიდან აცილება; 

4. უმნიშვნელოვანესი პროცესების განვითარების მოკლევადიანი პროგნოზირება; 

5. განათლების პროცესის ეფექტურობისა და სრულყოფილების შეფასება. 

       მონიტორინგის ობიექტს წარმოადგენს როგორც განათლების პროცესი და მისი  შედეგები, 

ასევე განათლების პროცესის ყველა მონაწილის პიროვნული მახასიათებლები, განათლების 

დაწესებულების მიმართ მათი მოთხოვნები და დამოკიდებულებანი.     

       სწავლების მონიტორინგი მოიცავს: 1. წარმატებებს სასწავლო დისციპლინებში, 2. ფსიქო-

ლოგიურ განვითარებას, 3. პიროვნების სოციალიზაციას და ადაპტაციას. 4. ფიზიკურ განვითა-

რებას და ჯანმრთელობას. 5. სწავლების მოტივაცას. 

        მონიტორინგის დახმარებით ხდება მოსწავლეთა მოსწრებისა და მათი ცხოვრების სოცია-

ლური პირობების კავშირის შესწავლა, რაც არა მარტო სწავლების პროცესის ხარისხის გარკვე-

ვას ემსახურება - არამედ მოსწავლეთა ცოდნის, უნარების და ჩვევებისაც, რაც მთელი სასწავ-

ლებლის, კლასის, ცალკეული მოსწავლის და სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესზე დაკვირ-

ვების და საქმიანობის სრულყოფისათვის სამომავლო მიზანდასახულებების საწინდარია.  

         მონიტორინგი  იძლევა მოსწავლეთა ცოდნის ხარისხის გაუმჯობესების და გაუარესების 

დინამიკაზე დაკვირვების  საშუალებას; როგორც სემესტრული, ისე თემატური და საკონტრო-

ლო შედეგების შედარების საშუალებას - რაც მასწავლებელთა და მშობლების შეფასებათა ობი-

ექტურობისათვის დადებით ველს ქმნის. თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონის ზრდაზე და-

კვირვება ყოველ საგანში უზრუნველყოფს პირობებს პიროვნულად ორიენტირებული მიდგო-

მისათვის და იმ სიტუაციის შესაქმნელად, როდესაც მოსწავლე მიისწრაფვის თვითსრულყოფი-

სა და თვითორგანიზებულობისაკენ. 

         მონიტორინგის მთავარი ამოცანაა - სასწავლო პროცესის მდგომარეობაზე  განუწყვეტელი 

დაკვირვება. მონიტორინგის პროცესში იჭრება შემდეგი საკითხები: მიიღწევა თუ არა განათ-

ლების პროცესში დასახული მიზნები;  არის თუ არა დადებითი დინამიკა მოსწავლეთა განვი-

თარების მხრივ, დიაგნოსტიკის წინა შედეგებთან შედარებით; შეესატყვისება თუ არა მოთხოვ-

ნათა დონე და სასწავლო მასალის სირთულე მოსწავლეთა მიერ ათვისების უნარს, არსებობს 

თუ არა  წანამძღვრები მასწავლებლის საქმიანობის სრულყოფისათვის. 

         განათლების მონიტორინგის სისტემაში  განსაზღვრავენ რამდენიმე დონეს. შიდა  დონეზე 

მონიტორინგს ახორციელებს საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია. აქ უნდა გა-

მოიყოს მუშაობის ალგორიტმი: ადმინისტრაცია - პედაგოგი - მოსწავლე - შედეგი - ჯგუფის შე-
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დეგი - პედაგოგის ანალიზი - შედეგები საგანში ცოდნის საერთო შემოწმების კონტექსტში - პე-

დაგოგის მუშაობის ანალიზი სხვადასხვა პარამეტრებით - მეთოდური დახმარების გაწევა პე-

დაგოგისთვის - სასწავლო პროცესის კორექცია. 

         მონიტორინგის სისტემა საშუალებას იძლევა კომპლექსურად გაირკვეს ყველა ცვლილე-

ბის ზემოქმედება, რომლებიც ხორციელდება სასწავლებელში.  რამდენადაც მონიტორინგი წა-

რმოადგენს ფუნქციონირების გარკვეულ სისტემას, მისი ორგანიზაცია დაკავშირებულია ანა-

ლიზისა და დიაგნოსტიკის სხვადასხვა ფორმების, სახეობების, მეთოდების იდეალური შეთან-

ხმების გარკვევასა და ამორჩევასთან და ამის შედეგად ხდება კონკრეტული პედაგოგიური სი-

ტუაციის სპეციფიკის გამოკვლევა. პედაგოგიური მონიტორინგი შეიძლება განიმარტოს, რო-

გორც  ხარისხიანი განათლების სამსახურის თაობაზე ინფორმაციის შეკრების, დამუშავების, 

შენახვისა და გავრცელების ორგანიზებული ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მის ქმედითუ-

ნარიანობაზე განუწყვეტელ დაკვირვებას, შემდგომი განვითარების პროგნოზირებას და აგრე-

თვე ინოვაციური გამოცდილების დაგროვების სისტემას. 

         მონიტორინგის ორგანიზაცია მოწოდებულია მონიტორინგის ობიექტების - მოსწავლეე-

ბის, პედაგოგებისა და ადმინისტრაციის საქმიანობის სტიმულირებისათვის. 

         თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს  

სასწავლო დაწესებულებების საქმიანობის ხარისხის მაჩვენებლების მეცნიერულად დასაბუთე-

ბული რეიტინგებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეფექტური მონიტორინგის 

კრიტერიუმების შემუშავება.  

         ამერიკის შეერთებულ შტატებში საშუალო განათლების დონეზე არ არსებობს განათლე-

ბის ხარისხის შეფასების სახელმწიფო ცენტრალიზებული სისტემა.  აშშ-ს კონსტიტუციაში არ 

არის ჩაწერილი ქვეყანაში განათლების ხარისხზე ფედერალური მმართველობის პასუხისმგებ-

ლობის საკითხი. ქვეყანას ისტორიულად მოსდგამს, რომ იურიდიული პასუხისმგებლობა დევს 

შტატების ადმინისტრაციებზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებზე, რელიგიურ 

თემებზე, კერძო პირებზე.  

         მოწინავე საზღვარგარეთული ქვეყნების განათლების ხარისხის მონიტორინგის სისტემე-

ბის კვლევის შედეგები იძლევა მათი განვითარების ტენდენციების ასახვის საშუალებას  თანა-

მედროვე მსოფლიოს საგანმანათლებლო პრაქტიკაში.  

         ყველა ამ ქვეყანაში განათლების ხარისხის შეფასების სისტემებს საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებებში აქვთ კონკრეტული ფორმები, ითვალისწინებენ პრაქტიკულ საორგანიზაციო 

პროცესების შეფასებას და საგანმანათლებლო პროგრამების შინაარსს, საგანმანათლებლო და-

წესებულებების აკრედიტაციის ჩატარების დროს. გამოკვლევების შედეგად იკვეთება ტენდენ-

ციები, რომლებიც შეიძლება შემდეგ პუნქტებად ჩამოყალიბდეს: 

         1. უმრავლეს ქვეყნებში წარმოქმნილია განათლების დაწესებულებებისა და საგანმანათ-

ლებლო სისტემის მმართველი ორგანოებისაგან დამოუკიდებელი ან     განათლების ხარისხის 

ნაწილობრივ დამოუკიდებელი შემფასებელი სტრუქტურები; 

         2. როგორც წესი, განვითარებული ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემები მიილტვიან 

მმართველობის პროცესებისა და შეფასების პროცედურების ცენტრალიზაციისაკენ; 

          3. პრაქტიკაში ინერგება საგანმანათლებლო დაწესებულების დამოუკიდებელი ორგანოე-

ბის მიერ გარე შეფასებისა და შიდა შეფასების მონაცემების შეჯერება საგანმანათლებლო დაწე-

სებულების ფუნქციონირების ობიექტური სურათის მისაღებად; 

         4. უკანასკნელ წლებში, შეფასების პროცესების შედეგების მიხედვით განათლების ხარის-

ხის მდგომარეობის კონსტატაციის შემცვლელად გვევლინება განათლების ხარისხის შესწავ-

ლის ტენდენციებისა და გრძელვადიანი პროგნოზირების ინოვაციური მეთოდები. შეფასების  

პროცესების შედეგები იძლევა საგანმანათლებლო პროცესების მიმართულების კორექციის სა-

შუალებას განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ხდება განათლების ხარისხის მონიტო-

რინგის შედეგების გამოყენება საერთაშორისო და ეროვნულ დონეებზე; 
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         5. აქტივიზებულია განათლების ხარისხის მართვისა და პედაგოგიური მონიტორინგის 

მიზანმიმართული სისტემატური გამოკვლევები; 

         6. საზღვარგარეთის ქვეყნებში განათლების ხარისხის შეფასება ღიაა სამოქალაქო ინსტი-

ტუტების წარმომადგენელთათვის, პროფესიონალური გაერთიანებებისათვის, ხელს უწყობს 

თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებას. 

         განათლების ხარისხის საერთაშორისო მასშტაბის  შედარებით გამოკვლევებში მონაწილე-

ობა იქცა განათლების ხარისხის ასამაღლებელ მძლავრ ინსტრუმენტად ევროკავშირის ქვეყნებ-

ში, საბაზრო ეკონომიკის იდეების გავრცელების პირობებში. თუკი ადრე განათლების ხარისხი 

განისაზღვრებოდა, უპირველეს ყოვლისა, განათლებაში ჩადებული რესურსების შემადგენ-

ლით, ამჟამად აქცენტი გადატანილია შედეგების შემადგენელზე, უპირველესად, მოსწავლეთა 

ცოდნაზე საბაზო სასწავლო დისციპლინებში, მათი კრიტიკული აზროვნების უნარზე და პრო-

ბლემათა გადაჭრის კრეატიულ გზებსა და საშუალებებზე. 

          როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, საგანმანათლებლო სისტემის სრულყოფის განსაკუთრებუ-

ლად პერსპექტიული საშუალებაა პედაგოგიური მონიტორინგი. ეს არის საგანმანათლებლო სი-

სტემის ფუნქციონირების მდგომარეობისა და ხარისხის სადიაგნოსტიკო საშუალება.  

         პედაგოგიური მონიტორინგის უმთავრესი საგანია თვით პედაგოგიური სისტემა მთლია-

ნობაში, სადაც გამოიყოფა რამდენიმე მსხვილი ბლოკი: 

         პირველ ბლოკს განეკუთვნება საკითხები, რომლებიც მოსწავლის პიროვნებას ეხება: გან-

ვითარების დონე, სწავლაში წარმატება, ზნეობრიობა, ჯანმრთელობა და სხვ.; 

         მეორე ბლოკი მოიცავს უშუალოდ საგანმანათლებლო სისტემას: სასწავლო გეგმებს, საგან-

მანათლებლო პროგრამებს, რეალიზებულ პედაგოგიურ ტექნოლოგიებს, საგანმანათლებლო 

პროცესის ფსიქოლოგიურ საფუძვლებს, სასწავლებლის საქმიანობის სასწავლო მუშაობის ხა-

რისხობრივ მაჩვენებლებს; 

         მესამე ბლოკს განეკუთვნება ინფორმაცია პედაგოგიური კოლექტივის შესახებ. ეს არის მი-

სი ხარისხობრივი დახასიათება: პედაგოგიური კადრების პროფესიული კომპეტენციის დონე, 

კვალიფიკაციის ამაღლების სასკოლო სისტემის ეფექტურობა 

        პედაგოგიური მონოტორინგის სისტემის ზოგადსაგანმანათლებლო  პრაქტიკაში დანერგვა 

საშუალებას იძლევა სასწავლებლის ცხოვრების ყველა მოვლენის განხილვა მოხდეს პედაგოგი-

ური ანალიზის პრიზმაში. წარმოებს დასახული ამოცანების განუწყვეტელი შეჯერება მიღე-

ბულ შედეგებთან, კორექტირებას განიცდის მმართველობითი საქმიანობის  ყველა სახეობა და 

ხდება ერთიანი პედაგოგიური პროცესის ეფექტურობისა და ხარისხის ამაღლების გზებისა და 

საშუალებების გამოვლენა.  

        პედაგოგიური მონიტორინგის წარმატებისათვის, იგი უნდა ხორციელდებოდეს სამ ეტა-

პად: პირველი, მოსამზადებელი  ეტაპის ღონისძიებებია - მიზნის დასახვა, ობიექტის განსაზღ-

ვრა, ჩატარების ვადების დადგენა, სათანადო ლიტერატურის გაცნობა, არსებული პედაგოგიუ-

რი გამოცდილების შესწავლა, მონიტორინგის ჩასატარებელი ინსტრუმენტების შემუშავება. 

         მეორე ეტაპზე, რომელიც მონიტორინგის პრაქტიკულ ნაწილს მოიცავს, ხდება  ინფორმა-

ციის შეკრება - დამუშავება და დაგროვება (ექსპერტ-გამოკითხვა, დაკვირვება, დოკუმენტაციის 

ანალიზი, გაკვეთილებზე დასწრება, კონტროლი, ანკეტირება, ტესტირება). 

         მესამე ეტაპზე სრულდება მიღებული ინფორმაციის ანალიტიკური სისტემატიზაცია, არ-

სებულ მონაცემთა ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება მომდევნო პერიოდისათვის.  

         იმის გასარკვევად, თუ რა სახის ტენდენციებია დასახული მსოფლიო განათლების სფერო-

ში, ანალიზისათვის არჩეულ იქნა ხუთი ქვეყანა, რომელთაც მაღალი შედეგები აჩვენეს ისეთ 

ავტორიტეტულ მონიტორინგულ გამოკვლევებში, როგორიცაა  PISA და TIMSS (დიდი ბრიტა-

ნეთი, ჰონკონგი, კანადა, ფინეთი და საფრანგეთი).  

            ეს ქვეყნები ფრიად წარმატებულნი არიან და მათში გადამწყვეტი ცვლილებებისათვის 

არავითარი აუცილებლობა არ არსებობს. მაგრამ, გამოკვლევებმა დაადასტურა, რომ სიტუაცია 

განათლების ხარისხის შეფასების სფეროში  ამ ქვეყნებში იცვლება ელვის სისწრაფით: უკანასკ-

ნელ წლებში მოხდა განახლებები სტანდარტების ფორმულირებებში, გამუდმებით ხდება სერ-
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ტიფიკაციის განახლება საშუალო განათლების შედეგების მიხედვით, ჩნდება, აპრობირდება 

და აქტიურად გამოიყენება გარე ატესტაციისა და ტესტების ახალი თაობების ახალი ფორმატე-

ბი. უცილობლად წარმოიქმნება თვალსაზრისი, რომ ინტენსიური ცვლილებები - ეს არის სწო-

რედ ქმედითი, ანუ განახლებადი სისტემა, რისი მახასიათებლების გარკვევაც საინტერესო და 

სასარგებლოა. 

         საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო სისტემების ანალიზი უჩვენებს, რომ დღეს პირდაპი-

რი გაგებით არ არსებობს „საშუალო” სკოლის ცნება: ერთსა და იმავე კედლებში ბავშვებმა შეიძ-

ლება მიიღონ განათლება, რომელიც მკვეთრად იქნება განსხვავებული, როგორც სასწავლო საგ-

ნების ერთობლიობით, ასევე ათვისების დონით, იბადება კითხვა: რაგვარად შეიძლება დადგი-

ნდეს განათლების ხარისხის ერთიანი შეფასება, თუ თვით განათლება გახდა რადიკალურად 

ინდივიდუალიზებული? როგორ იცვლება ამ პირობებში ხარისხის სისტემის  შეფასების ფუნქ-

ციონირების მიზნები და საშუალებები. 

       განათლების  მიღწევების შეფასების პარამეტრები ყალიბდება ყოველ ქვეყანაში მიღებული 

სტანდარტების სისტემის მიხედვით, რამდენადაც სტანდარტები ფორმულირებულია როგორც 

საგანმანათლებლო შედეგები. პარამეტრები განირჩევიან დონეების მიხედვით: ფასდება მასა-

ლის ცოდნაც და ამოცანების გადაწყვეტისას ამ ცოდნის გამოყენების უნარიც. კანადაში, სახელ-

დობრ, დამამთავრებელ კლასების შეფასებათა სისტემაში წარმოდგენილია ანგარიში შემდეგი 

უნარების მიხედვით: ა) დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, ბ) გუნდური მუშაობის უნარი, გ) 

საკუთარი საქმიანობის ორგანიზების უნარი, დ) ინიციატივიანობა, ე) საშინაო დავალების შეს-

რულება (Work Habits).  

        უახლოეს პერიოდში სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მხარდაჭერით 

დაგეგმილია მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის ამოქმედება, რაც საჯარო სკოლების 

მონიტორინგს კიდევ უფრო სრულყოფილს და ეფექტურს გახდის. ასევე, პროფესიული განათ-

ლების განვითარების დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველო "საქართველოს განათლე-

ბისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2013 წლის 5 დეკემბრის N199/ნ ბრძანების მე-12 მუხლის "ა,გ,ვ,ი,ო” ქვეპუნქტების საფუძველ-

ზე, ახორციელებს მონიტორინგს შემდეგი მიმართულებებით:  

        *პროფესიული განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და პროგრა-

მების განხორციელების მონიტორინგი;  

        *სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირების მიერ პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე საქმიანობის კოორდინაცია და 

მონიტორინგი;  

         *სამინისტროს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და 

შეფასება;  

         *პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში 

პროფესიულ სტუდენტთა ჩარიცხვის პროცესის კოორდინაცია და მონიტორინგი;  

         *მონიტორინგისა და შეფასების გეგმების შედგენა და განხორციელება”. 
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რეზიუმე: საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სრულყოფისათვის თანამედროვე პირობებში 

დაწესებულებების ხელმძღვანელები უნდა ფლობდნენ სტრატეგიული პროექტირების, დაწესებულებაში 

მიმდინარე სისტემური მოდელირების, პედაგოგიურ კოლექტივში ეფექტური პიროვნებათშორისი და 

პროფესიული კომუნიკაციების ორგანიზების უნარებს. ისინი უნდა უზრუნველყოფდნენ კოლექტივში 

დადებითი შედეგების მისაღწევად საერთო საქმიანობის მიზანმიმართულებასა და ორგანიზებულობას, 

ჰქონდეთ მენეჯმენტის გარკვეული გამოცდილება, სახელმწიფოსა და საზოგადოებაში მიმდინარე ცვ-

ლილებების და განათლების სფეროში არსებული საკანონმდებლო ვითარებათა ცოდნა. ასევე მნიშვნე-

ლოვანია მმართველობითი კულტურაც სამუშაო კოლექტივში საჭირო მორალურ-ფსიქოლოგიური ატ-

მოსფეროს შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად.  

საკვანძო სიტყვები: საგანმანათლებლო დაწესებულება, დაწესებულებების ხელმძღვანელი, განათლება, 

განათლების ხარისხი. 

 

Abstract:  In modern conditions for the perfection of educational institutions, the heads of institutions should 

possess strategic design, systemic modeling in the institution, effective interpersonal and professional 

communications organizing skills in the teaching staff. 

https://www.cne-evaluation.fr/
http://dx.doi.org/10.15365/joce.1901112015
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_Netherlands
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They should ensure the purposefulness and organization of common activities to achieve positive results in a 

team, have a certain experience in management, the changes in the state and society and knowledge of legislative 

situations in the field of education. It is also important managing culture to create and maintain a moral-

psychological atmosphere.      

Key words:  Educational Institution, Head of Institutions, Education, Quality of Education. 

 

 

XXI საუკუნის განათლება  წარმოადგენს სუბსტანცს თანამედროვე მსოფლიოს  გლობა-

ლური პრობლემების გადასაწყვეტად, თუმცა იმ ისტორიული ფაქტების მოყვანაც შეიძლება, 

რომლებიც გვამცნობენ საზოგადოებაში განათლების სფეროს მნიშვნელობას, განურჩევლად 

დროისა და სოციალური წყობილებისა. 

განათლების როლი საზოგადოების ცხოვრებაში დიდწილად განისაზღვრება იმ რო-

ლით, რომელსაც ასრულებენ საზოგადოებრივ განვითარებაში ადამიანების ცოდნა, გამოცდი-

ლება, უნარ-ჩვევები, საკუთარი პროფესიული და პიროვნული თვისებების განვითარების შესა-

ძლებლობები.   სახელმწიფოს პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს აქტიური, მიზანმიმართული 

და პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნების ჩამოსაყალიბებლად, რომელსაც ხელეწიფება წარმა-

ტებით შეასრულოს სხვადასხვა ცხოვრებისეული  მოვალეობანი დღევანდელ ცვალებად პლუ-

რალისტურ სამყაროში (14).               

განათლების სისტემაში მთავარი მიზანი გულისხმობს ადამიანის, როგორც პიროვნების 

და მოქალაქის ჩამოყალიბებას. მთავარ სოციალურ ფასეულობას წარმოადგენს არა სახელმწი-

ფო, არა საზოგადოება, არა სოციალური ჯგუფი, არამედ ცალკეული ინდივიდუმი - იზრდება 

ინდივიდუალური შრომისა და განათლების როლი. საინფორმაციო პროცესების ინტენსიფიკა-

ციის პირობებში, საზოგადოების წევრების მიერ მიღებული ცოდნა სწრაფად ძველდება. ამდე-

ნად, იზრდება საზოგადოების ყველა წევრის განათლების მოთხოვნა, რაც უნდა გახდეს უწყვე-

ტი, მისაწვდომი, განვითარებადი და წინმსწრები. 

განათლების სისტემაში ნიშანდობლივი ფაქტორია სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებე-

ბის გამოყენება, რომლებიც უზრუნველყოფენ სწავლების მაღალი ხარისხის დონეს. მათ შორის 

არის: კომპიუტერისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები; კავშირგაბმულობის თანამგზავრული 

სისტემა; სასწავლო ტელევიზია და ვიდეოკასეტები; მასობრივი ტელეფონიზაცია; გლობალუ-

რი და რეგიონალური ქსელები (ინტერნეტი და მისთ.).  

თანამედროვე განათლების მნიშვნელობა მოითხოვს განათლების არსებული სისტემის 

რადიკალურ გარდაქმნას, რომელიც უკვე ვეღარ პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და 

არ ძალუძს მომავლისათვის ადამიანების დროული უზრუნველყოფა, რაც სულ ახალსა და 

ახალ პრობლემებს აყენებს კაცობრიობის წინაშე. 

     განათლების განვითარების მსოფლიო ტენდენციები შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდე-

გი პუნქტების მიხედვით: 

1. განათლების ფუნდამენტალიზაცია;  

2. განათლების ინდივიდუალიზაცია; 

3.  განათლების თეორეტიზაცია; 

4.  პლურალიზმი განათლებაში; 

5.  განათლების აქსელერაცია. 

    განათლების განვითარებაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციები, ისეთები, როგორიცაა იუნესკო, ევროპის საბჭო, ევროპის კავშირი და მისთ. ეს ორ-

განიზაციები ატარებენ საერთაშორისო კონფერენციებს განათლების პრობლემებზე, აფორმებენ  

საერთაშორისო ხელშეკრულებებს დიპლომების ურთიერთცნობაზე, შეიმუშავებენ სპეციალურ 

პროგრამებს, რომლებიც ეხმარებიან აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებადი ქვეყნების მოსწავ-

ლეებს უკვე ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებში ჩასართველად (3).      

    უკანასკნელ წლებში მსოფლიო სამეცნიერო გაერთიანებაში სულ უფრო ნათლად იკვეთე-

ბა განათლების როლის ზრდა ცივილიზაციის შემდგომი განვითარების პროცესში. ამასთანავე, 

განათლების სისტემა უკვე აღიქმება არა მარტო როგორც ამა თუ იმ ქვეყნის ტექნოლოგიურ და 
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სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად, არამედ როგორც ცივი-

ლიზაციის გადარჩენის სტრატეგიულ ფაქტორადაც (1). 

     განათლების განვითარება აგებულია სტრატეგიულ ორიენტირებზე, რომლებიც ტექსტუ-

ალურად გაფორმებულია სორბონის, ლისაბონისა და ბოლონიის კონვენციებში. განათლების 

ეროვნული სისტემებისთვის კონვენციის დებულებებზე დაყრდნობა  იმდენადვე მნიშვნელო-

ვანია, რამდენადაც მრეწველობისა და ეკონომიკისთვის არის აუცილებელი მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის პრინციპების დაცვა. უმაღლესი განათლების საერთო ევროპული სისტემის გან-

ვითარება ხელმძღვანელობს ბოლონიის კონვენციის დებულებებით, რომლებიც შემდეგ საკვან-

ძო პოზიციებს ემყარება: 

           1.ორციკლიანი სწავლების შემოღება. 2. საკრედიტო სისტემის შემოღება. 3. განათლების 

ხარისხის კონტროლი. 4. მობილურობის გაფართოება. 5. კურსდამთავრებულთა შრომითი მოწ-

ყობის უზრუნველყოფა. 6. განათლების ევროპული სისტემის მომხიბლაობის უზრუნველყოფა 

(19). 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განათლების მართვის სფეროში გადასაწყვე-

ტია შემდეგი ძირითადი პრობლემები: განათლების მართვის სხვადასხვა დონეებზე ფუნქციე-

ბის, უფლებამოსილებათა და პასუხისმგებლობების კოორდინაცია; განათლების მართვის სა-

ზოგადოებრივი შემადგენლის განვითარების უზრუნველყოფა - განათლების მართვის სისტე-

მაში უწყებრიობის გადალახვა; განათლების მართვის ორგანოებსა და დაწესებულებებში, აგრე-

თვე საზოგადოებრიობისა და ცალკეული მოქალაქეებისათვის შეიქმნას სრულფასოვანი საინ-

ფორმაციო-სტატისტიკური უზრუნველყოფა.  

ზემოაღნიშნულის მიხედვით განათლების მართვის სისტემის რეფორმირების ძირი-

თად მიმართულებად წარმოადგენენ: განათლების დაწესებულებების ავტონომიების შემდგომ 

გაფართოებას, ერთდროულად მათი საქმიანობის საბოლოო შედეგებზე პასუხისმგებლობის გა-

ზრდით; განათლების მართვის ყველა დონის ორგანოთა კომპეტენციის, უფლებამოსილებათა 

და პასუხისმგებლობის დაზუსტებას და მათი ეფექტური ურთიერთქმედების უზრუნველყო-

ფას; გადასვლას განათლების სისტემის გამანაწილებელი და დირექტიულიდან -  რეგულირე-

ბად მართვაზე; განათლების მართვის საზოგადოებრივი ფორმების განვითარებას (5,6). 

განათლების მართვის სრულყოფის ძირითად მიმართულებათა განხილვა მოითხოვს 

განათლების მოდერნიზაციისა და რეფორმირების განსაკუთრებულ თავისებურებებში წვდო-

მას. ეს კი გულისხმობს განათლების საკითხებისადმი სახელმწიფოებრივ მიდგომას. ხოლო სა-

ხელმწიფო წარმოადგენს რესურსების ძირითადს, თუმცა  არა ერთადერთ რესურსების წყაროს 

განათლებისათვის. ასეთ პირობებში სახელმწიფო განიხილება, როგორც ცვლილებათა წყარო 

და მოდერნიზებული პროცესების ინიციატორი. 

განათლების მართვის გაუმჯობესებისა  და სრულყოფის გეგმებში მოიაზრება პროგრა-

მები და სტანდარტები, რომელთაც ახორციელებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებანი, განა-

თლების მართვის ორგანოები, ქვემდებარე უწყებრივი ორგანიზაციები და დაწესებულებანი. 

მართვის ორგანოები განათლების სისტემის მხოლოდ ერთი ელემენტია და თუ ისინი გამოვ-

ლენ ცვლილებათა ინიციატორებად, ასეთივე ინიციატორებად შეუძლიათ თავის წარმოჩენა გა-

ნათლების სისტემის სხვა ელემენტებსაც.   

განათლების მართვის ორგანოების განსაკუთრებული სტატუსი გულისხმობს იმ გარე-

მოებას, რომ ისინი, ერთი მხრივ, თავისი არსით წარმოადგენენ განათლების სისტემის ელემე-

ნტს და ამიტომ ჩართულნი არიან ელემენტებს შორის ურთიერთობებში, რითაც სხვებთან ერ-

თად  განსაზღვრავენ სისტემის მდგომარეობას. მეორე მხრივ, ისინი იმყოფებიან ეგრეთ წოდე-

ბული „დამკვირვებლის” როლში, განათლების სისტემას იხილავენ, როგორც ობიექტს ზემოქ-

მედებისათვის, აანალიზებენ ამ ობიექტის  მდგომარეობას და შეაქვთ ცვლილებები, რომლებიც  

ზემოქმედებას ახდენენ ამ ობიექტის ვითარებაზე, ამ შემთხვევაში - განათლების სისტემაზე 

(15). 
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„დამკვირვებლის” ზემოქმედებათა ერთობლიობა შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც 

განათლების მართვა. მართვის ორგანოს მოეთხოვება ის მმართველობითი  მოქმედებანი, რომ-

ლებიც მის მიერ უნდა იყოს შესრულებული. 

სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ წაყენებული მოთხოვნები სასწავლო დაწესებუ-

ლებების მიმართ თავსდება შემდეგ პარამეტრებში: 

1.სისტემაში თვითგანვითარების პროცესებისათვის ხელშეწყობა, 

2. განათლების ხარისხის კონტროლი, 

3. სასწავლო დაწესებულებების საქმიანობაში ჩარევის მინიმიზაციამდე დაყვანა. 

ეს უნდა იქცეს საგანმანათლებლო პოლიტიკის ქვაკუთხედად. სხვა საკითხია, ამ პოლი-

ტიკის რეალიზაციის გზებისა და საშუალებების მიგნება (10). 

სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ცვლილებასთან ერთად, მწიფდება თეორიული 

იდეებისა და პრაქტიკული მოქმედებების განახლების მოთხოვნილება მოსწავლე-ახალგაზრ-

დობის სწავლა-განათლების სფეროში.  

ახალგაზრდობის ჰუმანურ იდეალებსა და დემოკრატიული სულისკვეთებით აღზრდი-

სათვის დასახულ ამოცანათა გადაწყვეტა არა მხოლოდ მოსწავლეებთან მუშაობის შინაარსობ-

რივ ცვლილებას, მიზნების განახლებას, მეთოდების დახვეწასა და აღზრდა-განვითარების ტექ-

ნოლოგიის მოდიფიცირებას გულისხმობს, არამედ საგანმანათლებლო სისტემაში მმართველო-

ბითი  საქმიანობის სრულ გადახალისებას ყველა დონეზე (56). 

ხოლო, თუ რად არის აუცილებელი განათლების მმართველობითი სისტემების გარდაქ-

მნა, ამაზე პასუხს გვაძლევს წარსულში არსებული ნაკლოვანებანი, რაც უპირველეს ყოვლისა, 

დამყარებული გახლდათ: 

- ახალ სიტუაციაში ძველ, დრომოჭმულ საქმიანობისა და მოქმედების მაგალითების გამოუსა-

დეგარობაზე; 

- იძულებითი დიდი ძალისხმევების კონცენტრაციაზე განათლების სისტემის მიმდინარე ფუნ-

ქციონირების უზრუნველსაყოფად, რაც აფერხებდა და ანელებდა მართვის ორიენტირების შეც-

ვლას განვითარების პრიორიტეტების მიმართულებით; 

- ადგილობრივი ადმინისტრაციების არასათანადო კომპეტენტურობაზე განათლების მართვის 

სფეროში, მათი მხრიდან განათლების სფეროს მნიშვნელობის  შეუფასებლობაზე საკუთარი 

ტერიტორიების  საერთო განვითარებაში; 

- განათლების მართვის კადრების სოციალური დაცვის, მათი პროფესიონალიზმის ამაღლების, 

პრესტიჟულობის მომატების გადაუწყვეტელ საკითხებზე; 

- საშემსრულებლო დისციპლინის დაქვეითებაზე საგანმანათლებლო სისტემაში, მათ შორის - 

მმართველობით სისტემებში, საერთო შრომითი მოტივაციის დაქვეითების გამო. 

- შეუთანხმებლობაზე მმართველობის სხვადასხვა დონეებს შორის, მარკეტინგული პოლიტი-

კის ჩამოუყალიბებლობაზე (12). 

აქედან გამომდინარე, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის გაუმჯობესების 

მისაღწევად გადაუდებელ ამოცანად დგება თანამედროვე პედაგოგიური მეცნიერებისა და სას-

კოლო პრაქტიკის მიღწევათა ათვისება და გათავისება. ამასთანავე, აუცილებელია იმის გაცნო-

ბიერებაც, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის მართვის სისტემა ასახავს თა-

ნამედროვე პედაგოგიური საზოგადოების საგანგებოდ დამახასიათებელ თვისებებს და პასუ-

ხობს მოსახლეობის სხვადასხვა დაჯგუფებების სოციალურ მოთხოვნებს. 

განათლების დაწესებულების თანამედროვე ხელმძღვანელები უნდა ფლობდნენ:  სტრა-

ტეგიული პროექტირების, დაწესებულებაში მიმდინარე სისტემური მოდელირების, პედაგო-

გიურ კოლექტივში ეფექტური პიროვნებათაშორისი და პროფესიული კომუნიკაციების  ორგა-

ნიზების უნარებს. ისინი უნდა უზრუნველყოფდნენ კოლექტივში დადებითი შედეგების მისა-

ღწევად საერთო საქმიანობის მიზანმიმართულებასა და ორგანიზებულობას, ჰქონდეთ მენეჯ-

მენტის გარკვეული გამოცდილება, სახელმწიფოსა და საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებე-

ბის და განათლების სფეროში არსებული საკანონმდებლო ვითარებათა ცოდნა. ასევე მნიშვნე-

ლოვანია მმართველობითი კულტურის ქონაც, სამუშაო კოლექტივში საჭირო მორალურ-ფსი-

ქოლოგიური ატმოსფეროს შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად (8). 
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საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამედროვე ხელმძღვანელი უნდა იყოს შორსმჭ-

ვრეტელი - მას უნდა შეეძლოს საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების პოტენცია-

ლის გამოვლენა, იგი გამუდმებით უნდა სრულყოფდეს საკუთარ განათლებას, ჰქონდეს ინფო-

რმაციის ზღვა ნაკადიდან სარწმუნო ფაქტების გამოყოფის უნარი: უტყუარი უნდა გაარჩიოს სა-

ვარაუდოსაგან, ჭეშმარიტი - მოგონილისგან; იგი უნდა იყოს თანმიმდევრული - უნდა შეეძ-

ლოს მის წინაშე მდგარ ამოცანათა გადაჭრა ისე, რომ არ გადაუხვიოს მიზანს და ყოველთვის 

ითვალისწინებდეს სამართლებრივ, მმართველობით და ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიურ პირო-

ბებს; ის უნდა იყოს გერგილიანი - იყენებდეს კრეატიულ მიდგომას პროფესიულ საქმიანობაში, 

რაც პირობადებულია დაგროვილი ცოდნითა და გამოცდილებით; უნდა იყოს მობილური - და-

გროვილი გამოცდილება უნდა გადაჰქონდეს საქმიანობის ინოვაციურ სფეროებზე, მათი თავი-

სებურებების გათვალისწინებით... უნდა იყოს ნამდვილი ლიდერი - შეეძლოს ძირითადის გა-

მოყოფა დეტალების გადახარისხებით, ნაკლოვანებათა მიზეზების აღმოჩენა და პროფესიული 

ამოცანების რაციონალურად გადაწყვეტა. 

თავის პროფესიულ საქმიანობაში ხელმძღვანელს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა მე-

თოდები, რომელთა შორისაც შეგვიძლია გამოვყოთ სოციალური სტიმულირება, დარწმუნება 

და მორალური და მატერიალური წახალისება. ყოველივე ამის საფუძველზე ყალიბდება ხელმ-

ძღვანელის  კოლექტივთან ურთიერთობის სისტემა (ხელმძღვანელობის სტილი და მისი ეფექ-

ტურობა, ქვეშევრდომების დამოკიდებულება ხელმძღვანელის პიროვნებასთან და ხელმძღვა-

ნელობის პროცესთან).  

ამრიგად, საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი ჩახედული უნდა იყოს   

საგანმანათლებლო  საქმიანობის ყველა წვრილმანში და თავისი საქმიანობით ის უნდა ეხებო-

დეს კოლექტივის დასაქმების ყველა სფეროს. 

მიზეზები, რატომაც შეიძლება არ იყოს სასურველ დონეზე მოგვარებული საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებების მართვის პრობლემები, მრავალსახოვანია: დაფინანსების მოცულო-

ბის შემცირება, მასწავლებლის სოციალური სტატუსის დაქვეითება, მაღალხარისხოვანი განათ-

ლების მიმართ საზოგადოების დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური მოტივაცია, სასწავლებლე-

ბის არადამაკმაყოფილებელი მატერიალური უზრუნველყოფა, განათლების მართვის სისტემის 

ბიუროკრატიზაცია. 

სწავლების პროცესში გასათვალისწინებელია ის, რომ მოსწავლეთა ინდივიდუალური 

ინტერესების იგნორირებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს მომავალში პროფესიული საქმიანობის 

შეგნებულად არჩევაში. გარკვეულ ნაბიჯებს ამ ტენდენციათა დასაძლევად  წარმოადგენს მა-

ღალ კლასებში მაპროფილებელი სწავლების დანერგვა. ამავე დროს, განათლების ექსპერტთა 

აზრით, მაპროფილებელი განათლების სისტემა არასათანადოდ ეფექტურია თანამედროვე პი-

რობებში (11). 

უმაღლესი განათლებისაგან განსხვავებით, რომლის სტანდარტებსაც აქვთ საერთაშო-

რისო ხასიათი (ბოლონიის პროცესი), ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში  

მოსწავლეთა მომზადებისა და სასწავლო პროგრამების სტანდარტები - ყალიბდება  სახელმწი-

ფო დონეზე თითოეულ ცალკეულ ქვეყანაში. 

ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტიზაცია ზოგადსაგანმანათლებლო განათლების პრა-

ქტიკაში არ არსებობს - არის ოდენ საერთო მოთხოვნები სასკოლო სწავლების  არაუმცირეს 12 

წელთან დაკავშირებით და სახელმწიფო გამოცდების შემოღებისა სკოლადამთავრებულთათ-

ვის. განათლება - სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. 

ამიტომ, მიუხედავად საერთაშორისო სტანდარტების არარსებობისა ზოგადსაგანმანათლებლო 

სფეროში, საერთაშორისო ორგანიზაციები (იუნესკო, გაერო, ეთგო და სხვ.) უმნიშვნელოვანე-

სად მიჩნევენ იმ ცვლილებებისადმი თვალყურის დევნებას, რომლებიც ხდება ზოგადსაგანმა-

ნათლებლო სფეროში, როგორც მსოფლიო დონეზე, ისე ეროვნულ დონეებზეც, რისთვისაც მი-

მართავენ საკუთარ გამოკვლევებს (18). 

რეფორმა მოითხოვს ახალ საზომებს განათლების ნორმატიულ-სამართლებრივი მიდ-

გომებისათვის, რაც ბაზირებული უნდა იყოს სამართლის უზენაესობის პრინციპებზე. განათ-
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ლების სისტემაში სირთულეების გადაწყვეტის აღმოსავლეთ ევროპული გამოცდილება (პო-

ლონეთი, ჩეხეთი) მოწმობს საგანმანათლებლო რეფორმების მნიშვნელოვან ზემოქმედებას გა-

ნათლებაზე და განათლების  გარდაქმნის შესაძლებლობას საერთაშორისო დონის კონკურენ-

ტუნარიან ეკონომიკის დარგად (7). 

         სიტუაციის დაძლევის გეგმა ითავსებს: 

1. ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას; 

2. ტერიტორიული განსხვავების დაძლევას განათლების ხარისხში; 

3. პროფესიული განათლების მომხიბვლელობის ზრდას ზოგადსაგანმანათლებლო ბაზა-

ზე; 

4. უმაღლესი განათლების ხარისხის ზრდას საშულო სკოლაში უკეთ მომზადებისა და 

უკეთესთა საკონკურსო შერჩევის მეოხებით (17). 

განათლების თანამედროვე რეფორმა ითვალისწინებს ეროვნული საგანმანათლებლო პლა-

ტფორმის შექმნას სკოლის ასაკის ყველა ბავშვისათვის, თანამედროვე სასწავლო რესურსებზე 

ერთნაირი წვდომისათვის, ხოლო მასწავლებლებისა და მშობლებისათვის - ხარისხიან პედაგო-

გიურ, სასწავლო-მეთოდურ, დიდაქტიკურ და ფსიქოლოგიურ რესურსებზე წვდომისათვის (2). 

გასული საუკუნის პედაგოგიკიდან თანდათანობით ხდება გადასვლა პედაგოგიკურ პარტ-

ნიორობამდე: მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის, სკოლასა და მშობლებს შორის. საჭირო 

ხდება პედაგოგების ახლებური მომზადება, სწავლების ახალი მეთოდიკებითა და ტექნოლო-

გიებით. მნიშნელოვანი როლი ეკუთვნება საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.   

 როდესაც იზრდება პედაგოგის სოციალური სტატუსი, იგი ხდება უფრო მეტად მოტივირე-

ბული. მას ეძლევა შემოქმედების თავისუფლება და განვითარების შესაძლებლობანი. დეცენტ-

რალიზაცია და დებიუროკრატიზაცია, რეფორმის შედეგად საზოგადოებრივი რესურსების სა-

მართლიან განაწილებას უზრუნველყოფს, ანუ: ხარისხიანი განათლების მიმართ თანაბარ მისა-

წვდომობას, ქალაქსა და სოფელს შორის საგანმანათლებლო განსხვავების გადალახვას. 

რეფორმების შემდეგ ახალ სასიცოცხლო ძალას იძენს პროფესიულ-ტექნიკური განათლება. 

12-წლიანი სწავლების შემოღების შემდეგ ბავშვებს ეძლევათ საშუალება მე-10 - მე-12 კლასებში 

აირჩიონ სწავლების პროფესიული ან აკადემიური პროფილი. ხოლო პროფესიული სასწავლებ-

ლების გამოსაშვები კლასების მოსწავლეები სკოლას დაამთავრებენ თანამედროვეობისათვის 

მოთხოვნადი პროფესიებით და მზად იქნებიან შრომით ბაზარზე გასასვლელად (9). 

ამ თვალსაზრისით, საგანმანათლებლო სისტემაში დადებითი ცვლილებების საუკეთესო 

მოდელს წარმოადგენენ პროფესიული სასწავლებლები. თვით შეთანხმებული მოქმედება საგა-

ნმანათლებლო მოდელსა და მისი მართვის სტრუქტურას შორის არის პირობა საორგანიზაციო 

და საგანმანათლებლო პროცესების ჰარმონიული განვითარებისათვის. რეალური საშუალება - 

პედაგოგიურ პროცესს მიეცეს მთლიანობისა და ოპტიმალურობის სახე, დაკავშირებულია არა 

მარტო მის სრულყოფასთან, არამედ პრინციპულად ახალი სისტემის გამოყენებასთან, რომე-

ლიც იგება პროგნოზირებად მიზნებთან შესაბამისობით. ეს სისტემა ითვალისწინებს შინაარ-

სის, საშუალებების, სწავლების ფორმებისა და მეთოდების  ვარიაციულობასა და ოპტიმალურ 

ტექნოლოგიურობას, სადაც მართვაში აქტიურად არის დასაქმებული არა მარტო დირექტორი, 

მისი მოადგილეები და მასწავლებლები, არამედ თვით მოსწავლეებიცა და მშობლებიც. 

პროფესიული სასწავლებლის სისტემის დეცენტრალიზაცია ხელს უწყობს შინაარსობრივი 

და მმართველობითი საქმიანობის ჰარმონიზაციას, თანაც ყოველი ცალკეული სტრუქტურული 

ქვედანაყოფისთვის გათვალისწინებულია კონკრეტული მიზნები, ფასდება მართვის ობიექტის 

სირთულე და არაორდინარულობა.  

განათლების სისტემის მოდერნიზაციის ძირითად პრინციპებად  უნდა მოიაზრებოდეს შემ-

დეგი სამი სახის ამაღლება:  განათლების ხარისხის, განათლების მისაწვდომობის და საგანმანა-

თლებლო სისტემის ეფექტურობის. შესაბამისად, განათლების მართვის სისტემის მოდერნიზა-

ციის მთავარი მიმართულებებია შემდეგი: ხარისხის მართვა, მისაწვდომობის მართვა, ეფექტუ-

რობის მართვა. ეს სამი საკვანძო მიმართულება წარმოადგენს მართვის ქვაკუთხედს.  

განათლების რეფორმა ზრდის საშუალებას აძლევს ყველას, ვინც კი არის ჩაბმული განათ-

ლების პროცესში: მასწავლებლებს, მშობლებს, მოსწავლეებს.  
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   მასწავლებლები  იღებენ მეტ თავისუფლებას - მეტ საშუალებას წარმატებითი თვითრეა-

ლიზაციისთვის და გადაჭარბებული ბიუროკრატიისაგან თავისდასახსნელად; იღებენ მაღალ 

ანაზღაურებას და აქვთ შრომის უკეთესი პირობები. არსებობს რისკი, რომ ყველა მათგანი ვერ 

დაეუფლება ახლებურ მიდგომას დისციპლინებისადმი და მოსწავლოეებთან და მშობლებთან 

ურთიერთობის საკითხში.  ისინი გააკრიტიკებენ ცვლილებებს და სამინისტროებს. საჭირო გა-

ხდება ახსნა-განმარტებითი სამუშაოები, ახალი სამუშაო ადგილების და კალიფიკაციის შეცვ-

ლის საშუალებების ძიება. 

    მშობლები იღებენ შვილებისათვის განათლების საუკეთესო ხარისხს. ბავშვები -  ცხოვრე-

ბისათვის მზადყოფნას თანამედროვე სამყაროში და  საუკეთესო შანსებს  შრომითი მოწყობისა-

თვის. მათ შეეძლებათ აირჩიონ სწავლების სხვადასხვა ფორმები, რასაც გავლენა ექნება საგანმა-

ნათლებლო ტრაექტორიის ჩამოყალიბებაზე. გამჭვირვალე დაფინანსების მექანიზმების დანე-

რგვით მცირდება კორუფციის,  უნდობლობის, კონფლიქტების და მღელვარებათა დონე. იზრ-

დება გახსნილობის ხარისხი  სკოლასთან ურთიერთობაში, პარტნიორობაში და პასუხისმგებ-

ლობაში -წარმატებული და გალაღებული ბავშვების აღზრდისათვის. აქაც  არის რისკი, რომ 

რიგი მშობლებისა შეეწინააღმდეგება ცვლილებებს. ეს კი მოითხოვს დამატებით განმარტებით 

მუშაობას. 

   მოსწავლეები იღებენ საუკეთესო განათლებას. სკოლაში სწავლა ხდება უფრო იოლი და 

უფრო საინტერესო. კომპეტენტურ სწავლებაზე გადასვლა მოსწავლეებს და კურსდამთავრებუ-

ლებს აძლევს საშუალებას, გამოიყენონ უნარ-ჩვევები ცხოვრებისეული პრობლემების დასაძ-

ლევად, სხვებთან საურთიერთობოდ, მიზნების დასასახად და მათ წარმატებით გადასალახა-

ვად. ისინი ხდებიან უფრო ბედნიერნი და საზრიანები, იღებენ მეტ შანსებს საკუთარი ტალან-

ტისა და თვითშეცნობის უნარის განვითარებისათვის, არიან უფრო ჯანმრთელები და ადაპტი-

რებულები 21-ე საუკუნეში საცხოვრებლად; მცირდება მათი კონფლიქტები მშობლებთან და 

მასწავლებლებთან, სწავლის მოტივაციისა და მასწავლებლის დომინირებული როლის შეცვ-

ლით პარტნიორულ როლზე. პროფესიული სასწავლებლის დამთავრების შემთხვევაში მოსწავ-

ლეებს უკვე სკოლის შემდეგ  აქვთ პირველი პროფესია. 

   XXI საუკუნეში სასკოლო განათლება ვითარდება შედეგიანობისა და სამართლიანობის 

იდეებზე, ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის  ზრდისა და სოციალური თანხმობის უზრუნ-

ველყოფისათვის ცოდნის საზოგადოების განვითარების პირობებში. 

   უკანასკნელ წლებში მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში იკვეთება საგანმანათლებლო 

სისტემების მართვის დემოკრატიზაციის ტენდენცია. მრავალ ქვეყანაში იზრდება  საშუალო სა-

სწავლებლების თვითმმართველობის, სასწავლო დაწესებულებების მართვაში ჩართვისადმი 

მშობლების, მოსწავლეების  და საზოგადოებრიობის მისწრაფება. ამით საფუძველი ეყრება სა-

მოქალაქო საზოგადოების   მომავალი აქტიური წევრების ფორმირებას, ხოლო სწორედ  ასეთ 

საზოგადოებას შესწევს თავისი მოქალაქეების, მათ შორის მოზარდი თაობის უფლებების, საუ-

კეთესოდ დაცვის უნარი. 

  უკანასკნელი ათწლეულები მთელ მსოფლიოში აღინიშნება განათლების ხარისხის მაჩვე-

ნებლებისადმი მომეტებული ყურადღებით. ყველა ქვეყანაში დამკვიდრდა საერთო ეროვნული 

სტატისტიკური სამსახურები, რომლებიც კრებენ ინფორმაციას განათლების სფეროდან. ამ სამ-

სახურების კარგად დაყენებული საქმიანობა საშუალებას იძლევა დროულად გამოავლინოს სუ-

სტი რგოლები და მიიღოს ზომები ნეგატიური შედეგების აღმოფხვრისათვის. ამავე დროს, სახ-

სრების მუდმივი დეფიციტისა და განათლების სფეროში ფინანსური მოთხოვნების ზრდის პი-

რობებში, უმრავლეს ქვეყნებში მმართველობითი ორგანოები მოითხოვენ მყარ გარანტიებს, 

რომ სახსრები უქმად არ იხარჯება (13). 

  ამ სფეროში ერთი ყველაზე აქტუალური ამოცანაა ცენტრალური, რეგიონალური და ადგი-

ლობრივი ხელისუფლების როლის ადეკვატური განსაზღვრა.  

  ეს პრობლემა, ასე თუ ისე, დგას თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ქვეყნის წინაშე. განათ-

ლების სისტემის ეროვნული მოდელების მთელი სხვადასხვაგვარობის მიუხედავად, საბოლოო 



ERUDITE 

 

45 

 

ჯამში ისინი შეიძლება დაყვანილ იქნეს ორ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ - ცენტრალიზე-

ბულ და დეცენტრალიზებულ სისტემებამდე. 

    ორი უკანასკნელი საუკუნის მანძილზე დასავლეთში განათლების მკაცრად ცენტრალი-

ზებული და ადმინისტრაციულად ერთსახოვანი სისტემის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენ-

და საფრანგეთი. სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებათა დაფუძნება; მათი დაფინანსება; სას-

წავლო გეგმები და პროგრამები; სასკოლო ცხოვრების განაწესი; პედაგოგიური პერსონალის 

დანიშვნა, გადანაწილება და დათხოვნა - ყველაფერი დეტალურად იყო რეგლამენტირებული 

კანონებით, სამთავრობო დეკრეტებით, განათლების ცენტრალური უწყების ცირკულარებით 

და  კონტროლდებოდა მრავალრიცხოვანი მოხელეების მიერ, რომლებიც, ამასთანავე,  ახორცი-

ელებდნენ მეთვალყურეობას კერძო სასწავლო დაწესებულებებზეც. 

  „ზემოდან” მომდინარე დავალებების შესრულებით ამოიწურებოდა ასეთი სისტემა, რო-

მელიც ჯერ კიდევ XIX საუკუნიდან ჩამოყალიბდა, გამართლებული ჩანდა, ვიდრე საშუალო 

სასწავლებლების რიცხვი შედარებით მცირერიცხოვანი იყო. ხოლო, როდესაც მათმა რიცხვმა 

მნიშვნელოვნად იმატა, მათი ხელმძღვანელობა ერთი ცენტრიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

სულ უფრო ნაკლებად ეფექტიანი ხდებოდა. ის, რაც თავის დროზე განათლების ფრანგული 

სისტემის უპირატესობად ითვლებოდა, მის შემაფერხებლად იქცა. 

   1980-იანი წლებიდან საფრანგეთში დაიწყო ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაციის 

პროცესი. რეგიონებსა და დეპარტამენტებს მიეცათ უფლება, თავიანთ ტერიტორიებზე დამოუ-

კიდებლად განესაზღვრათ სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების მიმარ-

თულებანი, ოღონდ იმის გათვალისწინებით,  რომ მათი გადაწყვეტილებანი არ დაპირისპირე-

ბოდნენ იმ აქტებს, რომლებიც მიღებული იყო საერთო სახელმწიფოებრივი მასშტაბით. სპეცია-

ლურად იყო ხაზგასმული, რომ ცენტრისა და რეგიონების სახელისუფლო ფუნქციების გადანა-

წილებას არ უნდა მოეტანა ანარქიული გათიშულობა და სხვადასხვა რეგიონებისა და დეპარ-

ტამენტების განვითარების უთანაბრობის გაღრმავება. 

   განათლების დეცენტრალიზებულმა სისტემამ და მართვის შესაბამისმა ორგანიზაციამ 

თავისი ნათელი გამოვლინება ჰპოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

    50 ამერიკული შტატიდან თითოეულში მოქმედებს თავისი საკუთარი საკანონმდებლო 

აქტი განათლების სფეროში. შტატის დონეზე დგინდება სწავლების აუცილებელი ვადები, სას-

წავლო დაწესებულებაში მიღების პირობები, მასწავლებელთა კვალიფიკაციისადმი მოთხოვნე-

ბი, მათი ხელფასის მინიმალური ოდენობა, დებულება სასწავლო დაწესებულების დაფინანსე-

ბისა და მოცულობის შესახებ. 

    შტატის მასშტაბით საგანმანათლებლო პოლიტიკას განსაზღვრავს 7-9 კაცისგან შედგენი-

ლი განათლების საბჭო, რომელსაც ირჩევს მოსახლეობა, ან ნიშნავს გუბერნატორი: საქმიანი 

წრეების, პროფესიული ასოციაციების, სამეცნიერო საზოგადოებებისა და კონფესიებისაგან. სა-

ბჭოების დაკომპლექტების ასეთი წესრიგი მიმართულია უწყებრივი შეზღუდულობის და ეგო-

ისტური კორპორაციული ინტერესების წინააღმდეგ. ის მოწოდებული უნდა იქნას განათლების 

სოციალურად მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტაში საზოგადოების სხვადასხვა ფენე-

ბის წარმომადგენელთა ჩასართავად. 

   განათლების მართვის დეცენტრალიზებული სისტემა გერმანიაში განპირობებულია მისი 

ფედერაციული მოწყობით. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილმა გერმანიის ფედერაციუ-

ლმა რესპუბლიკამ აღადგინა და დააკანონა ცალკეული გერმანული სახელმწიფოების კულტუ-

რული ავტონომიურობის ტრადიციები. ამჟამად,  გერმანულ მიწებს, რომლებიც ერთად შეად-

გენენ ფედერაციას, ჰყავთ თავიანთი მთავრობა და საკანონმდებლო საკრებულო (ლანდტაგი). 

განათლების მართვა ხორციელდება სათანადო სამინისტროებით. მიწების სამინისტროებში გა-

ნისაზღვრება ყველა სკოლისათვის სავალდებულო ადმინისტრაციული წესები და განათლების 

პროგრამის ძირითადი მიმართულებანი. 

   ევროპაში ქვეყანას მკაცრად დეცენტრალიზებული განათლების სისტემით წარმოადგენს 

დიდი ბრიტანეთი, რაც განპირობებულია მისი ისტორიულად ჩამოყალიბებული დაყოფით: 

ინგლისად, უელსად, შოტლანდიად და ჩრდილოეთ ირლანდიად. ყოველ ამ რეგიონში განათ-

ლების სისტემას გააჩნია თავისი საკუთარი სპეციფიკა. ამასთანავე, ყველა მათგანს მრავალი კო-
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ნკრეტული პრობლემის გადაჭრა ხელეწიფება - როგორც განათლების მართვის ადგილობრივ 

ორგანოებს, ისევე - თვით სკოლებს. 

   დიდ ბრიტანეთში მხოლოდ 1945 წელს შეიქმნა განათლების სამინისტრო, რომელიც ამჟა-

მად იწოდება განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტად. ის განსაკუთრებულ ზემოქმედე-

ბას ახდენს საგანმანათლებლო პოლიტიკის ყველაზე უფრო ზოგადი ხასიათის მიმართულების 

ფორმირებებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ სკოლების საქმიანობის უშუალო ხელმძღ-

ვანელობა აკისრიათ განათლების მართვის ადგილობრივ ორგანოებს. სწორედ მათ უნდა უზ-

რუნველყონ ცენტრის პოლიტიკის რეალიზება თავიანთ ადმინისტრაციულ ერთეულთა ტერი-

ტორიებზე. დიდი ხნის განმავლობაში, ცენტრალურსა და ადგილობრივ მმართველობით ორგა-

ნოებს შორის მიმდინარეობს ფარული მეტოქეობა, ხან დაფარული, ხანაც ღია ფორმით. დღევა-

ნდელ ვითარებაში,  ბრიტანეთის ცალკეულ რეგიონებში მიმდინარე სეპარატისტულ ტენდენ-

ციებს მიჰყავს ვითარება რეგიონალური ორგანოების გაძლიერებისაკენ, რომლებიც ცდილობენ 

სულ უფრო ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულნი ლონდონისაგან. 

    გამოკვლევები განათლების მართვის სისტემების შესახებ თანამეგობრობის ქვეყნებში - 

დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიასა და კანადაში - ამ სისტემებში საერთო მიდგომისა და კანონ-

ზომიერებების დადგენის საშუალებას იძლევიან, განსაკუთრებით უკანასკნელი წლების მონა-

ცემებზე დაყრდნობით (4). 

   არც ცენტრალიზებულისა და არც დეცენტრალიზებული საგანმანათლებლო სისტემების 

შეფასება არ შეიძლება ხელაღებით მოხდეს დადებითად ან უარყოფითად. პოლემიკა ამ თემაზე 

მიმდინარეობს დიდი ხანია, როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებში, ისე - საერთაშორისო მასშ-

ტაბით. 

    ცენტრალიზებული სისტემა ხელს უწყობს ეროვნული საგანმანათლებლო სტანდარტების 

შექმნას, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის კულტურული ერთიანობის გრძნობის შენარჩუნებასა 

და განმტკიცებას. ამავე დროს ის ხელს უწყობს განათლების მართვაში ავტორიტარული ტენ-

დენციების გაძლიერებას, ზღუდავს სკოლისა და ადგილობრივი ადმინისტრაციების მუშაკთა 

ინიციატივებს, აფერხებს ახალი გზების ძიებას,  პედაგოგიურ საქმიანობას თავს ახვევს ფორმე-

ბისა და მეთოდების ზედმეტ ერთფეროვნებას, ბოლომდე ვერ აფასებს რეგიონალური სპეციფი-

კის მნიშვნელობას,  ან სულაც მის იგნორირებას ახდენს. 

   მნიშვნელოვანი განვითარება ჰპოვეს გარკვეულმა პროგნოზებმაც, რომლებიც სპეციალუ-

რად ეძღვნება განათლების სფეროს. თავისი შინაარსით ისინი მეტად მრავალსახოვანნი არიან: 

ერთნი - გათვლილნი შედარებით არცთუ შორეულ მომავალზე და ფაქტობრივად ეთანადებიან 

პერსპექტიულ დაგეგმარებას, სხვები - ხატავენ განათლების სურათს მრავალი ათეული წლის 

პერსპექტივაში და ფუტუროლოგიური ხასიათით გამოირჩევიან; ნაწილი ეძღვნება განათლე-

ბის რაოდენობრივ ევოლუციას, ნაწილი - ყურადღების ცენტრში აქცევს განათლების ხარისხო-

ბრივ ცვლილებებს. 

    რიგი პროგნოზებისა გამოიყურება კაბინეტის თეორეტიკოსების ფანტასტიკურ წარმოდ-

გენებად, მათ პროგნოზად, ვინც შორს დგას განათლების მართვის აქტუალური პრობლემებისა 

და მიმდინარე მოთხოვნებისაგან. რიგ შემთხვევებში, თვით ფუტუროლოგიურ საკითხებთან 

შეჭიდება გამოიყურება, როგორც მცდელობა, ამოეფარონ რეალობის უსიამოვნო პრობლემებს 

(„გაქცევა მომავალში”). 

    მაგრამ თვით ამ სცენარებსაც შეუძლიათ რეალური მნიშვნელობის შეძენა, თუკი ისინი 

უპასუხებენ საზოგადოების განწყობილებას და პასუხს გასცემენ მის მიერ დასმულ კითხვებს. 

ცნობილია, რომ უკუკავშირის მექანიზმის მოქმედების შედეგად, პროგნოზი, მისი რეალური 

ფასეულობისაგან დამოუკიდებლად, ან აძლიერებს ინტერესს ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ, ან 

ასუსტებს მას; ეხმარება ან აფერხებს საპროგნოზედ მოწოდებული პროცესის განვითარებას. 

   ამიტომ, პროგნოზების მეთოდოლოგიური დონის და სარწმუნოობის ხარისხის გამოსავ-

ლენად მიზანშეწონილია იმ პროგნოზების შესწავლა, რომლებიც დგებოდა ათწლეულების წინ. 

მათ დასახელებაში ძალიან ხშირად იყო ნახსენები 2000 წელი. ცხადია, ამაში დიდ როლს თამა-

შობდა „მრგვალი თარიღების მაგია” და ეს „მაგია” მით მეტად მნიშვნელოვანი გახლდათ, რაც 
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უფრო „მრგვალი” იყო თარიღი. ამდენად,  სრულიადაც  არ იყო გასაკვირი დაინტერესება დი-

დი „საუკუნოვანი ათწლეულის” დასასრულით. 

    განვითარებად საზოგადოებას სჭირდება თანამედროვე განათლება, ზნეობრივი, უნარ-ჩ-

ვევებიანი ადამიანები, რომელთაც ხელეწიფებათ საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებების  მი-

ღება  გადამწყვეტ სიტუაციაში, შესწევთ თანამშრომლობისა და გუნდური მოქმედების უნარი,  

აქვთ ქვეყნის ბედ-იღბლის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობა.  

   იმისათვის, რათა მსგავსი მიზანდასახულებანი რეალიზებულ იქნას სწავლების პრაქტი-

კით, აუცილებელია განათლების, როგორც ღია სახელმწიფოებრივ-საზოგადოებრივი სისტემის  

განვითარება, საგანმანათლებლო პოლიტიკის სუბიექტებსა და საგანმანათლებლო პროცესების 

მონაწილეთა - მოსწავლეების, პედაგოგების, მშობლების, საგანმანათლებლო დაწესებულების - 

როლის გაზრდით, მათ შორის პასუხისმგებლობის განაწილების საფუძველზე. 

  აუცილებელია საზოგადოების ჩართვის განუხრელი გაფართოება განათლების სფეროში 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი და მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავებასა, მიღე-

ბასა და რეალიზაციაში, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნას როგორც შესაბამისი ნორმატი-

ულ-სამართლებრივი ბაზით, ასევე განათლების განვითარებაში ქმედითი საზოგადოებრივი 

მონაწილეობის რეალური მექანიზმებით.  

   ამასთანავე, განათლების სისტემის მოდერნიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა და 

პრიორიტეტული მიმართულება უნდა იყოს ამ სისტემის მართვის თვით არსებული დარგობ-

რივი მოდელის მოდერნიზაცია. თანამედროვე პირობებში განათლების მართვა - ეს არის უპი-

რველეს ყოვლისა, მისი განვითარების პროცესის მართვა, არათუ მხოლოდ დაწესებულებებისა 

და ადამიანების. 
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Оценка качества образования вуниверситетах 
Исследование 

განათლების ხარისხის შეფასება უნივერსიტეტებში 
კვლევა 

Assessing the Quality of Universities 
Study 

 

რეზიუმე: მსოფლიოს უნივერსიტეტებში განათლების ხარისხს დიდი ყურადღება ეთმობა. დღესდღეო-

ბით არ არსებობს განათლების ხარისხის განსაზღვრებისადმი ერთიანი მიდგომა. როგორ დავადგინოთ 

უნივერსიტეტის ხარისხი, როგორ განვავითაროთ ან გავზომოთ უნივერსიტეტების შეფასების  ეფექტია-

ნი პროცედურები რეგიონალურ, ევროპულ და მსოფლიო დონეზე შესულია ვებ-რეიტინგში The 

Webometrics Ranking of World Universities, რომელიც ასახავს მეთოდთა ეფექტიანობას ამ მიმართულების 

კვლევევბში. 

საკვანძო სიტყვები: შეფასება, უმაღლესი უნივერსიტეტის ხარისხი, უმაღლესი განათლება, რეიტინგი. 

 

Резюме: Во всём мире качеству образования в университетах  удаляют болшое внимание. В настоящее время 

нет единого подхода к определению качества университета, как установить, как  развить и измерять. Эффек-

тивные процедуры оценки университетов на региональном, европейском и мировом уровне включены в веб-

рейтинг The Webometrics Ranking of World Universities, который отражает их эффективность в области иссле-

дований и разработок. 
Ключевые слова: оценка, качество университетов, высшее образование,  рейтинг. 
 

Abstract: The quality of education at universities in the world is being paid a lot of attention. At present, there is no 

single approach to determining the quality of the university, how to search for the quality of the university, how to 

develop it and measure it. Effective procedures for evaluating universities at the regional, European and global levels 

include the Webometrics Ranking of World Universities web rating, which reflects their effectiveness in research and 

development. 
Keywords: assessment, quality of universities, higher education, rating. 

http://www.ug.ru/archive/19635
http://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-natsionalnyh-sistem-nauki-i-obrazovaniya-vostochnoevropeyskiy-opyt
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Качеству образования в  университетах в Европе начали уделать болшое внимание с первой 

конференции европейского министериата, которая была посвящена университетам и науке и, кото-

рая была проведена в Болони в 1999 году. Было создано совместнное европейское пространство для 

высшего образования. Особое значение для обеспечения качества университетов и науки имело со-

вещание европейских министров высшего образования в 2003 году в Берлине, где министры взяли 

на себя обязательство содействовать обеспечению качества в области университетов (Komunike 

Berlin, 2003). 

Cебкова (2005) цитирует следующие выводы оценки и оценки качества университетов: 

 Безопасная ответственность за использование государственных финансовых ресурсов. 

 Улучшение качества продуктов университетов. 

 Предоставление информации о решениях о финансировании. 

 Информирование студентов и работодателях. 

 Стимулирование слидарности в университетах и между университетами.  

 Выполнение контроля над новыми (часто частными) университетами. 

 Утверждение статуса университета. 

 Поддержание передачи полномочий от государства к университетам. 

 Помочь студенческой мобильности. 

 Разрешение на международное сопоставление университетов. 

Качество вузов может быть установлено и оценено многими различными типами: 

аккредитацией (путем предоставления государственного согласия - гранта для обучения сту-

дентов в определенных областях обучения); внешние эксперты (агентства) - аудит, внешняя оценка; 

собственные (внутренние) ценности (самооценка). 
Анализ образования и сопоставление отдельных показателей систем образования также рас-

сматривается EU - Европейским союзом  и OECD ( ОЭСР ) - Организацией экономического сотруд-

ничества и развития, которая объединяет самые экономически развитые страны мира. 

Ежегодно ОЭСР  издает многостраничную публикацию Education at Glance ( Образование  

посмотром). Эксперты в области образования создали широкий диапазон индикаторов образования 

внимая университетов. Индикаторы показывают, кто участвует в  процесе образования, какие фи-

нансовые расходы на систему образования, и её отдельных элементов, как работает система образо-

вания, результаты студентов в международном масштабе, влияние образования на прибыль зарпла-

ты и на занятость. Каждому государству позволяет анализировать свою систему образования и 

сравнивать ее с системами образования других государств. Издание доступно  также в Интернете:  

http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf. 

Аналогичная публикация, озаглавленная Key Data on Education in Europe (Основные данные 

об образовании в Европе), издаётся Европейским союзом – EU -  который доступен 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN. PDF. 

В мире существует несколько международных организаций, занимающихся качеством высше-

го образования. Наиболее важными являются: 

ENQA (The Europen Association for Quality Assurance in Higher Education)- Европейская ассо-

циация по обеспечению качества в высшем образовании. 

INQAAHE (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) –  

Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем образовании 

(http://inqaahe.org/index.php). 

В мире существует также несколько журналов, посвященных качеству высшего образования, 

например Quality in Higher Education - Качество в высшем образовании. 

www.tandf.co.uk/journals/titles/13538322.asp.;oaches).  

Quality Approaches in Higher Education - Подходы к качеству в высшем образовании 

http://asq.org/edu/quality-information/journals/) 

Quality Assurance in Education - Обеспечение качества в образовании 

(http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0968-4883).  

Существует несколько международных сравнений некоторых индикаторов - показателей успе-

ваемости  университетов. Ни одно из этих измерений не основано на системах оценки качества 

TQM ( Total Quality Management - Общее управление качеством), EFQM ( Europen Foundation for 

Quality Management - Европейский фонд управления качеством ), ISO ( International Organization for 

Standardization - Международная организация по стандартизации ),  или других системах оценки ка-

http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf
http://inqaahe.org/index.php
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13538322.asp.;oaches
http://asq.org/edu/quality-information/journals/
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0968-4883
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чества, которые обычно используются в промышленности, торговле и обслуживании, и ни один из  

индикаторов не участвует в качестве образования. Наиболее заметным является Academic  Ranking 

of World Universities  ( Академический рейтинг мировых университетов ) ARWU  ( Academic  

Ranking of World Universities ), проводимый  Университетом Цияо Тун в Шанхае.  

Уровень успеваемости университетов на международном уровне находится в журнале 

The Times Higher Education ( Период высшего образования ). Электронная версия журнала 

доступна на http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/). 

Чтобы определить уровень успеваемости университетов в мире на 2010-2011 годы, использо-

вались 13 показателей деятельности университетов из пяти областей: 

Обучение и учебная среда - вес этого показателя составляет 30%. 

Престижность университета в области обучения оценивается на основе оценки 13 388  

признанных академических институтов и личностей –  15 %. 

Соотношение числа выпускников аспирантуры к числу учителей университета - 6%. 

Соотношение общего числа студентов университета к числу учителей университета  - 4,5%. 

Доход университета на одного учителя университета - 2,25%. 

Соотношение выпускников бакалавриата и аспирантов - 2,25%. 

Исследование - вес 30%. 

Престиж университета оценивается на основе оценки общепризнанных академических инсти-

тутов и личностей -  19,5%. 

Расходы университета, посвященные исследованию одного академического работника (препо-

давателя  и научного работника) - 5,25%. 
Соотношение доходов университета для исследований из общедоступных источников к обще-

му доходу университета для исследований - 0,75%. 

Цитаты - 32,5 % 

Исследовательский потенциал  унитверситета. Среднее количество цитат, опубликованных в одном 

из 11 600 престижных  “karrent” журналов из 251 научных отделов, принадлежаюших на одну науч-

ную публикацию коллег работаюших на университете. 

Доходы университета из практики (промышленности) за инновации, патенты и изобретения, 

принадлежащие   одному академическому работнику - 2,5% 
Международная среда университета - 5%. 

Соотношение количества иностранных и отечественных академических кадров - 3%. 

Соотношение количества иностранных и отечественных студентов университета - 2%. 
В мире университеты пользуются популярностью и оцениваются в  QS World university 

rankings ( http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university/rankings/. 

(QS - Quacquarelli Symonds -признанное общество ориентированное  на образование в глобаль-

ном контексте). Источником оценки является академическое сообщество и работодатели выпускни-

ков университетов. 

В качестве критерия университета  используются:  

Рейтинг  университета в академическом сообществе в глобальном контексте -  40%. 

Рейтинг  университета между работодательми и выпускниками университетов -  10%. 

Количество цитат, зарегистрированных Sciverse Scopus на одного учителя - 20%. 

Количество студентов  на одного преподавателя университета - 20%. 

Относительное представительство иностранных студентов в университете - 5%. 

Относительное представительство иностранных преподавателей в университете. 
Важнейшее научное учреждение в Испании CSIC (Национальный совет  по исследованиям) создаёт 

на основе данных из 20 3650 в мире рейтинг мировых университетов. 

The Webometrics Ranking of World Universities ( http://www.webometrics.info). 
Цель состоит в том, чтобы порядок университетов отражал их результаты в области обучения 

и исследований и передачи знаний другим, заинтересованным в Интернете. Объем информации, 

предоставляемой университетом, разделяется на 25% по рейтингам университетов, 25% - по резуль-

татам исследований и влияние университета ( impact ) - 50%.  

Оцениваются такие индикаторы, как: 

количество веб-страниц университета, качество и количество содержания предоставляемо-

го университетом в интернете, количество посешений веб-страниц университета, оценка универ-

ситета на веб-страницах других университетов, количество университетских ссылок, количество 

и качество материалов ( информационных,  учебных... ) предоставленных университетом в ин-

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university/rankings/
http://www.webometrics.info/
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тернете, количество ссылок и статей членов университета, зарегистрированных в базе Scolar 

Database, количество и качество гипертекстовых ссылок, языковые страницы в интернете (пред-

почитаются мировые языки). 

В международных измерениях успехов университетов определяются количественные дан-

ные, такие как отношение числа профессоров к числу всех учителей или к числу студентов, доля 

количества участников в запланированному число местю. Ни один из этих показателей  не узнаёт 

наиболее важные характеристики процесса образования - что студент изучает в ходе обучения, 

как знания применять, если студенты довольны со студией, как они учатся, какое качество их 

студентческой жизни, какое их применение на рынке труда, как они удовлетворены своими ра-

ботодателями и т. д. 

Методология ранжирования - Webometrics 

Рейтинг Web или Webometrics является крупнейшим академическим рейтингом университетов. 

Цель 

Цель состоит в том, чтобы оценить веб сайты, их дизайн или удобство использования или попу-

лярность их содержимого в зависимости от количества посещений и посетителей. 

Веб-метрический ранг  - это рейтинг всех университетов мира более чем 27 000. 

Мотивация 

Университетские власти должны пересмотреть свою политику веб, способствуя значительному  

увеличению объема и качества их электронных публикаций. 

Показатели 

Presence Rank –Присутствие – 5 %. 
Размер ( количество  веб-страниц ) основного веб-домена учреждения, включая в себя  все поддоме-

ны и все типы файлов. 

Impact Rank – Прозрачность -  50 %. 

Количество внешних сетей (подсети ). 

Opennes Rank  - Прозрачность или открытость– 10 %. 

Количестио цитат  от лучших авторов в зависимости щт источника. 

Exellence Rank  – Совершенств ( или учённый )35 %. 

Количество статей среди 10 лучших наиболее цитируемых в 26 дисциплинах за 5-летний период ( 

2011 – 2015 ). 
(Примечание. Актуализация  - январь – июль охватывая более 27 000 университетов. 

Рейтинги университетов также подвергаются критике. Особенно: 

оценка университета не может быть упрощена по нескольким индикаторам  и   также показывать их 

ранг, что результаты университетов в области образования практически не оцениваются и переоце-

ниваются результаты исследования, что преимущество имеют университеты в англоговорящих гос-

ударствах, что приоритеты имеют богатые университеты, у которых достаточно денег для исследо-

вания, что успешный ученый не всегда лучший учитель. 
В международных измерениях успехов университетов мы можем найти различные количе-

ственные данные, такие как отношение числа профессоров к числу всех учителей или числу студен-

тов, доля кандидатов - студентов, допущенных к запланированному числу мест. Однако ни один из 

этих показателей не определяет наиболее важные характеристики учебного процесса - то, что сту-

денты приобретают в ходе учёбы, и как их применять, насколько довольны  с учёбой, как они учат-

ся, какое качество их студентческой жизни и как они используются на рынке труда, как они удовле-

творены своими работодателями. 

В области унивурситетов нет международных измерений успеваемости студентов. Для ши-

рокого круга учебных программ это очень сложно. Вопрос о качестве образования во всем мире 

актуальный, и до сих  пор нет прямой оценки результатов обучения студентов на международ-

ном уровне. 
Оценка качества университетов сегодня почти исключительно осуществляется на основе их ре-

путации и результатов исследований. Информация о качестве высшего образования, которая в 

настоящее время отсутствует, имеет важное значение как для формирования политики в области 

высшего образования, так и для индивидуального принятия решений учащимися.  
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Оценка качества университетов сегодня проводится только на основе их репутации и эф-

фективности в исследованиях. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) 

реализировала проект Оценка результатов обучения в высшем образовании - исследование гибко-

сти (Assessment of Higher Education Learning Outcomens – Flexibility Study, далше только проект 

AHELO). 

Проект AHELO, направленный на оценку качества высшего образования , и его цель заключа-

лась в том, чтобы выяснить, можно ли оценить и сравнить результаты обучения в высшей школе 

между разными странами с различными культурами и языками. 

Целью проекта AHELO было разработать инструменты для оценки результатов высшего обра-

зования, которые могли бы применятся в различных культурных и языковых средах и для различ-

ных типов высших учебных заведений и унивурситетов. 

Европейская ассоциация университетов (EUA) и Европейская комиссия провели эксперимен-

тальный проект по оценке высших школ U - Multirank в 2010-2011 годах, представляя новые мно-

гомерные и многоцелевые инструменты оценки университетов в области образования и исследова-

ний (U – Multirank: a multi-dimensional global university ranking. 2012. http://www.u-multirank.eu/ ). 

Согласно методологии U-Multirank, университеты оцениваются по этим категориям индикаторов 

(Vaught, Ziegele, 2011): Обучение и учёба/ Исследования. Передача знаний. Международная ориен-

тация. Региональное обязательство. 
Оценка качества университетов также будет зависеть от региональных условий. Например, в 

Чешской Республике эти основные группы критерии: 

Достижение в науке: измеряется в базе данных RIV (регистр информаций о результатах ) в соот-

ветствии с научным направлением, также и цитат в международных журналах - например. база дан-

ных Scopus, Web of Science. 

Оценка передачи результатов на практике: стоит выяснить, сколько денег получают высшие 

школы  из частных источников. 

Способность к трудоустройству и трудоустройство выпускников на рынке труда: можно по-

мочь несколько упущенным высшим школам в регионах, на которые им приходится полагаться. 

Интернационализация высших школ: речь идет о поездке студентов в мир, а также о сотрудниче-

стве школьного персонала с коллегами за рубежом. 

Доля профессоров и преподавателей: вес этих критериев будет уменьшаться. 

Участие бакалавра и мобильность между школами: чувство поддержки мобильности в рамках 

Болонского процесса (создание Европейского пространства образования). 

Мы можем заключить, что даже нет договоренности о том, как определить качество университета, 

как искать качество университета, как ее развивать и измерять. В результате двусмысленного неза-

метного нащупывания качества существует состояние, в котором качество университета часто при-

ближается и часто с хорошим волеванием и со значительными усилиями, но часто несущественны-

ми, с помощью неэффективных процедур с низким эффектом (Turek, 2014). 
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რეზიუმე: საქართველოში მიმდინარე სოციალურმა, პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა პროცესებმა შესა-

ბამისი ასახვა პოვა განათლების სფეროში. განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ ცვლილებას თან ახლავს 

აღზრდისა და განათლების სფეროს შესატყვისი გარდაქმნა, რაც იწვევდა პედაგოგიკის პარადიგმის ცვ-

ლილებას. ამ თვალსაზრისით საქართველოში პედაგოგიკის პარადიგმამ და პედაგოგიკური მეცნიერების 

განვითარებამ  აღზრდის, სწავლებისა და სწავლის მიდგომებთან დაკავშირებით რამდენიმე ეტაპი გაია-

რა. ცოდნის დაგროვებასა და შესწავლა დამახსოვრებაზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო მოდელი 

მოძველდა და საჭიროებს განახლებას,  ძიებასა და აღმოჩენებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო მო-

დელით. 

საკვანძო სიტყვები: პარადიგმა, პედაგოგიკის დეფინიცია, ექსპერიმენტალური პედაგოგიკა, თანამშრომ-

ლობით-ჰუმანური პედაგოგიკა. 

  

Abstract: Social, political and economic processes occurring in Georgia  have been reflected in the field of 

education. Changes at the state level have been accompanied by relevant transformations in the field of education 

and upbringing which led to a change paradigm of pedagogy.  In this regard,  in Georgia paradigm of pedagogy 

and development of pedagogical science have   undergone several stages  related to upbringing, teaching and 

learning approaches.   Model of education that is based on accumulation of knowledge and learning through 

memorization has become outdated and it needs to be replaced the educational model based on search and dis-

covery. 

KeyWords: Paradigm, definition of pedagogy, experimental pedagogy, cooperative and humanistic pedagogy.  

  

 საქართველოში მიმდინარე სოციალურმა, პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა პროცესებმა 

შესაბამისი ასახვა პოვა განათლების სფეროში. პედაგოგიკის ისტორიიდან კარგად არის ცნობი-

ლი, რომ ყოველ ახალ, განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ ცვლილებას თან ახლავს აღზრდი-

სა და განათლების სფეროს შესატყვისი გარდაქმნა, რაც იწვევდა პედაგოგიკის პარადიგმის ცვ-

ლილებას. 

 პარადიგმა ნიშნავს საზოგადოდ აღიარებულ ნიმუშს, პრობლემის გადაჭრის მოდელს. 

მას იყენებენ სინამდვილის სხვადასხვა მხარის განმარტებისათვის. პედაგოგიკის სფეროში პა-

რადიგმა ნიშნავს სწავლების შინაარსის, ორგანიზაციის ფორმების, შეფასების ფორმებისა და 

კრიტერიუმების შერჩევას, სწავლებისა და აღზრდისადმი ახლებურ მიდგომას. 

 საზოგადოების განვითარებამ, ცოდნის მარაგის დაგროვებამ და სხვადასხვა მიზეზებმა 

განაპირობა დაგროვილი ცოდნის განზოგადების აუცილებლობა, რამაც განაპირობა ფილოსო-

ფიის, როგორც მეცნიერების აღმოცენება. მასში განსაკუთრებული ადგილი აღზრდისა და სწავ-

ლების პრობლემებმა დაიჭირა. მის დასტურად შეიძლება დავასახელოთ არისტოტელეს, პლა-

ტონის, სოკრატეს, კვინტილიანეს შრომები, რომელშიც ზნეობრივი, ესთეტიკური, ფიზიკური 

და შრომითი აღზრდის საკითხებია გაანალიზებული. 
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აღორძინების ეპოქის მოაზროვნეების მიერ სწავლა-აღზრდის პროცესში შემოტანილი 

იქნა ისეთი ძირითადი პრინციპები, როგორიცაა რეალური მეცნიერული ცოდნის სწავლება, შე-

მოქმედებითი აზროვნების, სამყაროს შემეცნების უნარის განვითარება (მ. მონტენი, ფ. რაბლე 

და სხვ.) თვალსაჩინოებით, უშუალო დაკვირვებით სწავლება, დამოუკიდებელი მუშაობის, 

სწავლის უნარის განვითარება, თვითმოქმედებისა და აქტიური უნარის განვითარება, სწავლის 

მშობლიურ ენაზე დაწყება, ესთეტიკური გრძნობების განვითარება ხატვის, მუსიკისა და ძერწ-

ვის საშუალებით. 

შუა საუკუნებში დიდმა გეოგრაფიულმა აღმოჩენებმა, წარმოებაში ახალი მიღწევების 

დანერგვამ, აღზრდისა და სწავლების პროცესში დაგროვილმა დიდმა გამოცდილებამ და ცოდ-

ნამ განაპირობა ის, რომ 1623 წელს ინგლისელმა ფილოსოფოსმა ფრენსის ბეკონმა თავის ნაშ-

რომში „მეცნიერებათა ზრდისა და ღირსების შესახებ” პედაგოგიკა ფილოსოფიიდან გამოყო 

როგორც მეცნიერების ცალკე დარგი, ხოლო იმავე საუკუნეში იან ამოს კომენსკიმ პედაგოგიკა 

ჩამოაყალიბა, როგორც მეცნიერება. მის პარადიგმად განისაზღვრა, რომ პედაგოგიკა არის სწავ-

ლების უნივერსალური ხელოვნება(5, 1). ჩამოყალიბდა სწავლების ახალი  შინაარსი, სწავლების 

მეთოდები, სწავლების დიდაქტიკური პრინციპები, სწავლების ორგანიზაციის  ფორმა(გაკვე-

თილი), ცოდნის შემოწმება - შეფასების ფორმები და მეთოდები. 

 საინტერესო გზა განვლო საქართველოში აღზრდისა და განათლების სისტემამ. „საქარ-

თველოში, ასევე მის გარეთ არსებულ საგანმანათლებლო ცენტრებში  წარმოებული შემოქმედე-

ბითი მოღვაწეობა საფუძვლად დაედო არა მხოლოდ იქ მყოფ ქართველთა დიდ მოაზროვნეე-

ბად ჩამოყალიბებას, არამედ, ზოგადად, ქართული გენის, ქართული აზროვნების, განათლები-

სა და კულტურის საერთო აღმავლობას. საუკუნეების მანძილზე ქართველი სახელმწიფო მოღ-

ვაწეებისათვის აღზრდა, განათლება და მათი განვითარება და აღმავლობა ითვლებოდა ქვეყნის 

მართვის აუცილებელ პირობად” (8, 180). 

საქართველოში პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების, დეფინიცია პირველად ილია ჭავ-

ჭავაძემ მოგვცა. მან 1863 წელს დაწერა წინასიტყვაობა გერმანელი პედაგოგის ქრისტიან ჰოტგი-

ლფ ზალცმანის (1744-1811 წ.წ.) „კონრადკიფერის” ქართული გამოცემისათვის. ამ წინასიტყვა-

ობაში ილია ჭავჭავაძე შემდეგნაირად არკვევს პედაგოგიკის (პედაგოღიის) საგანს: „პედაგოღია 

ბერძნული სიტყვაა, ნიშნავს ყმაწვილების აღზრდას, მეცნიერებას ყმაწვილის აღზრდაზედ..., 

არსებობს მეცნიერება - პედაგოგია, რომლის საგანი არის ყმაწვილების აღზრდა”. ილია ჭავჭა-

ვაძის შემდეგ პირველმა გიორგი წერეთელმა მოგვცა პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების, გან-

საზღვრება. „პედაგოღია ნიშნავს სწავლას აღზრდის შესახებ”; ეს მეცნიერება გვასწავლის იმას, 

თუ რა რიგად უნდა აღზრდა ყმაწვილს, ან რა თვისებების არის ყმაწვილის ნორჩი აგებულება, 

ან როგორ უნდა მოპყრობა ყმაწვილს”, - წერსიგი(2, 7). ილია ჭავჭავაძემ და გიორგი წერეთელმა 

არა მხოლოდ განმარტეს ტერმინი პედაგოგიკის წარმოშობა, არამედ ამცნეს საქართველოში მო-

ღვაწე განათლების დარგით დაინტერესებულ მკვლევარებს, რომ არსებობს ასეთი მეცნიერება. 

„ქართველმა განამანათლებლებმა არა მხოლოდ გაითავისეს ილიასეული მიდგომა მომავალი 

თაობის აღზრდის, სწავლებისა და განვითარების მეცნიერულ დონეზე წარმართვის აუცილებ-

ლობის შესახებ, არამედ უდიდესი ღვაწლი დასდეს ამ საქმეს”(8, 181). 

 პედაგოგიკა, როგორც მეცნიერება, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს მეოცე საუ-

კუნის დასაწყისიდანვე. მეოცე საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში  რამდენიმე ახალი პედაგო-

გიური თეორია გამოჩნდა: პრაგმატიზმი, პოზიტივიზმი, ექსპერიმენტული პედაგოგიკა, შრო-

მის სკოლა, ბიჰევიორიზმი, კონსტრუქტივიზმი და სხვ. ეს არის ეტაპი პედაგოგიკური მეცნიე-

რებისადმი დამოკიდებულების, მრავალი თეორიის, კამათისა და ჭეშმარიტების დადგენის ხა-

ნა. ახალმა პედაგოგიურმა ტექნოლოგიებმა და დანერგილმა სიახლეებმა გამოავლინა კლასი-

კური პედაგოგიური თეორიების და მის მიხედვით აგებული სასწავლო-სააღმზრდელო პროცე-

სის ნაკლოვანი მხარეები. ტრადიციული პედაგოგიკის პარადიგმა ვეღარ უზრუნველყოფდა 

ტექნოლოგიური რევოლუციის შესაბამისი სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის აგებასა და მი-

სი სასურველი მიმართულებით განვითარებას.ამ შემთხვევაში, ჩვენი აზრით, გასათვალისწინე-

ბელია, ისიც, რომ საკუთრივ აღზრდა აღმოცენებისთანავე ავტორიტარული ხასიათის იყო. რაც 
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განპირობებულია იმით, რომ აღზრდა იშვიათად ემთხვევა ბავშვის მოთხოვნებს. ბავშვის მიერ 

მცირეოდენი პროტესტის გამოხატვაც კი, აღმზრდელს იძულებულს ხდის ეძიოს ახალი გზები, 

მეთოდები მისთვის სასურველი შედეგის მისაღწევად. უმეტეს შემთხვევაში ეს ძიება დასჯის 

სახეს ღებულობდა. 

 მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს ფეხი აუწყო ქართულ-

მა პედაგოგიკურმა აზროვნებამ.  გასაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ექსპერიმენტული პედაგო-

გიკის აღმოცენებისა და განვითარების ეტაპი. საქართველოში მას საფუძვლად დაედო დიმიტ-

რი უზნაძის მიერ 1912 წელს  შექმნილი უნიკალური სამეცნიერო ნაშრომი „ექსპერიმენტალუ-

რი პედაგოგიკის შესავალი”. დიმიტრი უზნაძის მიერ პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე მეც-

ნიერულად იქნა დამტკიცებული მოზარდის აღზრდისათვის აუცილებელი ის პრინციპები და 

მეთოდები, რომლებიც ითვალისწინებენ ბავშვის სულიერი ცხოვრების ცოდნას. „ქართულ პე-

დაგოგიკურ აზროვნებაში ეს არის მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც პედაგოგიკა, ფსიქოლო-

გია და ფილოსოფია ურთიერთკავშირში აყალიბებენ თავიანთ მეცნიერულ პოზიციებს. დიმი-

ტრი უზნაძე იყო ის მეცნიერი, რომელმაც საქართველოში პედაგოგიკას თავისი ადგილი, რო-

ლი და კონკრეტული დანიშნულება მიუჩინა”(8, 183).მის პედაგოგიურ ნააზრევში ნათლად 

ჩანს, რომ პედაგოგიკა არის მეცნიერება აღზრდის შესახებ, ხოლო  პედაგოგიკისა და აღზრდის 

კანონების და კანონზომიერებების დადგენა–აღმოჩენა შეადგენს პედაგოგიკის კვლევის ძირი-

თად მიზანს და ამოცანას. მისი ღრმა რწმენით პედაგოგიკა არის მეცნიერება, ხელოვნება და 

პრაქტიკა.დიმიტრი უზნაძე ითვლება ქართული პედაგოგიკური მეცნიერების ერთ-ერთ ფუძე-

მდებლად  და ახალი პედაგოგიური პარადიგმის განმსაზღვრელად. 

 1921 წლიდან ქართული პედაგოგიკური აზროვნების განვითარებაში იწყება ახალი, 

რთული ეტაპი. რაც გამოწვეული იყო ქვეყნის საბჭოთა რუსეთის ანექსიით. მიუხედავად ამისა 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქართული პედაგოგიკური მეცნიერების განვითარების მთავარ სამიზ-

ნედ ევროპული სკოლა იქნა მიჩნეული. ამდენად, 1921-1930-იანი წლების ქართული საბჭოთა 

განათლების სისტემა გამოირჩეოდა პროგრესული განათლების ხაზით. ქართველი განმანათ-

ლებლები აქტიურად თანამშრომლობდნენ უცხოელ კოლეგებთან. დაიწყო ზრუნვა სწავლებისა 

და აღზრდის პროცესის გადახალისებისათვის. ცდილობდნენ დაენერგათ  სწავლებაში ისეთი 

ევროპული სიახლეები, როგორებიც იყო: მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობა, სწავლება 

ყოფილიყო არა მხოლოდ მასწავლებლის ახსნისა და წიგნის საშუალებით, არამედ ბუნებასთან 

უშუალო კავშირითა და რეალურ მოვლენებზე დაკვირვებით.  დაიწყო ძიება სწავლების  ორგა-

ნიზაციის ახალი ფორმებისა (დალტონ-გეგმა) და სწავლების ახალი მეთოდების (კომპლექსუ-

რი მეთოდი, პროექტული მეთოდი, შრომის მეთოდი) ლაბორატორიული მეთოდი, სწავლება 

კეთებით) დასანერგად. 

 დიმიტრი უზნაძეს, მარიამ ორახელაშვილს, ივანე ჯავახიშვილს, კ. ბერიძეს, მ. ზანდუ-

კელს, გ. კონიაშვილს, დ. დონდუას, პ. ჭანიშვილს, დ. გურგენიძეს აუცილებლად მიაჩნდათ, 

რომ ქართული პედაგოგიკური მეცნიერების პარადიგმა უნდა დაფუძნებოდა კლასიკური პე-

დაგოგიკისა და თანამედროვე პედაგოგიკის მიღწევებს, პედაგოგიკა უნდა განვითარებულიყო, 

როგორც თავისუფალი და დამოუკიდებელი მეცნიერება. 

მეოცე საუკუნის 30-50-იან წლებში ქართული საბჭოთა პედაგოგიკაში იცვლება პედაგო-

გიკის პარადიგმა, რამაც განაპირობა სწავლების შინაარსის, სწავლების ორგანიზაციის, სწავლე-

ბის მეთოდების, ცოდნის შემოწმება - შეფასების, სწავლების პრინციპების სწავლების მეთოდე-

ბის სხვაგვარად წარმოჩენა-კერძოდ, იგი დაემორჩილა საბჭოთა პოლიტიკას. საბჭოური აღზრ-

დის პოლიტიკა, მისი განხორციელების გზები და მეთოდები იყო უმთავრესი ამოცანა იმ დრო-

ის პედაგოგიკური მეცნიერებისათვის. აქვე უნდა  აღვნიშნოთ პედოლოგიის განვითარების პე-

რიოდი. „პედოლოგები ანკეტებისა და ტესტების მეთოდებით აწარმოებდნენ მოსწავლეთა და 

მათი მშობლების კვლევას და მიზნად ისახავდნენ დაესაბუთებინათ, რომ სწავლაში მოწაფეთა 

წარუმატებლობა, მათი ქცევის ცალკეული დეფექტები განპირობებულია მემკვიდრეობითი და 

სოციალური ფაქტორებით”(12, 68). 1936 წელს პედოლოგიის თეორია და პრაქტიკა გაუქმდა სა-

ბჭოთა საქართველოში. 
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ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში მრავალი წლის განმავლობაში პედაგოგიკის სასწა-

ვლო კურსი ისწავლებოდა რუსულიდან თარგმნილი სახელმძღვანელოებით. დამკვიდრდა პე-

დაგოგიკის, როგორ მეცნიერების ასეთი განმარტება: პედაგოგიკა არის მეცნიერება პოროვნების 

კომუნისტურად აღზრდის, სწავლებისა და განათლების შესახებ. 

განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ დავით ლორთქიფანიძის  მთავარი  რედაქციით 1956 

და 1969 წელს გამოცემული სახელმძღვანელო „პედაგოგიკა”. მასში პედაგოგიკა განმარტებუ-

ლია, როგორც მეცნიერება „მოზარდის აღზრდისა და სწავლა-განათლების შესახებ”, ხოლო „სა-

ბჭოთა პედაგოგიკა განმარტებულია, როგორც მეცნიერება  მოზარდი თაობის კომუნისტური 

აღზრდის, განათლებისა და სწავლების შესახებ”(6, 6). ეს განმარტება წითელ ხაზად გასდევს სა-

ქართველოში  მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში  პედაგოგიკაში გამოცემულ სახელმძღვანელო 

წიგნებს.  

          მე-20 საუკუნის 60 -იანი წლებიდან პროგრესულად მოაზროვნე პედაგოგების მიერ საბჭო-

თა კავშირში, ჩამოყალიბდა რამდენიმე ექსპერიმენტული პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური მიმა-

რთულება სწავლების პროცესში  უმცროსკლასელთა შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით. 

1964 წელს ქართველმა მეცნიერებმა და პედაგოგებმა  ჩამოაყალიბეს ექსპერიმენტული დიდაქ-

ტიკის ლაბორატორია. მოგვიანებით ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გახდა  შალვა ამონაშვი-

ლი. მეცნიერმა აღმოაჩინა ბავშვი, როგორც პიროვნება, სწავლების თანასწორუფლებიანი წევრი, 

როგორც განუმეორებელი ინდივიდი. დაიწყო მცდელობა პედაგოგიკის პარადიგმაში შესული-

ყო გარკვეული ცვლილება. აქედან ეყრება საფუძველი პიროვნულ თანამშრომლობით ჰუმანურ 

პედაგოგიკას, რომლის ფუძემდებლად მიჩნეულია ქართველი პედაგოგი და მეცნიერი შალვა 

ამონაშვილი. მაგრამ უშედეგოდ. 

          1986 წლიდან საბჭოთა ხელისუფლების მიერ გამოცხადებულმა გარდაქმნის კურსმა განა-

თლებაზეც მოახდინა გავლენა. მოხდა სკოლის დე იდეოლოგია. რეფორმა მიზნად ისახავდა გა-

ნათლების ჰუმანიზაციას, შინაარსის, ფორმების, სწავლებისა და აღზრდის მეთოდების შეცვ-

ლას. მოხდა განათლების დეცენტრალიზაცია. 

        ამრიგად,  1921 წელს გასაბჭოებიდან 1991 წლამდე, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე,  განათ-

ლება  საქართველოში გახდა საბჭოთა განათლების სისტემის ნაწილი, ყველა რეფორმა და ცვ-

ლილება ბუნებრივად  აისახებოდა  საქართველოში არსებულ საგანმანათლებლო სისტემაზე 

და პედაგოგიკურ აზროვნებაზე. მიუხედავად ამისა, საქართველოში პედაგოგიკური მეცნიერე-

ბის განვითარებამ, მისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებამ შესაძლებელი გახადა  განათ-

ლების სისტემის მეცნიერული მართვის ისეთი უმთავრესი პრობლემების გადაწყვეტა, როგო-

რებიცაა სასწავლო გეგმების, სასწავლო პროგრამების, სახელმძღვანელოების, სწავლების შინაა-

რსისა და ორგანიზაციული ფორმების, მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების სრუ-

ლყოფა, სკოლისა და ოჯახის ურთიერთკავშირის რეგულირება, მოზრდილთა შორის განათ-

ლების პრობლემების მოგვარება, წერა-კითხვის უცოდინარობის აღმოფხვრა  და სხვ. 

 1990-2000 წლებში გამოიცა  ქართულ რეალობაზე დაფუძნებული პედაგოგიკის სახელმ-

ძღვანელოები, რომელთა ავტორები არიან: ვ. გაგუა, ზ. ცუცქირიძე, ა. გობრონიძე, შ. მალაზო-

ნია, ნ. ვასაძე. აღნიშნული სახელმძღვანელოები განთავისუფლებულია საბჭოური იდეოლოგი-

იდან და პედაგოგიკის მეცნიერებას განსაზღვრავენ მეცნიერებას, როგორც „მოზარდის აღზრ-

დის, სწავლებისა და განათლების შესახებ”. 

  კაცობრიობის განვითარებამ, სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროგრესმა გააფართოვა პედაგოგი-

კის, როგორც მეცნიერების  ჩარჩოები. იგი არ არის მეცნიერება მხოლოდ ბავშვის/ მოზარდის 

აღზრდისა და განათლების შესახებ. არამედ ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისში  წამოიჭრა 

სრულიად  ახლებური პრობლემები პედაგოგიკის თეორიასა და პრაქტიკაში. ისინი თავისი არ-

სით გასცდნენ ტრადიციული პედაგოგიკის კვლევის სფეროს. სამოქმედო დევიზად იქცა  სწავ-

ლებისადმი სხვაგვარი მიდგომა - „სწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე”.  პედაგოგიკური მეც-

ნიერების ფუნქცია და დანიშნულება შეეხო არა მხოლოდ ბავშვს ან მოზარდს, არამედ პიროვ-

ნებას მისი ცხოვრების ყველა ეტაპზე. პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების, დანიშნულება არის 

არა მხოლოდ მოზარდი თაობის, არამედ, საერთოდ, ადამიანის პიროვნების აღზრდა. ვხვდე-
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ბით კიდეც შესაბამის განმარტებებს. მაგ., ი.კ. ბაბანსკის აზრით, „პედაგოგიკის საგანი არის 

ადამიანის აღზრდა, როგორც საზოგადოების განსაკუთრებული ფუნქცია”. ხოლო ი.პ. პოდლა-
სის განმარტებით, „პედაგოგიკა ეს არის მეცნიერება ადამიანის აღზრდის შესახებ„ და ა.შ. აღზ-

რდაში აქ ფართო მნიშვნელობით იგულისხმება განათლება, სწავლება და განვითარება. ამის 

გამო, მსოფლიო პედაგოგიურ ლექსიკონში ხშირად გამოიყენება ახალი ტერმინები - „ანდრო-
გოგიკა” (წარმოდგება ბერძნული სიტყვიდან „ანდროს” - მამაკაცი, „აგო” - აღზრდა) და „ანთ-

როპოგოგიკა” (წარმოდგება ბერძნული სიტყვიდან „ანთროპოს” - ადამიანი და „აგო” - აღზრ-

და)“(2,  8). 

ჩვენს მიერ გაანალიზებული მასალების საფუძველზე დადგინდა, რომ საქართველოში 

პედაგოგიკის პარადიგმამ და პედაგოგიკური მეცნიერების განვითარებამ  აღზრდის, სწავლე-

ბისა და სწავლის მიდგომებთან დაკავშირებით რამდენიმე ეტაპი გაიარა, რომელიც გამოირჩე-

ოდა განვითარების სპეციფიკური მახასიათებლებით: 

 მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარი-საქართველოში პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერე-

ბის დეფინიცია. ქართული ეროვნული სკოლისა და ქართული ეროვნული პედაგოგიკის 

საფუძვლების ჩაყრა; 

 1910-1920 წლები თავისუფალი აღზრდისა და ექსპერიმენტული პედაგოგიკის დამკვიდ-

რების პერიოდი. პედაგოგიკური მეცნიერებისადმი დამოკიდებულების, მრავალი თეო-

რიის, კამათისა და ჭეშმარიტების დადგენის ხანა; 

 1920-1930 წლები - პროგრესული განათლების დამკვიდრების პერიოდი. „შრომის სკო-

ლა”; 

 1931-1960 წლები - ტრადიციული, ავტორიტარული სწავლება „სწავლების სკოლა”. მასწა-

ვლებელი სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის წარმმართველი. 

 1960-1990 წლები - განმავითარებელი სწავლების, ჰუმანური პედაგოგიკისა და რეფორმის 

პერიოდი; 

 1990 წლიდან დღემდე-აქტიური ცვლილებებისა და რეფორმის პერიოდი; 

საბჭოთა კავშირის დაშლამ ხელი შეუწყო საქართველოში დემოკრატიული ფასეულობე-

ბის განვითარებას, რამაც ასახვა ჰპოვა პედაგოგიური მეცნიერების განვითარებაში. როგორც იკ-

ვეთება პედაგოგიკური მეცნიერების სიახლეები არა მხოლოდ ახალ თეორიებსა და მიმართუ-

ლებებს სთავაზობენ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეს, არამედ ღრმად იჭრებიან მისი გან-

ვითარების რთულ და მრავალწახნაგოვან სივრცეში. 

ამ რთული პროცესების შედეგად  ჰუმანისტურმა-პედაგოგიკურმა აზრმა  თანამედროვე 

სამყაროს შესთავაზა ახალი ტიპის პარადიგმული მოდელები, რომელთა  მიხედვითაც სასწავ-

ლო-სააღმზრდელო საქმიანობის მთავარი მიზანი არ უნდა იყოს მზა ცოდნის ათვისება-დამახ-

სოვრებაზე ორიენტირბული პიროვნების აღზრდა-ჩამოყალიბება, არამედ პიროვნებას სკოლის 

კედლებიდანვე უნდა ჩამოვუყალიბოთ აზროვნების ისეთი წესი, რომელიც ორიენტირებულია 

მუდმივად განახლებად ცოდნის ძიებაზე და მისი მოპოვებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გა-

მომუშავებაზე. 

დღეს მიმდინარეობს კამათი იმის შესახებ, რომელი მიმართულება ავტორიტარული, 

თუ ჰუმანისტური მოიტანს  უკეთეს შედეგს. უფრო მეტიც, მკვლევართა გარკვეული ნაწილი 

აცხადებს, რომ ავტორიტარულმა პედაგოგიკამ ამოწურა თავისი თავი. 

როგორც აღვნიშნეთ, მეოცე საუკუნის დსაწყისში ამ თვალსაზრისით მრავალი თეორია 

და მიმართულება ჩამოყალიბდა, მაგრამ სწორედ ამ დროს ჩამოყალიბდა და დამკვიდრდა პე-

დაგოგიკა საქართველოში როგორც მეცნიერება. მაგრამ კამათი კვლავ გრძელდებოდა. ასეა 

დღესაც. მეცნიერთა ნაწილი პედაგოგიკის ვიწრო ჩარჩოებში (მხოლოდ ბავშვის, მოზარდის აღ-

ზრდა)  მოქცევას ცდილობს. ვფიქრობთ, რომ ეს დიდი შეცდომაა, რადგან პედაგოგიკას თავის 

კვლევის საგნად მთლიანდ პიროვნება მიაჩნია. პიროვნების ფორმირება-ჩამოყალიბებაში  სო-

ციალურ გარემოსთან ერთად აღზრდას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ნაწილი კი პედაგოგიკას 

არ მიიჩნევს მეცნიერებად.  მეცნიერთა გარკვეული ჯგუფი (რ. ბალანჩივაძე, ი. ბასილაძე, ჯ. 

ჯინჯიხაძე), კი ფიქრობს, რომ პედაგოგიკის პოზიციების შესუსტება გამოიწვია, იმან რომ ის 

მოწყდა ფილოსოფიას, ფსიქოლოგია მაღალი დოზით შეიჭრა პედაგოგიკაში,რეალურიპედაგო-
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გიური პროცესი, რეალური პრაქტიკა, როგორც წესი იმართება არა ზოგადპედაგოგიკური იდე-

ებით და პრინციპებით, არამედ მეთოდიკური იდეებით და პრინციპებით. 

     საქართველოში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუქმდა პედა-

გოგიური ფაკულტეტები და მას განათლების ფაკულტეტი ეწოდა, მასწავლებლის მომზადების 

პროგრამებში ამოღებული იქნა ისეთი საგნები, როგორებიცაა „აღზრდის თეორია” და „პედაგო-

გიკის ისტორია”. 

 საქართველოში სწავლება-აღზრდის პროცესში მიმდინარე ოცდახუთწლიანმა რეფორმე-

ბმა და პრაქტიკულმა ცვლილებებმა უარყო ავტორიტარული პედაგოგიკისათვის დამახასიათე-

ბელი გარემო. ჩვენდა სამწუხაროდ, ბევრი ცვლილება მექანიკურად იქნა გადმოღებული დასა-

ვლეთის საგანმანათლებლო პრაქტიკიდან და სათანადოდ არ იქნა გააზრებული  და შეჯერებუ-

ლი სწავლა-აღზრდის კუთხით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან.  

  დღეს ინტერნეტ საიტებზე, პერიოდულ ჟურნალებში დაისვა კითხვები, რომელი ტერმინე-

ბი უნდა გამოვიყენოთ ადრეული „აღზრდა” თუ „განათლება”? მიაჩნიათ,  რომ მიზანშეწონი-

ლია „აღზრდის” ჩანაცვლება ახალი ტერმინით –„განათლება”. პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ 

უნდა გაესვას ხაზი, რომ განათლების ჰოლისტური განმარტება მოიცავს„აღზრდის “ტრადიცი-

ულ გააზრებას. მეორე: ვინაიდან ქვეყანაში დამკვიდრებულია ტერმინი „განათლების სისტემა” 

(რომელიც არ წარმოადგენს მხოლოდ შინაარსობრივი ცოდნის სწავლა-სწავლების პროცესის 

ორგანიზების სისტემას და სოციალური პედაგოგიკის ასპექტებსაც მოიაზრებს) და სკოლამდე-

ლი განათლება მისი განუყოფელი ნაწილია, მართებული იქნება სწორედ ტერმინ „განათლე-

ბის” გამოყენება. ხშირად, სამწუხაროდ, სკოლამდელი განათლების სფეროში მონაწილე მხარე-

ები პასუხისმგებლობას თავს არიდებენ მისთვის „აღზრდის” ფუნქციის მინიჭებით, რითაც 

ხდება სკოლამდელი განათლების დაკნინება და მისი წარმოჩენა, როგორც საგანმანათლებლო 

სისტემის ნაკლებ მნიშვნელოვანი საფეხურისა”(10). 

    „იმდენად, რამდენადაც აღზრდა აღმზრდელ-აღსაზრდელის ურთიერთობას გულისხმობს 

და ამ ურთიერთობაში აღმზრდელის აღსაზრდელზე ზემოქმედებასც გულისხმობს, თანამედ-

როვე ლიბერალური აზროვნების წარმომადგენლები, ყოველნაირად გაურბიან „აღზრდის” ცნე-

ბის ხსენებას და მას საჭიროა თუ არ არის საჭირო „განათლების” ცნებით ცვლიან. პედაგოგიკა 

განმარტებულია არა როგორც მეცნიერება აღზრდის შესახებ, არამედ როგორც ცოდნის მნიშვ-

ნელოვანი სფერო. უფრო მეტიც აღზრდასთან ერთად „სწავლებისა” და „განათლების” ცნებებიც 

არაპირველხარისხოვან ცნებებად არიან მიჩნეული”(1, 223). 

    როგორც პროფ. რ. ბალანჩივაძე წერს - „საქმე ის არის, რომ აღზრდა აუცილებლად გული-

სხმობს აღმზრდელს, რომელსაც საკუთარი სააღმზრდელო სისტემა გააჩნია, აქვს აღზრდის სა-

განგებო მეთოდები /წახალისების, დასჯის/, რომლებიც გულისხმობს ზემოქმედებას აღსაზრ-

დელზე. მთელი ეს სააღმზრდელო სისტემა კი მთლიანად ართმევს ადამიანს თავისუფლებას, 

ან საგრძნობლად ზღუდავს მას. დღევანდელი დემოკრატიის პირობებში ასეთი შეზღუდვები 

მიუღებელია და ამიტომ დღეს მთელი აქცენტი  კეთდება განათლებაზე და არა აღზრდაზე”(1, 

367). 

    საინტერესოა პესტალოცისეული „განათლების” ცნების გაგება. „თუ სწავლებაცა და აღზრ-

დაც პროცესია, განათლება არის მათგან მიღებული შედეგი”(1,85-86). სწავლების პროცესში 

ადამიანი იღებს ცოდნას, იწრთობს  აზროვნებას, იმტკიცებს მეხსიერებას და ნებისყოფას, ივი-

თარებს საჭირო უნარ-ჩვევებს, ახდენს საკუთარი იდეების პრაქტიკულ რეალიზებას. აღზრდის 

პროცესში კი ყალიბდება მოქალაქედ, ზნეობრივი, ესთეტიკური, ფიზიკური, რელიგიური, 

შრომითი და ა.შ. თვალსაზრისით. განათლება კი არის მათი გზით. განათლება არის მიზანი, 

რომელიც მიღწეულ უნდა იქნეს სწავლებისა და აღზრდის გზით. ჩვენ ვეთანხმებით პროფ. რე-

ვაზ ბალანჩივაძის აზრს, რომ „განათლების” ცნების შინაარსის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიან-

ტი არის სწორედ პესტალოცისეული ვარიანტი”(1, 86). 

   ჩვენ დავაზუსტებთ და შემოგთავაზებთ „განთლების” ცნების ჩვენეულ ვარიანტს. განათ-

ლება  არის ადამიანის მიერ ცოდნის განსაზღვრული სისტემის ძიებისა და ათვისების მიზანმი-

მართული აქტივობა, რომელიც აუცილებლად  კულტურულ გარემოში ხორციელდება აღზრ-
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დისა და სწავლების პროცესის გზით  და ადამიანის პიროვნების  ფორმირებას, სრულყოფას 

ისახავს მიზნად. 

   მიგვაჩნია, რომ ტერმინების დემისტიფიკაციას კი არა აქვს ამ ეტაპზე მნიშვნელობა, არა-

მედ აუცილებელია პედაგოგიურ პარადიგმათა მუდმივი ცვლილება.  რასაც ადასტურებს ის-

ტორიულად დამკვიდრებული, განათლების წიაღში აღმოცენებული პედაგოგიკის, როგორც 

მეცნიერების განვითარების გზა, თანამედროვე მეცნიერულ-თეორიული დისკუსიები და პრაქ-

ტიკის შედეგების ანალიზი. ადამიანის პიროვნების აღზრდის, სწავლების, მისი პიროვნებად 

ფორმირების გარეშე წარმოუდგენელია საზოგადოების განვითარება. 

    ცოდნის დაგროვებასა და შესწავლა-დამახსოვრებაზე ორიენტირებული  საგანმანათლებ-

ლო მოდელი მოძველდა და საჭიროებს განახლებას,  ძიებასა და აღმოჩენებზე დაფუძნებული 

საგანმანათლებლო მოდელით. ვფიქრობთ, რომ ქართული საგანმანთლებლო სივრცე მოით-

ხოვს ქმედით ჩარევას, არა მხოლოდ ტრადიციული ხალხური პედაგოგიკით ნასაზრდოები 

პრობლემების წვდომას, არამედ თანამედროვე პედაგოგიკისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნების 

განათლების სისტემის საფუძვლიან ცოდნასაც, ქართულ რეალობასთან მის მისადაგებას. 

  ამ თვალსაზრისით გთავაზობთ პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების ჩვენეულ განმარტე-

ბას: პედაგოგიკა არის ინტერდ მეცნიერება, კულტურულ გარემოში ადამიანის აღზრდის, სწავ-

ლების, განათლების და   პიროვნებად ფორმირების, შემოქმედებით ძიებაზე, კრიტიკულ აზ-

როვნებაზე ორიენტირებული თეორიისა და პრაქტიკის კვლევის პროცესი, პიროვნების განვი-

თარების ბუნებრივ მონაცემთა და სოციალურ მოთხოვნილებათა  შესაბამისად, მისი  ცხოვრე-

ბის ყოველ ეტაპზე. 
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რეზიუმე:  წინამდებარე  სტატია განიხილავს შვეიცარიაში გურმანი კომპანიების მიერ ჩატარებულ კვ-

ლევის შედეგებს, რომლებმაც გამოავლინეს მენეჯერების საკვალიფიკაციო უნარ-ჩვევები და მართვის 

ხერხები და მიანიჭეს მათ უმაღლესი კატეგორია. აქვე მიმოხილულია ის უნარები, რომლებიც შეიძინეს 

მათ  პრაქტიკაში ხშირი გამოყენების შედეგად. აქედან გამომდინარე, ჩეხეთის რესპუბლიკაში წარადგი-

ნეს რეკომენდაციები მენეჯმენტის სწავლების მიზნით. 

საკვანძო სიტყვები: უნარ-ჩვევები, მენეჯერები, პრაქტიკა, განათლება.   

 
Abstract: This paper discusses the significant skills and tools of managers who have been identified by the research of 

gourmet companies in Switzerland and can be labeled as top. Here is an overview of these skills acquired on the basis 

of their frequency of use in practice. The recommendations on this basis are made for teaching management in the 

Czech Republic. 
Key words: skills, managers, practice, education 

 

Experience for Education Managers from Foreign Practice 

უცხოური პრაქტიკის  გამოცდილება მენეჯერების მომზადებისთვის 

 
 

Introduction 

The aim of the research was to analyze whether the teaching of different managerial skills corresponds to 

the frequency of their use in top gastronomic firms. Swiss companies were selected as reference. This was 

due to the well-known quality of tourism services, the interest of the country in tourism and the high level 

of Swiss education. Switzerland has a long-standing tradition in the tourism industry and concentrates on 

qualitative tourism growth bringing profits not only for companies, but also for the state budget.  

  Schools are taught here in a good way and with an emphasis on the usability of the knowledge and skills 

they have achieved in practice. As an example, we can introduce schools (Tatar, 2015): 

- Ecole Hôtelière de Lausanne, 

- Glion Institute of Higher Education, 

- Les Roches International School, 

- Swiss Hotel Management School. 

Information was gathered through a questionnaire survey with respondents, including senior executives, 

senior and middle managers, and first-line managers in the area of restaurants, bars and catering companies 

in the Swiss canton of Zurich. 107 questionnaires were evaluated. 
Questionnaire survey 

The submitted questionnaire contained three sets of questions. 

- general data - age, gender, job position, business type. 

- the importance of skills - 14 management skills were mentioned, to which the respondents had to write the 

order of importance of their use. 

- management tools used by managers - the purpose was to find out what tools the managers use and in 

what frequency. 
Collected data 

a) General data 

Leaders, top and middle managers, and first-line managers in restaurants, bars and catering companies in 

the Swiss Canton of Zurich are from 62% female (66 women, 41 men). The age of these workers exceeds in 

66% of cases 39 years (ratio of 71 elders, 36 younger). 
b) The importance of skills 

Each of these managers, based on their experience and opinions, set the ranking of the skills of a quality 

manager. The results are shown in table 1, where the average ranking represents a rating that is somewhat 

equivalent to a 1 to 5 grade. In this case, however, the average ranking scale is between 1-14. 
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Table 1. - Overview of the importance of managerial skills (Source – own research)  

 

Managerial skills Rank Sum of rank Average rank 

Organizational skills 1 362 3,4 

Communication skills 2 445 4,2 

Quick decision 3 561 5,2 

Problem solving 4 661 6,2 

Setting goals 5 678 6,3 

Staff management 6 736 6,9 

Time analysis 7 796 7,4 

Motivation 8 924 8,6 

Delegation 9 929 8,7 

Change management 10 1029 9,6 

Coaching 11 1036 9,7 

Rating performance 12 1040 9,7 

Negotiation skills 13 1046 9,8 

Conducting meetings 14 1168 10,9 

 

In Graph 1, the average rank of importance of managerial skills is shown more clearly. 
 

 
Graph 1 - Overview of the average rank of importance of managerial skills (source - own research) 

Interestingly, men and women think slightly about the importance of some skills. In table 2 is an overview 

of the data. Only the average ranking is shown for a group of 66 women and for a group of 31 men.  

Table 2 - Overview of the order of importance of managerial skills by respondent tender (own res.) 
 

Managerial skills Men Women 

 Rank Average rank Rank Average rank 

Organizational skills 1 3,2 1 3,1 

Communication skills 4 6,0 2 3,7 

Quick decision 2 4,7 3 5,7 

Problem solving 5 6,6 4 5,8 

Setting goals 3 5,4 6 6,8 

Staff management 7 7,2 5 6,4 

Time analysis 6 7,1 7 8,1 

Motivation 11 8,9 9 8,4 

Delegation 9 8,4 12 9,2 

Change management 8 8,1 8 8,3 

Coaching 13 9,5 13 9,4 

Rating performance 12 9,1 11 9,1 

Negotiation skills 10 8,6 10 9,0 

Conducting meetings 14 11,9 14 10,9 
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In graph 2, the order of importance of managerial skills is shown more clearly. 

 
Graph 2 - Overview of the order of importance of managerial skills with respect to respondents' gender 

(source - own research) 

 

c) Management tools used by managers 

Managers spoke about driving tools. They had a choice of three options given by the scale: 

- I use it normally, 

- I use occasionally, 

- I do not use. 

From the questionnaires, the data were presented, the parts of which are shown in tab. 3 and 4. Here are the 

opinions of experienced managers aged under 39 (Table 3) and over 39 years (Table 4). Bold figures can be 

considered as reliable. 
 
Table 3- Using management tools (up to 39 years) 
 

Tool Uses standard 

error  

[%] 

Interval of 95% 

reliability 

[%] 
 Normally 

[%] 

Occasionally  

[%] 

Not use 

[%] 

Charisma 77,4 14,3 8,3 4,6 68,4 – 86,3 

Promise of reward 76,2 11,9 11,9 4,6 67,1 – 85,3 

Threat of 

punishment 
60,7 26,9 12,4 5,2 50,5 – 70,8 

Personal respect 75,0 14,3 10,7 4,7 65,7 – 84,3 

Self-enforcement 40,5 23,8 35,7 5,4 30,0 – 51,0 

Encouragement 88,1 4,8 7,1 3,5 81,2 – 95,0 

(Jonášová, 2017) 

Graphic processing of the table is in Graph 3. 
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Graph 3 - Using management tools (up to 39 years) (Jonášová, 2017). 
 
 

Table 4 - Using management tools (over 39 years) 
 

Tool Uses standard 

error  

[%] 

Interval of 95% 

reliability 

[%] 
 Normally 

 

[%] 

Occasionally  

 

[%] 

Not use 

[%] 

Charisma 72,4 26,7 0,9 4,1 64,3 - 80,5 

Promise of 

reward 
69,8 9,5 20,7 4,3 61,5 - 78,2 

Threat of 

punishment 
52,6 25,9 21,5 4,6 43,5 - 61,7 

Personal respect 60,4 25,9 13,8 4,5 51,4 - 69,2 

Self-

enforcement 
29,3 39,7 31,0 4,5 30,8 - 48,6 

Encouragement 59,5 38,0 2,5 4,6 50,5 - 68,4 

 
(Jonášová, 2017) 

Graphic processing of the table is in Graph 4 

 
Graph 4 - Using management tools (over 39 years) (Jonášová, 2017). 

Frequency of use of different tools differs in both groups. 
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Younger managers usually use the encouragement (88.1%), charisma (77.4%), the promise of a reward 

(76.2%). 

Older managers typically use their charisma (72.4%), a promise of reward (69.8%), personal account 

(60.4%). 

Conclusion 

The results of exploring the importance of skills did not bring anything surprising. The views of men and 

women differ only slightly. The importance of essential skills has been confirmed. The most important five 

skills are for both groups: 

- organizational skills, 

- communication skills, 

- quick decision making, 

- problem solving, 

- setting targets. 

Managers of both age categories most often use: 

- charisma, 

- encouragement, 

- a promise of reward, 

- personal respect. 

It is recommended to orientate practical training on organizational and communication skills, to set goals 

correctly and  solve various problems. It is advisable to include assertive skill training - the art of defending 

your rights or others without it at the expense of others. 
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Comparison of Perception of Advantages and Disadvantages of Entrepreneurship  

by University Students  

 უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ აღქმის უპირატესობების  და მეწარმეობის   

ნაკლოვანებების შედარება    

 
რეზიუმე: სტატიის მიზანია უნივერსიტეტის სტუდენტებს  შორის აღქმის უპირატესობების  და მეწარმე-

ობის  ნაკლოვანებების შედარება. კითხვარის კვლევაში  ჩართული იყო  1352 სტუდენტი  ჩეხეთის, სლო-

ვაკეთის და პოლონეთის 25 უნივერსიტეტიდან. აღწერილობითი სტატისტიკის ინსტრუმენტები, Z - ქუ-

ლა, კონტინგენტის ცხრილები, ჰიპოთეზების შეფასებისათვის გამოყენებულ იქნა  კი- კვადრატული  

კრიტერიუმები. მეწარმეობაში ყველაზე  განსაკუთრებული პროცენტი ნაჩვენები იყო სტუდენტების მი-
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ერ  პოლონეთიდან (38.1%), შემდეგ მოჰყვება სლოვაკეთი (35.7%) და ჩეხეთის რესპუბლიკა (26.9%). გავა-

რკვიეთ, რომ უპირატესობები პოზიტიურ გავლენას ახდენს და პოლონეთის სტუდენტებს შორის მეწარ-

მეობისადმი მიდრეკილებას მეტი უპირატესობა ენიჭება (50.1%), ვიდრე სლოვაკეთსა  (42.3%) და ჩეხე-

თის რესპუბლიკაში (35.5%), "მეწარმეს გააჩნია უფრო მეტი ფინანსური რესურსები და უკეთესი პოზიცია 

საზოგადოებაში”. აღმოვაჩინეთ, რომ ნაკლი  "მეწარმეს დრო არა აქვს თავისი ოჯახისთვის” უარყოფით 

გავლენას ახდენს მეწარმეობისადმი  პოლონელი სტუდენტების მიდრეკილებაზე, ვიდრე ჩეხეთსა და 

სლოვაკეთის რესპუბლიკებში. 

საკვანძო სიტყვები: კოლეჯის სტუდენტი, მეწარმეობის უპირატესობები, მეწარმეობის ნაკლოვანებები, 

მეწარმეობისადმი მიდრეკილება. 

 
Abstract: The aim of the paper is the comparison of the perception of advantages and disadvantages of 

entrepreneurship among the university students. 1352 students from 25 Czech, Slovak and Poland universities were 

involved in the questionnaire survey. Tools of descriptive statistics, Z-score, contingency tables, Chi-square test were 

used for the evaluation of the hypotheses. The most exceptional interest in entrepreneurship was shown by students 

from Poland (38.1%), followed by Slovakia (35.7%), and the Czech Republic (26.9%). We found out that the ad-

vantages “the entrepreneur has more financial resources and a better position in society” positively influences propen-

sity for entrepreneurship for students in Poland (50.1%) than the Slovak (42.3%) and Czech Republic(35.5%). We 

found out that the disadvantages “the entrepreneur has no time for his family” negatively influences propensity for 

entrepreneurship for students in Poland than the Czech and Slovak Republic.  

Keywords: college student, advantages of entrepreneurship, disadvantages of entrepreneurship, propensity for entre-

preneurship 

 
Introduction 

Entrepreneurship is a significant part of the economic system of every country, having important 

effects on the growth of the entire society. Therefore, many authors put emphasis on the role of small and 

medium-sized enterprises (SMEs) in the effective functioning of an economic system (Cepel et al., 2018; 

Czarniewski, 2016). 

The graduating students are potentially entrepreneurs in each country. At a present a career choice 

for a young person finishing a college studies is very difficult. The advantages and disadvantages of entre-

preneurship play a key position for next life of students. The propensity for the entrepreneurship is influ-

enced by multiple determinants, among which we can include working occupancy, social status, salary, re-

alization of their own abilities. 

Theoretical background 

Papayannakis et al. (2006) stated that entrepreneurship has emerged as an important mechanism for 

economic growth and job creation. Entrepreneurship education is something new in Europe, and the debate 

about the need and the way of introduction of specific entrepreneurship courses in higher education institu-

tions is ongoing.  

College education creates conditions for the student to become a good entrepreneur. This statement 

was confirmed by many studies. Lafuente et al. (2013) reported that people with a college degree are more 

interested in entrepreneurship and owning a business in comparison with people who do not have a college 

degree. Plotnikova et al. (2016) found that the individuals who had a university degree chose to be entre-

preneurs as they believe that they have decent knowledge for business management. 

Ahmedova (2015) states that access to finance is the most important factor for SMEs to be competi-

tive on the market. Business with sufficient external sources can innovate and invest, which enables them to 

be more successful in the competitive environment. Ahmedova states too that the economic benefits are 

most important for start of businesses. 

Most important advantages are: the entrepreneur has more financial resources and a better position in 

society (Preisendörfer et al., 2012), the entrepreneurship offers better career growth and interesting job pos-

sibilities (Winkel et al., 2013)  and the entrepreneurship offers to fully utilize self-abilities (Sorenson, 

2018). 

Most important advantages are: the entrepreneur does not have a steady income (Pica et al., 2011), 

the entrepreneur has no time for his family (Robertson et al., 2000) and the entrepreneur does not have a 

positive image in the society (Fraser & Simkins, 2016). 

Aim, methodology and data 

The main aim of the paper is to compare the advantages and disadvantages of entrepreneurship 

among students operating in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland.  The secondary aim of the  

paper  is to assess the factors that influence students´ attitude to the entrepreneurship in selected countries. 
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The results presented in this paper are a part of extensive research: „Comparison of the preferences of uni-

versity students between the Czech Republic (CR), Slovak Republic (SR) and Poland (PL) in their profes-

sional lives and propensity for the entrepreneurship“. The research was conducted at Tomas Bata Universi-

ty in Zlín in the year 2017. 1352 students were interviewed by method of random selection. The question-

naire consisting of 43 questions was formulated to investigate the attitudes of students in the Czech Repub-

lic, Slovak Republic and Poland. Following statistic hypotheses were evaluated to fulfill the main objective 

of the paper: 

 H1A: There are statistically significant differences in the assessment of access to advantages among 

students by nationality. H1B: There are statistically significant differences between the nationalities of 

students who agree (I agree completely and I agree) that the entrepreneur has more financial resources 

and a better position in society.  

 H2A: There are statistically significant differences in the assessment of access to disadvantages among 

students by nationality. H2B: There are statistically significant differences between the nationalities of 

students who agree (I agree completely and I agree) that the entrepreneur has no time for his family.  

 H3A: There are statistically significant differences in the students’ propensity to start a business after 

university graduation by nationality. H3B: There are statistically significant differences between 

students who agree to start a business after graduation by nationality. 

The goal was to determine whether the students’ nationality influences the assessment of the following fac-

tors (F): It is assumed that the formulated statements for factor F1 (F11, F12, F13, F14) and F2 (F21, F22, 

F23 and F24) are the most significant. 

F1: The advantages of entrepreneurship. 

F11: Advantages of entrepreneurship outweigh the disadvantages. 

F12: Entrepreneur has more financial resources and a better position in society. 

F13: Entrepreneurship offers better career growth and interesting job possibilities. 

F14: Entrepreneurship offers to fully utilize self-abilities. 

F2: The disadvantages of entrepreneurship. 

F21: Disadvantages of entrepreneurship outweigh its advantages. 

F22: Disadvantages of entrepreneurship is that the entrepreneur does not have a steady income. 

F23: Disadvantages of entrepreneurship is that the entrepreneur has no time for his family. 

F24: Disadvantages of entrepreneurship is that the entrepreneur does not have a positive image in the socie-

ty. 

 

Students were able to express their opinion about their interest in doing business after graduating 

from university, stated as:  

Y: "I am convinced that I will be doing business after graduating from college."  

For the above statement, students could reply with one of the following answers: (A1) "I completely agree 

", (A2) "I agree", (A3) "No attitude", (A4) "I disagree" or (A5) "I do not agree at all".  Following statistical 

tools of descriptive statistics (tables, descriptive characteristics - sum) were used in addressing formulated 

hypotheses of partial research. We applied methods as absolute frequency and method of sorting the re-

sponses in evaluating statements. The number of variations of each statement was 5 (A1, …, A5). Method 

of simple sorting was used to express the relative frequency of positive responses of statement. An-

other used method was the relationship between qualitative variable of statistical characteristics 

(statement, type of country) utilizing contingency table and contingency intensity. Contingency inten-

sity was measured using Pearson coefficient of contingency, which is based on the square contingen-

cy. Z-score was used to determine significant statistical differences in the evaluation of statements of 

students´ answers by country of study. 

In this research we addressed 409 students from 14 universities in the Czech Republic, 568 students 

from 8 universities in Slovak Republic and 375 students from 3 universities in Poland. Structure of 

students by gender studying at universities: 

 in the Slovak Republic: 216 males (38.03%), 352 females (61.97%). Students from the Slovak 

Republic are studying at universities in the following cities: Bratislava, Trenčín, Žilina, 

Prešov, Banská Bystrica, Zvolen, Košice. 
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 in Czech Republic: 156 males (38.14%), 253 females (61.86%). Students from the Czech Re-

public are studying at universities in the following cities: Liberec, Brno, Praha, Olomouc, 

Pardubice, Ostrava, Zlín. 

 in Poland: 145 males (38.7%), 230 females (61.3%). Students from the Czech Republic are 

studying at universities in the following cities: Nicolaus Copernicus University in Toruń, 

University of Gdańsk, University of Szczecin. 

Results and discussion 

In the following tables (see Table 1 and Table 2), we present the absolute values of evaluation of ad-

vantages and disadvantages of entrepreneurship among students Czech Republic, Slovak Republic 

and Poland. 

Table 1. Evaluation of advantages of entrepreneurship by students from CR, SR and PL 

F11 CR PL SR F12 CR PL SR 

A1 23 56 41 A1 16 50 25 

A2 195 176 253 A2 129 138 215 

Proportion 

A1+A2 [%] 
53.3 61.9 51.8 

Proportion A1+A2 

[%] 
35.5 50.1 42.3 

A3 105 81 114 A3 83 91 107 

A4 83 50 146 A4 173 73 206 

A5 3 12 14 A5 8 23 15 

Chi-square 48.954 Chi-square 84.377 

P- value* < 0.00001 P- value* <0.00001 

F13 CR PL SR F14 CR PL SR 

A1 39 72 73 A1 88 80 123 

A2 210 200 369 A2 267 205 371 

Proportion 

A1+A2 [%] 
60.9 72.5 77.8 

Proportion A1+A2 

[%] 
86.8 0.76 87 

A3 87 48 73 A3 23 54 45 

A4 69 46 52 A4 30 25 25 

A5 4 9 1 A5 1 11 4 

Chi-square 52.332 Chi-square 34.746 

P- value* < 0.00001 P- value* 0.00003 

Note: CR – Czech Republic, SR – Slovak Republic, PL - Poland. Source: own calculations. 

The results presented in Table 1 show that there are statistically significant differences in the students' as-

sessment of the claims related to access to advantages among students by nationality (F11, F12, F13 and 

F14: p-value < the level of significance). The H1A hypothesis is accepted. 
 
Table 2. Evaluation of disadvantages of entrepreneurship by students from CR, SR and PL 

F21 CR PL SR F22 CR PL SR 

A1 3 9 16 A1 30 67 47 

A2 85 48 161 A2 207 170 303 

Proportion A1+A2 

[%] 
21.5 15.2 31.2 

Proportion A1+A2 

[%] 
57.9 63.2 61.6 

A3 102 80 109 A3 55 41 78 

A4 199 181 253 A4 113 79 134 

A5 20 57 29 A5 4 18 6 

Chi-square 71.222 Chi-square 52.258 

P- value* <0.00001 P- value* <0.00001 

F23 CR PL SR F24 CR PL SR 

A1 43 56 58 A1 7 26 9 

A2 153 138 214 A2 42 64 85 

Proportion A1+A2 

[%] 
47.9 51.7 47.8 

Proportion A1+A2 

[%] 
12.0 24.0 16.5 

A3 64 52 86 A3 80 69 144 

A4 130 100 191 A4 254 136 295 

A5 19 29 19 A5 26 80 35 

Chi-square 17.919 Chi-square 122.865 

P- value* 0.021 P- value* <0.00001 

Note: CR – Czech Republic, SR – Slovak Republic, PL - Poland. Source: own calculations. 
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The results presented in Table 2 show that there are statistically significant differences in the students' as-

sessment of the claims related to access to disadvantages among students by nationality (F21, F22, F23 and 

F24: p-value < the level of significance). The H2A hypothesis is accepted. 
 
Table 3. Comparison of Positive Response by students between CR, PL, and SR 
 

F12 CR/PL PL/SR CR/SR F23 CR/PL PL/SR CR/SR 

Proportion 

A1+A2 [%] 

35.5/ 

50.1 

50.1/ 

42.3 

35.5/ 

42.3 

Proportion 

A1+A2 [%] 

47.9/ 

51.7 

51.7/ 

47.8 

47.9/ 

47.8 

Z- score -4.154 2.379 -2.096 Z- score -1.066 1.156 1.316 

P – value* 0.000 0.017 0.027 P – value* 0.285 0.246 0.187 

Notes: * P- value on level of significance 0.05; CR – Czech Republic; PL – Poland; SR – Slovak Republic. 

Source: own calculations. 

 

From Table 3, it is apparent that there are significant differences between the CR and PL (p-value = 0.000), 

between PL and SR students (p-value = 0.017). Also, there are significant differences between students 

from CR and SR in the agreed attitudes for F12 (p-value = 0.027). The hypothesis H1B is accepted. By 

pairwise comparison (CR/PL; PL/SR; CR/SR) of students' attitudes according to their nationality on disad-

vantage (F23: the entrepreneur has no time for his family), there are no statistically significant differences, 

as all the achieved p values are higher than the level of set significance, by comparison. The hypothesis 

H2B is rejected 
 
Table 4. Evaluation of students' interest to be an entrepreneur after graduation 
 

Y CR PL SR Y CR/PL PL/SR CR/SR 

A1 33 50 46 
Proportion A1+A2 

[%] 
26.9/38.1 38.1/35.7 26.9/35.7 

A2 77 93 157 Z- score -3.362 -0.747 2.923 

A3 108 117 168 P – value* <0.001 0.453 0.004 

A4 145 74 148 

 

A5 46 41 49 

Chi-

square 
37.426 

P- value* <0.001 

Notes: * P- value on level of significance 0.05; CR – Czech Republic, SR – Slovak Republic, PL - Poland. 

Source: own calculations. 

 

The results summarised in Table 4 show that there are statistically significant differences in the students’ 

assessment of the mentioned claim (Y). Students’ nationality affects the evaluation of interest in entrepre-

neurship after graduation. Hypothesis H3A is accepted. Students from Poland (38.1%) and Slovakia 

(35.7%) are more interested in entrepreneurship after graduation than students from the Czech Republic 

(26.9%). There are no differences between students according to the nationality of the PL and the SR in the 

agreed attitudes towards entrepreneurship (p-value = 0.453). Hypothesis H3B is partially accepted because 

between: a) the CR and PL; b) the CR and SR are significant differences in the agreed attitudes towards 

entrepreneurship. 

Conclusion 

The aim of paper was to compare the advantages and disadvantages of entrepreneurship among stu-

dents in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland as well as to define the advantages (disad-

vantages) that determine the propensity of students for entrepreneurship in selected countries. The 

results confirmed that the perception of the mentioned advantages and disadvantages that affect the 

decisions of pre-productive population in the countries (Czech Republic, Slovak Republic and Po-

land) are different.  

This research was conducted on the sample of 1352 students in the Czech Republic, Slovak Republic, 

Poland and is of a local character. Identifying other factors such as government support, social envi-

ronment, family, education and their statistical evaluation leaves room for further research of the 

factors that determine the propensity of students for the entrepreneurship. 
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დიფერენცირებული მიდგომების შედეგები დაწყებით კლასებში 

The Results of Differentiated Approaches in Primary Classes 

 
რეზიუმე. სტატიაში საუბარია დიფერენცირებულ სწავლებაზე, რომელიც გვთავაზობს მოსწავლის ნი-

ჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების ყოველმხრივ გათვალისწინებას. დიფერენცირებული სწავლება 

წარმოადგენს სკოლის მოდერნიზაციის ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებას. სწავლების დიფერენციაცია 

თანამედროვე ეტაპზე არის განათლების დემოკრატიზაციისა და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტო-

რი. დიფერენციაცია არის სასწავლო პროცესის ორგანიზება მოსწავლეთა ჯგუფების დომინირებადი მა-

ხასიათებლების გათვალისწინებით, ხოლო ინდივიდუალიზაცია გულისხმობს ყოველი მოსწავლის გან-

საკუთრებულობის გათვალისწინებას. დიფერენცირებული სწავლება გამოდის, როგორც ინდივიდუა-

ლიზაციის პირობა და საშუალება, ხოლო მისი მიზანია ყოველი მოსწავლის მისი შესაძლებლობებისა და 

ნიჭიერების დონეზე სწავლება, სწავლების მისადაგება მოსწავლეთა სხვადასხვა ჯგუფების თავისებურე-

ბებზე. 

საკვანძო სიტყვები: დიფერენცირებული სწავლება, განშრევება, დიაგნოსტიკა, მზაობა, კვლევა. 
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Abstract. The paper deals with differential teaching, which offers the thorough consideration of student's gift, 

inclination and interests. Differential teaching is one of the leading directions of school modernization. The dif-

ferentiation of teaching at the modern stage is the determining factor of democratization and humanization of 

education. Differentiation is to organize the learning process means dominant characteristics of students' groups, 

and individualization considers each student’s peculiarities. Differential teaching is considered as a condition and 

means of individualization, and its objective is to teach each student at the level of his / her ability and talent, to 

adapt the teaching to the peculiarities of different groups of pupils. For research we used diagnostic tests devel-

oped by the Georgian Primary Education Program and aimed to reveal in which competence the student has a 

problem. By means of such an approach the students were able to correct existing problems and enroll better pre-

pared into the next grade 

Key words: differentiated teaching, split, diagnostics, readiness, survey. 

 

დიფერენცირებული სწავლება გვთავაზობს მოსწავლის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტე-

რესების ყოველმხრივ გათვალისწინებას. დიფერენცირებული სწავლება წარმოადგენს სკოლის 

მოდერნიზაციის ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებას. სწავლების დიფერენციაცია თანამრდროვე 

ეტაპზე არის განათლების დემოკრატიზაციისა და ჰუმანიზაციის განმსაზღვრელი ფაქტორი. 

დიფერენციაცია არის სასწავლო პროცესის ორგანიზება მოსწავლეთა ჯგუფების დომინი-

რებადი მახასიათებლების გათვალისწინებით, ხოლო ინდივიდუალიზაცია გულისხმობს ყოვე-

ლი მოსწავლის განსაკუთრებულობის გათვალისწინებას. დიფერენცირებული სწავლება გამო-

დის, როგორც ინდივიდუალიზაციის პირობა და საშუალება, ხოლო მისი მიზანია ყოველი მოს-

წავლის შესაძლებლობებისა და ნიჭიერების დონეზე სწავლება, სწავლების მისადაგება მოსწავ-

ლეთა სხვადასხვა ჯგუფების თავისებურებებზე. 

დიფერენცირებული სწავლების დანერგვა ნიშნავს: ინფორმაციის შეგროვებას მოსწავლეე-

ბის მზაობის, ინტერესებისა და სასწავლო პროფილის შესახებ; ამ ინფორმაციის გამოყენებას, 

სწავლების პროცესისა და შეფასების დიფერენცირებისთვის; სასწავლო სტრატეგიების ფართო 

სპექტრიდან ისეთი მიდგომების შერჩევას, რომლებიც მოსწავლეების კონკრეტულ მოთხოვნებ-

სა და საჭიროებებს ყველაზე კარგად მიესადაგება. 

დიფერენცირებული სწავლების სხვადასხვა (განშრევება, სასწავლო კონტრაქტები, კუბუ-

რები) მეთოდები პედაგოგს საშუალებას აძლევს, რომ ამოცანების სირთულე და ფორმატი მოს-

წავლეების განსხვავებულ საჭიროებებს მიუსადაგოს. ჩვენ განვიხილავთ განშრევების მეთოდს. 

განშრევება - როდესაც დავალების განშრევებას ვახორციელებთ, ჩვენ მის რამდენიმე ვარიანტს 

ვქმნით, რაც საშუალებას გვაძლევს დავალება მოსწავლეებს მათი მზაობის მიხედვით მივუსა-

დაგოთ. ამ დროს უნდა მოვიძიოთ ან შევიმუშავოთ ისეთი აქტივობა, რომელშიც ჩვეულებრივ 

პირობებში მოსწავლეების ამა თუ იმ ასაკობრივ ჯგუფს ჩავაბამდით. შემდეგ კი ამავე აქტივო-

ბის დამატებითი ვარიანტები უნდა მოვამზადოთ, რომელიც მოსწავლეთა წინასწარი შეფასები-

სას ჩვენს მიერ აღმოჩენილ საჭიროებებს პასუხობს. გახსოვდეთ, რომ ყველა ამოცანა გულისყუ-

რით უნდა იყოს შერჩეული, რათა ბავშვებს უხერხულობა არ შეუქმნას; ამასთანავე უნდა იყოს 

მიმზიდველი, საინტერესო და პატარებისთვის ნამდვილ გამოწვევას შეიცავდეს. 

დიფერენცირებულ გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დაჯგუფება და გადაჯგუფება ხშირად და 

მოქნილად ხდება. იგი ემყარება: მოსწავლის მზაობას; მოსწავლის ინტერესს ამა თუ იმ მათემა-

ტიკური სასწავლო მასალის მიმართ; მოსწავლის სასწავლო პროფილს კონკრეტულ მათემატი-

კურ სასწავლო მასალაზე მუშაობის კუთხით; გარემო პირობებსა და სხვადასხვა სოციალურ ას-

პექტს. მოქნილი, მოკლევადიანი დაჯგუფება, დავალების მიზნებიდან გამომდინარე, მასწავ-

ლებლის ან თავად მოსწავლეების მიერ ხორციელდება; ზოგჯერ კი დაჯგუფებას შემთხვევითი 

ხასიათი აქვს. როდესაც ბავშვებს მრავალ ასეთ მოკლევადიან ჯგუფში უწევთ მეცადინეობა, 

ისინი ყველა თანაკლასელთან მუშაობას ეჩვევიან, რაც განაპირობებს თანამშრომლობითი საკ-

ლასო გარემოს ჩამოყალიბებას.  

განშრევებული გაკვეთილი დიფერენცირების მეთოდია, რომელიც კონკრეტულ სტანდარ-

ტზე, საბაზისო იდეასა და ცნებებზეა ორიენტირებული. ის მოსწავლეებს სთავაზობს ცოდნის 
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შეძენის რამდენიმე გზას, რომელიც მათ ინტერესებზე, მზაობის ხარისხსა და სასწავლო პრო-

ფილზეა მორგებული.  

თუ გაკვეთილების განშრევებას განვახორციელებთ, უზრუნველყოფილი იქნება წარჩინე-

ბული მოსწავლეების საჭიროებების დაკმაყოფილება? ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. 

თუ განშრევებული გაკვეთილი კონკრეტულ საკითხთან/უნართან მიმართებაში მოსწავლის 

მზაობაზეა მორგებული, მაღალი ალბათობით ამ დროს წარჩინებული მოსწავლეების საჭიროე-

ბები დაკმაყოფილებული იქნება. როდესაც მზაობაზე დაყრდნობით ხდება გაკვეთილის განშ-

რევება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასწავლებელი კარგად აცნობიერებს სასწავლო საკითხის მიმართ 

მოსწავლეების განსხვავებულ მზაობას და ამ განსხვავებულ საჭიროებებზე რეაგირებს გაკვე-

თილის განშრევებით.   

მზაობაზე დაყრდნობით სწავლების განშრევებისას ხშირად გამოყოფენ სამ შრეს – მათთ-

ვის, ვისი მზაობაც აღემატება მოლოდინებს, შეესაბამება მოლოდინებს და ჯერ ვერ აკმაყოფი-

ლებს მოლოდინებს. თუმცა, სწავლების სამ შრედ დაყოფა სავალდებულო სულაც არ არის. რეა-

ლურად შრეების რაოდენობა დამოკიდებულია კლასში მზაობის არსებულ დიაპაზონზე. გახ-

სოვდეთ: თქვენს მიერ მოსწავლეთა მზაობის შეფასების საფუძველზე განშრევებას ერთი კონკ-

რეტული საკითხის სწავლებისას ვახორციელებთ. როდესაც სხვა საკითხზე გადახვალთ, აუცი-

ლებელია მოსწავლეთა გადაჯგუფება შეიცვალოს. 

თითოეულ შრეზე მორგებული ჯგუფების რაოდენობა შეიძლება განსხვავებული იყოს, 

ისევე როგორც ჯგუფებში ბავშვების რიცხვი. ჩვენი მიზანი ხომ მოზარდების მზაობის მიხედ-

ვით დაჯგუფებაა და არაერთი ზომის ჯგუფების შედგენა. მაგალითად, პირველი შრე შეიძლე-

ბა მოიცავდეს ორ სამკაციან ჯგუფს, მეორე შრე - ოთხ-ოთხი მოსწავლისაგან შედგენილ ხუთ 

ჯგუფს, მესამე კი ერთ ჯგუფს ორი ბავშვის შემადგენლობით.  

კლასში განშრევების განხორციელებამდე მასწავლებლებს უკვე უნდა გქონდეთ გაკვეთი-

ლების მართვის მკაფიოდ გაწერილი გეგმა, რომელიც ბავშვებს ჯგუფურად მუშაობის სტრუქ-

ტურას შესთავაზებს. ამას გარდა, მზად უნდა გქონდეთ “ღუზის ჩაშვების” აქტივობები მათთ-

ვის, ვინც დავალებაზე მუშაობას ნაადრევად დაასრულებს ან მუშაობა უჭირს და თქვენი დახ-

მარების მოლოდინშია. ასევე კარგი იქნება, თუ სკოლის ადმინისტრაციას და მშობლებს წინას-

წარ გააფრთხილებთ, რომ კლასში ახალი სტრატეგიის დანერგვას გეგმავთ და ამასთან დაკავში-

რებით მათ კითხვებსაც უპასუხებთ. 

2016-17 სასწავლო წლის ოქტომბერ-ივნისში ჩემს მაგისტრანტთან ერთად  ჩავატარეთ კვ-

ლევა ქ. ქუთაისის ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის 32-ე საჯარო სკოლის მე-3, მე-4 და მე-6 

კლასებში. 

 აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო: მათემატიკის გაკვეთილებზე დიფერენცირებული სწავ-

ლების დანერგვით სასწავლო კომპეტენციებში მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლება.  მიზნის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი იყო დაგვედგინა  მათემატიკაში მოსწავლის სწავლის 

დონე წლის დასაწყისში, პრობლემის გამოსწორებისათვის გაგვეხორციელებინა დიფერენცირე-

ბული სწავლება და დაგვედგინა, თუ როგორ შეიცვლება მოსწავლეთა ცოდნის დონე სასწავლო 

წლის დასასრულს. 

კვლევისათვის გამოვიყენეთ სპეციალურად გამზადებული სადიაგნოსტიკო ტესტები, რო-

მელიც შემუშავებული არის საქართველოს დაწყებითი განათლების პროგრამის მიერ. ტესტები 

დალაგებული იყო სირთულის მიხედვით. იგი შეიცავდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვა-

ლისწინებულ სრულ კურსს, რომლის საშუალებითაც შევძელით დაგვედგინა მოსწავლეთა მო-

მზადების დონე. 

  კვლევის ანალიზით, ვფიქრობთ, კარგად ჩანს დიფერენცირებული გაკვეთილის წარმატე-

ბა. წრიული დიაგრამის დაყოფა შემდეგნაირად მოხდა: დაბალი შედეგი (0-40 ქულა); საშუალო 

შედეგი (41-70 ქულა); მაღალი შედეგი (71- 100 ქულა) 

კვლევის შედეგად გამომჟღავნდა ვის რა კომპეტენციაში ჰქონდა პრობლება. შესაბამისად 

დავგეგმეთ დიფერენცირებული გაკვეთილები და შევეცადეთ პრობლემის გამოსწორება. დი-

ფერენცირებული გაკვეთილი ჩავატარეთ 2-ჯერ, სხვა შემთხვევაში ვატრებდით კონსქტრუქტი-
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ვისტულ გაკვეთილებს დიფერენცირების ელემენტებით. ივნისის დასაწყისში ისევ ჩავატარეთ 

დიაგნოსტიკური ტესტირება და შედეგი  მივიღეთ ასეთი: 

მე-4 კლასი  ოქტომბერი     მე-4 კლასი ივნისი 

მე-3 კლასი  ოქტომბერი მე-3 კლასი  ივნისი 

მე-6 კლასი   ოქტომბერი 
მე-6 კლასი ივნისი 

კვლევამ დაგვანახა, რომ დიაგნოსტიკური ტესტები საშუალებას გვაძლევს, დავადგინოთ 

ეროვნული სასწავლო გეგმის, რომელ კომპედენციაში აქვს ამა თუ იმ მოსწავლეს პრობლემა. 

შედეგების ანალიზით შეიძლება მომზადდეს სწორად დაგეგმილი დოფერენცირებული გაკვე-

თილი ან უმეტეს შემთხვევაში კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი დიფერენცირების ელემენ-

ტებით.  ივნისში ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევა კი გვაძლევს იმის მტკიცებას, რომ ასე-

თი მიდგომა დიდად დაეხმარება მოსწავლეებს გამოასწორონ არსებული პრობლემები და უკეთ 

მომზადებული გადავიდნენ შემდეგ კლასში. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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ივანე როსტომაშვილის პედაგოგიურ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა 

Pedagogical – Educational Work of Ivane Rostomashvili 

 
რეზიუმე: ივანე როსტომაშვილი XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეო-

და საქართველოს მრავალ კუთხეში. მან უდიდესი სამსახური გაუწია საინგილოს, კახეთის, ჯავახეთისა 

და საერთოდ ქართველ მოსახლეობას. თავისი პედაგოგიურ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობით დიდი წვ-

ლილი შეიტანა ქართველი ხალხის კულტურულ დაწინაურებასა და ეროვნული ცნობიერების დაცვა-შე-

ნარჩუნებაში.  ივანე როსტომაშვილმა დატოვა მდიდარი პედაგოგიური მემკვიდრეობა. ერთ-ერთმა პირ-

ველმა დაამუშავა სკოლამდელი აღზრდის თეორიის საკითხები. გამოთქმული ჰქონდა საინტერესო მო-

საზრებები ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: მშობლიური და რუსული ენების სწავლება, შრომითი და ფი-

ზიკური აღზრდა, ანბანის სწავლება, ბავშვის სწორმეტყველების განვითარება და ა.შ. იგი მოითხოვდა  

სახალხო განათლების გარდაქმნას, ტექნიკური განათლების დანერგვას.  

საკვანძო სიტყვები: პედაგოგიური მოღვაწეობა, სახალხო განათლება, გიმნაზია, საქალაქო სასწავლე-

ბელი. 

Abstract: Ivane Rostomashvili  provided pedagogic activities on the eve of XIX-XX centuries in many parts of 

Georgia. He made a great contribution in education Saingilo, Kakheti, Javakheti and Georgian population. With 

his pedagogical and educational work he contributed to the cultural promotion and preservation of national 

consciousness of Georgian people.  Ivane Rostomashvili left a rich pedagogical heritage. He was one of the first 

who developed the issues of theory of preschool upbringing. He had interesting opinions on topics such as teach-

ing native and Russian languages, labor and physical education, teaching the Alphabet, proper speech develop-

ment…He demanded the transformation of the public education and the implementation of technical education. 

Keywords: pedagogical activities, public education, gymnasium, city teacher. 

       

       ივანე როსტომაშვილი XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი ინტელიგენციის 

ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენელი იყო. ჩვენს მიერ მოძიებული მასალიდან ნათლად 

ჩანს, რომ იგი აქტიურად მოღვაწეობდა ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში - საქართველოს სხვა-

დასხვა კუთხეში. მისი საქმიანობის ძირითადი სფერო იყო განათლება.  პედაგოგიური მოღვა-

წეობის პირველი ასპარეზი იყო  ჯერ კახის და შემდეგ ზაქათალის სასწავლებლები. ,,იგი არ 

კმაყოფილდებოდა მარტოოდენ ვიწრო სასკოლო მუშაობით და ხალისით ეწეოდა ფართო კუ-

ლტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობას ინგილოთა  შორის”, (5, 62) - წერდა ილია მაისურაძე.  
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სკოლის მუშაობა ძვირფესვიანად გარდაქმნა. სკოლის ეზოში გააშენა ხეხილის ბაღი და  ვენახი. 

სკოლის გარეთ დარჩენილ მოზრდილთათვის შემოიღო საკვირაო სკოლა. კვირაობით უსასყი-

დლოდ ასწავლიდა ასევე საინგილოს მოზრდილ მოსახლეობას (3, 286). ქართული წერა-კითხ-

ვის ხალხში გავრცელება და მათი ქომაგობა მეფის ხელისუფლების მოხელეებისათვის მიუღე-

ბელი აღმოჩნდა. ამიტომ მოხსნეს სამსახურიდან, დააპატიმრეს და პასუხისგებაში მისცეს. 1880 

წელს ციხეს თავი დააღწია ილია ჭავჭავაძისა და დიმიტრი ყიფიანის დახმარებით. ამის შემდეგ 

იგი დაბრუნდა მშობლიურ კუთხეში, დაინიშნა თელავის საქალაქო სასწავლებელში. იქაც ეწე-

ოდა აქტიურ მოღვაწეობას: დაარსა ბიბლიოთეკა-სამკითხველო, საკვირაო სკოლა, სახალხო ბა-

ნკი, სავაჭრო კოოპერატივი „დეპო”. ენერგიულად ახორციელებდა მოსახლეობის კულტურულ-

საგანმანათლებლო საქმიანობას. თავისი მოღვაწეობით იქაც ადგილობრივი მოხელეებისათვის 

მიუღებელი აღმოჩნდა და მოაშორეს თელავს.      

        ივანე როსტომაშვილი იმ მამულიშვილთა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებსაც წლების განმავ-

ლობაში მოუხდათ საქმიანობა სამცხე-ჯავახეთში. მან თავისი მოღვაწეობით მოკრძალებული 

წვლილი შეიტანა საქართველოს ამ ძირძველი კუთხის მოსახლეობის კულტურულ დაწინაუ-

რებასა და ეროვნული ცნობიერების დაცვაში. სამცხე-ჯავახეთში ორ სხვადასხვა პერიოდში მო-

უხდა მოღვაწეობა. პირველად 1889-1894 წლებში. იგი მივლინებულ იქნა ახალქალაქის საქალა-

ქო სკოლის ინსპექტორად. ,,ივანე როსტომაშვილმა ჯავახეთში ჩასვლისთანავე მიზნად დაისა-

ხა იქაური დაბეჩავებული ხალხის უმეცრებასა და სიდუხჭირეში ყოფნის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

ხელი მოჰკიდა მოსახლეობაში სახალხო განათლების დანერგვას, ქართული ენის აღდგენა-და-

ცვა-შენარჩუნებას”(4, 172). იგი  ჭირისუფლად მოევლინა ადგილობრივ ქართველ მოსახლეო-

ბას. კერძოდ, მის სახელთან არის დაკავშირებული ჯავახეთის ძველი ისტორიული  ძეგლების 

გადარჩენა. ,,მან ფოტოაპარატით მომარჯვებულმა შემოიარა საქართველოს ეს უძველესი ნაწი-

ლი, რომელიც იმ ხანებში, გარეშე და შინაური მტრებისაგან გაძარცვული, უნუგეშო მდგომარე-

ობაში იყო. თვითმპყრობელობის მიერ ამ მხარეში ჩამოსახლებული უცხო ტომთაგან ნადგურ-

დებოდა მესხეთ-ჯავახეთის ისტორიული ძეგლები. ფეხით თუ ცხენით შემოიარა მთელი კუთ-

ხე. გარდა იმისა, რომ იზრუნა მათ გადარჩენაზე, მოახერხა მათი ფოტოგრაფირება. აღწერა ნა-

სოფლარები, ეკლესია-მონასტრები, ციხე-კოშკები, შეკრიბა მდიდარი ისტორიული და არქეო-

ლოგიური მასალა. მთელი ეს მასალა 1898 წელს რუსულ ენაზე გამოაქვეყნა კრებულში: 

,,Материалы для описания местностей и племен Кавказа“.  მის არქეოლოგიურ აღწერილობას იმ-

თავითვე მაღალი შეფასება მისცეს ცნობილმა მეცნიერებმა და მოღვაწეებმა: ექვთიმე თაყაიშვი-

ლმა, მოსე ჯანაშვილმა და ილია ალხაზიშვილმა. იმავე წელს კრებული გამოიცა ქართულ ენა-

ზეც (9, 12). თავისი მრავალმხირვი საქმიანობით დიდი წვლილი შეიტანა  მოსახლეობის განათ-

ლებასა და ეროვნული ცნობიერების გაძლიერებაში. 

          1894 წელს ივანე როსტომაშვილმა, თავის ოჯახთან ერთად, იძულებით დატოვა ახალქა-

ლაქი,  საცხოვრებლად გადავიდა თბილსში, სადაც განაგრძო პედაგოგიურ-კულტურულ-სა-

ზოგადოებრივი მოღვაწეობა. წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა და ვაჟთა კომერციულ სასწავ-

ლებელში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად დაინიშნა. თანამშრომლობდა 

პრესასთან, 1901 წელს დაარსა ისტორიულ-არქეოლოგიური და გეოგრაფიულ-ეთნოგრაფიული 

ჟურნალი ,,მოგზაური”, 1910 წელს კი დაარსა რევოლუციური გაზეთი ,,სინათლე”. XIX საუკუ-

ნის 80-იანი წლებიდან ,,ივერიასა” და ,,დროებაში” სისტემატურად აქვეყნებდა პუბლიცისტურ 

სტატიებს, საბავშვო მოთხრობებს, მხატვრულ ნარკვევებს და ა.შ. მისი ერთ-ერთი დამსახურება 

იყო ქართული წიგნების გამოცემა და გავრცელება ხალხში: „1896 წელს მან ჩვეული ენთუზია-

ზმით წამოიწყო იაფფასიანი ბროშურების გამოცემა წლიური ხელმოწერით და მკითხველებს 

მარტო ამ ერთი წლის განმავლობაში თვრამეტი სახელწოდების წიგნაკი მიაწოდა, რომლებიც 

ეხებოდა პრაქტიკული ცხოვრებისათვის გამოსადეგ საკითხებს სოფლის მეურნეობიდან, ჰიგი-

ენიდან, სწავლა-აღზრდის სფეროდან, გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრებიდან, ეთნოგრაფიიდან, 

გეოგრაფიიდან და სხვ.“ (6, 6). მოგვიანებით დააარსა სახალხო და საყოველთაო გამოცემათა სე-

რია, „სახალხო წიგნები გამოსადეგ ცნობათა”, „ი. როსტომაშვილის იაფ-ფასიანი გამოცემა სტე-

ფანე ზუბალაშვილის საფასით”.  
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        ივანე როსტომაშვილის მრავალმხრივი მოღვაწეობის გვირგვინს მისი ქართულ-რუსული 

ენციკლოპედია წარმოადგენს, მას თვითონ უწოდა  ,,სალარო ცოდნისა”. 1898-1900 წლებში გა-

მოსცა ენციკლოპედიის ოთხი ნაწილი, სადაც სხვადასხვა სიტყვებთან და ტერმინებთან ერთად 

მრავლად შეიტანა ქვეყნის ისტორია, თანამედროვეობა, გეოგრაფიული პუნქტები, საზოგადო 

მოღვაწეთა, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ  პიროვნებათა სახელები.  

       XX საუკუნის დასაწყისში ივანე როსტომაშვილს კვლავ მოუწია სამცხე-ჯავახეთში დაბრუ-

ნება. 1917 წლის რევოლუციის შემდგომ პერიოდში ახალქალაქის საქალაქო სასწავლებელი გიმ-

ნაზიად გადაკეთდა. ახალქალაქელებმა მის პირველ დირექტორად ივანე როსტომაშვილი მოი-

თხოვეს. ამ საქმის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო, ჯავახეთში მოღვაწე,  ცნობილი საზოგადო მო-

ღვაწე და მისი დიდი მეგობარი ილია ალხაზიშვილი. ჯავახეთის მოსახლეობა კი სიხარულით 

შეეგება ყოფილ მასწავლებელსა და მზრუნველს: სოფელ ხერთვისში ეტლითა და ცხენოსანი 

რაზმით დახვდნენ. ახალქალაქში კი მხრებზე შესმული შეიყვანეს (7, 56). იგი დიდი მონდომე-

ბით შეუდგა ახალი გიმნაზიის ჩამოყალიბებას. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ პერიოდში როს-

ტომაშვილის მოღვაწეობა რთულ ვითარებას დაემთხვა. კერძოდ, მიმდინარეობდა სამოქალაქო 

ომი. სომხეთის ნაციონალისტური პარტიის „დაშნაკ-ციუტუნის” წარმომადგენლებმა ცეცხლი 

წაუკიდეს გიმნაზიის შენობას. სწორედ იმ დროს განადგურდა როსტომაშვილის ბიბლიოთეკა 

და ხელნაწერები. იგი ერთი წელი მოღვაწეობდა ახალქალაქის გიმნაზიის ინსპექტორად.  

          საგანგებო შესწავლას იმსახურებს ივანე როსტომაშვილის მდიდარი პედაგოგიური მემკ-

ვიდრეობა. ამ მხრივ საინტერესოა მისი სასკოლო-მეთოდური შრომები, პოლემიკური სტატიე-

ბი და სახელმძღვანელოები. იგი სისტემატურად აქვეყნებდა საბავშვო მოთხრობებს,  ლექსებს, 

ზღაპრებს, ფოლკლორულ მასალებს. მას ჰქონდა გამოთქმული საინტერესო მოსაზრებები ისეთ 

საკითხებზე, როგორიცაა: მშობლიური და რუსული ენების სწავლება, შრომითი და ფიზიკური 

აღზრდა, ანბანის სწავლება, ბავშვის სწორმეტყველების განვითარება და ა.შ. იგი ერთ-ერთი პი-

რველთაგანია, რომელმაც სკოლამდელი აღზრდის თეორიის საკითხები დაამუშავა. 1894 წელს 

გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი ,,სკოლა სეირნობისა, ანუ საბავშვო ექსკურსიატი”,  სადაც მან გაა-

კრიტიკა ფრებელის სკოლამდელი აღზრდის სისტემა და ის აზრი განავითარა, რომ  საჭირო 

იყო ყოველდღიური სეირნობები და გასვლები და არა კარჩაკეტილი ცხოვრება ბავშვებისათ-

ვის. იგი მოითხოვდა  სახალხო განათლების გარდაქმნას, ტექნიკური განათლების დანერგვას. 

ამასთან დაკავშირებით იგი ჟურნალ „მოგზაურში” წერდა: „ჩვენი მომავლის განსამტკიცებლად 

აუცილებლად საჭიროა ძირფესვიანად შეიცვალოს როგორც ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება და 

მოქმედება, ისე ჩვენი მოზარდი თაობის დღევანდელი ბურჟუაზიული სწავლა-აღზრდის საქმე 

იმ დამატებით, რომ ყოველ  სასწავლებელში,  დაწყებული  სახალხო სკოლიდან, ვიდრე  უნი-

ვერსიტეტამდე, სამეურნეო-სატექნიკო საგნები ისეთივე უფლებით და პატივით ისწავლებოდ-

ნენ, როგორც სხვა ყველა საგნები” (8, 3). ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად იბრძოდა 

ქართულ ენაზე სწავლებისათვის, დემოკრატიული სახალხო განათლებისათვის. მიაჩნდა, რომ 

დაწყებითი განათლების უფლება ყველას უნდა ჰქონოდა. მისი აზრით ცხოვრების ელემენტა-

რული საჭიროება იყო: „საჭიროა ცოდნა წიგნისა, საჭიროა ცოდნა წერა-კითხვისა” (2, 2). ამას-

თანავე გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებდა სახალხო სკოლებს. მისი აზრით, უნდა მომხდარიყო 

მათი გარდაქმნა. კერძოდ, ასეთ სკოლებს უნდა ჰქონოდა ფართო ეზო და ბაღი. სახალხო სკო-

ლები ,,ცხოვრების, სიბრძნის, შრომითი ჩვევების შეძენის” სკოლად უნდა გარდაქმნილიყო. ამა-

სთანავე მოითხოვდა შრომითი სწავლების: აგრონომისა და სახელოსნო პროფესიონალური და-

რგების შემოღებას. იგი ზოგადი განათლების შემცირების ხარჯზე უნდა მომხდარიყო. მისი მო-

საზრება თავის დროზე გააკრიტიკეს იაკობ გოგებაშვილმა და ლუარსაბ ბოცვაძემ. მოგვიანე-

ბით დავით კოჟორიძე სამართლიანად მიუთითებდა, რომ „საჭირო ზოგადი ცოდნა-განათლე-

ბის შემცირების გარეშე ბავშვთა ასეთი ნაადრევი სპეციალიზაციის  მოთხოვნა არ იყო გამართ-

ლებული” (4, 173). 

        ივანე როსტომაშვილის ასეთი შეხედულება იმას ემყარებოდა, რომ იგი  განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ანიჭებდა მოზარდთა შრომით აღზრდას, რადგან შრომა მიაჩნდა ცხოვრების აუ-

ცილებელ პირობად და ადამიანის პიროვნულ ღირსებად. ფიქრობდა, რომ შრომის უნარ-ჩვევა 

და მისადმი სწორი დამოკიდებულება ბავშვობის ასაკში უნდა ჩამოყალიბებულიყო. ამასთან 



ერუდიტი 

 

76 
 

დაკავშირებით იგი მიუთითებდა: ,,საზოგადოების ისტორია შრომისა და მუშის ისტორიაა” (1, 

1).  საერთოდ, მისთვის აღზრდის იდეალი იყო განათლებული, იდეური და მაღალზნეობრივი 

ახალგაზრდების მომზადება. 

       აღსანიშნავია ისიც, რომ ივანე როსტომაშვილი  იყო ავტორი სასკოლო სახელმძღვანელოე-

ბის (ქართული ანბანი - ოჯახში, სკოლაში და ხალხში სახმარებელი, არითმეტიკული ამოცანე-

ბი სახალხო სკოლებისათვის და მშობლებისათვის) და დამხმარე საკითხავი წიგნებისა. მას 

ეკუთვნის პირველი სახელმძღვანელოები პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში, რომლის შესავა-

ლი წერილის ავტორია შალვა ნუცუბიძე. თავის დროზე მის პედაგოგიურ მოღვაწეობას მაღალი 

შეფასება მისცა იაკობ გოგებაშილმა.  გამოჩენილ  პედაგოგთა შორის დაასახელა და „ქართველ-

თა სწავლა-განათლების ნიჭი” უწოდა. ილია ჭავჭავაძემ კი მას „ჩვენი ფუტკარი” უწოდა .  იგი 

წერდა:  ,,ჩემის ფიქრით ცოდვაა ასე თუ ისე თვალი და ყური არ ათხოვოს კაცმა ამ ბატონ როს-

ტომაშვილის მიერ გამოთქმულს დედა-აზრსა და თავის სასწორზე არ ასწონ-დასწონოს ან სააო-

ჰოდ, ან საარაოდ, ამისთანა ძარღვიანმა აზრმა განუკითხავად არ უნდა ჩაიაროს, თუ ჭკუა ჭკუ-

ობს და გული გულობს სადმე”. 

       ივანე როსტომაშვილი  იყო მრავალმხრივ საზოგადო მოღვაწე: მწიგნობარი, ჟურნალისტი, 

რედაქტორ-გამომცემელი, პედაგოგი, განმანათლებელი, ენციკლოპედისტი და რედაქტორი.   

მისი მოღვაწეობა ეპოქის მოთხოვნებითა და პიროვნულობით იყო განპირობებული. იგი სწო-

რად აფასებდა რეალურ გარემოს და როგორც ერის მოყვარული ადამიანი, უანგაროდ ემსახუ-

რებოდა თავის ქვეყანას. ის მოღვაწეობდა იქ, სადაც სამშობლოს სჭირდებოდა: კახში, ზაქათა-

ლაში, თელავსა და ახალქალაქში. თავისი პედაგოგიურ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობით 

უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართველი ხალხის ეროვნული ცნობიერების დაცვა-შენარჩუნება-

ში.         

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
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ქართველთა  შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის განყოფილება 

              Akhaltsikhe Department Society for the Spreading of Literacy among Georgians 

  
რეზიუმე: ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის განყოფილება 

ფუნქციონირებდა 1913-1927 წლებში. მისი უმთავრესი მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები  გამაჰ-

მადიანებული ქართველი მოსახლეობისათვის სკოლების გახსნა.  აღნიშნულმა საზოგადოებამ იმთავით-

ვე საჭიროდ მიიჩნია ბიბლიოთეკების დაფუძნებაც. ახალციხის განყოფილება ყურადღებას ამახვილებდა 

მხარეში არსებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და არსებულ პრობლემებზე. მი-

უხედავად ამისა, საზოგადოების საქმიანობა იმთავითვე დადებითად არ ყოფილა შეფასებული, რისი სა-

ფუძველიც იყო პოლიტიკური ვითარება და მძიმე ფინანსური მდგომარეობა. 

საკვანძო სიტყვები: წერა-კითხვის საზოგადოება,  სახალხო სკოლა, გამაჰმადიანებული ქართველები. 

Abstract: Akhaltsikhe Department for the Spreading of Literacy among Georgians functioned in 1913 – 1927ss. Its 

main goal was to open schools for Muslim Georgian population living in Samtskhe – Javakheti.  The society has 

considered the establishment of libraries as well. Akhaltsikhe Department paid attention to cultural-educational 

institutions and existing problems in the area. 

Nevertheless, the activities of the Society have not been assessed positively because of the political situation and 

the difficult financial conditions. 

Keywords:  Literacy Society, public school, Muslim Georgians 

  

            ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობამ, სამი 

ათეული წლის განმავლობაში არსებობის შემდეგ, მიიღო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 

ფილიალების ჩამოყალიბების გადაწყვეტილება. ცვლილების მიზანი იყო  საზოგადოების საქ-

მიანობის გაფართოება. 1907 წლის 21 მარტს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი წესდების 

საფუძველზე 1913 წლის 13 ნოემბერს დაარსდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელე-

ბელი საზოგადოების ახალციხის განყოფილება. მისი საქმიანობა დღემდე არ გამხდარა ცალკე 

კვლევის საგანი. მოძიებული მასალებიდან ირკვევა, რომ ახალციხის  განყოფილების პირველი 

თავმჯდომარე იყო დეკანოზი დიმიტრი ხახუტაშვილი. სათაო საზოგადოების გამგეობის (თავ-

მჯდომარე გიორგი ყაზბეგი, საქმის მწარმოებელი გიორგი ბურჭულაძე) მიერ 1913 წლის 23 ოქ-

ტომბერს დიმიტრი ხახუტაშვილისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ვკითხულობთ: „გთხოვთ შე-

უდგეთ მოქმედებას და მიიღოთ მხედველობაში, რომ განყოფილების მოქმედება წარმოებდეს 

მხოლოდ საზოგადოების წესდების ფარგლებში და ყოველივე მუხლი ხსენებულის წესდებისა 

უნდა იქნეს დაცული” (1, 1810/2).  მიუთითებდნენ, რომ განყოფილების გამგეობის წევრებად 

არჩეულნი იყვნენ: ვარლამ გარდავაძე და პავლე მეტრეველი. აცნობებდნენ, რომ საჭიროების 

შემთხვევაში შეეძლოთ გამგეობის წევრთა გაზრდა ორი-სამი პირით, რაც იმთავითვე იქნა გათ-

ვალისწინებული. კერძოდ, გამგეობის შემადგენლობა ექვსი წევრით განისაზღვრა: ნინო ლაზი-

აშვილისა, როზა ალელიშვილისა, ვასილ გარადავაძე, მოლა ასლან ჩომახიძე,  პავლე მეტრევე-

ლი კონსტანტინე გვარამაძე (მდივნის მოადგილე) (10, 6)  არჩეულ იქნა სამი კანდიდატი: ანა ბა-

იბურთელი, ლევან ფირალიშვილი, ზაქარია დიდიმამიშვილი. დასახელდა საზოგადოების კო-

მისიის  სამი წევრი: იაკობ ლაზარაშვილი, ნიკო და სამსონ ასათიანები. საზოგადოების ხაზინა-

დრად დაინიშნა გამგეობის წევრი როზა ალელიშვილი. შეიძლება ითქვას, რომ ახალციხის გან-

ყოფილებაში გაერთიანდნენ ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლები, რომლებიც სამც-

ხე-ჯავახეთში თავიანთი მრავალმხრივი საზოგადოებრივი მოღვაწეობით გამოირჩეოდნენ.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Spreading_of_Literacy_among_Georgians
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Spreading_of_Literacy_among_Georgians
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          ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის განყოფი-

ლების დაფუძნებას ადგილობრივი მოსახლეობა და ინტელიგენცია დიდი მოწონებითა შეხვ-

და. მათი განწყობა გამომჟღავნდა არჩევნების ჩატარების პროცესშიც და საზოგადოებაში გაწევ-

რიანების დროსაც. პირველივე წელს საზოგადოების წევრობის კანდიდატობის მსურველი იყო 

სამოცდაერთი ადამიანი. დამფუძნებელი - ოცდაათი პირი. ისინი იყვნენ ის პირები, რომლებ-

მაც გაიღეს სამი მანეთი ახალციხეში განყოფილების დასაარსებლად.  

        ახალციხის განყოფილების პირველი კრება ჩატარდა 1913 წლის 15 დეკემბერს. კრებამ გა-

ნიხილა შემდეგი საკითხები: 1. განყოფილების ახალი წევრების მიღება, 2. განყოფილების მოქ-

მედების გეგმის შემუშავება, 3. გამგეობის შეხვედრა კანდიდატებთან, 4. სარევიზიო კომისიის 

წევრების არჩევა. როგორც მოძიებული მასალებიდან ჩანს, ახალციხის განყოფილების გამგეო-

ბამ უპირველეს მიზნად დაისახა სკოლები გაეხსნა სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები  გამაჰმადია-

ნებული ქართველი მოსახლეობისათვის.  კერძოდ, შემდეგ სოფლებში: ოშორაში, აგარაში, კლ-

დეში და ტატანისში. შესაბამისად, საზოგადოების წევრები შეხვდნენ სოფლების მოსახლეობას, 

რათა გაერკვიათ რა ოდენობის სახსრის გაღება შეეძლოთ მათ. მას შემდგომ, რაც მდგომარეობა 

საფუძვლიანად შეისწავლეს, მთავარი გამგეობის წინაშე წარადგინეს სოფელ ოშორაში სკოლის 

გახსნის საკითხი (3, 1810/18). ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოე-

ბის თავმჯდომარემ გიორგი ყაზბეგმა დიმიტრი ხახუტაშვილს მოსთხოვა დაწვრილებითი 

ცნობების მიწოდება სოფელ ოშორაში სკოლის გახსნის შესახებ. კერძოდ, თუ ვინ იკისრებდა 

სკოლის შესანახ ხარჯებს, რამდენი ქართველი მცხოვრები იყო სოფელში, რამდენი სასკოლო 

ასაკის ბავშვი. ე.ი. რამდენად იყო საჭირო სკოლის გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროისათ-

ვის, სოფელ ოშორაში ცხოვრობდა ასორმოცდაათი კომლი და ორმოცდაათი სასკოლო ასაკის 

ბავშვი - ვაჟი. სკოლის გახსნის აუცილებლობას კი ის გარემოება განაპირობებდა, რომ მომავალ-

მა თაობამ არ იცოდა ქართული ენა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სოფელში სკოლის დაარსების  

დიდი აუცილებლობა არსებობდა, უსახსრობის გამო ვერ მოხერხდა. მოგვიანებით საზოგადოე-

ბის გამგეობის კრებაზე აღინიშნა, რომ საზოგადოების ყველაზე დიდ ნაკლს წარმოადგენდა ის, 

რომ ვერ მოახერხა ასეთი სკოლების გახსნა. ამის უპირველესი მიზეზი იყო უსახსრობა და 

თვით გამაჰმადიანებული ქართველი მოსახლეობის მხრიდან გულცივი დამოკიდებულება. მო-

ხსენებით ბარათში დიმიტრი ხახაუტაშვილი აღნიშნავდა: „ამას ანგარიში უნდა გავუწიოთ. უი-

მისოდაც დამფრთხალ ქართველ მაჰმადიანებს უფრო მეტად აფრთხობს და აშინებს სკოლის 

ხარჯი. ამიტომ,  გამგეობა იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ სკოლის გახსნა იმ შემთხვევაშია შესაძ-

ლებელი თუ ყველა ხარჯს თვით საზოგადოება იკისრებს” (4, 1810/21).   იმ პერიოდისათვის, 

პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა და უკიდურესად მძიმე იყო ეკონომიური მდგომარე-

ობა, ადგილობრივ გამგეობას კი  არ ჰქონდა სახარბიელო ფინანსური შესაძლებლობა. საწევრო 

გადასახადები და საქველმოქმედო წარმოდგენებიდან შემოსული თანხები არ იყო საკამარისი 

სკოლის შესანახად. გამგეობამ ამ საქმის მოსაგვარებლად მიმართა ზოგირთ ქველმოქმედს და 

დაწესებულებას. მაგრამ მის მცდელობას შედეგი არ მოჰყოლია. 

           უნდა აღინიშნოს, რომ პირველსავე წელს საზოგადაოების წევრთა რაოდენობა 60-ს აღემა-

ტებოდა. თითოეული წევრისათვის წლიური საწევრო გადასახადი იმთავითვე სამი მანეთით 

განისაზღვრა. ამრიგად, ახალციხის განყოფილების ფინანსური მდგომარეობა არც თუ ისე სახა-

რბიელო იქნებოდა. როგორც წესი, შემოსავლის 20% მთავრ გამგეობას ეგზავნებოდა, ხოლო და-

ნარჩენის ათვისება ადგილზე ხდებოდა..  ახალციხის განყოფილების უსახსრობის პრობლემა 

იმაშიც ჩანდა, რომ  არ გააჩნდა საკუთარი შენობა, რის გამოც წევრები იკრიბებოდნენ დიმიტრი 

ხახუტაშვილის ბინაზე და იქ ატარებდნენ კრებებს. ეს ინფორმაცია ჩანს გამგეობის წევრებისა-

დმი დასაგზავნ უწყებებში (5, 1810/2-24). 

           ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის  განყო-

ფილება სათაო საზოგადოების მემკვიდრე იყო და შესაბამისად ყველა იმ საქმის გამგრძელებე-

ლი, რასაც იგი სამი ათეული წლის განამავლობაში ახორციელებდა. ახალციხის განყოფილებამ 

კარგად შეისწვალა აღნიშნული დროისათვის სამცხე-ჯავახეთში განათლებისა და კულტურის 

სფეროში შექმნილი მდგომარეობა და კულტურულ-საგანამანათლებლო ქსელი. ამის შესაბამი-
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სად განაგრძო თავისი მოღვაწეობა. როგორც ზემოთაც აღინიშნა, უმთავრეს ამოცანად გამაჰმა-

დიანებული ქართველებისათვის სკოლების გახსნა დაისახა. აგრონომი  ე. კარბელაშვილი, რო-

მელსაც თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ურთიერთობა ჰქონდა სოფლების მოსახლეობას-

თან, 1915 წლის პირველ დეკემბერს ახალციხის განყოფილებას მიმართავდა: „ეს ორგანიზაცია 

საშუალებას მოგვცემს ნაკლები ძალით უფრო მჭიდრო კავშირი დავიჭიროთ ჩვენს გამაჰმადია-

ნებულ მოძმეებთან. თუ რისიმე გაკეთება შეგვიძლიან ეხლა უნდა გავაკეთოთ, მერე გვიანღა 

იქნება”. სამწუხაროდ, ეს მისი საშინელი წინათგრძნობა აღმოჩნდა.  

          გამაჰმადიანებულ ქართველებთან მიმართებაში ასევე საყურადღებოა სოფელ ღრელის 

მცხოვრებლების თხოვნა ახალციხის განყოფილების გამგეობისადმი. საზოგადოებას აცნობებ-

დნენ, რომ მათ სოფელში ცხოვრობდა ორმოცამდე კომლი და მათგან უმრავლესობა მართლმა-

დიდებელი იყო, დანარჩენი კი ქართველი მაჰმადიანი. ქართველი მაჰმადიანები ასევე ცხოვრო-

ბდნენ მათ გარშემო მდებარე სოფლებში: ოხერაში, მინაძემ, აბში, ანდაში, კისათიბში. მათ ბავშ-

ვებს ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან და თურქულად (თათრულად) ლაპარაკობდნენ, 

ქართული ენა კი მივიწყებული ჰქონდათ და ვერ ახერხებდნენ ქართულად საუბარს. მიუთითე-

ბდნენ, რომ ასეთ მდგომარეობაში არა თუ ბავშვები, თვითონ უფროსებიც იმყოფებოდნენ. `ჩვე-

ნი ქართული დედა ენა სამუდამოდ რომ არ მოისპოს ჩვენში და მომავალმა ჩვენმა თაობამ უფ-

რო რიგიანათ ისწავლოს ქართული, ლაპარაკი და წერა-კითხვა, ჩვენ სოფელ ღრელის მცხოვრე-

ბლებმა დავადგინეთ განაჩენი, რომ ჩვენ სოფელში გავხსნათ ქართული სკოლა. ამისათვის მივ-

მართეთ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მთავრ გამგეობას, 

რომ გაგვიხსნას ქართული სკოლა და მოგვეცეს შემწეობა ფულით სკოლის შენობის ასაგებათ 

(6, 1810/21. 2).   სოფელ ღრელის მცხოვრებნი ახალციხის განყოფილებას სთხოვდნენ დახმარე-

ბას, რათა გადაგვარებისაგან დაეხსნათ პატარა ქართველები. მიუთითებდნენ, რომ თავიანთ 

რწმუნებულად არჩეული ჰყავდათ იესე ნებაძე - დამსახურებული მასწავლებელი, რომელიც 

მათ დაწყებულ საქმეს კეთილად დაასრულებდა.  ჩვენს ხელთ არსებული მასალებიდან ნათ-

ლად ჩანს, რომ სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ გამაჰმადიანებულ ქართველ  მოსახლეობას ქარ-

თული განათლების მიღება სურდა. იგივე მიზანი ამოძრავებდა ახალციხის განყოფილებასაც.  

        ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ახალციხის  განყოფი-

ლებამ იმთავითვე საჭიროდ მიიჩნია ბიბლიოთეკა-სამკითხველოების დაფუძნებაც. სოფელი 

ზრზველი ერთ-ერთი პირველი სოფელი იყო, სადაც ახალციხის განყოფილებამ წიგნთსაცავის 

გახსნა მოინდომა. დიმიტრი ხახუტაშვილი მღვდელ მიხეილ ცაგარელთან ცდილობდა საკით-

ხის გარკვევას. კერძოდ, სთხოვდა გაერკვია სოფლის მოსახლეობას ჰქონდა თუ არა სურვილი 

წიგნის კითხვისა და თვითონ სოფელს რა სახის დახმარების გაღება შეეძლო.  როგორც მოძიე-

ბული მასალებიდან ჩანს, დეკანოზ დიმიტრი ხახუტაშვილს ასეთივე წინადადებით მიუმარ-

თავს სოფელ ვალის მღვდლის სერაბიმ მერაბიშვილისადმი. მამა სერაბიმი წერდა: „მაქვს პატი-

ვი გაუწყოთ, რომ სოფელ ვალის მცხოვრებნი დიდის სიამოვნებით შეხვდნენ სამკითხველო-

წიგნთსაცავის გახსნის ამბავს. აქაურმა მასწავლებელმა ისურვა რომ შკოლის შენობაში მოთავ-

სებულიყო სამკითხველო, მაგრამ ხალხმა ისურვა რომ სამკითხველო სოფლის შუაგულს იყოს, 

რომ ყველასათვის ადვილი იყოს სარგებლობა” (7, 1810/2-33). მამა სერაბიმ მერაბიშვილმა მთა-

ვარ გამგეობას ვალეში სკოლის გახსნის თხოვნითაც მიმართა. იგი აცნობებდა, რომ ვალეში უკ-

ვე იყო გახსნილი „ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების” მიერ  ერთი სკოლა, მაგრამ 

სკოლის მიღმა უამრავი ბავშვი იყო დარჩენილი: ჩვენთან იკრიბებიან ყოველ ზამთარს ორასამ-

დე მოსწავლე ორივე სქესისა, არცერთს არ აქვს სახელმძღვანელოები. ამიტომ საჭიროა  დედა 

ენა, ბუნების კარი, ანგარიშის წიგნები და საწერი რვეულები, ეს სოფელი ღირსია ყურადღები-

სა, სადაც მართლმადიდებლებისა და კათოლიკების გარდა სცხოვრობენ ქართველი მაჰმადია-

ნებიც.  

        ახალციხის განყოფილება ყურადღებას ამახვილებდა მხარეში არსებულ კულტურულ-სა-

განმანათლებლო დაწესებულებებზე. მას თავის დროზე ყურადღების მიღმა არ დაუტოვებია 

ახალციხის თეატრიც. 1914 წელს ახალციხის თეატრის შენობაში ხანძარი გაჩნდა და უმძიმესი 

მდგომარეობა შეიქმნა. ასეთ ვითარებაში ახალციხის განყოფილებამ თავის წევრებს დაავალა 
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ხალხში შეეგროვაბინათ ფული დამწვარი ქართული თეატრის აღსადგენად, რაც წარმატებით 

განხორციელდა.  

         ახალციხის განყოფილება მონაწილეობდა სათაო საზოგადოების მიერ განხორციელებულ  

ღონისძიებებში. 1915 წელს აკაკის გარდაცვალება ძალზედ სამწუხარო აღმოჩნდა ქართველი 

ერისათვის. ეს ამბავი თავზარდამცემი აღმოჩნდა ახალციხის საზოგადოების წევრის კოტე გვა-

რამაძისათვის, რამდენადაც მას პირადი ნაცნობობა და თანამშრომლობა  ჰქონდა აკაკისთან. 

მან, ჯერ კიდევ 1908 წელს, დაწერა მონოგრაფია „იუბილარი აკაკი წერეთლის ბიოგრაფია”. 

1939 წელს კი - „აკაკი წერეთლის შესახებ მოგონებანი მესხი კონსტანტინე ივანეს ძე გვარამაძის” 

(8, 4044, 7). კოტე გვარამაძემ ახალციხის განყოფილების გამგეობის სხდომაზე მოითხოვა, რომ 

გარადაცვლილი მგოსნის სულის მოსახსენებლად გადაეხადათ პანაშვიდი, გაეგზავნათ სამძიმ-

რის დეპეშები და დაკრძალვას დასწრებოდნენ წარმომადგენლები…“ როგორც ირკვევა, ახალ-

ციხის განყოფილების გამგეობის გადაწყვეტილებით მამა ეფრემი, კონსტანტინე გვარამაძე და 

ნიკო ასათიანი დაესწრნენ აკაკის დაკრძალვას.  ახალციხის განყოფილებამ აკაკისადმი ყურად-

ღება შემდგომშიც გამოიჩინა. ახალციხის საზოგადოებამ გარკვეული თანხა გადაუგზავნა აკა-

კის სახელობის ფონდს.  

         ახალციხის განყოფილება, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებებისა, ასევე მზრუნვე-

ლობას იჩენდა ისტორიული ძეგლებისადმი. სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის ხელ-

ნაწერთა ფონდში ინახება განყოფილების მიერ მთავარი გამგეობისადმი გაგზავნილი მოხსენე-

ბა კუმურდოს მონასტრის შესახებ. მიუთითებდნენ, რომ კუმურდოს მონასტერი უმძიმეს მდ-

გომარეობაში იმყოფებოდა,  ელოდა დანგრევა და განადგურება, რასაც ხელს უწყობდა მის ახ-

ლოს მოსახლე სომეხი ხალხი. მიაჩნდათ, რომ დროულად უნდა გამოეჩინათ მზრუნველობა, 

ახალქალაქისა და ახალციხის განყოფილებებს ერთობლივი ღონისძიებით უნდა დაექირავები-

ნათ ვინმე დარაჯი, რომელიც თვალყურს დაიჭერდა მონასტერზე. ამ ფაქტით შეიძლება ითქ-

ვას, რომ ახალციხის განყოფილება ყურადღების მიღმა არ ტოვებდა მისი მოქმედების სფეროში 

არც ერთ საკითხს, დროულად ცდილობდა საკითხის დაყენებას. თუმცა ეკონომიკური მდგომა-

რეობა არ აძლევდა პრობლემის  სრულად მოგვარების შესაძლებლობას. 

         ახალციხის განყოფილების დაარსებიდან თითქმის სამწელიწადნახევრის შემდეგ გამგეო-

ბაში მოხდა ცვლილებები. კერძოდ, 1917 წლის 14  მაისს  ჩატარდა ახალციხის განყოფილების 

მორიგი კრება, გამგეობის თავჯდომარედ არჩეულ იქნა ზაქარია ჯინჭველაძე. უფრო ადრე კი 

1916 წელს საზოგადოების მდივნად არჩეულ იქნა სერგი დანელია, ხოლო მთავარ გამგეობაში 

დელეგატად მღვდელი ბენიამინ კანდელაკი (9, 1810/2-9. 3). 

          საზოგადოებას მხედველობიდან არ გამოჰპარვია სამცხე-ჯავახეთში არსებული არც ერთი 

პრობლემა და მისი მხრიდან იყო დიდი ძალისხმევა მათი მოგვარებისა, მიუხედავად ამისა, სა-

ზოგადოების საქმიანობა იმთავითვე დადებითად არ ყოფილა შეფასებული. ყოველივე ამას თა-

ვისი ახსნა და მიზეზები მოეპოვება. ახალციხის განყოფილებამ არსებობა დაიწყო პირველი 

მსოფლიო ომის წლებში. ჯერ კიდევ 1915 წელს დიმიტრი ხახუტაშვილი წერდა: „სამწუხარო ის 

არის, რომ განყოფილებას სახსრები მეტად მცირე აქვს, მოვალეობა კი დიდი აწევს კისერზე. მი-

ზეზი უსახსრობისა ის არის, რომ შეგნებულ ქართველთა რიცხვი მესხეთში ძლიერ ცოტაა, რის 

გამოც განყოფილება მოკლებული არის არამც თუ შემოსავლის მუდმივ წყაროს, არამედ შემთხ-

ვევითსაც კი.“ ტრიფონ ხუნდაძე სამართლიანად დაასკვნიდა: „ახალციხის განყოფილება უმოქ-

მედო და უუნარო აღმოჩნდა მაშინ, როდესაც იქ კულტურულ ასპარეზზე მრავალი სამუშაო 

იყო” (11. 102). ახალციხის განყოფილებას სათაო საზოგადოებისაგან მხოლოდ მორალური მხა-

რდაჭერა ჰქონდა. ფინანსურად თვითონაც დიდ გასაჭირში იყო.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ შეიქმნა განათლების კომი-

სარიატი, რომელმაც თავის თავზე აიღო განათლების სფერო. 1927 წლის დასაწყისში ქართველ-

თა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ იურიდიულად შეწყვიტა არსებობა. 

მასთან ერთად გაუქმებულ იქნა ადგილობრივი განყოფილებები. 
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Features of Teaching Foreign Language 

უცხოური ენის სწავლების  თავისებურებები 

 
რეზიუმე:  უცხო ენის შესწავლა მრავალმხრივი პროცესია და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს როგორც ენის 

შემსწავლელის, ისე მასწავლებლის მხრიდან. უცხოური ენის სწავლა ნიშნავს უცხო სამყაროში შესვლას, 

ცხოვრების განსხვავებული წესების, ტრადიციების აღმოჩენას, განსხვავებული ღირებულებების, მენტა-

ლობების გაგებას. ამდენად, წარმატებული კომუნიკაცია დამოკიდებულია არა მხოლოდ სამეტყველო 

უნარ-ჩვევებზე, არამედ განსხვავებული კულტურული კონტექსტის გაგებისა და პატივისცემის უნარ-
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ზეც.  ენის ათვისებისას უამრავი ელემენტია გასათვალისწინებელი, სასურველი შედეგის მიღებას კი სას-

წავლო პროცესში ყველა ელემენტის ჩართვა განაპირობებს.  უცხოური ენის სწავლება დღეს ითვლება 

როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად  განათლების მოდერნიზაციის საქმეში. მოცემული 

ნაშრომი ეძღვნება  ინგლისური და ფრანგული ენის სწავლების თავისებურებებს, თანამედროვე ეფექტუ-

რი მეთოდების გამოყენებას და პერსპეტივებს. უცხოური ენის სწავლების ძირითად მიზანს კომუნიკაცი-

ური კომპეტენციის, ანუ კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და ასევე შესასწავლი ქვეყნის კუ-

ლტურის სწორად აღქმა და დაფასება წარმოადგენს.   

საკვანძო სიტყვები: უცხო ენა,  სწავლების მეთოდი, კომუნიკაციური კომპეტენცია,  კულტურათშორისი 

კომუნიკაცია 

 

 Abstract: Study of foreign language is a multilaterial process and requires great effort both from language learners 

and teachers. Learning foreign language means entering a foreign world, finding   rules of lifestyle, traditions, 

different values, mentality. Thus, successful communication depends not only on the speech skills of teaching but 

also the ability to understand and respect different cultural contexts.  Lots of language learning elements are 

taken into consideration and involvement of all essential elements is necessary for obtaining desirable results. 

Teaching foreign language is considered as one of the priority directions in modernization of education. The pre-

sent paper is dealt with the peculiarities of learning English and French, the use of modern effective methods and 

prospects.The basic objective of teaching foreign language is to develop communicative competence, or 

communicative skills, and correctly understand and appreciate the culture of the study country. 

Keywords: foreign language, teaching method, communicative competence, intercultural communication 

        

 

Features of Teaching Foreign Language 
                One of the ways in which we come to possess knowledge is through our possession and use 

of language. 

                Language is a subtle and complex instrument used to communicate an incredible number of 

different things. Language learning is a process of discovery.   

               A lot of definitions of language have been proposed. Henry Sweet, an English philologist, 

phonetician and grammarian stated: “Language is the expression of ideas by means of speech -sounds 

combined into words. Words are combined into sentences, this combination answering to that of ideas 

into thoughts.”  (1)    

                 Roger Bacon, an English philosopher and scientist, also known as Doctor Mirabilis (Latin: 

“Wonderful Teacher”) stated: "Knowledge of languages is the doorway to wisdom". He also paid a con-

siderable attention to necessity of learning several foreign languages. (2) 

               A foreign language is one of the basic needs of modern globalized world aiding communica-

tion and global understanding. Learning a foreign language maintains good relations with other coun-

tries, societies, cultures and traditions. It also improves language learners’ skills being very common in 

the contemporary society. The knowledge of a foreign language enhances students’ cognitive and ana-

lytical abilities. 

             As for a learning of foreign language a British linguist D. Crystal notes that similarly, there is 

great variation in the reasons for choosing a particular language as a favoured foreign language: they 

include historical tradition, political expediency, and the desire for commercial, cultural or technologi-

cal contact. (3,5) 

             Nowadays the problem of foreign language teaching is changing in direct proportion to changes 

of our society. The processes of globalization and integration of the world's economic, cultural and oth-

er vital processes that characterize the modern social order led to the expansion of the communicative 

space of humanity.  

             Mastering a foreign language as a means of communication becomes strong stimulus of devel-

opment of the modern person. Modern society is impossible without broad international contacts.  

Over the entire course of recorded history, languages have gone in and out of fashion as a preferred 

tool of international communication. 

https://www.pinterest.com/pin/517562182168391264/
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             The paper deals with one of the most important problem of modern methods of the English and 

French language teaching and its perspectives. Today, the best known techniques are: basic technique, 

the classical approach to the study of language, linguo-cultural approach, communicative approach, and 

intensive technique, emotional and meaningful method of test preparation.  Since the market of educa-

tional technologies is full of offers of the most diverse methods of learning English, every teacher, espe-

cially young professionals should develop own methods to perfect, and of course try to succeed. 

             The spread of English, along with the promotion of the virtues of English language skills for 

participation in globalised society, has been documented and debated for several decades now, and the 

study of world Englishes has become an established sub-discipline within developing English in devel-

opment contexts applied linguistics (1, 69-83). 

 There are many reasons why learning English. It is the language of science, international rela-

tions, art, literature, the Internet and the dominant business language as well.  In this regard we re-

member the words of D. Crystal who are  addressed to English language learners.   “And if English is 

not your mother tongue, you may still have mixed feelings about it. You may be strongly motivated to 

learn it, because you know it will put you in touch with more people than any other language; but at 

the same time you know it will take a great deal of effort to master it, and you may begrudge that ef-

fort. Having made progress, you will feel pride in your achievement…(3,3)   

              After recent changes in the country our educational system has become open to different ideas 

and activities in language training. We should use the variety of methods connecting with organization 

of students’ learning process; find the best ways of teaching English language.  We should promote to 

mastering language, only after careful analyses we’ll determine which method is the most successful.   

               As it is known, the practical mastering of the English language lies through training four abili-

ties: hearing, speaking, reading and writing, therefore the method which can successfully deal with 

them should be considered the best.  The approaches of modern methods of teaching English have a 

great variety of different actual ways. The main features of the contemporary methods first of all are 

the development of audio-lingual skills (listening, comprehension and speaking) first.  

              As for French it is the second most frequently taught language in the world after English. The 

International Organization of Francophonie has 51 member states and governments. Of these, 28 coun-

tries have French as an official language.  Knowledge of French opens the doors of French companies in 

France and other French-speaking parts of the world (Canada, Switzerland, Belgium, and the continent 

of Africa).  

              The priority of spoken language is justified by the fact that language is means of social commu-

nication. As is known the main function of language is communicative. This means that language is 

mainly used as a form of social interaction. Approaches to language teaching today seek to capture the 

rich view of language and language learning assumed by a communicative view of language. (4, 5-30)      

              Teaching a foreign language should focus above all on how to teach students to use language 

appropriately in a social context in order to communicate efficiency. Modern teaching equipment and 

“real-life” communication situations   (audio-lingual materials or film with English sound track etc) are 

extensively used.   

             The communicative competence model is based on this understanding of the relationship be-

tween language and culture. Linguistic, discourse, sociolinguistic, and strategic competence each incor-

porate facets of culture, and the development of these competences is intertwined with the develop-

ment of cultural awareness.  

              Many language learners regard speaking ability as the measure of knowing a language. These 

learners define fluency as the ability to converse with others, much more than the ability to read, 

write, or comprehend oral language. They regard speaking as the most important skill they can acquire, 

and they assess their progress in terms of their accomplishments in spoken communication. 

Language learners need to recognize that speaking involves three areas of knowledge: 

 Mechanics (pronunciation, grammar, and vocabulary): Using the right words in the right order 

with the correct pronunciation. 
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 Functions (transaction and interaction): Knowing when clarity of message is essential (transac-

tion/information exchange) and when precise understanding is not required (interac-

tion/relationship building). 

 Social and cultural rules and norms (turn-taking, rate of speech, length of pauses between 

speakers, relative roles of participants): Understanding how to take into account who is speak-

ing to whom, in what circumstances, about what, and for what reason. 

            In the communicative model of language teaching, students develop to provide authentic prac-

tice for real-life communication situations. Students develop the ability to produce grammatically cor-

rect, logically connected sentences that are appropriate to specific contexts, and use acceptable (that is, 

comprehensible) pronunciation. 

             As the learner assimilates the foreign language not only rationally but emotionally, interest is 

all-important in developing language skills. Interesting texts are considered to be natural stimuli moti-

vating the learner to use the language. So reading together with creative exercises (short essays, discus-

sion tasks etc.) should be extensively used.   

              Engaging learners in activities which requires close attention to language may contribute to 

their interest. In order to activate students it should be used activities with words for example: To rein-

force alphabetical order, they write an A to Z for hobby, or game. The entries could be short or extend-

ed so that the text becomes more of an information text. Team games to find words in the dictionary 

will test knowledge of alphabetical order beyond the first letter, as will locate information in the Yel-

low pages or similar sources of information. (2,101) 

             Understanding that language is dynamic and must grow and change to meet the needs of its 

speakers is an important aspect of knowledge about language.  Students need to understand that chang-

es in language are inevitable and that English as spoken now is the result of borrowings and historical 

relationships with other languages. For example: Using dictionaries, students can find out origin of 

words, why the words: yoghurt, tobacco, banquet, maize, menu, robot, coffee, kangaroo, jungle, sugar, 

mosquito, shampoo, bungalow, anorak, etc. were brought from other languages (for example, trade, 

colonization, travel, emigration). 

              Reading is an activity with a purpose of gaining information or verifying existing knowledge, 

or in order to critique a writer's ideas or writing style.   Students may also read for enjoyment, or to 

enhance knowledge of the language being read. The purpose(s) for reading guide the reader's selection 

of texts. Reading is an interactive process that goes on between the reader and the text, resulting in 

comprehension. The text presents letters, words, sentences, and paragraphs that encode meaning. The 

reader uses knowledge, skills, and strategies to determine what that meaning is. As for linguistic com-

petence it includes the following competencies: the ability to recognize the elements of the writing sys-

tem; knowledge of vocabulary; knowledge of how words are structured into sentences. 

             Reading activities increase communicative competence and build up students' confidence in   

reading ability. In class during working with words (word games) we give some suggestions:  

 Make as many words as possible out of another word; 

 Make up sentences using the words from texts; 

 Create situations connected with the new words from the text; 

 What words mean; 

 What word combinations are best in various situations? ……..   

            A person is a product of culture. At the same time, language is influenced and shaped by culture, 

it reflects culture. Language is a part of culture and plays a very important role in the development of 

culture. Culture plays a very important part in language teaching.  Culture teaching and language 

teaching are inseparable and culture is always embedded, integrated into language learning context (5, 

314-328).     

One of the effective language teaching methods in recent years may be a role of culture. In con-

temporary language classes cultural components are integrated because language teaching has been in-
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fluenced by a significantly different perspective on culture itself.  The perspective, which comes from 

the social sciences, defines culture in terms of the knowledge, values, beliefs, and behaviors that a 

group of people share.   

Taking the above into consideration, it should be included the following which are necessary in 

the process of teaching: 

 British  and American culture;   

 The history and geography of Britain or the USA;   

 The literary influences such as the works of classic British,  American and French writers and 

poets e.g. William Blake, Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Edgar Allan Poe, James Fennimore 
Cooper,  Henry Wadsworth Longfellow,  Mark Twain, Ernest Hemingway, Stendhal, Alex-

andre Dumas, Émile Zola, Romain Rolland,  Anatole France, etc. 

 The typical mannerisms and body language used by the British,  the Americans, or the 

French; 

 The intonation patterns of British, American and/or French sentences and utterances; 

 British and French colloquialisms and idioms (especially those that are not easily understood 

by anyone outside of Britain and France); 

  Talking about movies and television programs, vacation plans, famous people, and other 

popular culture topics, etc.  

               Innovative methods of teaching a foreign language take into account intercultural approach. 

The learning process of foreign language is a practice of intercultural communication. The connection 

of a study of language and culture has a long history. For two decades now, the linguistic interest in the 

field is the study of linguistic phenomena in a broader extracurricular context.   

             Intercultural studies provide a chance for learners to reflect their own language and culture, 

through the experience with foreign language and culture. The students should focus their attention on 

characteristics of speech activity using more materials not only English and French-speaking countries 

but information about Georgia its history, language, traditions and considerable linguistic and extra-

linguistic  parallels between two  countries. Information on cultural studies can be included by the fol-

lowing contents: 

Creating a situation of intercultural communication in the learning process; 

 Comparison of native,  English and French  language lexical and phraseological units - 

proverbs, sayings, etc. 

 Comparison of British, French and Georgian culture and traditions; 

 Contextualized practice activities, writing tasks, etc. 

              Linguocultural information in educational process provides increase of informative activity of 

students, expands their communicative opportunities and promotes development of their linguistic, 

communicative and analytical skills as well. 

             Students’ motivation for learning a language increases when they see connections between 

what they do in the classroom and what they hope to do with the language in the future. Their atten-

tion increases when classroom activities are relevant to their other interests. 

              In conclusion, it should be noted that there are still many problems concerning various aspects 

of language teaching. We hope more effective methods will bring considerable improvement in this 

field. 
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რეზიუმე:  სკოლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართვე-

ლოში, განათლების პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოად-

გენს.  სკოლის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი და, ამასთანავე, საკმაოდ კომპლექსური საკითხია. საზოგა-

დოებაში დაგროვილი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები ხშირად ასახვას პოვებს სკოლის ცხოვრე-

ბაზე, რაც არღვევს მისი ნორმალური ფუნქციონირების რიტმს. უსაფრთხოება არის ბავშვის სწავლის, აღ-

ზრდისა და განვითარების წინაპირობა. სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანაა უზრუნველყოს სკოლაში 

უსაფრთხო გარემოს შექმნა, დისციპლინის განმტკიცება და ძალადობის ფაქტების აღმოფხვრა. იმისათ-

ვის, რომ სკოლა უსაფრთხო გავხადოთ, საჭიროა ვიცოდეთ, რომელი ფაქტორები ზრდის სკოლაში საფრ-

თხის რისკებს. საერთაშორისო კვლევების ანალიზისა და ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედ-

ვით,  მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებსაც სკოლის უსაფრთხოებაში თავისი როლი აქვს, ორ დიდ 

ჯგუფში შეიძლება გაერთიანდეს: ფაქტორები, რომლებიც სკოლის გარედან მოდის და ფაქტორები, რომ-

ლებიც სკოლის ორგანიზაციული თუ საგანმანათლებლო სტრუქტურითაა განპირობებული. 

საკვანძო სიტყვები : მოზარდი, სკოლა, უსაფრთხო გარემო. 

 
Abstract:  Ensuring school safety is one of the priorities of the education policy and administration worldwide, 

including in Georgia. School safety is an important, but at the same time very complex issue. Social-economic prob-

lems accumulated in the society are often reflected on the school life, disturbing its normal way of functioning. Safety 

is a precondition for child’s education, upbringing and development. The first objective of the state is to create safe 

environment at school, strengthen the discipline and eradicate the facts of violence. In order to make school a safer 

place, we must know the factors that increase the risks of threat at school. Based on the analysis of international stud-

ies and researches conducted by us, the important factors which contribute to the safety of school may be divided into 

two large groups: factors outside of the school, and factors arising out of the organizational or educational structure at 

school.  
Keywords: juvenile, school, safe environment.  

 

Introduction. The contemporary era is characterized with large influence of the social sphere on the 

upbringing, education and development of the children. Social and legal protection problems of the children 

are critical. Attention has increased towards the requirements adopted by the legislative norms in this direc-

tion. Scientific studies are carried out to help children in finding a respectable place in the society.  

Following factors are important for development of an individual: what influences him/her, which con-

ditions he/she is brought up in, what his/her aspirations are, what type of relations he/she establishes with 

others, circumstances in which he/she lives. Economic and social hardship, political cataclysms, stress, de-

valuing of human life, parental neglect, excessive distribution of aggressive and violent content in the me-

dia, incorrectly managed pedagogic activity present the obstacles from this perspective.  
Violence against children cuts across the boundaries of geography, race, class, religion and culture. It 

occurs in homes, schools and streets; in places of work and entertainment; in care and detention centres. 

Perpetrators include parents, family members, teachers, caretakers, employees of the law enforcement au-

thorities or other children.  
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Vision and attitude towards violence against children is changing lately. The issues that were earlier ig-

nored are now unacceptable and alarming. 

During the recent years, the problem of fighting violence against children has become very critical in 

Georgia. The background of aggression has increased significantly: a minor may threaten the life of a peer 

for a very simple reason.  Street fights among juveniles are very frequent, which end with disastrous conse-

quences. This circumstance has become one of the main concerns in our country that remains yet unsolved. 

Impact of information on students distributed by various means of media, particularly television, and 

containing violent content has been studied multiple times. Students are less worried about violence after 

they receive such information.  They become less sensitive towards the violent scenes; they become used to 

aggressive behaviour. On the other hand, sense of fear increases in children that they might also become a 

victim of violence (1,19). 

The main obligation of the school is to be a place where a student, teacher and any representative of the 

school community feel physically and psychologically safe and are allowed to use their opportunities to the 

full extent. 

Learning environment is a complex phenomenon and it unites all factors that influence education and 

development of the students.  

Gonder and Hymes (Gonder & Hymes, 1994) have divided these factors into 4 core elements: physical 

environment (physical and tangible resources of the school and their organization: school building, class-

rooms, yard, lighting, drinking water and etc.); social environment (interactions between the members of 

school community: teachers, students, students and teachers, teachers and administration, etc.); affective 

environment (attitudes and feelings of the students and representatives of school community towards the 

school and its representatives); academic environment (teaching methods, values and different school 

practices, such as focus on teaching and learning, high expectation towards the achievements of the stu-

dents; monitoring of the results achieved by the students, mechanisms of reward and motivation, etc.). 

All four elements are important for creation of the safe, healthy and motivational learning environment. 

Moreover, they are closely interrelated, which means that ignorance of any one of them by the school ad-

ministration might seriously damage other elements (4,15). 

In his hierarchy of needs American psychologist Abraham Maslow (1908-1979) underlined the im-

portance of safety for expression of child’s and, in general, human potential. If a school focuses its attention 

on the basic needs of a student and understands, how this is related to expression of cognitive skills, then 

the issue of safety will move up in the list of priorities inevitably (2,27). 

How shall we make the school a safe place? There is no universal answer to this question, as ensuring 

safety at school is a priority for any country, however it still remains one of the most difficult challenges. 

The Western countries use different models of safety.  

There are two main approaches to safety: a) process-based approach and b) product-based approach. 

Product-based approach includes security, surveillance cameras, metal detectors, computer support for 

personal files of the students; while the process-based approach has an emphasis on a positive school cli-

mate, student and staff support systems, and counselling opportunities (Bucher and Manning, 2005). 

Based on the studies, Bucher and Manning (2005) suggest the following strategies to ensure safety at 

school: 

 Establish continuous preventative programs for school safety (for instance, peer mediation);  

 Focus on the elimination of low-level violence (it is very harmful, if low-level violence is ignored in 

school. For example, bullying or psychological maltreatment of students by the teachers is a significant 

barrier for learning process) 

 Develop a school climate that nurtures all children; school with free and open communication between the 

administration, students and teachers. (3,55)  

American psychologist Brenda Morrison (2007) does not recognize quick solution to the problems 

and zero tolerance. Instead, she discusses three levels of practices. 

The first, most proactive, level of practices aims to develop social and emotional competencies of the 

students, to enable them to resolve their differences in caring and respectful ways. The second level in-

volves other members of the school community stepping in to assist in the resolution of the conflict. This 

happens when the problem starts to involve a larger number of people or becomes more protracted. The 

third level of practices includes involvement of the community, social workers, parents and others  (6, 97). 

According to the experts in education Sopo Gorgodze, Simon Janashia (Policy Document – Safe 

School. 2012.), in order to effectively maintain safety at school, it is important to clearly delegate the rights, 

obligations and accountability between the teachers, resource officers, disciplinary committee and the direc-

tor. The school and the community, as a whole, must have its function and role in eradication of violence.  
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Furthermore, it is important to take more preventive measures in schools, that will reduce continuous 

need for response to the problem (e.g. such preventive measures include teaching of social skills, proper 

reorganization of the curriculum, timely identification of anti-social behaviour, establishment of positive 

school discipline, etc.) (5,3). 

School, where the students and teachers can make the full use of their opportunities and achieve their 

goals must be safe, thoughtful and organized: 
• In safe school, the students are protected from any harm, threat and fear. Attitudes, values and actions of 

the students, teachers and other staff members eliminate any incidents and are focused on learning and 

success; the school has developed strategies and mechanisms for prevention and timely elimination of all 

expected threats: 

• In thoughtful learning environment, all members of school community treat each other with respect and 

trust. Supporting students and their development is the most important objective of the school. Any prac-

tice at school is based on recognition of diversity and dignity. The school represents institution with posi-

tive attitude towards students, teachers, parents and other members of school community. 

• Organized learning environment means fully understanding and exercising the rights and obligations by 

each member of the school community. Expectations about the acceptable and mandatory behaviours are 

well known for everyone. The school responds to each violation and offence according to the regulations 

and particular context developed in advance (4,28). 

Bullying is one of the most critical problems in contemporary Georgia, just like in other countries 

worldwide. It accompanies almost every epoch, however the relevance of bullying problem especially in-

creased during the recent years.  

Based on the studies carried out by us, we determined how serious the problem of violence is in 

schools, and what is being done to reduce the incidents of so-called bullying to the minimum level. 

“Bullying” (persecution) is a special form of violence which means physical or/and psychological 

terror. It is carried out against a child by the classmates or other groups of children. The bullies intend to 

intimidate and obtain power over the victim. This behaviour is found in girls, as well as in boys. Lower-

grade students are mostly the victims of bullying. 

Bullying may happen in different places. Very often, bullying occurs in school or near the school: in 

the classroom, at the way to school, in the cafeteria, at the sports ground, etc.  There may be different moti-

vations for bullying – revenge, competition, unacceptance, obedience to the leader, restoration of justice, 

etc. 

Following forms of violence were identified as a result of the studies performed by us with the aim to 

determine the forms of violence widespread in the general education school of Georgia and, respectively, to 

establish the extent of the problem of violence at school: 

Degrading treatment of a child – any behaviour against a child that causes deterioration of psy-

chical and psychological stability of a child, threatens his/her age-appropriate development and health.  

We identified violence (physical, psychological) and neglect – which implies regular failure by a parent 

or guardian to provide for the needs (food, housing, clothes, care, attention, education, medical aid and so 

forth) required for life, health and development of a child with or without objective reasons (poverty, psy-

chic disorders). 

Analysis of the types of violence against students made it clear that verbal harassment is the most 

common form of violence. According to our study, 90% of the students recognise that they have commit-

ted an act of verbal violence. This type of violence includes irritating and harassing others, and also con-

tains lies or gossips with particular dosage. 

In order to study the reasons of expression of verbal violence, together with a quantitative study we 

also conducted a qualitative research involving teachers, students and parents. Based on the in-depth in-

terviews, we identified the problem of development of social skills, including anger management. 

A lot of juveniles become participants of violence because they cannot or find it difficult to control 

themselves when they are angry. In such case, a student expresses anger in one of the two possible ways. 

First, a student expresses anger (the anger may be caused by the incident at home (for example, conflict 

between the parents) or at school (for example, a student may think that the teacher treated him/her unfair-

ly)). In such case, a student pours out his/her anger on “safe target”, which is typical during one-upmanship. 

Second way is when a student suppresses anger inside. This is when emotions are accumulated inside a 

person, which causes harsh feeling of disappointment and hatred.  This may lead a student to the idea of 

self-infliction or committing a suicide. Therefore, it is extremely important to encourage students to share 

the reasons of their harsh feelings and emotions to others. In other words, students must study the phenom-
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enon of anger and how to interact with it within their capability. Programs must be prepared on the issues of 

anger management, which will support conflict management.  

Based on the results of the studies conducted by us we may say that despite the approach chosen to 

ensure safety at school, success of such approach largely depends on high trust of the teachers and admin-

istration for intervention, and that intervention is oriented not on the troubled kid, but on improvement of 

school climate, as a whole. 

As a result of analysis of our study, we developed several recommendations: 

• To ensure safety, the school must mostly focus on process-oriented approach and if needed, im-

plement product-oriented approaches; 

• To reduce the scale of bullying, it is critical to advocate a campaign and implement preventive pro-

grams in schools, in order to make violence reduction integral part of the school’s action plan; 

• Preventive programs in schools may include the following directions: establishment of school 

sports leagues; organization of intellectual and creative contests and festivals; planning cultural events with 

participation of juveniles (producing films and directing plays about the topics relevant for the juveniles); 

organization of camps; 

• We believe that it is important to enhance psycho-social service in school. Only qualified specialists 

(psychologists and social workers) will be able to identify a concern in timely manner, systematically ana-

lyse it and interfere directly to eradicate the problem. It is critical to involve the parents in any type of part-

nership that will be established with the purpose of violence reduction; 

• Impact of information on students distributed by various means of media, particularly television, 

and containing violent content has been studied multiple times. Frequently, students are less worried about 

violence after they receive such information.  They become less sensitive towards the violent scenes; they 

become used to aggressive behaviour. On the other hand, sense of fear increases in children that they might 

also become a victim of violence. 

It is important to strictly comply with the requirements outlined by the legislation restricting ad-

verse effect on the psychology of the juveniles; also to limit screening of TV production containing violent 

scenes to exactly specified timeframe; 

• Number of male teachers has decreased in the Georgian schools due to low salaries. Young boys do 

not see direct examples of heroic behaviour, which often becomes a reason for aggressive action; 

• Psychological violence in schools must be recognized with same importance as the physical vio-

lence; 

• We believe it is important to conduct trainings in school, in order to ensure that each staff member 

knows how to promote positive behaviours, avoid and peacefully resolve conflicts. 
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The Influence of Surface Runoff in the Formation of Erosion Processes 

 
რეზიუმე:  ნაშრომში მოცემულია ფილტრაციული პროცესის (დინების) სამივე სტადიის შეფასება. დად-

გენილია, რომ პროცესის პირველი სტადიის აღწერა ჰიდრომექანიკის კლასიკური კანონების გამოყენე-

ბით მოკლებულია გადაწყვეტის რაიმე კონკრეტულ შესაძლებლობებს. შემდეგი სტადია იწყება მაშინ, 

როცა ფილტრაციული ნაკადის ფრონტი გაივლის კაპილარული ქობის მთელ შრეს და მიებჯინება გრუნ-

ტის წყლის სააკუმულაციო აუზის დინამიკური წონასწორობა და ის გადადის არასტაციონალურ რეჟიმ-

ში. შემდგომი სტადია, ჰიდროგეოლოგიური სქემის შესაბამისად ხასიათდება ჰიდრავლიკური რეჟიმის 

უწყვეტობით, მაგრამ არათანაბრობით, რომლის ხარისხიც დამოკიდებულია გრუნტის წყლის ბალანსის 

ძირითად კომპონენტებზე. მიღებულია დასკვნა, რომ სხვადასხვა სტადიაზე მიმდინარე ფილტრაციული 

პროცესის კანონზომიერება განპირობებულია სხვადასხვა ბუნებისა და წარმოშობის ძალების ერთობლი-

ვი მოქმედების ჯამურ ეფექტზე და ამიტომაც პროცესის აღწერა ერთი რომელიმე უნივერსალური გან-

ტოლებით შეუძლებელია. 

საკვანძო სიტყვები: გრუნტის წყალი, წყლისმიერი ეროზია, ნიადაგ-გრუნტი,  სარწყავი მიწათმოქმედება. 

 

Abstract:  The paper  deals with assessment all three stages of filtration process (flow). It is  determined that the 

description of the first stage of the process by using the classical laws of hydromechanics lacks any specific 

possibilities  for solution. 

Further stage, according to hydrogeological scheme, is therefore characterized by the continuity of the hydraulic 

regime, but unequal, quality of which depends on the core components of the water balance of the board. 

The conclusion is that the regularity of the current filtration process at different stages is due to the total effect of 

the joint action of different nature and origin forces, and that is why the description of the process is impossible 

with one of the universal equations. 

Keywords: ground water, water erosion, soil-ground, irrigation soil science. 

 

შესავალი 
ფერდობების ეროზიის განმაპირობებელ ფაქტორთა შორის ძირითადი როლი ზედაპირულ 

ჩამონადენს მიეკუთვნება. ნიადაგ-გრუნტებისა და ტურბულენტური ნაკადის ურთიერთმოქმედება 

ინტეგრალურად აისახება სხვადასხვა ინტენსივობის ეროზიული პროცესების ფორმირებაში. 

დღემდე ბუნებრივ-ტექნიკური სარწყავი სისტემის პროექტირებას და ექსპლუატაციის პირო-

ბების ნორმატიული წესების დამუშავებას, საფუძვლად ჰქონდა ჰიდრომეტეოროლოგიური, ჰიდრო-

ლოგიური, ნიადაგურ-რელიეფური და სხვა ფაქტორების ინტეგრალური მაჩვენებლების გამოყენება, 

მათი დიფერენცირებული რაოდენობრივი შეფასების გარეშე, ისე რომ არ განისაზღვრებოდა თითოე-

ული მათგანის როლი და მნიშვნელობა საერთო წყალმოთხოვნილების ბალანსში.  

ყოველივე ზემოთქმულის გამო, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყველა ბუნებ-

რივ-ეკოლოგიური და ანთროპოგენული ფაქტორების გათვალისწინებას და გარემოზე რეალიზებუ-

ლი პროცესების უკუგავლენის შეფასებას. სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ბლოკში შე-

მავალი ფაქტორების რაოდენობრივი განსაზღვრის საიმედობის ხარისხზე დამოკიდებულია მორწყ-

ვის წესების შერჩევა, მორწყვის ნორმების დადგენა და ამა თუ იმ ტექნოლოგიური სქემების გამოყენე-
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ბით ნიადაგის აქტიურ შრეში ტენიანობის რეგულირების ეფექტურობა წყლისმიერი ეროზიული 

პროცესების გათვალისწინებით. 

ცალკეული ფაქტორის უგულებელყოფას, რომელიც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე წინა-

სწარ მიიჩნევა მეორე ხარისხოვნად ეროზიული პროცესების ფორმირებაში, მივყავართ უარყოფით 

შედეგებამდე, რაც გამოიხატებოდა პროგრესირებადი ეროზიული კერების წარმოშობაში.  

 

ძირითადი ნაწილი 

სარწყავი ნაკადის ხარჯი ზოლებად მორწყვის შემთხვევაში გაურეცხვადობის პირობის გათ-

ვალისწინებით, შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი დამოკიდებულების მიხედვით: 

                                                                                                (1) 

სადაც    - სარწყავი ზოლის სიგანე; 

               - დასაშვები (არაგამრეცხი) სიჩქარე, რომელიც იანგარიშება არსებული კორექტირე-

ბული ან ჩვენს მიერ შემოთავაზებული დამოკიდებულებით. 

არსებული რეკომენდაციებით ნიადაგ-გრუნტების ეროზიისაგან დაცვის მიზნით ზედაპირული 

ნაკადის სიჩქარის დანიშვნა (0,1-0,2)მ/წმ დიაპაზონში, მოკლებულია ყოველგვარ დამაჯერებლობას და 

ამიტომ საჭიროა მისი რაოდენობრივი განსაზღვრა იმ საანგარიშო დამოკიდებულებების მიხედვით, რომ-

ლებიც ითვალისწინებენ ნიადაგ-გრუნტების არა მარტო ფიზიკურ-ქიმიურ, არამედ თვისებათა ფართო 

კომპლექსის ამსახველ მახასიათებლებს და ამასთანავე ეფუძვნებიან წყლისმიერი ეროზიის ფიზიკური 

პროცესის ყველაზე მისაღებ, თეორიულად დასაბუთებულ საანგარიშო მოდელს. 

 კვლებში მორწყვის წესის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებლად მიგვაჩნია შევაფასოთ ჰი-

დროგეოლოგიური ფონი გრუნტის წყლის რეჟიმი, რისთვისაც საჭიროა განისაზღვროს კვლებიდან 

ნაკადის კინემატიკური სურათი და აკუმულაციის არეალი ფილტრაციის სტადიების მიხედვით. 

 არხებიდან ფილტრაციის ზოგადი ჰიდრომექანიკური გადაწყვეტა როგორც თავისუფალი, 

ასევე შეტბორილი ჰიდროგეოლოგიური საანგარიშო სქემისათვის შემოთავაზებულ იქნა შრომაში 

(1). ყველა მათემატიკური მოდელი ფილტრაციული ხარჯის პროგნოზირებისათვის განიხილავს 

იზოტროპულ ფოროვან-კაპილარულ გარემოს, რომელშიც დინების გავრცელების არეალის კონტუ-

რები შეესაბამება პოტენციური ძრაობის საწყის და საბოლოო სასაზღვრო პირობებს. 

 სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომებში წარმოდგენილ იქნა ფილტრაციული პროცესი ცალკეუ-

ლი სტადიების მიხედვით, რომელთა კლასიფიკაციური კუთვნილება დაექვემდებარა ფილტრაცი-

ის ტანში წყალგაჯერების ხარისხის მაჩვენებელს და შესაბამისად პოტენციური ფუნქციის გრადაცი-

ას ატმოსფერულ დაწნევასთან კავშირში (4,5). 

 ამის შესაბამისად, ფილტრაციული პროცესის (დინების) სტადიების შეფასებამ გარკვეული 

კონკრეტიზაცია შეიძინა ქვემოთ წარმოდგენილი ფორმალიზაციის მიხედვით. პირველი სტადია 

ხასიათდება წყალშთანთქმის არასტაციონალური რეჟიმით, მოქმედ გრავიტაციულ და ზედაპირულ 

ძალთა თანაფარდობის მაჩვენებლის ცვალებადობით დროში, ფილტრაციული სიჩქარის მკვეთრი 

გადახრით დარსის სწორხაზოვანი კანონისაგან. პირობითად ეს სტადია მოიცავს დროის პერიოდს, 

სანამ ქვემოთ მიმართული წყლის ნაკადის ფრონტი არ მიაღწევს კაპილარული ქობის ზედა ზღვარს. 

ინფილტრაციული პროცესის ამ სტადიის აღწერა ჰიდრომექანიკის კლასიკური კანონების გამოყე-

ნებით მოკლებულია გადაწყვეტის რაიმე კონკრეტულ შესაძლებლობებს. 

 მეორე სტადია - გრუნტის წყლის უწყვეტი ჰიდრავლიკური ნაკადის წარმოქმნა იწყება მაშინ, რო-

ცა ფილტრაციული ნაკადის ფრონტი გაივლის კაპილარული ქობის მთელ შრეს და მიებჯინება გრუნტის 

წყლის სააკუმულაციო აუზის დინამიკური წონასწორობა და ის გადადის არასტაციონალურ რეჟიმში. 

 შემდგომი სტადია, ჰიდროგეოლოგიური სქემის შესაბამისად ხასიათდება ჰიდრავლიკური 

რეჟიმის უწყვეტობით, მაგრამ არათანაბრობით, რომლის ხარისხიც დამოკიდებულია გრუნტის წყ-

ლის ბალანსის ძირითად კომპონენტებზე: გრუნტის წყლის დონის (დეპრესიის) ცვალებადობის, მი-

წისქვეშა გვერდითი გადინების და აორთქლების ინტენსივობაზე. 

 სხვადასხვა სტადიაზე მიმდინარე ფილტრაციული პროცესის კანონზომიერება განპირობე-

ბულია სხვადასხვა ბუნებისა და წარმოშობის ძალების ერთობლივი მოქმედების ჯამურ ეფექტზე 

და ამიტომაც პროცესის აღწერა ერთი რომელიმე უნივერსალური ფენომენოლოგიური განტოლე-

ბით შეუძლებელი ხდება. 
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 აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპლექსური ცვალებადი ფუნქციის მისადაგება ფილტრაციის ამოცა-

ნების გადასაწყვეტად თეორიულად სავსებით გამართლებულია, მაგრამ პრაქტიკული მიზნებისათვის 

მიღებული შედეგების გამოყენება გარკვეულ კორექტირებას მოითხოვს, რაც აიხსნება აერაციისა და მო-

მიჯნავე შრეების მკვეთრად განსხვავებული წყალ და აირგამტარი თვისებებით. ძირითადი ჰიდროგეო-

ლოგიური საანგარიშო პარამეტრიც ფილტრაციის კოეფიციენტის სახით, მხოლოდ ნიუტონური სით-

ხეებისათვის და ისიც მოცემულ ჰიდროდინამიკურ რეჟიმში წარმოადგენს ფიზიკურ კონსტანტას, რაც 

თავისთავად აქვეითებს ფილტრაციული დანაკარგების პროგნოზის საიმედობას. 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ბუნებრივ-გეოტექნიკურ კალაპოტში გამავალი არხებიდან 

ფილტრაციის საანგარიშო ჰიდრავლიკური მოდელი (2,3) ემყარება დაშვებას, რომლის მიხედვითაც 

ფილტრაციული ნაკადი უპირატესად მოძრაობს გრავიტაციული ძალის გავლენით და უგულებელ-

ყოფილია სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელი, რაც გულისხმობს რომ არხის ფსკერიდან გარკვე-

ულ მანძილამდე ექვიპოტენციური ზედაპირი მკვეთრად ჰორიზონტალურია, ხოლო დინების წი-

რები მისი ორთოგონალურია. ამასთან ერთად, ჩვენ მივიღეთ ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც ჰი-

დრავლიკურად უხელსაყრელესი არხის განივკვეთი ხასიათდება ცოცხალი კვეთის ფართობის მაქ-

სიმუმით, რომელსაც შეესაბამება სველი პერიმეტრის მინიმალური მნიშვნელობა, ამიტომაც ასეთი 

არხიდან ფილტრაციული ხარჯი სავარაუდოდ უნდა იყოს მინიმალური. 

 ქვემოთ მოყვანილი გაანგარიშებანი ძირითადად გამოხატავენ დამყარებული ფილტრაციის 

რეჟიმს, ნაკადის მოძრაობა ვერტიკალური მიმართულებისაა, სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენე-

ლი ნულის ტოლია, ხოლო დეპრესიის თავისუფალ ზედაპირზე „განლაგებული” კაპილარული ქო-

ბი გავლენას არ ახდენს ფილტრაციული ხარჯის სიდიდეზე. 

 ტოლფერდა ტრაპეციული არხის განივკვეთის ფართობი, რომელიც მიიღება ცოცხალი კვე-

თის ფართობის ტოლად, გამოითვლება 

                                                                                                         (2) 

ხოლო სველი პერიმეტრი 

                                                                                                                             (3) 

(2) და (3) ფორმულებში მიღებულია შემდეგი აღნიშვნები: 

 - ცოცხალი კვეთის ფართობი (მ2); 

  - წყლის სიღრმე, (მ); 

  - ფარდობითი სიგანე; 

  - არხის ფუძის სიგანე, (მ); 

  - ფერდის დახრის კოეფიციენტი; 

  - სველი პერიმეტრი, (მ). 

იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ჰიდრავლიკურად უხელსაყრელესი კვეთი არხის მახასიათე-

ბელი პარამეტრებით, ცხადია უნდა ვიპოვოთ (3.18) და (3.19) ფუნქციების მაქსიმალური და მინიმა-

ლური მნიშვნელობები, რაც ნიშნავს, რომ უნდა შესრულდეს პირობები: 

 და  

(2) და (3)-ის გაწარმოებით და მოყვანილი პირობის დაცვით მივიღებთ: 

                                                                                            (4) 

                                                                                          (5) 

(4) და (5) განტოლებათა სისტემის ამოხსნით გვექნება, რომ ჰიდრავლიკურად უხელსაყრელესი კვე-

თისათვის 

                                                                                                        (6) 

ანგარიშის შემდგომი ეტაპი მოიცავს ისეთი ვერტიკალური სწორკუთხა კვეთის გაბარიტების შერჩევას, 

რომელსაც ექნება ისეთივე გამტარუნარიანობა, რაც გააჩნია რეალურ ტრაპეციულ არხს, წყლის ნაკადის 

თანაბარი მოძრაობის შემთხვევაში. ხარჯი შეიძლება გამოვთვალოთ უწყვეტობის პირობიდან 

                                                                                                      (7) 
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სადაც    - სიჩქარის (წინაღობის) კოეფიციენტი; 

               - ჰიდრავლიკური რადიუსი; 

               - ჰიდრავლიკური ქანობი, რომელიც თანაბარი ძრაობის შემთხვევაში აიღება არხის ფსკე-

რის ქანობის ტოლად. 

თუ მივიღებთ, რომ   

                                                                                                                                                  (8) 

სადაც   - წყალგამტარის კალაპოტის ხორკლიანობის კოეფიციენტი, მაშინ შეიძლება დავწეროთ 

                                                                                                                           (9) 

ვირტუალური სწორკუთხა კვეთისათვის, რომლის სიგანეა , განსაზღვრული ჰიდროდინამიკური 

ბადის მიხედვით თავისუფალი ფილტრაციის ზონაში, ხოლო  წყლის სიღრმე არხში, გამტარუნა-

რიანობა განისაზღვრება 

                                                                                                                                 (10) 

(6)-is gaTvaliswinebiT, (9) da (10) gamosaxulebaTa urTierT gatolebiT da saTanado 
gardaqmnebiT, romelic aseve moicavs hidravlikuri radiusis cxadi saxiT 
warmodgenas, miviRebT 

                                                                                 (11) 

სადაც   

(11) განტოლებიდან კონკრეტული მონაცემებისათვის, თანდათანობითი შერჩევის წესით ან კიდევ 

სათანადო გრაფიკების შედგენით კოეფიციენტის მიხედვით ადვილად განისაზღვრება   სიდიდე.  

ფილტრაციის პროცესის საწყის პერიოდში, ანუ გრუნტის ფორების წყალშევსებამდე, წყლის 

გადაადგილებაში ერთდროულად მონაწილეობს როგორც გრავიტაციული, ასევე კაპილარულ-ოს-

მური და სხვა კატეგორიის ძალები. ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრისათვის დაუმყარებელი 

რეჟიმის ამ სტადიაზე ფილტრაციის სიჩქარე შეიძლება გამოვხატოთ, როგორც გრადიენტის ფუნქ-

ცია, ან კიდევ სიჩქარე - ფუნქცია დროის. პირველ შემთხვევაში ფილტრაციის ხვედრითი ხარჯი გა-

ნისაზღვრება 

                                                                  (12) 

მეორე შემთხვევაში 

                                                                           (13) 

განსაზღვრისათვის შეიძლება ვისარგებლოთ რომელიმე განტოლებით, ან კიდევ აპროქსიმირებუ-

ლი შემდეგი სახის დამოკიდებულებით 

                                                        (14) 

(12), (13) და (14) დამოკიდებულებებში გამოყენებული გვაქვს შემდეგი აღნიშვნები:   - ფილტრაცი-

ის ხვედრითი ხარჯი არხის სიგრძის ერთეულზე;  - ფილტრაციის კოეფიციენტი;   - კოორდინა-

ტი, აღებული არხის ფსკერიდან განსხვავებულ კვეთამდე;   - წყლის სიღრმე არხში;   - ყველა 

ზედაპირული ძალების დაწნევათა ჯამი;   - ვირტუალური სწორკუთხა არხის საანგარიშო სიგანე;  

 - ინფილტრაციის კოეფიციენტი;     - ინფილტრაციის კოეფიციენტი დროის საწყისი მომენტი-

სათვის;   - ექსპერიმენტული კოეფიციენტი, რომელიც ახასიათებს მოცემულ გრუნტს;   - ფილტ-

რაციის დაუმყარებელი პროცესის მიმდინარეობის დრო. 

ხვედრითი ხარჯი (12)-ის მიხედვით  -ის ზრდასთან ერთად მცირდება, ანუ რაც უფრო 

დიდ სიღრმეზე გადაადგილდება ფილტრაციის ნაკადის ფრონტი, მით უფრო მცირდება გრადიენ-

ტი. (13) ფორმულის მიხედვით ხვედრითი ხარჯის ცვალებადობა აისახება (14) კანონით, რაც ნიშ-

ნავს, რომ -ს ზრდასთან ერთად მცირდება   და ის უახლოვდება -ს. მაშასადამე, შეგვიძლია და-

ვასკვნათ, რომ დაუმყარებელი ფილტრაციული რეჟიმის პირობებში ხარჯის გრადიენტის, ან კიდევ 

დროის ფუნქციაა, თუმცა ზემოთ წარმოდგენილი ინტერპრეტაციით ადვილად მისახვედრია, რომ 

გრადიენტიც დროის ფუნქციაა და ის მუდმივი ხდება, როცა გრუნტის ფორების წყალგაჯერებასთან 

ერთად ფილტრაციული ნაკადის ფრონტი დაეყრდნობა გრუნტის წყლის სარკის ზედაპირს. 
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ფილტრაციის გაანგარიშების შემდგომი ეტაპი პირობითად ეფუძვნება დამყარებული რეჟი-

მის საანგარიშო მოდელს, რომლის თანახმად   პოტენციალი ნულის ტოლია და  გაუტოლდება 

არხის ფსკერიდან გრუნტის წყლის ზედაპირამდე მანძილს. 

ფილტრაციის სიჩქარე ნებისმიერი დროის მომენტისათვის შეიძლება ვიანგარიშოთ 

                                                                                     (15) 

ამ დიფერენციალური განტოლების ინტეგრირება სასაზღვრო პირობების გათვალისწინებით   

   გვაძლევს 

                                                                     (16) 

ფილტრაციული ნაკადის გადაადგილების საშუალო სიჩქარე   სიმძლავრეზე (მანძილზე) ტოლი 

იქნება 

                                                                                 (17) 

ამ გამოსახულებიდან ჩანს, რომ გრადიენტის მნიშვნელობა ერთზე მეტია, რადგან ერთზე 

ნაკლები რიცხვის ლოგარითმი უარყოფითი სიდიდეა და ეს თავის მხრივ ნიშნავს, რომ  თავისუფა-

ლი ფილტრაციის რეჟიმი შესაბამისი სასაზღვრო პირობებით არ ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, 

საინჟინრო პრაქტიკისათვის მისაღები სიზუსტით შეიძლება დროის გარკვეულ ინტერვალში გავი-

გოთ ფილტრაციული ხარჯი და შესაბამისი გრუნტის წყლის დონის ცვალებადობა. ცხადია, გრუნ-

ტის წყლის დონის თავისუფალი ზედაპირის მოხაზულობა და „ბორცვის” სიგრძის რადიუსი დამო-

კიდებული იქნება გრუნტის ფილტრაციულ თვისებებზე. 

 

დასკვნა 

ამრიგად, კონკრეტული ტოპოგრაფიული გეგმისათვის აიგება ჰიდროიზოჰიფსების რუკა, 

რომლის შესაბამისად განისაზღვრება კაპილარული ქობის სიმძლავრე დამბის არეში. ნიადაგ-გრუნ-

ტის ფორების წყალშევსების ხარისხი გრუნტის წყლის დონის გაანგარიშებისა და პროგნოზის შემო-

თავაზებული მეთოდი განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს სარწყავი მიწათმოქმედების პრა-

ქტიკაში, რათა განსაზღვრულ იქნეს ფილტრაციის თავისუფალი სააკუმულაციო არეალის მოცუ-

ლობა, რომელიც უშუალო კავშირშია ზედაპირული ჩამონადენის ჰიდრომექანიკური და მორფომე-

ტრიული მახასიათებლების ფორმირებასთან, ხოლო ეს უკანასკნელნი ცალსახად განაპირობებენ 

ნიადაგის ზედაპირულ შრეში ეროზიული პროცესების ინტენსივობას. 
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Validity Assessment of the Restoration Possibility of a Biodiversity on a Vulnerable Slope with Use of 

Anti-erosive Geo-mats Soil  

 
რეზიუმე. მდინარე გლდანისხევის ხეობაში საველე ინტეგრირებული პოლიგონის საცდელ უბნებზე და-

ფენილ გელოხალიჩებზე ამოსული ბალახოვან მცენარეებზე განხორციელებული გაზომვების შედეგად 

დადგენილია, რომ II საცდელ უბანზე დაფენილი გეოხალიჩა „Luffaeromat“-ზე ამოსული ბალახოვანი 

მცენარეების ზრდის საშუალო დინამიკის საიმედობა 51-52%-ს შეადგენს, რაც უკეთესი შედეგია ვიდრე I 

საცდელ უბანზე დაფენილი გეოხალიჩა Jute mat-ის შემთხვევაში. ეს მიანიშნებს მოწყვლად ფერდობზე 

„Luffaeromat“-ის გამოყენების შემთხვევაში მწვანე საფარის აღდგენის შესაძლებლობაზე. 

საკვანძო სიტყვები: გეოხალიჩა, საიმედობა, მწვანე საფარი, ინტეგრირებული პოლიგონი, ეროზია, ბიომ-

რავალფეროვნება. 
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Abstract: The measurements of the grassy plants growing on the anti-erosion geo-mats arranged on the 

experimental plots of the integrated field polygon in the river Gldaniskhevi valley have been Determined that the 

growing reliability of average dynamics of the grassy plants growing on anti-erosion geo-mat ,,Luffaeromat’’ put 

on the II experimental plot  contains 51-52% which is a better result what is a better result than that I experi-

mental plot fixed with anti-erosion geo-mat Jute mat. This indicates the possibility to restore the green cover by 

using ,,Luffaeromat’’ on a vulnerable slope.     

Keywords: anti-erosion geo-mat, reliability, green cover, integrated polygon, erosion, biodiversity. 

 

შესავალი 

ბოლო პერიოდში დედამიწაზე მიმდინარე კლიმატის ცვლილების გამო გახშირდა მაღა-

ლი ინტენსივობის ნალექების ფორმირება, რაც იწვევს ნიადაგის დეგრადაციას მთისა და მთის-

წინა უბნებში, სადაც ხდება ნიადაგ-გრუნტის ინტენსიური ეროზიული პროცესები, იგი ანად-

გურებს ნიადაგის ნაყოფიერ ფენას და პროვოცირებას უწევს მეწყრულ და ღვარცოფულ მოვლე-

ნებს. ნიადაგის ეროზიული პროცესები (წყლისმიერი, ქარისმიერი) ფართოდ არის გავრცელე-

ბული საქართველოშიც (1). 

 

ძირითადი ნაწილი 

წყლისმიერი ეროზიის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში 

1. ხრამებს, ღარტაფებსა და სხვა ეროზიულ ფორმებს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

ზონის ტერიტორიის 20-25% უჭირავს. 

2. კლიმატის ცვლილებისა და მოსალოდნელი შედეგების მიხედვით, ლანდშაფტების 

შეცვლისა და დეგრადაციის პრობლემა ემუქრება საქართველოს ტერიტორიის თითქმის 3,5% 

ანუ 2 330 კმ2-ს. ამგვარი პროცესებისათვის აუცილებელი გახდება პრევენციული ქმედებების 

განხორციელება. 

3. ეროზირებულ ნიადაგებს საქართველოში მთელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე-

ბის 33 პროცენტი უკავია. ეროზირებული მილიონი ჰექტრიდან 330 ათასი სახნავ-სათესი ფარ-

თობია, რომელთაგან 221 ათასი წყლისმიერ ეროზიას განიცდის (იხ. ნახ. 1). 

 

 
                                ნახ. 1. წყლისმიერი ეროზია საქართველოში 

 

4. წყლისმიერი ეროზია დიდი ინტენსივობით მიმდინარეობს და საშიშ მასშტაბებს 

იღებს საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკული და მშრალი ზონების გორაკ-ბორცვიან და მთი-

სწინა ნაწილში. დადგენილია, რომ 10 – 200 დაქანების ფერდობებიდან ზოგჯერ წელიწადში ჩა-

მოირეცხება ჰექტარზე 200 – 300 ტონამდე ნიადაგი, წყალნაღარების სიღრმე ხშირად 0,5-3 მე-

ტრს და უფრო მეტსაც აღწევს. გარკვეული პირობების არსებობისას ასეთი წყალნაღარები თან-

დათან ხრამებად და ხევებად გადაიქცევა. 

  5. აღმოსავლეთ საქართველოში მშრალი სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში, მცენა-

რეულობით დაუფარავ ფერდობებზე წყლისმიერი ეროზია უფრო ინტენსიურად მიმდინარე-

ობს, რასაც განაპირობებს აქ გავრცელებული ნიადაგების ეროზიისადმი დაბალი მდგრადობა. 

ამ რეგიონში 6-120ით დაქანებულ ფერდობებზე ინტენსიური წვიმების დროს ერთი ჰექტრიდან 
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ყოველწლიურად ჩამოირეცხება 30-40 ტონა, ხოლო თავსხმა წვიმებისას 100-200 ტონამდე ნია-

დაგი (1). 

ქარისმიერი ეროზიის (დეფლაციის) თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში 

1. ქარისმიერი ეროზია გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგჯერ მტვრი-

ანი ქარიშხლები შეიმჩნევა ათასობით ჰექტარ ფართობზე.  

2. საქართველოში ეროზიის ამ სახესთან დაკავშირებული ყოველწლიური ზარალი ათე-

ულობით მილიონ ლარს ითვლის.  

3. შედარებით ინტენსიურად მიმდინარეობს ქარისმიერი ეროზია გარე კახეთსა და შიდა 

ქართლის რეგიონებში, სადაც ხშირ შემთხვევაში ქარის სიჩქარე 18-28 მ/წმ-ს და ზოგჯერ მეტ-

საც აღწევს.  

4. საქართველოში არსებული 330 ათასი სახნავ-სათესი ფართობიდან 109 ათასი ჰექტარი 

ქარისმიერი ეროზიის გავლენის ქვეშ იმყოფება (იხ. ნახ. 2). 

 

 
                                 ნახ. 2. ქარისმიერი ეროზია საქართველოში 

 

ისევე როგორც მთელ საქართველოში, თბილისის შემოგარენშიც, კერძოდ მდინარე გლ-

დანისხევის ხეობაში ძალზე აქტიურად მიმდინარეობს ნიადაგის ეროზია, იგი ხელს უწყობს 

მეწყრული და ღვარცოფული მოვლენების ფორმირებას, რის გამოც აუცილებელია ეროზირე-

ბული ფერდობების დამცავი ეფექტური ღონისძიების შექმნა. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მდინარე გლდანისხევის წყალშემკრებ აუზში, მამ-

კოდას დასახლების მიმდებარედ არსებულ მოწყვლად ფერდობზე მოწყობილ იქნა ნიადაგის 

ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ეფექტურობის დადგენის მიზნით, საველე ინტეგრი-

რებული პოლიგონი (იხ. ფოტო 1), რომელიც შედგება I, II საცდელი და საკონტროლო უბნები-

საგან. ამ პოლიგონის  ფარგლებში ხორციელდებოდა 2 ერთმანეთისაგან განსხვავებული გეოხა-

ლიჩის (მსოფლიოში აპრობირებული გეოხალიჩა ,,Jute Mat“ და ქართული პროდუქტის  

,,Luffaeromat”-ის) ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ეფექტურობის  საველე კვლევა.  

 
ფოტო 1. საველე პოლიგონის საერთო ხედი 

 



ერუდიტი 

 

98 
 

საველე პოლიგონის საცდელ უბნებზე დაფენილ იქნა ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო 

გეოხალიჩები, კერძოდ, I საცდელ უბანზე გეოხალიჩა Jute Mat, ხოლო  II საცდელ უბანზე (გეო-

ხალიჩა ლუფაერომატი). საველე პოლიგონის საცდელ უბნებზე გეოხალიჩების დაფენამდე მო-

თავსებულ იქნა მცენარე კოინდარის თესლები და მოწყვლადი ფერდობის შემადგენელი ნია-

დაგ-გრუნტის მცირე ჰუმუსიანობის გამო (იხ. ცხრილი 1) გეოხალიჩებზე დასხმული იქნა ორ-

განული სასუქი „ორგანიკა” არახელსაყრელ გარემოში მცენარეების ვეგეტაციის ხელშეწყობისა-

თვის.  

საველე კვლევები განხორციელდა შემდეგი თანმიმდევრობით: საწყის ეტაპზე 

საველე ინტეგრირებული პოლიგონიდან აღებულ იქნა ნიადაგ-გრუნტის სინჯები  ქიმიური მა-

ხასიათებლების დადგენის მიზნით (იხ. ცხრილი 1).  

 

ცხრილი 1.  

მოწყვლადი ფერდობის შემადგენელი ნიადაგ-გრუნტის ქიმიური მახასიათებლები 
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ნიადაგი 19.03.2017 
მამკოდას დასახლების 

მიმდებარე ფერდობი 
7,46 61 195,25 95 100 30 20,7 0,4 

 

შემდეგ ეტაპზე ხორციელდებოდა გეოხალიჩებზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების 

ზრდის დინამიკის დადგენა უშუალო გაზომვებით (იხ. ფოტო 2, 3). 

 

 
 

ფოტო 2. გეოხალიჩა “Jute Mat”-ზე ამოსული მცენარეების  

სიმაღლის გაზომვის პროცესი 
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ფოტო 3. გეოხალიჩა ლუფაერომატზე ამოსული მცენარეების 

სიმაღლის გაზომვის პროცესი 

 

 

საველე პოლიგონის საცდელ უბნებზე დაფენილ გეოხალიჩებზე ამოსული ბალახოვანი 

მცენარეების ზრდის დინამიკის შედეგები მოცემულია მე-3 ნახაზზე.  

 
ნახ. 3. გეოხალიჩებზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის დინამიკა 

საველე ინტეგრირებულ პოლიგონზე კვლევები განხორციელდა  19.03.2017-19.03.2018  და 

მიღებულ იქნა მნიშვნელოვანი მონაცემები საცდელ უბნებზე დამონტაჟებული გეოხალიჩების 

ეფექტურობისა და მათ მიერ მოწყვლად ფერდობზე ბიომრავალფეროვნების აღდგენის შესახებ 

(იხ. ფოტო 4). 

 
 

ფოტო 4.  საკვლევი პოლიგონის საერთო ხედი 
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მდინარე გლდანისხევის წყალშემკრებ აუზში არსებულ ეროზირებულ ფერდობზე მოწ-

ყობილ საველე ინტეგრირებული პოლიგონის I და II უბნებზე დამონტაჟებულ გეოხალიჩებზე 

ამოსული მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული მნიშვნელობების ვალიდურობი-

სა და შესაბამისად გეოხალიჩების ეფექტურობის (ბიომრავალფეროვნების აღდგენის შესაძლებ-

ლობა) შესაფასებლად, საიმედოოობის თეორიის (2, 3) გამოყენებით განხორციელდა შემდეგი 

კვლევები: 

სტატისტიკურ რიგად გამოყენებულ იქნა ნახ. 1-ში ნაჩვენები მონაცემები. პოლიგონის I 

საცდელ უბანზე (გეოხალიჩა Jute mat-ით დაფარული) ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრ-

დის დინამიკის გასაშუალოებული მონაცემების ინტერვალები და სიხშირეები მოცემულია მე-2 

ცხრილში. 

 

ცხრილი 2. 

I საცდელ უბანზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული მო-

ნაცემების ინტერვალები და სიხშირეები 

 

გეოხალიჩა Jute Mat-ზე ამოსული 

მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული  

მონაცემების ინტერვალები  hსაშ. 

 

0-5 

 

5-10 

 

10-15 

სიხშირეები (mi) 21 30 7 

f (hსაშ.) 0,362 0,517 0,121 

 

მათემატიკური ლოდინი გამოითვლება შემდეგნაირად: 
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295,6121,05,12517,05,7362,05,2)()( saS.                      (1) 

ამონაყარის საშუალო მნიშვნელობა ტოლია: 
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გეოხალიჩა Jute Mat-ზე ამოსული მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული მო-

ნაცემების ნორმალური განაწილების სიმკვრივის ფორმულას შემდეგი სახე აქვს: 
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აღნიშნული ფორმულიდან განისაზღვრება განაწილების ფუნქცია, რომელსაც შემდე-

გი სახე აქვს: 

                   

2

2

2

)(

2

1
)()(

t

tmt
tt

t

edttftF









                                (5) 

გეოხალიჩა Jute Mat-ზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის გასაშუალოებული 

სიმაღლეების საიმედოობა ტოლია: 

            saS. hP * 






 

71,516,3

295,6343,6


*   ;506,0014,0                  (6) 
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ხოლო რისკი:                  .494,0506,01 saS. hr                                                           (7) 

ანალოგიური თეორიული კვლევები განხორციელდა საველე ინტეგრირებული პოლიგო-

ნის II საცდელი უბნისათვის (გეოხალიჩა ლუფაერომატით დაფარული), კერძოდ პოლიგონის 

II საცდელ უბანზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული 

მონაცემების ინტერვალები და სიხშირეები მოცემულია მე-3 ცხრილში.  

 

ცხრილი 3. 

II საცდელ უბანზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული მო-

ნაცემების ინტერვალები და სიხშირეები 

 
გეოხალიჩა ლუფაერომატზე ამოსული 

მცენარეების ზრდის დინამიკის გასაშუალოებული 

მონაცემების ინტერვალები  hსაშ. 

 

0-5 

 

5-10 

 

10-15 

 

15-20 

 

20-25 

სიხშირეები (mi) 8 10 11 18 11 

f (hსაშ.) 0,138 0,172 0,189 0,310 0,189 
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i

hhf
1

27,13189,05,22310,05,17189,05,12172,05,7138,05,2)()( saS.          (8)                                                                                                  

ამონაყარის საშუალო მნიშვნელობა ტოლია: 

                                             58,131 
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საშუალო კვადრატული გადახრა ტოლია: 

                                         85,6

)(
1

__
2









n

hh
n

i

i

                                                     (10)    

ზემოაღნიშნული ანალოგიური გაანგარიშებების შემდეგ, გეოხალიჩა ლუფაერომატზე 

ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის გასაშუალოებული სიმაღლეების საიმედოობა ტო-

ლია: 

                                         saS. hP * 






 

85,6

27,1358,13


*   ;518,0045,0                 (13) 

ხოლო რისკი:                        .482,0518,01 saS. hr                                                 (14) 

 

დასკვნა 

ჩატარებული გაანგარიშების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საველე ინტეგრი-

რებული პოლიგონის II საცდელ უბანზე ამოსული ბალახოვანი მცენარეების ზრდის საშუალო 

დინამიკის საიმედოობა 51-52%-ს შეადგენს, რაც დამაკმაყოფილებელი შედეგია, რადგან იგი 

მიანიშნებს მოწყვლად ფერდობზე გეოხალიჩა „Luffaeromat“-ის გამოყენების შემთხვევაში მწვა-

ნე საფარის აღდგენის მაღალ ვალიდურობაზე.  

 
გამოყენებული ლიტერატურა:  
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1. http://science.org.ge/books/2017/urushadze.pdf  
2. Мирцхулава, Ц. Е.  Вероятностная оценка нарушения экологического равновесия малых рек. Док. 

ВАСХНИЛ. 1991. №9. ст. 59-63. 
Mirtsxulava C. E. Veroiatnosnaia ocenka naruSenia ekologiCeskogo pabnovesia malix, rek. Dok. 
ВАСХНИЛ. 1991. №9.  Str.  59-63. 

3. Мирцхулава, Ц. Е. 1974. Надёжность гидромелиоративных сооружений. М. “Колос“. ст. 279. 

           Mirtsxulava C. E. 1974. NadeJnost gidromliorativnix sooruJenii. N., ,,Kolos’’, str. 279  
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Gender Inequality in the Slovak Republic Pension System 

გენდერული  უთანასწორობა სლოვაკეთის რესპუბლიკის საპენსიო სისტემაში 

 
Abstract: The main objective of this paper is to analyse gender inequality in pension system. Gender inequality is the 

crucial question for presence in all aspect of working and social life across the countries around the world. Huge gap 

between genders creates tension and frustration on both sides of the barricades. Wrong set up of the first tier shows 

increase of the differences between women and men in retirement age. Part of the objective is analysis of current fi-

nancial situation regards on increasing outcomes from pension system, demography and life expectancy. We will ana-

lyse outcomes for different group of retirees such widows or retirees with minimal pension outcomes. Based on this 

analysis we will propose our recommendations for increasing the equality with focus on the sustainability of the first 

tier in the Slovak pension system. The paper will focus on the main pension system indicators, such as gender inequal-

ity, population demography, retirement age and pension indexation regard to retirement – income adequacy. 

Keywords: Pension system, gender inequality, life expectancy, retirement age,  

რეზიუმე: ამ სტატიის მთავარ  მიზანს წარმოადგენს  საპენსიო სისტემაში გენდერული უთანასწორობის 

ანალიზი. გენდერული უთანასწორობა ძირითადი საკითხია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით  სუფევს სამსახურეობრივი და სოციალური ცხოვრების ყველა ასპექტში. გენდე-

რებს შორის უზარმაზარი უფსკრული ქმნის ბარიკადების ორივე მხარის დაძაბულობას და იმედგაცრუე-

ბას. არასწორადაა აგებული  პირველი  რიგი, რომელიც ზრდის განსხვავებებს ქალებსა  და მამაკაცებს 

შორის საპენსიო ასაკში. ასევე ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის ანა-

ლიზი, რომელიც განიხილავს საპენსიო სისტემის, დემოგრაფიისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრ-

დას. ჩვენ ვაანალიზებთ  შედეგებს სხვადასხვა ჯგუფის პენსიონერებისათვის, როგორებიცაა  ქვრივები 

ან  სამსახურიდან გადამდგარი პირები მინიმალური  პენსიით.  მოცემული ანალიზის საფუძველზე ჩვენ 

ნაშრომში ვთავაზობთ რეკომენდაციებს თანასწორობის გაზრდის მიზნით სლოვაკეთის საპენსიო სისტე-

მაში პირველი რიგის მდგრადობაზე. სტატიაში ყურადღება გამახვილდება ძირითადი საპენსიო სისტე-

მის ინდიკატორებზე, როგორიცაა გენდერული უთანასწორობა, მოსახლეობის დემოგრაფია, საპენსიო 

ასაკისა და საპენსიო ინდექსაციის მიმართება  პენსიაზე - შემოსავლების  შესაბამისობაზე. 

სკვანძო სიტყვები: საპენსიო სისტემა, გენდერული უთანასწორობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, საპენ-

სიო ასაკი. 

 

INTRODUCTION 

Gender gap is a question that has become more resonant recent years in different kind of social life. The 

paper discusses how the European Union and Slovak Republic are accustomed to the gender gap in pension 

systems as well as the structure of pension systems. 

Methods of research 

The work will rely on both empirical and theoretical research methods. Basic analytical methods will be 

used to prepare a comparison of the demography by gender, retirement in European Union and Slovak re-

public. We will also use analysis of the European Union countries pension systems and Slovak pension sys-

tem as well as analysis of the partial problem of the Slovak pension system with focus on gender gap.  

Demography in European Union 

Although women are successful in gaining qualifications, their subsequent careers are often more 

interrupted, they have lower pay and their careers are flatter. Therefore, they earn less than men over their 
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life cycle and their pensions are lower the gender pay gap across the EU: different magnitude, different 

trends, but similar causes.1 

The overall size of the population is projected to be slightly larger by 2070 than in 2016, with a hump-

shaped trajectory. The EU population is projected to increase from 510.9 million in 2016 to528.5 million in 

2040, remain stable until 2050 and decline thereafter to 520.3 million in 2070. Moreover, while the total 

EU population is set to increase by 1.8% over the 2016-70 projection horizon, there are wide differences in 

trends across Member States.  

For males, in all age cohorts between 0-64, the projected population in 2070 is lower than the population in 

2016 in the EU. Conversely, in all age cohorts of 65 years old and above, the projected population in 2070 

is higher than in 2015.  

For females in all age cohorts between 0-69 years old, the projected population in 2070 is lower than in 

2016. Conversely, in the age cohorts above 69 years old, the projected population in 2070 will be higher 

than in 2016. Moreover, while in 2016 the largest cohort for both males and females is 45-49 years old, in 

2070 the largest cohort will be 70-74 years old for women and 50-54 years old for men. Overall, the median 

age will rise from 41 years old in 2016 to 45 in 2070 for men and from 43 years old to 47 for women.2 

Slovak Republic and gender gap 

Equals criteria to women and men 

Eligibility criteria for entitlement to old age pension 

To be entitled to an old age pension, an insured person, must 

1) achieve at least 15 years of the pension insurance period and 

2) reach a pensionable age. 

If the insured person reaches the pensionable age during the period between January 1, 2004 and December 

31, 2007, he/she is entitled to the old age pension after achieving at least 10 years of pension insurance 

period.3 

Pension earnings calculation 

POMB x ODP x ADH 

POMB = average personal wage point 

ODP = the sum of the pension insurance period earned on the date of entitlement to the old-age pension 

ADH = actual retirement value on the date of entitlement to the payment of the pension4 

By statistic data of Social Insurance Agency in Slovakia amount of pensioner increase from 1 212 658 on 

31st May 2005 to 1 390 86 on 31st May 2018. Anyway, criteria for pension as well as earning calculation are 

same for women and men. In general women earn less than men, resulting in the pension earnings they 

receive. 

Gender gap in Pension system 

Retirement age 2017 

Men 62 years and 76 days 

Women – depends on the No. of children 

0 – 1 child -  62 years a 76 day 

2 children - 61 years 

3 – 4 children 60 years 

5 and more children 59 years 

Widow vs Widower 

Widow's / Widower's pension represents 60% of the insured deceased person´s pension. Entitled to this 

kind of benefit is the widow/ widower whose husband/ wife was receiving the old age pension, the 

invalidity pension or was entitled to the early old age pension as of the day of his death, or satisfied 

conditions of the old - age pension entitlement as of the day of his death, or achieved the number of years of 

                                                 
1 2017 Report on equality between women and men in the EU 
2 The 2018 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070) 
3 Ministry of labour, social affairs and family of the Slovak Republic, Old age pension https://www.socpoist.sk/old-

age-pension-/51389s 
4 Ministry of labour, social affairs and family of the Slovak Republic, Starobný dôchodok, Suma 

https://www.socpoist.sk/suma-dochodku-/1286s#Suma 
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the pension insurance necessary to qualify to the invalidity pension as of the day of his death, or died due to 

the working injury or the occupational disease. 1  

Widow´s pension in Slovak Republic 

Eligibility criteria for a widow’s pension 

An insured person is entitled to a widow’s pension if she is a widow surviving her husband who 

    1) was receiving an old age pension, a disability pension or was entitled to an early old age pension, 

    2) fulfilled the eligibility criteria for entitlement to an old age pension as of the day of his death or 

    3) as of the day of his death, achieved the required number of years of pension insurance for his 

entitlement to a disability pension or 

    4) died due to a work accident or occupational disease. 

A divorced wife is not entitled to a widow’s pension. 

Table 2 shows the difference in pension earnings between men and women.  

 

Pension 31st May 2015 31st May 2016 31st May 2017 31st May 2018 

Widow´s pension 246,06€ 246,46€ 250,38€ 255,06€ 

Widower´s pension 189,16€ 190,56€ 194,94€ 201,35€ 

 

Tab.2 Comparison of widows and widower pension earnings from 2015 – 2018 Source: Mistry of 

labour, social affairs and family of the Slovak Republic 

 

No. of pensions 31st May 2006 31st May 2010 31st May 2014 31st May 2018 

Old age pensions 914671 934845 1001751 1064259 

Widow´s pension 303954 301058 293581 292342 

Widower´s pension 9966 35864 39893 47118 

 

Tab.3 Comparison No. of old aged pension widows and widower pension from 2006 – 2018 Source: 

Mistry of labour, social affairs and family of the Slovak Republic 

 

 2009(in thousand 

€ per year) 

2010(in thousand 

€ per year) 

2014(in thousand € 

per year) 

2017(in thousand 

€ per year) 

Old age pensions 3595383 3758182 4722099 5192470 

Widow´s and 

widower´s pension 

532374 546777 617171 645412 

 

Tab.4 Comparison of old aged pension widows and widower pension earnings from 2009 – 2017 

Source: Mistry of labour, social affairs and family of the Slovak Republic 

 

CONCLUSION 

Women in Slovak Republic are not only workers, but also have family responsibilities. To be a mother 

means huge impact on woman´s careers that could reduce activity on the Labor market. They accumulate 

smaller pension wealth meaning lower pension earnings.  

On the other hand, women generally benefit more from the pension system. This can be seen mainly in the 

average life expectancy that is longer and, given the fact that men on average have higher pensions, their 

widow's pension is indeed higher. 

                                                 
1 Internet source: https://www.socpoist.sk/social-insurance-system-in-slovakia/24533s 
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On the Tab.2 and Tab.3 we can see huge gap between men and women earnings. Increasing of retirement 

age reduces the number of newly recruited pensions and prolongs the duration of labor market participation. 

If we want to equal genders, solution should be the same earnings for both. Differences between women 

and men could be mitigated by access to widows and widowers' pensions, so that after the death of a part-

ner, the retired person shares a shared household with someone else which means that if the retiree lives 

alone his earning will increase, on the other hand if retiree lives together with somebody in household (also 

if her/his partner pass away), could share the costs, indeed the income will go lower.  
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სულ უფრო ხშირად გვესმის სიტყვები: „ტერორისტული აქტი”, „ტერორისტი”, „ტერორიზმის მსხვერპ-

ლი”... მიუხედავად აღნიშნულისა, დღესდღეობით საერთაშორისო თანამეგობრობაში ერთიანი მოსაზ-

რება ტერორიზმის არსის, ფარგლებისა და დეფინიციის თაობაზე არ არსებობს. საკვლევი პროექტის 

ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს 21-ე საუკუნის გლობალური საფრთხის - ტერორიზმის პრობ-

ლემის კომპლექსური კვლევა საფრთხის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური საშუა-

ლებების შემუშავების მიზნით. 

საკვანძო სიტყვები:  ტერორისტული აქტი, ტერორისტი, ტერორიზმის მსხვერპლი. 

 

 Abstract: The sad reality remains the fact that the terrorist crime belongs to one of the hardest crimes of our 

present, and the day-by-day is becoming more and more sensitive. The number of terrorist acts increases, and from 

the sources of information, "Terrorist Act", "Terrorist", "Terrorism victim" ... Despite this, there is no unani-

mous opinion of the international community today about the essence, scope and definition of terrorism. One of the 

main objectives of the research project is to carry out complex study of the problem of one of the global threats of the 

21st Century – terrorism in order to elaborate ways of prevention and effective skills of  fighting against terrorism.  
Keywords: Terrorist Act, Terrorist, Terrorism victim. 

 

 პრობლემა, რომელზეც ამ სტატიაშია გამახვილებული ყურადღება, XXI საუკუნის ყველა-

ზე საშიში გამოწვევის, ტერორიზმთნ ბრძოლის ეფექტური გზების ძიებას, ადამიანის უფლება-

თა და თავისუფლებათა ფუნდამენტური პრინციპების დაცვასა და მისი ნებისმიერი ფორმით 

შეზღუდვის დაუშვებლობას ეხება. 

 საქართველო, როგორც დემოკრატიული პრინციპების მატარებელი მსოფლიო თანამე-

გობრობის წევრი ქვეყანა, ყოველთვის ცდილობდა, თავისი მოკრძალებული წვლილი შეეტანა 

მსოფლიოში მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვან პროცესში, მათ შორის ტერორიზმისა და საერ-

თაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ამ თვალსაზრისით, მსოფლიო უსაფრ-

თხოების უზრუნველყოფის დიდ ჯაჭვში, ჩვენი სახელმწიფო ერთ-ერთ საპატიო რგოლს წარ-

მოადგენს, რასაც უდავოდ მოწმობს საქართველოს  მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული 

საქმიანობა როგორც შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, 

ტერორისტულ დანაშაულს, რომელსაც მე-20 საუკუნის შავ ჭირსაც უწოდებენ, საკმაოდ 

ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სიტყვა „ტერორი”(terrere) ლა-

თინური წარმოშობისაა და ნიშნავს - შიშს, საშინელებას, დაშინებას. ისტორიულად ტერორიზ-

მი სხვადასხვა ფორმითა და ხასიათით ვლინდებოდა იმ  პერიოდისათვის დამახასიათებელი 

ეპოქალური მახასიათებლებით. ამა თუ იმ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი მოკვდავნი, ჯერ 

კიდევ ადრეული  საუკუნეებიდან მიმართავდნენ თავიანთი მიზნების მისაღწევად ტერორის-

ტულ მეთოდებს. მაგ., საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის პერიოდში ტერორი იქცა ძა-

ლადობრივი სოციალური მოვლენის აღმნიშვნელ სიმბოლოდ. მმართველი კლასების ძალაუფ-

ლებისაკენ სწრაფვის სურვილმა სისხლიანი ელფერი მიიღო და პარიზის ქუჩებში დატრიალე-

ბულმა იაკობინელთა ტერორმა ათიათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.  

საუკუნეების განმავლობაში, საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, ტერორისტული 

დანაშაულის შინაარსიც იცვლებოდა. მაგალითისათვის შეიძლება ავიღოთ იტალია, რუსეთი, 

ავსტრია, გერმანია. თვით პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზსაც, სწორედ ტერორის-

ტული აქტი - ავსტრია-უნგრეთის ტახტის მემკვიდრის მკვლელობა წარმოადგენს. ალბათ ამის 

შედეგია, რომ მეცნიერ-მკვლევარებმა აღნიშნული პერიოდის ტერორისტული დანაშაულები 

„რევოლუციურ ტერორად” შეაფასეს. 

ჟამთა ცვალებასთან ერთად იცვლებოდა ტერორისტული დანაშაულის შინაარსი, ფორ-

მა, დანაშაულის ჩადენის ხერხი და მეთოდები. ტერორისტული დანაშაული გაცდა შიდასახე-

ლმწიფოებრივ ჩარჩოებს. არაერთი სახელმწიფო, რომელთათვის სასურველი მიზნის მისაღწე-

ვად საყოველთაოდ აღიარებულ ბრძოლის მეთოდებს სათანადო შედეგი არ მოჰქონდა, ტერო-

რისტულ მეთოდებს მიმართავდნენ  სურვილის მისაღწევად. შედეგად, მე-20 საუკუნის ბო-

ლოს, ჩნდება ტერორიზმის ახალი მიმდინარეობა, რომელიც „სახელმწიფო ტერორიზმად” შე-

ფასდა. თანდათან ჩნდება ტერორისტული დანაშაულის ახალი გამოვლინებები - „რელიგიური 

ტერორიზმი”, „კიბერტერორიზმი”. 
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21-ე საუკუნის დასაწყისიდანვე ტერორისტებმა მთელ მსოფლიოს დაანახვეს, რომ ტე-

რორიზმი ერთ-ერთი უმძიმესი და უსაშინლესი დანაშაულია, რომელსაც უამრავი უდანაშაუ-

ლო მსხვერპლი მოჰყვება. ამას ცხადყოფს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტი ამერიკის შეერ-

თებულ შტატებში, 2004 წლის 11 მარტს მადრიდში და იმავე წლის 1 სექტემბერს რუსეთში, კე-

რძოდ ბესლანში დატრიალებული ტრაგედია, რომელთაც მსხვერპლად უამრავი უდანაშაულო 

ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს.  

 1993 წლის თებერვალში, ქალაქ ნიუ-იორკში მდებარე მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის შე-

ნობის მიწისქვეშა ავტოსადგომზე აფეთქდა 1200 ფუტი სიმძიმის ბომბი, რომელიც ყვითელი 

ფერის ნაქირავებ სატვირთო ავტომანქანაში იყო ჩამონტაჟებული. აფეთქებამ მსოფლიოში სიმა-

ღლით მეორე შენობის სარდაფში მყისიერად წარმოშვა 20 ფუტის რადიუსის კრატერი. დაშავ-

და ათასზე მეტი ადამიანი ,თუმცა მსხვერპლთა რიცხვი შედარებით მრავალრიცხოვანი არ იყო 

- მხოლოდ 7 ადამიანი. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შენობისა და აშშ-ს ეკონომი-

კური სიძლიერის წინააღმდეგ მიმართული ტერორისტული აქტი ამერიკელებისათვის შოკის  

მომგვრელი იყო. ეს შოკი კიდე უფრო მეტად შოკის მომგვრელი გახდა 8 წლის შემდეგ - 2001 

წლის 11 სექტემბერს, როდესაც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე ახალი ტერორისტული თავდასხ-

მა განხორციელდა. ამჯერად შენობებს კომერციული რეისის ადვილად აალებადი საწვავით 

დატვირთული ორი თვითმფრინავი შეეჯახა. ცათამბჯენები მცირე ხნის განმავლობაში იწვო-

და, შემდეგ საოცარი სიძლიერით ჩამოინგრა, რამაც მანჰეტენის დიდი ნაწილი გაანადგურა, ხო-

ლო შენობებში მყოფი ასობით ადამიანი იმსხვერპლა. ქუჩები აივსო ათასობით ტონა ცეცხლმო-

კიდებული ნანგრევებით და კვამლის, მტვრისა და ფერფლის უზარმაზარი ღრუბელი წარმოშ-

ვა, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო ჩამოწოლილი ქალაქის თავზე. 

2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ შე-

ფასდა, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული უმნიშვნელოვანესი საფრთხე 21-ე სა-

უკუნის მშვიდობისა და უშიშროებისათვის. ტერორისტული დანაშაული, უკვე თავისი მასშტა-

ბებიდან გამომდინარე, „საერთაშორისო ტერორიზმად” ფასდება და საერთაშორისო თანამეგო-

ბრობის მონაწილე მთელი რიგი ქვეყნები ერთიანდებიან ამ უმძიმესი დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის თვალსაზრისით. გამონაკლისს რა თქმა უნდა არც საქართველო წარმოადგენს.  

აღნიშნულის ნათელი დადასტურებაა ჩვენი ქვეყნის მონაწილეობა სხვადასხვა სამშვი-

დობო მისიებში. აქვე უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ აღნიშნულით არ შემოვიფარგლებით, საქარ-

თველო სამართლებრივ დონეზეც ცდილობს დაარეგულიროს ტერორიზმთან ბრძოლის ფორ-

მები და მეთოდები. კერძოდ, მე-20 საუკუნის ბოლოს, საქართველოს სისხლის სამართლის კო-

დექსის მე-11 კარში (დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ) შევიდა ცალკე  თავი - ტერორიზ-

მი, სადაც დღეისათვის 13 მუხლია, რომლებშიც დეტალურადაა გაწერილი ტერორისტული ხა-

სიათის დანაშაულთა დეფინიციები. ჩვენდა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ საქართველო ერთ-

ერთი პირველი სახელმწიფო იყო არა მხოლოდ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, არამედ საერთაშორი-

სო მასშტაბითაც, რომელმაც ასე კონკრეტულად დააკვალიფიცირა ტერორისტული დანაშაუ-

ლობების ცალკეული გამოვლინებები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ უნდა იყოს საკმარისი, 

კერძოდ, თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ათობით და ასობით უდანაშაულო მსხვერპლის 

გათვალისწინებით, ტერორიზმის დანაშაული უნდა განიხილებოდეს კაცობრიობის წინააღმ-

დეგ მიმართულ დანაშაულობებთან ერთობლიობაში, მით უმეტეს, რომ შემადგენლობით და 

შინაარსით ტერორიზმის დანაშაული სწორედ კაცობრიობის მშვიდობისა და უშიშროების წი-

ნააღმდეგ მიმართულ საფრთხეს წარმოადგენს. 

 ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ დღეს მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ არის და-

ცული ტერორიზმის საფრთხისაგან. უკანასკნელი წლების მანძილზე ტერორისტული აქტები 

გახშირდა და სულ უფრო და უფრო სასტიკ ხასიათს იძენს. 

 ტერორიზმის, როგორც თანამედროვე დანაშაულის ტენდენცია, ვფიქრობთ, იმაში გამო-

იხატება, რომ პოლიტიკური, რელიგიური თუ ეროვნული (სეპარატისტული) ფანატიზმით შეპ-

ყრობილი ცალკეული პირები, რომელთაც ძირითადად ანგარებითი სულისკვეთება ამოძრა-

ვებთ, თავიანთი იდეოლოგიის ხორცშესხმას ძალადობით, ე.წ. კრიმინალური ხერხებით ახორ-
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ციელებენ, რაც, რა თქმა უნდა, მიზნის მიღწევის დანაშაულებრივ, მაგრამ ეფექტურ საშუალე-

ბად გვევლინება. 

 ტერორისტული დანაშაულის მიზნისა და საშუალებების ერთმანეთთან დაახლოება და, 

მით უმეტეს, შერწყმა, საზოგადოებისათვის უდიდეს საშიშროებას წარმოადგენს, იმ საზოგა-

დოებისათვის, რომელსაც დიდი ხანია აწუხებს კითხვები - თუ რატომ არ განსხვავდება დიდად 

ზოგიერთი პოლიტიკოსი დამნაშავისგან, ან ასე რატომ მიილტვიან ცალკეული დამნაშავე ელე-

მენტები პოლიტიკაში? 

 საკითხის  აქტუალურობის განმაპირობებელ ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორად უპირვე-

ლეს ყოვლისა ტერორიზმის ცნების განსაზღვრა მიგვაჩნია, რადგან დღესდღეობით ერთიანი 

მოსაზრება ტერორიზმის დეფინიციის თაობაზე საერთაშორისო თვალსაზრისით არ გვაქვს 

(ამის ნათელი დადასტურებაა ევროკავშირსა და თურქეთის მთავრობას შორის ამჟამად არსე-

ბული უთანხმოება ტერორიზმის დეფინიციასთან დაკავშირებით). აღნიშნულთან დაკავშირე-

ბით უნდა აღინიშნოს, რომ ტერორიზმის დეფინიციაში წინ ყოველთვის შემდეგი საკითხები 

იყო წარმოჩენილი: 

- ტერორიზმი არის პოლიტიკური, რელიგიური, იდეოლოგიური და სოციალური მო-

ტივით განპირობებული, საჯარო ძალადობის უკიდურესი ფორმების გამოყენებით ჩადენილი 

ქმედება ან ქმედების მუქარა, მიმართული ადამიანის, საზოგადოების, სახელმწიფოს სტრატე-

გიული, პოლიტიკური ან ეკონომიკური ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ასევე საომარ მოქმედე-

ბათა პროვოცირებისკენ, ჩადენილი მოსახლეობის დაშინების ან ხელისუფლების ორგანოებზე 

ზემოქმედების მიზნით; 

- ტერორიზმი ხორციელდება ტერორისტებისათვის სასურველი პოლიტიკური, არამარ-

თლზომიერი ქონებრივი და სხვა მიზნების შესასრულებლად, რათა ზემოქმედება მოხდეს ხე-

ლისუფლების ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, ან გამოწვეულ იქნეს საზოგა-

დოებრივი უსაფრთხოების დარღვევა ან მოსახლეობის დაშინება; 

- ტერორიზმი ხელყოფს სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლის ან საზოგადო-

ებრივი მოღვაწის სიცოცხლეს მისი სახელმწიფო ან პოლიტიკური საქმიანობის შეწყვეტის, ან 

ასეთ საქმიანობაზე ზემოქმედების მიზნით ან აღნიშნული საქმიანობის გამო შურისძიების მი-

ზნით; 

- ტერორიზმი აგრეთვე არის უცხოეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლის ან საერთაშო-

რისო დაცვით მოსარგებლე საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელზე თავდასხმა, თუ 

ასეთი მოქმედება ჩადენილია ომის პროვოცირების ან საერთაშორისო ურთიერთობების გარ-

თულების მიზნით. 

 გვაძლევს თუ არა ყოველივე ზემოხსენებული ტერორისტული დანაშაულის უფრო ფა-

რთო სპექტრში განხილვის საფუძველს, შეიძლება თუ არა ტერორიზმის კაცობრიობის წინააღმ-

დეგ მიმართულ დანაშაულთა კატეგორიაში მოაზრება, ეს საკითხები წარმოადგენს თემის კვ-

ლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  საფუძველს.   

 ტერორიზმის საკითხის მკვლევართა და ასევე ჩვენს  ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

თანამედროვეობის გლობალური საფრთხის - ტერორიზმის, პრობლემის კომპლექსური კვლევა 

საფრთხის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური საშუალებების შემუშავების 

მიზნით, აგრეთვე სათანადო წინადადებების შემუშავება საერთაშორისო და ეროვნული კანონ-

მდებლობების სრულყოფის თვალსაზრისით. მიგვაჩნია, რომ ძირითად მიზანს ასევე წარმოად-

გენს სათანადო რეკომენდაციების წარმოდგენა, არის თუ არა შესაძლებელი ტერორიზმის და-

ნაშაული გადატანილ იქნეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა კატეგორიაში, 

აღნიშნულის შედეგად ტერორიზმის დანაშაულზე აღარ იმოქმედებს ხანდაზმულობის ვადა, 

ტერორისტული დანაშაულის საქმის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებს სისხლის სამართ-

ლის საერთაშორისო სასამართლო, რაც თავისთავად საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო 

მეტად შეკავშირებას გამოიწვევს ამ უსასტიკესი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის აუ-

ცილებლობაში კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა უკანასკნელ პერიოდში ევროპაში განხორციელე-
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ბული ტერორისტული აქტების სერიამ და გლობალურმა საფრთხემ, რომელიც დაკავშირებუ-

ლია ისლამურ სახელმწიფოსთან. 

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ასევე  სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის საკითხი ტერო-

რიზმთან მიმართებით. როგორც წესი, მთელი რიგი სახელმწიფოები კატეგორიულად უარყო-

ფით დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ ტერორისტებთან ყოველგვარ მოლაპარაკებაზე. რამდე-

ნად გამართლებულია ასეთი ნეგატიური დამოკიდებულება აღნიშნული საკითხისადმი, იქნებ 

ბევრად უფრო დადებითი შედეგის მომტანი იყოს მოლაპარაკების გზით გარკვეულ კომპრომი-

სებზე წასვლა, როგორ და რა ფარგლებში იქნება ეს შესაძლებელი. აღნიშნული მიზნის განსახო-

რციელებლად აუცილებლად მიგვაჩნია სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის შესწავლა და განზოგა-

დება, რათა ერთიანი პოლიტიკა იქნეს შემუშავებული ტერორისტებთან ბრძოლის ტაქტიკაში, 

მათ შორის სათანადო მოლაპარაკებების წარმოების თვალსაზრისით. 

 მიზნის მისაღწევად ჩვენს მიერ განსახორციელებელი ამოცანები შემდეგ ეტაპებს მოი-

ცავს: 

1.  ტერორიზმის დანაშაულის ანატომია; 

2.  ტერორიზმი და მისი თანამდევი საფრთხეები; 

3. ტერორიზმთან ბრძოლის ტაქტიკა, მეთოდიკა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, 

ასევე კოორდინაცია როგორც ეროვნულ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე; 

4. ტერორიზმთან ბრძოლის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები და მისი სრულ-

ყოფის გზები როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეზე; 

5. ტერორიზმის რისკ-მენეჯმენტი. 

 ზემოხსენებული მიზნებისა და ამოცანების სათანადოდ განსახორციელებლად აუცილებ-

ლად მივიჩნევთ, წინ იქნეს წამოწეული ტერორიზმის დანაშაულის საფრთხის გამოვლენის, წა-

რმოჩენისა და შესწავლა-გაანალიზების საკითხები, რომ ხელი შევუწყოთ მსოფლიო თანამეგო-

ბრობის შესაბამისი ორგანოების კიდევ უფრო მეტად შეკავშირებასა და გაერთიანებას ტერორი-

ზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით. 

 ტერორიზმის წინააღმდეგ ქმედითი ღონისძიებების გატარების ერთ-ერთ უმთავრეს ფა-

ქტორს, როგორც ცნობილია, უპირველეს ყოვლისა წარმოადგენს ტერორისტული აქტის განხო-

რციელების მიზეზების, მიზნისა და პირობების შესწავლა. ყოველივე ზემოხსენებული, სათანა-

დო სამართლებრივი ბაზის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელს გახდის, განისაზღვროს: 

- ტერორიზმის საფრთხის გამოვლენა და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმ-

ვა; 

-  ტერორიზმთან ეფექტური ბრძოლის ორგანიზაციის ფორმები, ასევე ანტიტერორისტული 

ძალების კოორდინაცია სამივე დონეზე და სისხლის სამართლებრივი საფუძვლები; 

- საზოგადოებრივი გაერთიანებებისა და ორგანიზაციების (მიუხედავად მათი საკუთრების 

ფორმისა) მონაწილეობის ორგანიზაციული საფუძვლები, მათი უფლებები, მოვალეობები 

და სამართლებლივი გარანტიები ტერორიზმთან ბრძოლაში; 

თანამდებობის პირთა და ცალკეულ მოქალაქეთა მონაწილეობის ორგანიზაციული საფუძ-

ვლები, მათი უფლებები, მოვალეობები და სამართლებრივი გარანტიები ტერორიზმთან 

ბრძოლის თვალსაზრისით; 

- როგორც სპეციალიზებული, ისე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და გაერთიანებე-

ბის მონაწილეობის სამართლებლივი და ორგანიზაციული საფუძვლები ტერორიზმთან 

ბრძლის სფეროში; 

- ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის თაობაზე სა-

თანადო რეკომენდაციების შემუშავება და წარმოდგენა. 

ტერორიზმის საკითხის სრულყოფილად კვლევის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოა-

დგენს იმ ეფექტური მეთოდებისა და ხერხების შესწავლა და წარმოჩენა, რომლებიც საშუალე-

ბას მისცემს ტერორიზმის წინააღმდეგ მებრძოლ შესაბამის ორგანოებს, სრულად გამოიყენონ 

მათ ხელთ არსებული რესურსები თანამედროვეობის უსასტიკესი დანაშაულის  ტერორიზმის 

დასამარცხებლად. 
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დაბოლოს, წინამდებარე სტატიის ავტორთა ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოადგენს 

ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაძლო კავშირე-

ბის დამყარება როგორც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან, ასე-

ვე საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნე-

ბის შესაბამის ორგანოებსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. აღნიშნული თანამშრომლო-

ბა, ვფიქრობთ, კიდევ უფრო შესაძლებელს გახდის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთ-

ხით ორიენტირებული მაღალი პროფესიული კომპეტენციების ჩამოყალიბებასა და სრულყო-

ფას როგორც ფართო თეორიული ცოდნის, ასევე სათანადო პრაქტიკული გამოცდილების მქო-

ნე სპეციალისტების მომზადების თვალსაზრისით. 
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რეზიუმე: სტატიაში ყურადღება ეთმობა რუსეთ - საქართველოს მიმდინარე და დასრულებულ დავებს 

სხვადასხვა საერთაშორისო სასამართლო ორგანოში და მათ სამართლებრივ შედეგებს.  ავტორის აზრით, 

საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია, გაამყარებს თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზი-

ციას სხვადასხვა საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი 

ოკუპანტია და მეზობელ სახელმწიფოსთან მიმართებაში უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის 

პრინციპებსა და ნორმებს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, შეასრულებს თუ არა რუსეთი, როგორც კონფლი-

ქტის მონაწილე მხარე, საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს და დაემორჩილე-

ბა თუ არა სასამართლოთა გადაწყვეტილებებს ზემოაღნიშნულ დავებზე.  

საკვანძო სიტყვები:  სტრასბურგის სასამართლო, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, სის-

ხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო,  ეთნიკური ნიშნით დევნა, სამხედრო დანაშაული, ოკუ-

პაცია.  
 

Abstract: The paper focuses on the ongoing and completed disputes between Russia and Georgia in various 

international judicial organs and their legal consequences. In author’s opinion, it is very important for Georgia 
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whether the position of international organizations will strengthen the decision of various international judg-

ments that Russia is an occupant and violates the principles and norms of international law in relation with the 

neighboring state. It is also important whether Russian, as a conflict party, will fulfill the obligations to the inter-

national community and comply with the decisions of the courts on the above-mentioned disputes. 

Key words: Strasbourg Court, International Court of Justice, International Criminal Court, ethnic persecution, 

military crimes, occupation. 

 

მოცემული სტატიის პირველ ნაწილში (სამეცნიერო ჟურნალი „ერუდიტი” № 1, გვ. 112) 

ჩვენ მნიშვნელოვანი ადგილი დავუთმეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სა-

ქართველოს ინტერესების დაცვას. მკითხველის საყურადღებოდ უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ 

სასამართლოში, ბოლო პერიოდში, საქართველოს სახელით საჩივრების შეტანის დინამიკამ იკ-

ლო,1 რაც დღევანდელი ხელისუფლების აზრით,  მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა ადამი-

ანის უფლებების დაცვის მიმართულებით პროგრესს განიცდის. ბოლო პერიოდში სტრასბურ-

გის სასამართლოში  საქართველოდან გაცილებით ნაკლები საჩივარი შევიდა, ვიდრე დასავ-

ლეთ ევროპის ზოგიერთი განვითარებული ქვეყნიდან. ამასთან,   ხელისუფლება არ უარყოფს 

ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს, განსაკუთრებით  ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე, სადაც საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდება. 2017 წელს საქართველოს 

მიერ ევროპული კონვენციის სხვადასხვა მუხლების დარღვევა ცხრა საქმეზე დადგინდა და მა-

თგან მოქმედი ხელისუფლების დროს დარღვევაზე მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია საუბარი. შე-

დარებისათვის, 2011 წელს საქართველოდან სტრასბურგში 395 საქმე იყო წარდგენილი, დღეს-

დღეობით ეს დაახლოებით 89 საქმეა. ამ კუთხით თითქმის 5-ჯერ ნაკლები კლება გვაქვს. აქვე, 

უნდა ითქვას ისიც, რომ საქართველოდან შეტანილი საჩივრების უმრავლესობა ეხება სიცოცხ-

ლის უფლებას, წამებას, ღირსების შელახვასა და არაადამიანურ მოპყრობას, პოლიტიკური ნიშ-

ნით ჩადენილ დანაშაულს,  მაშინ როცა სხვა ევროპული ქვეყნებიდან შესული საქმეები (მათი 

სიმრავლის მიუხედავად) ძირითადად საკუთრების უფლების, სიტყვის თავისუფლების, შრო-

მითი უფლებების დაცვას უკავშირდება. თუ ამ მოცემულობას დავამატებთ იმ რეალობასაც, 

რომ საქართველოში ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე ჯერ კიდევ გამოუძიებელია ან მიზან-

მიმართულად ხდება მტკიცებულებათა გაყალბება და მოწმეთა დაშინება, გამოდის, რომ ზემო-

ხსენებული სტატისტიკა არც ისე სახარბიელო ყოფილა. ვიდრე შევეხებოდეთ რუსეთის წინაა-

ღმდეგ ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში დაწყებულ დავას და ვისაუ-

ბრებდეთ მის სამართლებრივ შედეგებზე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მკითხველს მივაწო-

დოთ ინფორმაცია საქართველო-რუსეთის სამართლებრივ დავაზე სტრასბურგის სასამართლო-

ში (II საქმე).  2018 წლის 23 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში აღნიშნულ 

საქმეზე ბოლო ზეპირი მოსმენა დასრულდა. სახელმწიფოთაშორისი დავა სტრასბურგის სასა-

მართლოს დიდმა პალატამ განიხილა.2 რომელიც 17 ქვეყნის, მათ შორის, საქართველოდან და 

რუსეთიდან არჩეული მოსამართლეებით იყო დაკომპლექტებული.3 დიდ პალატას ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტი გვიდო რაიმონდი (იტალია)  თავმჯდომა-

რეობდა. აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველო რუსეთს ადანაშაულებს ევროპული კონვენციის 

რამდენიმე მუხლის დარღვევაში, კერძოდ, საქართველო მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ომისა და შემ-

დგომი ოკუპაციის დროს დაარღვია ევროპული კონვენციის შემდეგი მუხლები (2,7):  სიცოცხ-

ლის უფლება,4 წამების, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრ-

                                                 
1 საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით,  საქართველო 

სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი საჩივრების სიმცირით ევროსაბჭოს 47 წევრი სახელმწიფოდან მე-12 

ადგილზეა.  
2 სახელმწიფოთაშორის საქმეს განიხილავს დიდი პალატა, თუ არც ერთი მხარე ამის წინააღმდეგი არ არის. თუმცა, 

ბოლო დროს ხშირად დაისვა საკითხი  მოპასუხე მხარის თანხმობის გარეშე საქმისწარმოების დაწყების 

შესაძლებლობის შესახებ.  დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (3, 17). 
3 საქართველოს წარმომადგენელი იყო ლადო ჭანტურია,  ხოლო რუსეთის დიმიტრი დედოვი.  
4 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მ. 
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ძალვა,1 თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება,2 პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელ-

შეუხებლობის უფლება,3 სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების გამოყენების უფლე-

ბა,4 საკუთრების დაცვის უფლება5 განათლების უფლება,6 მიმოსვლის თავისუფლება.7 რუსე-

თის ფედერაციის მიერ 2008 წლის აგვისტოსა და მის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მოქა-

ლაქეებისა და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩადენილი დარღვევების დასადგენად ევროპული სა-

სამართლოს წინაშე ქართული  მხარე უტყუარი მტკიცებულებებით გამყარებული პოზიციე-

ბით წარდგა. საქართველოს სახელმწიფო  ინტერესებს  ბრიტანელი ადვოკატები იცავდნენ. სა-

ქართველო ამტკიცებდა და დღესაც ამ პოზიციაზე რჩება,  რომ ომისა და ომის შემდგომ პერიო-

დში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი მასობრივი დარღვევები რუსეთის იური-

სდიქციაში ექცევა და ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: რუსეთის მიერ დე-ფაქტო რეჟიმე-

ბის სამხედრო პერსონალის მომზადება, მაღალი თანამდებობის პირების დანიშვნა, ფინანსური 

დახმარების გაწევა, იძულებითი „პასპორტიზაცია” და უვიზო მიმოსვლის შემოღება, რუსული 

კანონმდებლობის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გავრცელება, რუსების სამხედრო კონტინგენ-

ტის რაოდენობა, რუსული წვრთნები ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რომლებიც აგვის-

ტოს ომამდე დიდი ხნით ადრე სამხედრო მოქმედებების გეგმის ფარგლებში ჩატარდა, აფხაზე-

თისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება და სხვ.   

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, 2016 წლის 6-17 ივნისს სტრას-

ბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მთლიანობაში 33 მოწმეს მოუსმინა 

(მოწმეები გამოძახებული  იყვნენ როგორც საქართველოს და რუსეთის, ისე სასამართლოს ინი-

ციატივით). საქმეზე არსებითი განხილვის დაწყების შემდეგ, შესწავლილ იქნა მრავალი მტკი-

ცებულება, შეირჩა და სხვადასხვა დროს სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოს მხრიდან 

წარედგინა 700-მდე მტკიცებულება (მათ შორის, ვიდეო და ფოტომასალები, რადარის მონაცე-

მები, ექსპერტთა დასკვნები, სამეთვალყურეო კამერის ჩანაწერები, სეისმური და გეოფიზიკუ-

რი ქსელის სამსახურების მიერ აფეთქებების დამადასტურებელი ჩანაწერები, მოწმეთა ჩვენებე-

ბი, სატელიტური სურათები, მედიის მასალები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, 

სატელეფონო მიყურადების ჩანაწერები, განაღმვის ანგარიშები, გორში აფეთქებული „ისკანდე-

რის” ნაწილები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნები და სხვ.) და არაერთი დოკუ-

მენტი შესაბამისი ანალიზითა და არგუმენტებით. პროცესზე განსაკუთრებული ყურადღება 

მიიქცია საქართველოს ინტერესების დამცველის, ბრიტანელი ადვოკატის განცხადებებმა. ბა-

ტონი ბენ ემერსონი მიიჩნევს, რომ საბრძოლო მოქმედებების დროს და მათი შეწყვეტის შემდე-

გაც, რუსეთის შეიარაღებული ძალები სეპარატისტებთან და რუსეთის მიერ კონტროლირებად 

სხვა არალეგალურ დაჯგუფებებთან ერთად შევიდნენ ქართულ სოფლებში. ამ დროს მოსახლე-

ობის ნაწილი ან გაქცეული იყო ან ევაკუირებული, ხოლო ვინც დარჩა, ძირითადად ხანდაზმუ-

ლები იყვნენ და მათ წინააღმდეგობის გაწევა არ შეეძლოთ. რუსეთის ძალებმა მოახდინეს სოფ-

ლების ბლოკირება, ანუ დააყენეს საკონტროლო გამშვები პუნქტები და ზოგიერთი ქართული 

სოფელი მოწყვიტეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს ან მთლიანად გადა-

წვეს. სამოქალაქო პირებს ემუქრებოდნენ მოკვლით,  თუ ისინი არ დატოვებდნენ საცხოვრებელ 

ადგილებს. უამრავი ადამიანი ეთნიკური ნიშნით გამოარჩიეს და მოკლეს. მკვლელობები სის-

ტემატური იყო, რაც ეუთომ მკაცრად დაგმო. ზოგიერთი დანაშაული უშუალოდ რუსი სამხედ-

როების მიერ იყო ორგანიზებული. დანარჩენი კი მათი თანდასწრებით და ხელშეწყობით ხდე-

ბოდა და დღესაც ხდება.  ემერსონის თქმით, არსებობს არაერთი მტკიცებულება, რომ რუსეთის 

შეიარაღებულ ძალებს ქართველების ეთნიკური წმენდის შეჩერება შეეძლოთ, თუმცა რუსეთმა 

                                                 
1 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მ.  
2 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მ.  
3 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მ.  
4 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მ. 
5 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მ. 
6 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მ. 
7  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-2 მ. 

https://1tv.ge/news/saqartvelos-sakhelmwifos-britaneli-advokati-dghes-iqneba-mnishvnelovani-dghe-ara-mkholod-qartveli-khalkhistvis-aramed-evropuli-sasamartlostvis/
https://1tv.ge/news/saqmeze-saqartvelo-rusetis-winaaghmdeg-strasburgis-sasamartloshi-bolo-zepiri-mosmena-gaimarteba/
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სხვა გზა აირჩია და ხშირად ამ დანაშაულში თავად რუსი ჯარისკაცები ჩართო. რუსეთის მიერ 

საქართველოში მოწყობილი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა ვერ დაიყოფა ცალკეულ ინციდენტებად 

და ფაზებად. ცხადია, რომ ყველა მტკიცებულებით ეს იყო სამხედრო კამპანია, რომელიც ათწ-

ლეულების განმავლობაში მზადდებოდა და მიზნად ისახავდა საქართველოს რაც შეიძლება მე-

ტი ტერორტორიის ოკუპაციას. კონკრეტულ საქმეში მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ რუსე-

თმა ადამიანის უფლებების დარღვევის ადმინისტრაციულ (მრავალჯერ ნაცად) პრაქტიკას მი-

მართა, რათა სამუდამოდ გაედევნა ეთნიკურად ქართველი მოქალაქეები სეპარატისტული რე-

გიონებიდან. ადვოკატი არც იმის თქმას მორიდებია, რომ რუსეთის დანაშაულის ყველაზე უტ-

ყუარი მტკიცებულება თავად ვლადიმერ პუტინისაგან მოდის. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის სა-

ქართველოში ინტერვენციის ოთხი წლის თავზე გამართულ პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ 

პუტინმა აღნიშნა:  „საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ სამხედრო გეგმა გენშტაბმა მოამზადა. 

მეტიც, ამ გეგმის მიხედვით ჩვენ სამხრეთ ოსეთის სამხედროებთან მოსამზადებელი სამუშაოე-

ბიც ჩავატარეთ, მათ თავიანთი როლი შეასრულეს”. ამაღელვებელი იყო ემერსონის დასკვნითი 

სიტყვა, სადაც ის ამბობს: „რუსეთი მთელი მეოცე საუკუნე ცდილობდა ქართული დემოკრატი-

ული სულისკვეთების ჩახშობას... 2008 წელს ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა სეპარატისტუ-

ლი ძალების მობილიზებით, რომელთა მომზადებასა და შეიარაღებასაც რუსეთი ახდენდა. 

უშუალოდ რუსეთის ავიაციამ დაბომბა ბევრი ქართული სოფელი...“ რუსეთის პოზიცია იმაზე, 

რომ გორის ცენტრში გამოყენებული „ისკანდერი” თავად ქართულმა მხარემ ამოიღო რაღაც 

ძველი საწყობიდან, დაშალა და გორის ცენტრში მიმოფანტა, ადვოკატმა არათუ ბოდვად, არა-

მედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დაცინვად შერაცხა. სრულიად ვიზია-

რებთ საქართველოს ინტერესების დამცველის პოზიციასა და პათოსს და ვიმედოვნებთ, რომ 

სტრასბურგის სასამართლო საქართველოსათვის სასურველ გადაწყვეტილებას გამოიტანს. აქ-

ვე, არ შემიძლია უყურადღებოდ დავტოვო რუსეთის წარმომადგენლისა და ამავე დროს იუს-

ტიციის მინისტრის მოადგილის რამდენიმე განცხადება, რომელიც, ჩემი აზრით, სხვა არაფე-

რია, თუ არა ისტორიული ფაქტების შეგნებულად დამახინჯება და სასამართლოს შეცდომაში 

შეყვანა. ყურადღება მიაქციეთ ბატონ მ. გალპერინის სიტყვებს: „სამხეთ ოსეთი სტალინის გა-

დაწყვეტილებით შეიყვანეს საქართველოს შემადგენლობაში ისე, რომ ოსებისთვის არავის უკი-

თხავს, სურდათ თუ არა მათ ეს“... საინტერესოა, თუ იცის ბატონმა მიხაილმა, რა ერქვა სტალი-

ნამდე ე.წ. სამხრეთ ოსეთს, როდის გაჩნდა ეს ტერმინი და თუ არსებობდა ამ ტერიტორიაზე სა-

ხელმწიფოს მსგავსი რაიმე წარმონაქმნი, რომ ის ძალით სტალინის დროს, (ოსებისგან დამოუ-

კიდებლად) ვინმეს საქართველოს საზღვრებში მოექცია?! სწორედ ბატონ გალპერინის მტკიცე-

ბით: საქართველომ განახორციელა დარტყმა „მძინარე ცხინვალზე”, მაშინ, როცა უამრავი  უტ-

ყუარი მტიცებულება არსებობს იმის შესახებ, თუ წინასწარ, აბსოლუტურად მშვიდ გარემოში 

(ავტობუსებით) როგორ ტოვებს მოსახლეობა ქალაქს და მიემგზავრება ჩრდ. ოსეთის მიმართუ-

ლებით. გამაოგნებელია რუსული მხარის ინტერესების დამცველის პოზიციაც: „ისკანდერი” 

ორი ტიპის არსებობს - „მ“, რომელსაც იყენებს რუსული შეიარაღება და „ე”, რომელსაც ვხვდე-

ბით სხვა ქვეყნების შეიარაღებაში” - აცხადებს ბრიტანელი ადვოკატი და  უთითებს ქართული 

მხარის შეცდომაზე, რომელმაც თავის სარჩელში არ დააკონკრეტა ისკანდერის სახეობა. ბრიტა-

ნელ ადვოკატს შევახსენებ, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით ისკანდერის გამოყენება, მი-

უხედავად მისი კონკრეტული სახეობისა, აკრძალულია სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ 

და ადამიანებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში.1  უფრო მეტიც, 2008 წლის დეკემბერში 

93 საელმწიფომ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ამ საბრძოლო მასალის ნებისმიერ შემთხვევაში გა-

მოყენების აკრძალვის შესახებ. ისეთმა ქვეყნებმა, როგორიცაა: რუსეთი, აშშ, ჩინეთი, ინდოეთი, 

ბრაზილია, პაკისტანი, სამხ. კორეა და ისრაელი, ამ შეთანხმებას არ შეუერთდა. თუმცა, ისინი 

დათანხმდნენ, რომ არ გამოიყენებენ აღნიშნულ იარაღს ადამიანებით მჭიდროდ დასახლებულ 

                                                 
1 გორის ცენტრში რუსი სამხედროების მიერ აღნიშნული იარაღის გამოყენებას 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 

მათ შორის იყო ჰოლანდიელი ჟურნალისტიც. 
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ადგილებში.1 სტატიის ამ ნაწილში მკითხველს ვთავაზობთ მართლმსაჯულების საერთაშორი-

სო სასამართლოში შეტანილ იმ კონკრეტულ სარჩელთან დაკავშირებული სამართლებრივი სა-

კითხების მიმოხილვას, რომელიც ასევე ეხება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს. როგორც ცნო-

ბილია, აღნიშნულ სარჩელში საქართველომ რუსეთის ხელისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვა-

ლის რეგიონში, ადგილობრივი სეპარატისტული ხელისუფლებების დახმარებით, ეთნიკური 

ნიშნით ქართველების დისკრიმინაციაში დაადანაშაულა. აღნიშნული საქმე აერთიანებდა არა 

მარტო 2008 წელს მომხდარ ფაქტებს,  არამედ 1990 წლიდან 2008 წლამდე განვითარებულ მოვ-

ლენებს. ვიდრე ამ საკითხზე სასამართლოს მიდგომებს შევეხებოდეთ, გაგაცნობთ აღნიშნულ 

სასამართლოსთან დაკავშირებულ რამდენიმე დებულებას, რაც გაეროს წესდებაშია გაწერილი. 

მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო გახლავთ გაეროს მთავარი სასამართლო ორ-

განო,2  რომელიც შეიქმნა 1945 წელს. ის წყვეტს სახელმწიფოთა შორის დავებს და მხარეთა წი-

ნასწარი თანხმობით იძლევა კონსულტაციებსა და დასკვნებს სამართლებრივ საკითხებზე. სა-

სამართლო შედგება გაეროს გენერალური ასამბლეისა და უშიშროების საბჭოს მიერ, 9 წლის ვა-

დით არჩეული 15 მოსამართლისაგან, ამასთან, სასამართლოს წევრთა 1/3  ყოველ 3 წელიწადში 

ერთხელ  გადაირჩევა. სასამართლოს არ შეიძლება წარმოადგენდეს ორი მოქალაქე ერთი და 

იმავე ქვეყნიდან. სასამართლოს ადგილსამყოფელია ქალაქი ჰააგა (5,12). დავუბრუნდეთ წინამ-

დებარე სარჩელის შინაარსს. საქართველომ რუსეთი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორ-

მის აღმოფხვრის შესახებ (CERD) 1965 წლის საერთაშორისო კონვენციით აღებული ვალდებუ-

ლებების (2, II ნაწილი, 71) დარღვევაში დაადანაშაულა. აქცენტი კეთდებოდა პერიოდზე 1990 

წლიდან 2008 წლის აგვისტომდე.  „რუსეთის ფედერაცია, სახელისუფლებო უფლებამოსილე-

ბის მქონე სახელმწიფო ორგანოებისა და თანამდებობის პირების, ასევე, სამხრეთ ოსეთისა და 

აფხაზეთის სეპარატისტული ძალების, რუსეთის ფედერაციის კონტროლის ქვეშ მოქმედი კონ-

კრეტული პირების ჩათვლით, პასუხისმგებელია CERD-ის ფუნდამენტური ვალდებულებების, 

მათ შორის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლების უხეშ დარღვევაზე,“ - აცხადებდა ქართული 

მხარე.  2011 წლის 1 აპრილს საქართველომ უარი მიიღო სარჩელის არსებით განხილვაზე.  10 

ხმით 6-ის წინააღმდეგ გაეროს სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ სარჩელის არსებითი განხი-

ლვა სასამართლოს კომპეტენციაში არ შედის, რადგანაც სარჩელის სასამართლოში შეტანამდე 

საქართველოს რუსეთთან დავის მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტის ყველა რესურსი არ ჰქონ-

და ამოწურული. თუმცა, ქართულ მხარეს კვლავაც დარჩა ჰააგის სასამართლოში მიბრუნების 

პერსპექტივა იმ შემთხვევაში, თუკი ამ პრობლემის მოლაპარაკების გზით მოგვარების ყველა 

მცდელობა ამოიწურება. სწორედ ამგვარი მოლაპარაკებების დაწყების აუცილებლობის საკით-

ხი დააყენა ქართულმა მხარემ ნოტაში, რომელიც საქართველომ შუამავალი ქვეყნის - შვეიცა-

რიის საშუალებით 2011 წლის 27 ივნისს გაუგზავნა რუსეთს. შექმნილ ვითარებაში ქმედითი 

ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნდა ბევრ ექსპერტს, რაც მოგვია-

ნებით გამართლდა კიდეც. განვიხილოთ, თუ რა იყო სასამართლოს მხრიდან უარის თქმის 

მთავარი მიზეზი: 1. სასამართლომ მიიჩნია,  რომ თუკი საქართველოს მტკიცებით აფხაზეთსა 

                                                 
1 ცნობილია აკრძალული იარაღის ხუთი ყველაზე საშიში სახეობა: ექსპანსიური ტყვიები - 1899 წლიდან არის 

აკრძალული, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის დროს, თანამედროვე თოფების საკმარისი რაოდენობის არქონის 

გამო, ისინი რუსეთმა გამოიყენა, მოძველებულ, ე,წ. ბერდანის თოფებში. ნაპალმი -  1980 წლიდან არის 

აკრძალული. იგი ფართოდ გამოიყენეს ამერიკელებმა ვიეტნამის ომის დროს. ნაპალმი გამოიყენებოდა საავაციო 

ბომბებში, ცეხლმტყორცნებში, ცეცხლგამჩენ ტყვიებში; ადვილად აალებადია, დიდხანს იწვის, ადვილად  ეკრობა 

ყველა ზედაპირს და რთული ჩასაქრობია. კასეტური საბრძოლო მასალები - აკრძალულია 20018 წლის 

დეკემბრიდან. კასეტური იარაღი წარმოადგენს ერთ სივრცეში, ბომბში, მოთავსებულ რამდენიმე მცირე ზომის 

ბომბს (მათმა რიცხვმა, მაგალითად საავიაციო ბომბში შეიძლება 100-საც მიაღწიოს).  პირველი კასეტური ბომბი 

ნაცისტურ გერმანიაში შეიქმნა. თეთრი ფოსფორი - საბრძოლო მასალა, რომელიც შეიცავს თეთრ ფოსფორს, 

აკრძალულია 1977 წლიდან. ეს იარაღი გამოიყენებოდა ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის დროს. 

ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმები - 1997 წლიდან აკრძალულია, თუმცა კანადაში მიღებულ დოკუმენტზე ბევრმა 

სახელმწიფომ ხელი არ მოაწერა, მათ შორის რუსეთმა, აშშ-მა და ჩინეთმა. ეს ნაღმები ყველა სახელმწიფოს 

შეიარაღებაშია. ის ტერორისტებისა და ექსტრემისტების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იარაღია. 
2 გაერო-ს წესდების 92-ე მუხლი 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1945
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90
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და ცხინვალის რეგიონში გასული საუკუნის 90 - იან წლებში სწორედ რუსეთი ახორციელებდა 

ეთნიკურ წმენდას, მაშინ ამ საკითხზე დავა 2008 წლის აგვისტომდე უნდა წამოჭრილიყო. რაც 

არ მომხდარა. შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დაწყებულ ეთნიკურ 

წმენდას ყველა მნიშნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარებს, თუმცა, გადაწყვეტილე-

ბებში საუბარია ქართულ - აფხაზურ და ქართულ - ოსურ კონფლიქტებზე და რუსეთი მხარედ 

არსად არ არის წარმოდგენილი, ის მხოლოდ მომრიგებლის როლს თამაშობდა ამ კომფლიქტში; 

საქართველო-რუსეთის ომზე და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე საერთაშიორისო 

ორგანიზაციები 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ალაპარაკდნენ. ამიტომ სასამართ-

ლომ ფაქტობრივად უარყო ფაქტი, რომ ე.წ. სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში რასობრივი დისკ-

რიმინაცია და ეთნიკური წმენდა 2008 წლამდე სწორედ რუსეთის მიერ ხორციელდებოდა, რო-

გორც ამაზე ქართული მხარე მიუთითებდა. 2. საქართველომ არ დაიცვა სასამართლოსადმი მი-

მართვის წინაპირობები. სარჩელში მთავარი აქცენტი გაკეთდა „რასობრივი დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” გაეროს კონვენციის1 დარღვევის ფაქტებზე. სასამართ-

ლომ მიიჩნია, რომ  ქართულ მხარეს უნდა ეხელმძღვანელა ამავე კონვენციის 22-ე მუხლის დე-

ბულებით.2 ანუ უნდა დაწყებულიყო  მოლაპარაკებები, თუ ამ გზით კონფლიქტის მოგვარების 

შესაძლებლობა საბოლოოდ ამოიწურებოდა, მაშინ საქმეში ჩაერთვებოდა რასობრივი დისკრი-

მინაციის კომიტეტი, სადაც საკითხის განხილვა 5 პუნქტიანი პროცედურის დაცვით წარიმარ-

თებოდა. სასამართლოს პოზიცია გაამყარა ქართული მხარის აღიარებამ იმასთან დაკავშირე-

ბით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ რასობრივი დისკრიმინაციის საერთაშორისო კონვენციის ასა-

მოქმედებლად საქართველოს ყველა ეტაპი და პროცედურა არ გაუვლია. აქვე, საქართველოს 

სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ სასამართლოს მიერ საქმის არსებით განხილვაზე უარის თქ-

მას უსწრებდა დადგენილება, სადაც სასამართლომ რუსეთი კონფლიქტის მონაწილე მხარედ 

სცნო და როგორც  ქართულ, ისე რუსულ მხარეს მოუწოდა, შეწყვიტოს ნებისმიერი ქმედება, 

რომელიც რაიმე სახით ეთნიკურ წმენდასა და რასობრივ დისკრიმინაციასთან შეიძლება იყოს 

გაიგივებული. დადგენილებაშივე ჩაიწერა, რომ გადაწყვეტილება დროებითია და სასამართლო 

წინასწარ არ განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა ქართული მხარის სარჩელს არსებითი განხილვი-

სათვის.   ფაქტია, რომ სასამართლომ ეს საქმე თავის იურისდიქციას არ დაუქვემდებარა პროცე-

დურული დარღვევების გამო და შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწყებული  სა-

მართლებრივი დავა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში ჩვენი ქვეყნისათვის 

უშედეგოდ დამთავრდა. იმ პერიოდში საერთაშორისო სამართლის არაერთი ექსპერტი აღნიშ-

ნავდა, რომ უმჯობესი იყო საქართველოს მაშინვე მიემართა სისხლის სამართლის საერთაშო-

რისო სასამართლოსადმი, რომელიც ასევე ჰააგაში მდებარეობს,  ვინაიდან ეს უკანასკნელი 

სწორედ ომის დანაშაულთან, ეთნიკურ წმენდასა და გენოციდთან დაკავშირებულ საკითხებს 

იხილავს (1, 8).  მაგალითად, პროფესორი ანტონიო კასესე3 გაზეთ „გარდიანში” გამოქვეყნებულ 

სტატიაში სათაურით: „მგელი, რომელმაც შეჭამა საქართველო” მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის 

მიერ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების უხეშ და მასშტაბურ დარღვევას 

და ამასთან, აცხადებს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ მიმართა საქართველომ გაეროს საერ-

თაშორისო სასამართლოს და არა  სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს? რაც შე-

ეხება ამ უკანასკნელს, ამ სასამართლოსადმი მიმართვის წესებს არეგულირებს სისხლის სამარ-

თლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდება,4 რომლის თანახმად, სასამართლო ახორ-

ციელებს თავის იურისდიქციას, თუ კონკრეტული სახელმწიფო ამ წესდების მონაწილეა ან 

                                                 
1 რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 16.04.1999 წლის  N 1899 დადგენილებით. 
2 მუხლი 2. ორ ან რამდენიმე მონაწილე სახელმწიფოს შორის ამ კონვენციის გამოყენების ან განმარტების დროს 

წამოჭრილი ნებისმიერი დავა, რომელიც არ წყდება მოლაპარაკებების ან კონვენციაში სპეციალურად 

გათვალისწინებული პროცედურების გზით, რომელიმე ნებისმიერი მოდავე მხარის მოთხოვნით გადასაწყვეტად 

გადაეცემა  საერთაშორისო სასამართლოს, თუკი მხარეები არ შეთანხმდებიან დავის გადაწყვეტის სხვა 

საშუალებებზე. 
3 თავმჯდომარეობდა რამდენიმე საერთაშორისო სასამართლოსა და ტრიბუნალს. 
4 ძალაშია 2002 წლიდან და იხილავს მხოლოდ იმ რამდენიმე საერთაშორისო დანაშაულთან დაკავშირებულ 

საქმეებს, რასაც ადგილი ჰქონდა 2002 წლის შემდგომ (1,20). 
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აღიარა სასამართლოს იურისდიქცია.1 რუსეთმა ამ უწყებისადმი ნდობა კითხვის ნიშნის ქვეშ 

დააყენა მას შემდეგ, რაც შეგახსენებთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 

პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ ყირიმის რუსეთთან მიერთება რუსეთ-უკრაინის ომსა და ამ 

უკანასკნელის ტერიტორიის ოკუპაციას გაუთანაბრა. უფრო მეტიც, 2016 წლის 16 ნოემბერს 

პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის სისხლის სამართ-

ლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ ხელშეკრულებიდან გასვლის თაობაზე. დოკუმენტი 

ძალაში ხელმოწერის მომენტიდან შევიდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაევალა, გაეროს 

გენერალური მდივნისათვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნა.2 მაშასადამე, რუსეთს მოხსნი-

ლი აქვს ვალდებულება ითანამშრომლოს სასამართლოსათან და მით უმეტეს, იმსჯელოს საკუ-

თარი მოქალაქეების გადაცემასან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია 

დღის წესრიგში დადგეს 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილ დანაშაულთა გამო რუსი მაღალ-

ჩინოსნების საერთაშორისო სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის საკითხი.  მკითხ-

ველს შევახსენებ, რომ 2018 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების 

ანალიზი  სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა შეიარაღე-

ბული კონფლიქტის დასრულებიდან მალევე დაიწყო.3 წინასწარი მოკვლევის ფორმატში  აღნი-

შნული უწყება არ იყო უფლებამოსილი ჩაეტარებინა სრულყოფილი გამოძიება და შესაბამი-

სად, დაეყრდნო მხოლოდ იმ მასალებს, რაც საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებისა-

გან და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მიიღო. გაჩნდა გონივრული საფუძველი ვა-

რაუდისა, რომ სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულმა ფორმირებებმა ჩაიდინეს ისეთი დანაშაულე-

ბი, როგორიც არის: მკვლელობა, გაუპატიურება, წამება, უკანონო დეპორტაცია, ეთნიკური ნიშ-

ნით დევნა, საკუთრების უფლების ხელყოფა,  სხვისი ქონების განადგურება და სხვ. ამიტომ, 

პროკურორმა მოითხოვა ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართულ და ომის დანაშაულში სავა-

რაუდო ბრალდებების გამოძიება, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში 2008 წლის აგვისტო-

დან 2008 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში. მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი იყო ის ფაქ-

ტი, რომ არც საქართველოს და არც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომე-

ლიმე სხვა წევრ სახელმწიფოს 2008 წლის კონფლიქტის გამოძიების თხოვნით სისხლის სამარ-

თლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის არ მიუმართავს. მოგვიანებით, ყველა დამადასტუ-

რებელი მასალის წარდგენის საფუძველზე, დაკმაყოფილდა მისი შუამდგომლობა სრულყოფი-

ლი გამოძიების ჩატარების შესახებ და წინასწარი წარმოების პალატის მიერ გაიცა  სრულყოფი-

ლი გამოძიების დაწყების სანქცია.4 პროკურორის ოფისს, ასევე მიეცა შესაძლებლობა ჩაატაროს 

გამოძიება 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებამდე მომხდარ სავარაუდო სამარ-

თალდარღვევებზე, რაც შესაძლოა რელევანტური იყოს ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაუ-

ლთა და ომის დანაშაულის დადგენისათვის. არ შეიძლება დაიმალოს ის ფაქტი, რომ პროკუ-

რორი ზემოხსენებულ შუამდგომლობაში სხვა სავარაუდო დანაშაულებზეც უთითებს,  რომე-

ლთა შორისაა ქართული და რუსული სამხედრო შენაერთების მიერ არადამიზნებადი საარტი-

ლერიო თავდასხმებისა და არაპროპორციული ძალის გამოყენება, სამოქალაქო ობიექტების გა-

ნადგურება რუსი სამხედროების მიერ და სხვ. პროკურორის ოფისი აღნიშნულ საქმეზე ეროვ-

ნული გამოძიების შემაფერხებელ ფაქტორებად ასახელებს სამხრეთ ოსეთში ჩასვლის შეუძლე-

                                                 
1 საქართველომ სასამართლოს იურისდიქცია აღიარა 2003 წელს, ხოლო რუსეთმა 2000 წელს მოაწერა ხელი, მაგრამ 

რატიფიცირება არ მოუხდენია.  
2 აღსანიშნავია, რომ რიგი ქვეყნები (აშშ, ჩინეთი, ირანი, ისრაელი, ინდოეთი)  სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს არსებობას და მისთვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭებას ეწინააღმდეგებიან, რამეთუ 

მიიჩნევენ რომ ეს ზღუდავს სახელმწიფოთა სუვერენულ უფლებებს (1, 125).  
3 არსებობს სპეციალური მექანიზმი იმისათვის, რომ საქმით სასამართლო დაინტერესდეს: 1 კონკრეტული 

სიტუაციის (შემთხვევის) შესახებ სასამართლოს ეცნობება იმ სახელმწიფოს მიერ, რომელიც აღიარებს მის 

იურისდიქციას; 2. სასამართლოს კონკრეტული წინადადებებით მიმართავს უშიშროების საბჭო, ეს ხდება მაშინ 

როცა დანაშაული არაწევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზეა ჩადენილი ან სავარაუდო დამნაშავე არაწევრი 

სახელმწიფოს მოქალაქეა; 3 სასამართლოს პროკურორი გამოძიებას იწყებს საკუთარი ინიციატივით (1, 155). 
4 მ. 15 (პროკურორი) რომის სტატუტი.  
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ბლობას, რუსეთის მხრიდან ორმხრივი იურიდიული დახმარების არარსებობას და საქართვე-

ლოს მთავარი პროკურატურის ხელმძღვანელობაში ხშირ ცვლილებებს.     

როგორც ვხედავთ, სხვადასხვა საერთაშორისო სასამართლოში ქართული მხარე მტკი-

ცედ იცავს საკუთარ პოზიციებს და რუსეთის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავებში ცდილობს 

დაამტკიცოს, რომ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო 

სამართლის პრინციპებსა და ნორმებს. დავის ძირითადი საგანი რუსეთის მხრიდან ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის, ასევე, რასობრივი დისკრი-

მინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის გაეროს კონვენციის მოთხოვნათა უგულებელყოფაა, რა-

საც ემატება ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული არაერთი დანაშაული და ჰუმანიტარუ-

ლი სამართლის ნორმების მასშტაბური დარღვევა. მიმდინარე პროცესების დროს აშკარად გა-

მოიკვეთა როგორც დადებითი ისე უარყოფითი მხარეები. უარყოფითი: 1. რუსეთის წინააღმ-

დეგ დაწყებულმა დავამ ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობები კიდევ უფრო გაამწვავა; 2. ქარ-

თულმა მხარემ ზოგიერთ შემთხვევაში დაარღვია სასამართლოსადმი (გაეროს საერთაშორისო 

სასამართლო) მიმართვის პროცედურები და ამით გამოკვეთა საკუთარი არაკომპეტენტურობა; 

3. წინასწარი გამოძიების დროს (სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო) დღის წეს-

რიგში დადგა ქართველი სამხედროების მხრიდან ჩადენილი შესაძლო სამართალდარღვევების 

გამოააშკარავებისა და ქართველ მაღალჩინოსანთა მხრიდან კონკრეტული საერთაშორისო და-

ნაშაულის ჩადენის გამორიცხვის აუცილებლობის საკითხიც; 4. მოსალოდნელი პასუხისმგებ-

ლობის თავიდან აცილების მიზნით,  პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 

რომის სტატუტიდან რუსეთის გასვლის შესახებ.  დადებითი: 1. ყველა საერთაშორისო სასამარ-

თლოში რუსეთი კონფლიქტის მხარედ არის აღიარებული. 2. საქართველო რუსეთის წინააღმ-

დეგ I საქმეზე, სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონ-

ვენციის სხვადასხვა მუხლის დარღვევის ფაქტი და პასუხისმგებლობა ამ საკითხში მთლიანად 

დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. 3. ამავე ორგანოში დასრულდა სასამართლო საქმისწარმოება 

საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ II საქმეზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებულ 

კონფლიქტს ეხება. 4. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს წინასწარი წარმოების პალატამ 

2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილ  შესაძლო საერთაშორისო დანაშაულთა გამოსავლენად 

სრულყოფილი გამოძიების ნებართვა გასცა. შესაბამისად, უნდა ვიმედოვნოთ, რომ საქართვე-

ლოს სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანიობასა და იურისდიქციასთან მიმართებაში (4, 

119), საერთაშორისო  სასამართლო ორგანოთა გადაწყვეტილებები უფრო მეტად გაამყარებს სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციასა და  მხარდაჭერას და ამ მიმართულებით საქართვე-

ლოს ხელისუფლება უფრო ქმედით ნაბიჯებს გადადგამს.  
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რეფერენდუმის განხორციელების ნაკლოვანებები საქართველოში 

Defects of Referendum Fulfilment in Georgia 

 
რეზიუმე: ნაშრომში განხილულია  რეფერენდუმი, როგორც ცნება და სამართლებრივი ინსტიტუტი, წარ-

მოჩენილია მისი არსი და მნიშვნელობა, გაანალიზებულია რეფერენდუმის პრაქტიკა საქართველოში.  

დასახული მიზნიდან გამომდინარე ნაშრომის ამოცანებია, დადგინდეს, თუ როგორ მოხდა რეფერენდუ-

მის წარმოშობა და განვითარება, როგორია მისი როლი სახელმწიფოს მართვაში. ნაშრომში ასევე დეტა-

ლურად არის განხილული  ის მუხლები, რომლებიც შეცვლას საჭიროებენ, ხოლო დასკვნით ნაწილში 

მოცემულია რეკომენდაციების ჩამონათვალი, რომელთა გათვალისწინებით. ჩემი აზრით, შესაძლებელი 

გახდება უფრო დემოკრატიული და დახვეწილი რეფერენდუმის ინსტიტუტის შექმნა და, რომელიც ყვე-

ლაზე მოქნილი იქნება ქართული რეალობისათვის. 

საკვანძო სიტყვები: რეფერენდუმი, პრეზიდენტი, კონსტიტუცია, ორგანული კანონი. 

 

 Abstract:  The paper discuses the referendum as the concept and as legal institution, represents its idea and 

significance and analyzes the practice of referendum in Georgia.  Proceeding from the purpose, the tasks of paper 

are to determine how the referendum was established and developed, its role in management of the state. The 

paper discusses the articles in detail, which need to be amended and in the final part of the paper, there is a list of 

recommendation, by considering of which it is possible to create more democratic and refined referendum insti-

tution in our mind and which will be more flexible to Georgian reality. 

Keywords: Referendum, President, Constitucion, Organic Law. 

 

რეფერენდუმი დემოკრატიულ ინსტიტუტთა რიცხვს განეკუთვნება, მისი დემოკრატიულობა 

განპირობებულია იმით, რომ ხალხი თავის მოსაზრებას მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებ-

თან დაკავშირებით კენჭისყრის გზით აცნობებს სახელმწიფოს. რეფერენდუმი (referendum) ლათინუ-

რი წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს „ის, რაც უნდა ეცნობოს” (1, 197). იგი არის საერთო სახალხო გა-

მოკითხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხების გადასაწყვეტად. რეფე-

რენდუმის გზით ჩატარებული არჩევნების დროს, ობიექტი არის არა კანდიდატი ან კანდიდატთა სია 

განსაზღვრულ თანამდებობებზე, არამედ კონკრეტული საკითხი, რომელიც ეხება კონკრეტული ქვეყ-

ნის გლობალურ შიდა და სახელმწიფოებრივ საკითხებს. 

„რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის თანახმად, „რე-

ფერენდუმი შეიძლება მოეწყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებზე, 

მათ შორის საქრთველოს კანონებით, საერთაშორისო ხელშეკრულებითა და შეთანხმებებით გათვა-

ლისწინებული უმნიშვნელოვანესი  საკითხებისა და პრინციპების შესახებ” (2, მუხლი 3). რეფერენ-

დუმის ინიცირების უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობასა და არანა-

კლებ 200000 ამომრჩეველს (2, მუხლი 4). აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ ხალხი აქტიურად არის ჩაბმული სარეფერენდუმო პროცესში და მათ ამის შესაძლებლობას კა-

ნონმდებლობის დონეზე განუმტკიცებს სახელმწიფო.  

საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს მხოლოდ იმ საკითხებს, რომლებზეც არ ტარ-

დება რეფერენდუმი, ხოლო იმ საკითხების განსაზღვრას, თუ რაზე უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, 

ავალებს ორგანულ კანონს. აქ, ჩემი აზრით, ვაწყდებით წინააღმდეგობას საქართველოს კონსტიტუ-

ციის 74-ე მუხლის პირველ და მე-3 ნაწილებს შორის (3).  ეს კი შემდეგში მდგომარეობს: პირველი ნა-

წილი ამბობს, რომ რეფერენდუმი ინიშნება კონსტიტუციით და კანონით განსაზღვრულ საკითხებზე, 

ხოლო მე-3 ნაწილი ამბობს, რომ ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს ის საკითხები, რომლებ-

ზეც ჩატარდება რეფერენდუმი. როგორც ვიცით, ორგანული კანონი და კანონი  სამართლებრივი აქ-

ტების იერარქიაში სხვადასხვა საფეხურზე იკავებენ ადგილს. 
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2013 წელს განხორციელებული ცვლილებით, „რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორ-

განული კანონის მე-3 მუხლს დაემატა 11 პუნქტი, რომლის თანახმადაც, „რეფერენდუმი შეიძლება 

მოეწყოს საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღების,  გარდა აქციზისა, ან 

საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის მიხედვით არსებული განკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდის 

მიზნით” (2, მუხლი 3). საქართველოს ორგანული კანონი ასევე განსაზღვრავს იმ საკითხთა წრეს, რო-

მელთა შესახებაც არ შეიძლება რეფერენდუმის გამართვა. ესენია: ა) კანონის მისაღებად ან გასაუქმებ-

ლად; ბ) ამნისტიისა და შეწყალების გამო; გ) საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა რა-

ტიფიცირებისა და დენონსირების შესახებ; დ) ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ზღუდავს ადამიანის ძი-

რითად კონსტიტუციურ უფლებებსა და თავისუფლებებს (2). 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ არსად არ არის განსაზღვრული, 

თუ რაზე ტარდება რეფერენდუმი. კონსტიტუცია მხოლოდ ამკრძალავ ნორმებს იყენებს, ის არ გვა-

ძლევს ნებადამრთველ ნორმებს. რეფერენდუმის სამართლებრივი რეგულირება ძირითადად ხორ-

ციელდება  „რეფერედნუმის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით. საქართველოს ორგანულ 

კანონი სამართლებრივი აქტების იერარქიაში კონსტიტუციაზე ქვემდგომი და კანონზე ზემდგომი 

იურიდიული ძალის მქონე აქტია. 

„რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი უთითებს, რომ რეფერენდუმი შე-

იძლება ჩატარდეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებვრივ საკითხებზე. ის თუ რა შეიძ-

ლება ჩაითვალოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხად ყველა შემთხვევაში შე-

იძლება მსჯელობისა და დავის საგანი გახდეს. ყოველივე ამის შემდეგ ვიღებთ ისეთ რეალობას, რო-

დესაც არ გვაქვს ჩამონათვალი, რაზე შეიძლება რეფერენდუმის ჩატარება, ეს იძლევა იმის საშუალე-

ბას, რომ ვისაც რაზე უნდა რეფერენდუმის ჩატარება, იმაზე მოითხოვოს და ჩაატარებს. აღნიშნული 

ჩანაწერი ხელსაყრელია მმართველი პოლიტიკური ძალისათვის, რადგან მის ნება-სურვილზეა და-

მოკიდებული, თუ რა საკითხებზე ჩაატარებს რეფერენდუმს და რაზე იტყვის უარს. 

მოთხოვნები რეფერენდუმის ჩატარების  თაობაზე საკმაოდ ბევრი იყო, თუმცა უმეტესობას არ 

ჰქონდა მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლები. რაც შეეხება დამოუკიდებელი საქართველოს არსე-

ბობის პერიოდში ადგილი ჰქონდა მხოლოდ ერთ რეფერენდუმს. მაგალითად, 2003 წლის 2 ნოემბრის 

რეფერენდუმი, რომლითაც პარლამენტის წევრთა შემადგენლობა შემცირდა 235 დან 150-მდე. ამ რეფე-

რენდუმმა გამოიწვია კონსტიტუციაში და სხვა კანონებში ცვლილებების შეტანა, ანუ  კონსტიტუციუ-

რი კანონის მისაღებად ჩატარდა რეფერენდუმი. ასევე საქართველოს დსთ-დან გამოსვლის საკითხი 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იყო, რაზეც რეფერენდუმი არ ჩატარებულა. ამის  მიზეზი ის იყო, 

რომ იგი გამოიწვევდა საერთაშორისო ხელშეკრულების დენონსირებას. ეს კი აკრძალულია „რეფერენ-

დუმის შესახებ” ორგანული კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით. 

2016 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა უარი განაცხადა ქორწინების განმარტე-

ბის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე და დაასახელა ორი მიზეზი: 1.რეფერენდუმი ქვეყნის 

მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით, 

ვერ მოხერხდება  და 2. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ფორმულირება რეფერენ-

დუმს არ ექვემდებარება (4). 

ჩემი აზრით, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება რეფერენდუმის მოწყობის ჩატა-

რებაზე უარის თქმის შესახებ სწორი იყო, რადგანაც „რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორგა-

ნული კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ რეფერენდუმი ტარდება საქართველოს მთელ ტერიტორია-

ზე და დაუშვებელია მისი მოწყობა კანონის მისაღებად და გასაუქმებლად. სწორედ შემდეგი ფაქ-

ტები  მეტყველებს იმაზე, რომ  კანონის გაგება ხდება ისე, როგორც ხელისუფლებას სურს. კერძოდ, 

2016 წლის 9 აგვისტოს სარეფერენდუმო ინიციატივაზე უარის მიზეზი  ის იყო, რომ საქართველოს 

ტერიტორიები ოკუპირებულია და ამიტომ ვერ მოხდა რეფერენდუმის ჩატარება, მაშინ როდესაც 

2003 წლის 2 ნოემბერსაც არ ყოფილა ჩატარებული რეფერენდუმი საქართველოს მთელ ტერიტო-

რიაზე, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით წინააღმდეგობა არავის გამოუთქვამს. ეს მაგალითები საინ-

ტერესოა, რადგან  რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე წამოყენებულ მოთხოვნაზე თანხმობა  ერთ 

შემთხვევაში მიცემულია და მისი შედეგი სახეზეა, მაშინ როცა მეორე შემთხვევაში, შედეგი არ და-

დგა, რადგანაც საქართველოს პრეზიდენტმა უარი განაცხადა. ზემოაღნიშნული მაგალითები კი 

ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფო ორგანომ მიიღო განსხვავებული ხასიათის გადაწყვეტილებე-

ბი, რაც მიუთითებს მოქმედი კანონმდებლობის არასრულყოფილებაზე. 
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„რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის არასრულყოფილება გამოხა-

ტულია ძირითადად ორი კუთხით: პირველი ის, რომ კანონი არ იძლევა გამჭვირვალე მექანიზმს 

რეფერენდუმის ჩატარებისათვის და უშუალო დემოკრატიის ამ ფორმის სრულყოფილი გამოყენე-

ბისათვის, ხოლო მეორე ის, რომ სახელმწიფო ორგანოებს შეუძლიათ თავისი შეხედულებისამებრ 

განმარტონ და გამოიყენონ საკანონმდებლო რეგულაციები. მარეგულირებელი ნორმების სიმწირე 

და არასრულყოფილება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ არაერთგვაროვნად იქნეს გაგებული მო-

ცემული დებულებები. სწორედ ამიტომ საჭიროა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში კონკრეტუ-

ლად განისაზღვროს, თუ რა საკითხებზე არის აუცილებელი, შესაძლებელი რეფერენდუმის ჩატა-

რება, სწორედ ამაზე საუბრობს მ.მ.კურიაჩაია. მისი მოსაზრებითაც აუცილებელია კარგად იქნეს გა-

მიჯნული ის საკითხები, რომელზეც შესაძლებელია ჩატარდეს რეფერენდუმი და რომელზე არა (5, 

12). 

აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუციასთან ერთად მნიშვნელოვანი და საფუძვ-

ლიანი გადამუშავება ესაჭიროება „რეფერენდუმის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონს. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
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Понятие и основные признаки брака 

ქორწინების ცნება და მისი ძირითადი თავისებურებები 

Concept of Marriage and its Basic Features 

 
Резюме: Брак это добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи, который для прида-

ния ей юридической силы должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке. Грузинское 

законодательство признает только лишь моногамный брак, т.е. единобрачный союз мужчины и женщины. 

При этом 1106-ая ст-я  особое внимание уделяет браку между лицами разного пола. В связи с изложен-

нымб  в работе  исследуются те сходства и различия, которые характерны для правовой системы зарубеж-

ных  государств. 

http://www.matsne.gov.ge/
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რეზიუმე:  ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, რო-

მელიც კანონიერ ძალას იძენს მხოლოდ  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორი-

ულ სამსახურში რეგისტრაციის შემდეგ. საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებულია მხოლოდ მო-

ნოგამიური ქორწინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ერთ ქორწინებაში შეიძლება იმყოფებოდეს მხა-

რე. ამასთან, სსკ-ის 1106-ე მუხლით განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საპირისპირო სქესის წარმო-

მადგენლების ქორწინებას. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაკეთებული ის მსგავსებები და განსხ-

ვავებები, რაც დამახასიათებელია უცხო ქვეყნების სამართლებრივი სისტემისათვის. 

საკვანძო სიტყვები: ქორწინება, რეგისტრაცია, ოჯახი, გარიგება. 

 

Abstract: Marriage is a voluntary union of woman and man for the purpose of creating a family that becomes le-

gally effective only after its registration at the Territorial Office of the Public Service Development Agency. The 

Georgian legislation recognizes only monogamy marriage, which means that a party may be only in one marriage. 

Herewith, the article 1106 of the Civil Code of Georgia pays special attention to the marriage between the repre-

sentatives of opposite sexes. The similarities and differences characterized for the legal system of foreign countries 

are made in this regard. 

Keywords: marriage, registration, family, deal. 

 

          В юридической литературе были высказаны различные точки зрения о понятии брака, его 

сущности и признаках. Прежде всего  обращает на себя внимание  тот факт, что данное Г. Ф. Шер-

шеневичем еще в начале XX в. определение брака с юридической точки зрения как союза мужчины 

и женщины с целью сожительства, основанного на взаимном соглашении и заключенного в уста-

новленной форме, в целом содержало совокупность основных условий, при наличии которых «со-

жительство лиц разного пола приобретает законный характер, то есть влечет за собой все послед-

ствия законного брака». Не случайно предложенное Г. Ф. Шершеневичем понятие брака «во многом 

явилось определяющим и для последующего обоснования точек зрения на брак именно как на доб-

ровольный союз мужчины и женщины, хотя и подвергалось критике в советском семейном праве» 

за претензии унифицированную пригодность для всех времен и народов и отсутствие специфиче-

ских признаков брачного союза определенной исторической формации.   

          В теории современного семейного права на сегодня превосходят взгляды о том, что брак есть 

свободный союз  между мужчиной и женщиной, добровольный и равноправный союз с целью со-

здания семьи, который основан на чувстве взаимной любви и уважении, зарегистрирован  в уста-

новленном законном порядке и порождает взаимные права-обязанности супруг. Подобные опреде-

ления в науке семейного права и монографических литературах приведены в виде некоторых кор-

ректив. Например, О. Хазова под браком подразумевает «Моногамный, добровольный и равноправ-

ный союз между мужчиной и женщиной, который заключен согласно закону и порождает личные и 

имущественные права-обязанности между супругами».  

         Различные правовые теории о природе брака могут быть сведены к пониманию брака как дого-

вора, как таинства и как института особого рода (Sui generis). Как таинство брак понимается религи-

ей и в известной мере противопоставляется определению понятия брака. Религия включается в ор-

биту брачных отношений не только собственно правовые, но и отношения морально-этические, ре-

лигиозные, духовные и в том числе физиологические, что не свойственно правовому понятию бра-

ка..Для правильного понимания серий данного термина следует иметь в виду, что законодатель, ис-

пользуя термин «брак» различает два его значения: в первом значении – это юридический факт, по-

рождающий отношения супружества, во втором особый правовой статус лица, состоящих в браке. 

Из двузначного понимания брака законодателем и следуют (4,264) предположение о единстве этих 

двух значений и как следствие попытки дать единое определение, которое охватывало бы и реги-

страцию брака, и состояние в браке. Такая тенденция проявляется и в иных гражданских отношени-

ях, когда, например, отождествляются и в обыденной речи, и в юридической литературе,  и в судеб-

ных решениях понятие договора и порождаемого на его основе обязательства. Самостоятельность и 

договора и обязательства как правовых институтов не вызывает сомнения. При этом в большинстве 

научных  работ неизменно подчеркивалось, что брак не может быть сделкой или договором, а явля-

ется юридически оформленным свободным и добровольным союзом мужчины и женщины, направ-

ленном на создание семьи, порождающим взаимные права и обязанности 
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          М. В. Антакольская, последовательно исследуя правовые теории брака как договора, как таин-

ства и как института особого рода приходит к выводу, что «соглашение о заключении брака по сво-

ей правовой природе не отличается от гражданского договора. В той части, в какой оно регулирует-

ся правом и порождает правовые последствия, оно является договором» (5, 103). При этом брак во 

внеправовой сфере может расцениваться вступающими в брак «как клятва перед Богом или как мо-

ральное обязательство или как чисто имущественная сделка». Однако сама же М. В. Антакольская 

отмечает, что большинство участных-правоведов в Российской Федерации не признают соглашение 

о заключении брака гражданским договором, так как будущие супруги не могут определять для себя 

содержание брачного правоотношения в силу того, что их права и обязанности установлены импе-

ративными нормами закона, что нехарактерно для договорных право-отношений (5,103) . Кроме 

этого, цель заключения брака – не только возникновение брачного правоотношения, но и создание 

союза, основанного на любви, уважении, взаимопонимании, взаимной поддержке и т.д.  

         Таким образом, вышеуказанное делает возможным дать следующее понятие брака: брак – это 

важнейший юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей и представ-

ляющий собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключенный в установлен-

ном порядке с соблюдением требований закона, направленной на создание семьи. В каждом случае 

брак является конкретным правоотношением, порождающим у супругов определенные субъектив-

ные права и обязанности личного и имущественного характера. 

        Согласно статье 1106–ой ГК Грузии, брак добровольный союз мужчины и женщины с целью 

создания семьи, который зарегистрирован в Территориальном управлении юридического лица пуб-

личного права - Агентстве по развитию государственных услуг (далее - Территориальное управле-

ние Министерства юстиции Грузии). Несмотря на существующие различия о понятии брака среди 

цивилистов, многие взгляды в основном совпадают. 

          На территории Грузии права-обязанности супруг порождает только брак зарегистрированный 

в установленном законном порядке. Это требование закона не имеет обратной силы в отношении 

тех браков, регистрация которых, по ранее действующему правилу, во время войны происходило в 

церкви – военных частях. Согласно декрету от 18 декабря 1917 г. гражданский брак был введен вме-

сто религиозного с 20 декабря 1917 г. Следовательно, сохраняли силу браки, совершенные по рели-

гиозным обрядам до 20 декабря 1917 г., а в местностях, занятых неприятелем, до образования совет-

ских органов загса или восстановления. В таком случае суд может фактические брачные отношения, 

если существуют необходимые для его удостоверения документы, признать законным (6,57). Исхо-

дя отсюда, союз мужчины и женщины, если он не зарегистрирован в установленном законном по-

рядке, с юридической точки зрения не считается браком и представляет совместное сожительство 

мужчины и женщины. 

         Брак является одной из главнейших основ создания семьи, хотя и не единственной. Семья мо-

жет быть создана также женщиной, которая не находиться в браке в связи с рождением ребенка, 

усыновлением и в других случаях установленных законом. 

        Так, как одним из распространенных оснований создания семьи является ее природное начало – 

брак, поэтому тем вопросом, которые определяют понятие брака, порядок брака, рассмотрение бра-

ка и их правовые результаты, закон придает важное значение. 

       Итак, из вышесказанного можно заключить, что законным брак будет признан только в том слу-

чае, если будут соблюдены все его четыре признака. Рассмотрим каждый из них в отдельности.  

1. Брак – добровольный союз. Данный признак брака подразумевает согласие лиц вступающих в 

брак, который может быть  признан договором, в виду объязательного условия для заключения 

брака. При наличии каких либо угроз, которые могут исходить от второй стороны, родителей 

будущего супруга или других заинтересованных лиц, брак будет признан недействительным. 

Наличие таких угроз должны быть подтверждены в судебном порядке. Гражданско-правововой 

договор, как разновидность двусторонней сделки позволяет определить брак, как гражданско-

правовую сделку, порождающего между супругами относительные права и объязанности исхо-

дящие из брачных правоотношений.  

      Грузинское законодательство, как  Россия, Германия и другие страны признает только моно-

гамный брак, т.е.единобрачный союз мужчины и женщины. В связи с изложенным можно при-

вести судебный прецедент, по которому истец требовала признание брака недействительным, 

регистрация которого основывалось на ложных документах (7,5). Исходя из компетенции органа 

регистрирующего брак не исключительны такие случаи, так, как при регистрации брака реги-

стрирующий орган опирается только на информацию предьявленную им лицами вступающими 
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в брак. А насколько надежны предьевленные информации, закон не объязывает котролировать 

регистрирующего органа, результат которого  может стать нарушением многих семей. 

2. Брак – союз мужчины и женщины. Отсюда можно заключить, что законодательство Грузии при-

знает законными только гетеросексуальные браки. В отличие от нашего законодательства в мире 

существуют страны, где и гомосексуальные браки считаются законными. Впервые закон о раз-

решении таких браков приняла Голландия, к сожалению его примеру последовали и другие 

страны: Дания, Норвегия, Франция, Швеция, Германия, США. За последние годы в этих станах 

под давлением движений сексуальных меньшинств были приняты специальные законы разре-

шающие гомосексуальные браки. Что касается возможности усыновления детей такими парами, 

то такое возможно на сегодняшний день только в Голландии. Что касается других стран, то пока 

они запрещают таким парам усыновлять детей, а также не допускают женщин на специальные 

медицинские процедуры по искусственному оплодотворению.  

3. В статье 1106-ой ГК Грузии отмечено, что брак должен иметь определенную цель – создание 

семьи. В противном случае, если у брака отсутствует эта цель, то брак будет признан фиктив-

ным. Фиктивный, это такой брак при котором лица вступающие в брак имеют целью не созда-

ние семьи, а преследуют совсемь другие цели – получение гражданства, прописка в определен-

ном городе и др. корыстные цели. Если, в суде будет доказано, что заключением брака лица пы-

тались скрыть другую сделку, то брак будет признан недействительным. 

4. Последним признаком брака является его обязательная регистрация в Территориальном управ-

лении Министерства Юстиции Грузии. Если, брак будет совершен по религиозным обрядам без 

регистрации в государственном органе, то он не будет иметь никаких правовых последствий для 

супругов и отношения между ними будут рассматриваться, как фактические брачные отношения 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Касательно этого вопроса существует различ-

ный подход в разных странах, например: Франция, Бельгия, Швейцария, Германия, Голландия 

признает законным брак зарегистрированный только в государственном органе. А такие страны 

например, как Англия, Австралия, Норвегия, Швеция, Финляндия, некоторые Штаты США при-

дают одно и тоже правовое значение, как религиозным бракам, так и бракам зарегистрирован-

ным в государственном органе. Некоторые же страны разрешают религиозные браки, только по-

сле государственной регистрации, например, в Словении, если будет установлено, что религиоз-

ный брак имел место до государственной регистрации заключения брака, то супруги будут под-

вергнуты уголовному наказанию. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

законным будет считаться только лишь тот брак, который удовлетворяет всем требованиям ста-

тьи 1106-ой ГК Грузии.   
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რეზიუმე:   საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ერთ-ერთ ფუძემდებლურ საწყისს წარმოად-

გენს სახალხო ხელისუფლება. საქართველოს კონსტიტუციაში განმტკიცებულია სახალხო ხელისუფლე-

ბის ნიშნები, მისი რეალიზაციის მექანიზმი და ზოგად ფარგლებში ჩამოყალიბებულია ხალხის ხელისუ-

ფლების ლეგიტიმურობის კონსტიტუციური გარანტიები. წინამდებარე ნაშრომი შეეხება დემოკრატიის 

ისეთ ფუნდამენტურ ფორმებს, როგორიცაა უშუალო და წარმომადგენლობითი დემოკრატია. ასევე, შე-

დარებით-სამართლებრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია სახალხო სუვერენიტეტის სამარ-

თლებრივი რეგლამენტაცია საქართველოსა და საზღვარგარეთის  ქვეყნების კონსტიტუციებში. 

საკვანძო სიტყვები: უშუალო დემოკრატია, წარმომადგენლობითი დემოკრატია, არჩევნები, რეფერენდუ-

მი, პლებისციტი. 

 

Abstract: One of the fundamental initials of the constitutional order of Georgia is the public authority. The signs 

of the public authority has been emphasized in the Constitution of Georgia, along with its realization mechanism 

and in general  frames, the constitutional guarantees of the legitimacy of the people's government. This paper 

deals with the fundamental forms of democracy, such as direct and representative democracy. Also, using the 

comparative method of legal research there is shown the legal regulation of public sovereignty in the 

Constitutions of Georgia and in other foreign countries. 

Key words: Direct democracy, representative democracy, elections, referendum, plebiscite. 

 

1. რა არის დემოკრატია? 

ნამდვილ დემოკრატიას პარლამენტი საერთოდ არ სჭირდება. რისი მაქნისია ლიბერალიზმი 

თუ ის სახელმწიფოს და სარწმუნოებას ვნებს, რისი მაქნისია დემოკრატია თუ ჩემს ქვეყანაში 

სხვა ერები ჩემს ხმას გადააჭარბებენ. დემოკრატია ეს არის მმართველობის ფორმა, როცა ორი 

იმბეცილის ხმა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ერთი ჭკვიანი კაცისა.                                                                                                                                                               

 

ადოლფ  ჰიტლერი 

დემოკრატია ყველაზე საშინელი ფორმაა მმართველობის, მაგრამ უკეთესი არ არსებობს.                                                                                                                                                                 
 

უინსტონ  ჩერჩილი 

    დემოკრატია ბერძნული სიტყვაა და ხალხის მმართველობას ნიშნავს. („დემოს” –ხალხი,  

„კრატოს” – მმართველობა, ძალაუფლება). დემოკრატიის სამშობლოდ  საბერძნეთი ითვლება, 

კერძოდ ათენის სახელმწიფო. მასში საზოგადოების პოლიტიკური და საზოგადობრივი ორგა-

ნიზაციის, სახელმწიფოს, ხელისუფლებისა და პოლიტიკური რეჟიმის ისეთი ფორმა იგულისხ-
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მება, სადაც გადაწყვეტილების მიღებასა და განხორციელების ერთადერთი წყარო ხალხის ნე-

ბა-სურვილია, იმის გამო, რომ ხალხი თითქმის არასდროს არ არის ერთი იდეის გამომხატვე-

ლი, დემოკრატია, ფაქტობრივად, უმრავლესობის მმართველობაა. თითოეული მხარის დასაკ-

მაყოფილებლად იდეალური საშუალებაა კონსენსუსამდე მისვლა. 

    საყოველთაოდ აღიარებული  მნიშვნელობით დემოკრატიის ცნებაში გამოყოფენ პლურა-

ლისტურ და ლიბერალურ დემოკრატიას. მიიჩნევენ რა ხელისუფლების წყაროდ ხალხს, დემო-

კრატის ცდილობს უპირატესობა მიანიჭოს უმრავლესობის ნებას. შესაბამისად, პლურალისტუ-

რი დემოკრატია  ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: ა)„ინდივიდუალური ავტონომიის” პრინციპი: 

რომ არავინ უნდა დაექვემდებაროს წესებს, რომლებიც სხვათა მიერაა დაწესებული, პირიქით 

ყოველთვის უნდა იყოს კრიტიკული მოსაზრებების თავისუფლად გამოთქმის საშუალება, ბ) 

„თანასწორობის” პრინციპი: რომ ყველას უნდა ჰქონდეს ერთნაირი შესაძლებლობა, გავლენა 

მოახდინოს გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ეხება ადამიანებს საზოგადოებაში. ლიბერალიზ-

მი განუყოფელია პლურალიზმისაგან და ზემოთთქმული მის მიმართაც მართებულია. ლიბე-

რალური დემოკრატიისთვის დამახასიათებელია კანონის უზენაესობა, ძალაუფლების გაყოფა, 

ადამიანის უფლებათა და უმცირესობათა დაცვა (9, 125-127). 

     განასხვავებენ უშუალო დემოკრატიას (ხალხის მიერ ხელისუფლების ორგანოების უშუა-

ლოდ არჩევა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება რეფერენდუმის მეშვეობით ა.შ) და წა-

რმომადგენლობით იგივე შუალობით დემოკრატიას (გადაწყვეტილების მიღება, თანამდებო-

ბის პირების დანიშვნა ხალხის მიერ არჩეული ორგანოების მიერ და ა.შ).  

    დემოკრატიული ხელისუფლების პირობებში ადამიანის უფლებები საერთო ფასეულობე-

ბის სისტემას წარმოადგენს. შესაბამისად, დემოკრატიისთვის დამახასიათებელია ადამიანის 

უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა ყველა ჯგუფისათვის და საზოგადოების შემადგენელი ყვე-

ლა ინდივიდისათვის. 

 

2. უშუალო და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ფორმები საქართველოსა საზღვარგარეთის 

ქვეყნების  კონსტიტუციებში 

 

          ხალხის ხელისუფლების საფუძვლებში დევს მისი ნება, როგორ მოახდინოს საკუთარი ნე-

ბის რეალიზაცია. ამიტომ შემთხვევითი არ არის საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის 1-

ელ პუნქტში ჩამოყალიბებული დებულება: „საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლების წყა-

როა ხალხი. ხალხი თავის ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის 

სხვა ფორმებისა და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით”. კონსტიტუციების უმრავლესობაში 

სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროს შესახებ ერთობ მარტივი ფორმულით კმაყოფილდებიან: 

შვედეთში „მთელი სახელმწიფო ხელისუფლება ეკუთვნის ხალხს”, ფინეთში „სუვერენული ხე-

ლისუფლება ეკუთვნის ხალხს”, ესპანეთის კონსტიტუციით „ეროვნული სუვერენიტეტის მატა-

რებელი არის ესპანელი ხალხი - სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო”,  პოლონეთის კონსტი-

ტუცია ადგენს, რომ „უმაღლესი ხელისუფლება პოლონეთის რესპუბლიკაში ეკუთვნის ერს” (8, 

74-75). 

    სწორედ ხალხის ნება ანიჭებს ლეგიტიმურობის ხარისხს სახელმწიფო ხელისუფლების გან-

ხორციელებას, იმიტომ, რომ ხალხია სუვერენული და არავის და არც ერთ ინსტიტუტს არ შეუძ-

ლია სუვერენული ხელისუფლების პრეტენზია განაცხადოს. მთელი ის ძალაუფლება, რომელიც 

კონსტიტუციურ  ინსტიტუტებს აქვთ, ხალხმა მიანიჭა მათ. მეორე მხრივ, ხალხის სუვერენიტე-

ტი, სულაც არ ნიშნავს, რომ მათ, ვინ ამ სუვერენიტეტს ახორციელებს, შეუძლიათ სუვერენულად 

განაგონ ყოველი ადამიანის ბედი და მოქმედება (10, 68). 

    ხალხი თავის ხელისუფლებას ახორციელებს დემოკრატიის ორი ფორმის მეშვეობით: უშუა-

ლო (პირდაპირი) და წარმომადგენლობითი ფორმით. უშუალო დემოკრატიის დროს ხალხი პირ-

დაპირ ახორციელებს ხელისუფლებას ისეთი ფორმების საშუალებით როგორიცაა: არჩევნები, 

რეფერენდუმი, პლებისციტი, შეკრებები და მანიფესტაციები, პეტიციები და ა.შ. მათი  გარკვეუ-

ლი ნაწილი ატარებს  იმპერატიულ ხასიათს და არ საჭიროებენ  სანქციონირებას სახელმწიფო ხე-
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ლისუფლების ორგანოების მხრიდან, ნაწილს კი აქვს საკონსტიტუციო ხასიათი, თუმცა მიუხე-

დავად ყველაფრისა, მათი ზეგავლენა სახელმწიფო მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღების 

მექანიზმზე ყოველთვის დიდია, ვინაიდან ვლინდება ხალხის ნება. წარმომადგენლობითი დემო-

კრატიის დროს ხელისუფლების განხორციელება ეკისრებათ საყოველთაოდ არჩეულ წარმომად-

გენლებს, რომლებმაც გადაწყვეტილებები მთელი ერის ანუ ხალხის სახელით უნდა მიიღონ. წა-

რმომადგენლობითი ფორმა ხალხისაგან  პირდაპირი დემოკრატიის გზით იღებს იურიდიულ 

უფლებამოსილებას, რათა მან ხალხის სახელით განახორციელოს სახელმწიფო ხელისუფლება, 

ანუ ის ლეგიტიმური და კონსტიტუციური  ხდება მხოლოდ ამ უფლებამოსილებათა დელეგირე-

ბის შემდეგ (1, 164).  

      საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, აქტიური საარჩევნო უფლება აქვს საქართვე-

ლოს ყველა მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან. მაგრამ პასიური საარჩევნო უფლება სხვადასხვა ასა-

კთან არის დაკავშირებული. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით: „პასიური საარჩევნო უფლება 

აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კანონით დადგენილ პი-

რობებს, გარდა იმ პირებისა, რომლებსაც საქართველოს კონსტიტუციითა და ამ კანონით შეზ-

ღუდული აქვთ პასიური საარჩევნო უფლება”. 

    საქართველოს კონსტიტუციის 74-ე მუხლის თანახმად რეფერენდუმის ჩატარების ინიცია-

ტივის უფლება აქვს:  „საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობას ან არანაკლებ 

200000 ამომრჩეველს. რეფერენდუმს ნიშნავს პრეზიდენტი მისი ჩატარების მოთხოვნიდან 30 

დღის განმავლობაში. 

   „რეფერენდუმის შესახებ”  საქართველოს ორგანული კანონის  თანახმად, რეფერენდუმი შეი-

ძლება მოეწყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებზე, მათ შორის საქა-

რთველოს კანონებით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით გათვალისწინე-

ბული საკითხებისა და პრინციპების შესახებ. რეფერენდუმი იმართება საქართველოს მთელ ტე-

რიტორიაზე. რეფერენდუმი მზადდება და იმართება საჯაროდ. რეფერენდუმში მონაწილეობის 

უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც რეფერენდუმის გამართვის დღისათვის შე-

უსრულდა 18 წელი, თუმცა კანონმდებელი აკეთებს დათქმას, რომლის თანახმადაც რეფერენ-

დუმში მონაწილეობის მიღების უფლება არა აქვთ მათ, ვინც სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ 

ან მსჯავრდებულია და რეფერენდუმის გამართვის დღისათვის იმყოფება თავისუფლების აღკ-

ვეთის დაწესებულებაში. საქართველოს კანონმდებლობა ერთმანეთისგან მიჯნავს რეფერენდუმ-

სა და პლებისციტს. პლებისციტი1 არის კენჭისყრით საერთო–სახალხო გამოკითხვა განსაკუთრე-

ბით მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებზე საქართველოს ამომრჩეველთა ან მისი ნაწი-

ლის აზრის გასაგებად. პლებისციტს ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. პლებისციტის 

შედეგები სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისათვის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი-

საა. 

      საქართველოს კონსტიტუცია ასევე იცნობს უშუალო და წარმომადგენლობითი დემოკრა-

ტიის ისეთ ფუნდამენტურ ინსტიტუტებს, როგორიცაა საკანონმდებლო წინადადება, საკანონმ-

დებლო ინიციატივა და პეტიცია.  

    პოლონეთის კონსტიტუციის მე-60-ე მუხლის თანახმად პოლონეთის მოქალაქე სრულად 

სარგებლობს საჯარო უფლებამოსილებებით და თანასწორობის პრინციპის საფუძველზე  გააჩ-

ნია საჯარო სამსახურში მუშაობის უფლება. აქტიური საარჩევნო უფლება პოლონეთის მოქა-

ლაქეს აქვს 18 წლის ასაკიდან. მოქალაქეთა უშუალო დემოკრატიის გამოვლინების ფართო სპე-

ქტრი იშლება პოლონეთის კონსტიტუციაში, კერძოდ მოქალაქეებს  უფლება აქვთ საზოგადო, 

                                                 
 1 პლებისციტი – (ლათ. – plebiscitum, plebs – ხალხი და scitum – გადაწყვეტილება) პლებეების კრების მიერ 

მიღებული დადგენილება; პლებისციტი წარმოიშვა ჩვ.წ.აღ.-მდე V საუკუნეში პატრიციებსა და პლებეებს შორის 

წოდებრივი ბრძოლის შედეგად. პლებისციტს არ ამტკიცებდა სენატი და თავიდან მისი სავალდებულო შესრულება 

მხოლოდ პლებეებს ევალებოდათ. ეტაპობრივად მოხდა პლებისციტის გარდაქმნა მთელი საზოგადოებისათვის 

სავალდებულო დადგენილებად. საბოლოოდ (ჩვ.წ.აღ.-მდე III საუკუნიდან) ცნება “პლებისციტი” შეცვალა ცნებამ 

”კანონი”.  
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საკუთარი ან სხვა პირის ინტერესებიდან გამომდინარე მიმართონ სახელმწიფო ხელისუფლე-

ბის ორგანოებს პეტიციებით, წინადადებებითა და საჩივრებით. არანაკლებ 100 000 კაციან 

ჯგუფს უფლება აქვს სეიმს მიმართოს საკანონმდებლო ინიციატივით.  პოლონეთის კონსტი-

ტუცია აკეთებს დათქმას რეფერენდუმთან დაკავშირებით, სრულიად პოლონეთის რეფერენ-

დუმი შეიძლება ჩატარდეს იმ საკითხებზე, რომლებსაც სახელმწიფოსთვის განსაკუთებული 

მნიშვნელობა გააჩნია, თუ რეფერენდუმზე მონაწილეობას მიიღებს ხმის მიცემის უფლების 

მქონე პირთა არა უმეტეს ნახევარი, რეფერენდუმის შედეგი სავალდებულოა (2, 639-351). შესა-

ბამისად, თუ ნახევარზე ნაკლები ამომრჩეველი მივიდა რეფერენდუმზე იგი სავალდებულო 

ძალის მატარებელი არ არის. 

    საფრანგეთში აქტიური საარჩევნო უფლება იწყება 18 წლის ასაკიდან, ამავდროულად მოქ-

მედებს ბინადრობისა და მოქალაქეობის ცენზები (ოლქის ტერიტორიაზე არანაკლებ 6 თვე). 

არჩევნებზე არ დაიშვებიან სულიერად ავადმყოფები და ის პირები, ვინც სასჯელს იხდის. ერო-

ვნული კრების წევრობის კანდიდატი უნდა იყოს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელსაც არჩევნე-

ბის დღისთვის შეუსრულდა 23 წელი (6, 25). კონსტიტუციის მე-3 მუხლის თანახმად ეროვნუ-

ლი სუვერენიტეტი ეკუთვნის ხალხს, რომელიც მას ახორციელებს თავისი წარმომადგენლების 

ან რეფერენდუმის საშუალებით. აღსანიშნავია საფრანგეთის კონსტიტუციის 40-ე მუხლის ჩა-

ნაწერი, რომლის თანახმად, პარლამენტის წევრთა მიერ შეტანილი საკანონმდებლო წინადადე-

ბები და შესწორებები არ შიძლება მიღებულ იქნეს თუ მათმა მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს სა-

ხელმწიფო სახსრების შემცირება, სახელმწიფო ხარჯების წარმოქმნა ან გაზრდა (3, 577-586).  

     იტალიის კონსტიტუციის მიხედვით სუვერენიტეტი ეკუთვნის ხალხს. ხალხი პოლიტი-

კურ ხელისუფლებას ახორციელებს  საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი, ფარული და პერი-

ოდული კენჭისყრით, რეფერენდუმითა და კონსტიტუციით გათვალისწინებული სხვა ფორმე-

ბით. იტალიის მოქალაქეთა 50 000  საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს საკანონმდებლო ინი-

ციატივით მიმართოს პარლამენტს.  კონსტიტუცია ორი სახის სავალდებულო რეფერენდუმს 

უშვებს. საკანონმდებლო რეფერენდუმი, რომელიც ნაწილობრივ ან სრულად აუქმებს კანონს, 

500 000 მოქალაქის ან ხუთი რეგიონალური საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე იმართება და ჩა-

ტარებულად ითვლება, თუ მასში მონაწილეობას ამომრჩეველთა ნახევარი მიიღებს. რეფერენ-

დუმის მოწვევა აკრძალულია ფინანსებთან დაკავშირებული კანონების ან საერთაშორისო ხე-

ლშეკრულებების გაუქმება/რატიფიკაციის მიზნით. საკონსტიტუციო რეფერენდუმი შეიძლება 

ჩატარდეს საკონსტიტუციო კანონის ან შესწორების მიღების შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს 

პარლამენტის რომელიმე (ან ორივე) პალატის საერთო უმრავლესობის არანაკლებ ორი მესამე-

დისა, ხუთი რეგიონული საბჭო ან 500 000 ამომრჩეველი (5, 340-341, 622). 

      აღსანიშნავია პორტუგალიის კონსტიტუცია, რომელშიც დეტალურადაა ჩამოყალიბებუ-

ლი საარჩევნო სამართლის ძირითადი პრინციპები, ასევე რეფერენდუმის შესახებ 115-ე მუხლი. 

პორტუგალიაში პარლამენტის წევრად (რესპუბლიკის ასამბლეა) შეიძლება აირჩეს პირი 18 

წლის ასაკიდან (7, 168). რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ წარდ-

გენილ წინადადებებთან დაკავშირებით სავალდებულო წესით წამოჭრის მათი კონსტიტუციუ-

რობისა და კანონიერების წინასწარი შემოწმების საკითხს. პორტუგალიაში რეფერენდუმში მო-

ნაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ საზღვარგარეთ მცხოვრებმა პორტუგალიის მოქალაქეებმა, რო-

დესაც რეფერენდუმზე დაისმის კითხვა, რომელიც სპეციალურად მათაც ეხებათ (4, 666-669). 

    

 რაც უფრო შერწყმულია უშუალო და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ეს ორივე ფორმა 

და რაც უფრო სრულყოფილია მათი ურთიერთქმედების მექანიზმი, მით უფრო ეფექტიანია სა-

ხალხო ხელისუფლების განხორციელება, რაც საბოლოოდ დემოკრატიული და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს რეგლამენტაციას ემსახურება. 
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ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა მემკვიდრეობის   უფლების დაცვის პრობლემატიკა 

Problems Related to the Rights of Inheritance of Children Born to Unmarried Parents  

  
რეზიუმე: სტატიაში გაშუქებულია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა მემკვიდრეობის უფლების 

დაცვის პრობლემა, რომელიც არსებითად არის დაკავშირებული მამობის დადგენასთან. მამობის დადგე-

ნაზე განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული, რადგან მემკვიდრეობის მიღების პრობლემა ქორ-

წინების გარეშე დაბადებული ბავშვის შემთხვევაში დგება მაშინ, როდესაც მას მამა არ აღიარებს და მისი 

დადგენა აუცილებელი ხდება სასამართლოს წესით. სტატიაში ასევე მიმოხილულია მემკვიდრეობის ჩა-

მორთმევის საფუძვლები. 

საკვანძო სიტყვები: დაუქორწინებელი მშობლები, ბავშვი, მემკვიდრეობა, მამობის დადგენა. 

 

Abstract: This paper considers problems related to the right of inheritance of children born to unmarried parents, 

which is an important and contemporary concern as it is related to the establishment of paternity.  Particular at-

tention is paid to the establishment of paternity, since the concerns related to the right of inheritance of children 

born to unmarried parents emerge when father does not recognize a child and paternity shall be established 

though judicial procedures before the courts. The paper also discusses the ground of deprivation of inheritance.  

Keywords : Unmarried parents, Child, Inheritance, Establishment of paternity.  

 

ქართული მემკვიდრეობითი სამართალი ითვალისწინებს ქორწინების გარეშე დაბადე-

ბული ბავშვების მემკვიდრეობის უფლებას. ჩვეულებრივ, მშობლების მემკვიდრე არის კანონი-

ერ ქორწინებაში დაბადებული ბავშვი, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა ერთმანეთისგან 

არ ასხვავებს ქორწინებაში და  ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების სამემკვიდრეო უფ-

ლებებს. მიუხედავად ამისა, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ქორწინებაში დაბადე-

ბული  ბავშვისგან განსხვავებით, ქორწინების გარეშე დაბადებულმა ბავშვმა რომ მიიღოს მამის 

მემკვიდრეობა, საჭიროა, ბავშვის მამობა იყოს აღიარებული კანონით დადგენილი წესით. სხვა 

შემთხვევაში შეუძლებელია ქორწინების გარეშე დაბადებულმა ბავშვმა მიიღოს მამის მემკვიდ-

რეობა. 
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  საზოგადოება ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვებს უწოდებდა უკანონოს. სამართ-

ლის ძეგლებში უკანონოდ შობილნი მოხსენიებულნი არიან ,,ბუშის”, ,,ბიჭის”, ,,ნაბიჭვარის” სა-

ხელწოდებით (2,214).  უკანონოდ შობილთა უფლებები საქართველოში პირველად განისაზღვ-

რა ბექას სამართალში, თუმცა ასეთ ბავშვს მამის ხაზით არ ჰქონდა კანონიერი შვილების ტოლ-

ფასი უფლებები. 

ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის მემკვიდრეობის უფლების განსაზღვრისათ-

ვის აუცილებელია შევეხოთ მამობის დადგენის პრობლემას. 

ბავშვის დაბადება მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ორივე მშობელს კანონით ეკისრება ვალ-

დებულება, სათანადოდ არჩინოს და აღზარდოს ყველა შვილი, მიუხედავად იმისა, ქორწინება-

ში შეეძინება იგი, თუ არა. ვალდებულებისგან თავის არიდება ქმნის პრობლემათა კასკადს, 

თუმცა მათი გადაჭრისათვის თავდაპირველად უნდა დადგინდეს ბავშვის წარმოშობა. ,,სწო-

რედ ბავშვის წარმოშობის დადგენა ქმნის ობიექტურ წანამძღვრებს ბავშვის კანონით გარანტი-

რებული უფლებების დაცვასა და მის აღზრდასთან დაკავშირებული მშობლების მოვალეობე-

ბის შესრულებისათვის” (7,269). იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვების წარმოშობა არ იქნება დადგენი-

ლი კანონის შესაბამისად, მაშინ მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობა არ იქნება წარ-

მოშობილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ბავშვს არც მემკვიდრეობის უფლება ექნება. 

დედისაგან შვილის წარმოშობა დგინდება ბავშვის დაბადების აქტით, ანუ როცა შვილი 

დედას შეეძინება მშობიარობის შედეგად, კანონი მას ავტომატურად ბავშვის დედად აღიარებს. 

აქედან გამომდინარე, ბავშვის დედისაგან წარმოშობის დადგენა არ წარმოადგენს სიძნელეს და 

არც იმას აქვს მნიშვნელობა, ბავშვი რეგისტრირებულ ქორწინებაში დაიბადა თუ რეგისტრირე-

ბული ქორწინების გარეშე. რაც შეეხება მამობის დადგენას, აქ სიტუაცია რთულდება იმდენად, 

რამდენადაც კანონი ორ სიტუაციას განასხვავებს: პირველი, ეს არის შვილების წარმოშობის და-

დგენა დაქორწინებული მშობლებისაგან, ხოლო მეორე - შვილების წარმოშობის დადგენა დაუ-

ქორწინებელი მშობლებისაგან. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1189-ე მუხლით, ,,შვილების წარმოშობა დაქორ-

წინებული მშობლებისაგან დასტურდება მეუღლეთა ერთობლივი ან ერთ-ერთი მათგანის გან-

ცხადებით, ბავშვის დაბადებისა და მშობელთა ქორწინების დამადასტურებელი დოკუმენტე-

ბით”(4,282). შესაბამისად, რეგისტრირებული ქორწინების შედეგად დაბადებული ბავშვების 

მიმართ არსებობს პრეზუმფცია, ანუ ვარაუდი იმისა, რომ მამა მხოლოდ რეგისტრირებული მე-

უღლეა. სხვაგვარად დგას მამობის დადგენის საკითხი არარეგისტრირებული ქორწინების შე-

დეგად დაბადებული ბავშვის მიმართ. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, ,,ერთმანეთთან 

დაუქორწინებელი მშობლებისაგან შვილის წარმოშობა დგინდება მშობელთა ერთობლივი გან-

ცხადებით და ბავშვის დაბადების დამადასტურებელი დოკუმენტით”(4,282). იმ შემთხვევაში, 

თუ არ არსებობს მშობლების ერთობლივი განცხადება ან მისი წარდგენა შეუძლებელია, მაშინ 

ბავშვის მამობა შეიძლება დადგინდეს სასამართლო წესით ერთ-ერთი მშობლის, ბავშვის მეურ-

ვის, მზრუნველის ან იმ პირის განცხადების საფუძველზე, რომლის კმაყოფაზეც იმყოფება ბავ-

შვი, აგრეთვე, თვით ბავშვის განცხადებით, მის მიერ სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის მეტად გავრცელებული სახეა მამო-

ბის დადგენა სასამართლო წესით, რომელიც აუცილებელი ელემენტია ქორწინების გარეშე და-

ბადებული ბავშვების ინტერესების დასაცავად. 

კანონმდებლობის თანახმად, სასამართლოს შეუძლია უარი თქვას ბავშვის მამობის და-

დგენაზე, თუ მისი დადგენა ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს. მამობის დადგენასთან დაკა-

ვშირებით სასამართლოში წლების განმავლობაში მრავალი სარჩელია განხილული. თუმცა აღ-

ნიშნული საკითხის გადაწყვეტა საგრძნობლად გამარტივდა 2011 წლის 9 დეკემბერს განხორცი-

ელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად. სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბების 

კვალდაკვალ სამოქალაქო კოდექსში შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, მამობის დადგენისა-

თვის გადამწყვეტი მტკიცებულების ძალა მიენიჭა გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნას, რომე-

ლიც ადგენს ბავშვის ბიოლოგიურ მამობას. 
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190-ე მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, ,,ბავშ-

ვის მამობის დადგენის საკითხს სასამართლო წყვეტს ბიოლოგიური (გენეტიკური) ან ანთრო-

პოლოგიური გამოკვლევის შედეგების (მტკიცებულებების) შესაბამისად, რომელიც შეეხება ბა-

ვშვის მამობის განსაზღვრის საკითხს” (4,282). 

ცვლილებების განხორციელებამდე კანონმდებელი უარს აცხადებდა შემთხვევითი კავ-

შირის შედეგად დაბადებული და არასასურველი ბავშვების მიმართ ბიოლოგიური მამობის 

დადგენაზე, რაც ეწინააღმდეგებოდა ბავშვთა უფლებების ევროპულ კონვენციას, ადამიანის 

უფლებების კონვენციასა და ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტა-

ტუსის შესახებ კონვენციას. ამ კონვენციების მიხედვით, ბავშვს უფლება აქვს იცოდეს, ვინ არის 

მისი მამა და მამობის დადგენასთან დაკავშირებულ მოქმედებაში დაშვებულ უნდა იქნეს მეც-

ნიერული მტკიცებულებები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მამობის დადგენას ან უარყოფას. 

გენეტიკური ექსპერტიზა ძირითად მტკიცებულებად მიიჩნიეს მას შემდეგ, რაც ადამია-

ნის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველად მიიღო ოყროშიძეების საჩივარი სა-

ქართველოს წინააღმდეგ. 2011 წლის 15 თებერვალს, სასამართლომ გაუგზავნა შეტყობინება სა-

ქართველოს მთავრობას კონვენციის მერვე მუხლის სავარაუდო დარღვევის თაობაზე განმცხა-

დებელთა მიერ საჩივრის შემოტანის თაობაზე, რომელიც შეეხებოდა ეროვნული სასამართლოს 

უარს, დაედგინათ მამობა მხოლოდ დნმ-ის კვლევის საფუძველზე. მთავრობამ აღიარა სამოქა-

ლაქო კოდექსში არსებული ხარვეზი და აღნიშნულ კოდექსში შეიტანეს შესაბამისი ცვლილებე-

ბი. მამობის დადგენის საკითხში პრიორიტეტი მიენიჭა დნმ-ის კვლევის შედეგს და მომჩივნებს 

მიეცათ უფლება, მოეთხოვათ საქმის წარმოების განახლება სსსკ-ს 423-ე მუხლის ,,ზ“ ქვეპუნქ-

ტის საფუძველზე, რათა დაედგინათ მამობა დნმ-ის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით (3,19). 

ამასთან, 2011 წლის 9 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებებით, კანონმდებელმა სამოქა-

ლაქო აქტების ორგანოს მიანიჭა უფლება, რომ მას შეუძლია ერთმანეთთან დაუქორწინებელი 

მშობლებისაგან შვილის წარმოშობის დადგენა კანონით განსაზღვრული წესით, პირის გარკვე-

ულ დროსა და ვითარებაში დაბადების იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენი-

სას. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დედისაგან შვილის წარმოშობის დადგენა, როგორც წესი, 

არ წარმოშობს პრობლემებს. დედისაგან შვილის წარმოშობას ადგენს ადმინისტრაციული წე-

სით სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანო. ,,სამოქალაქო აქტების შესახებ” საქართვე-

ლოს კანონის 23-ე მუხლით განსაზღვრულია დაბადების რეგისტრაციის თაობაზე სამოქალაქო 

აქტების რეგისტრაციის ორგანოსთვის მიმართვის ვალდებულება. ეს ვალდებულება აკისრიათ 

,,სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს, თუ ბავშვი ამ 

დაწესებულებაში დაიბადა”, ,,პირს, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს დაბადების შესახებ სა-

მედიცინო ცნობა, მაგრამ არ იმყოფება შრომით ურთიერთობაში არც ერთ სამედიცინო დაწესე-

ბულებასთან, თუ მან ბავშვის დედას სამედიცინო დაწესებულების გარეთ მშობიარობისას გაუ-

წია დახმარება”(9) და ა.შ. ,,ბავშვის დაბადების რეგისტრაციისათვის მნიშვნელობა არა აქვს ბავ-

შვი რეგისტრირებული ქორწინებისგან გაჩნდა თუ არარეგისტრირებულ ურთიერთობაში მყო-

ფი მშობლებისაგან. რეგისტრაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს როგორც ერთ, ისე მეორე შემთ-

ხვევაში. განსხვავება მხოლოდ რეგისტრაციის წესებშია”(6,156). 

ბავშვის დაბადების აღიარება მამაკაცისგან შეიძლება დადგინდეს როგორც ნებაყოფლო-

ბით, ასევე იძულებით. 

საზოგადოებაში მუდმივად არსებობდა ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების მა-

მის ვინაობის დადგენის პრობლემა. მამის ვინაობის დადგენის მიზეზი შეიძლება უამრავი 

იყოს. მაგალითად, ბიოლოგიური მშობლის პოვნა ან სამემკვიდრეო უფლების მოპოვება და ა.შ. 

დღესდღეობით კი-ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების მამის ვინაობის დადგენა გაად-

ვილებულია. 

რადგან ბავშვის დაბადება მამას აკისრებს პასუხისმგებლობას, რომელიც კანონით გან-

საზღვრულია, იგი ხშირად ნებაყოფლობით არ აღიარებს მამობას. აი, ასეთ შემთხვევაში დაინ-

ტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს. ,,სასამართლოს წესით მამობის დადგე-
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ნის კანონით განსაზღვრულ აუცილებელ პირობებს განეკუთვნება შემდეგი გარემოებები: ა) ბა-

ვშვის მშობლებს შორის რეგისტრირებული ქორწინების არარსებობა; ბ) სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის ორგანოში მამობის დადგენის შესახებ ბავშვის მშობლების ერთობლივი განცხა-

დების ან მხოლოდ ბავშვის მამის განცხადების არარსებობა” (3,23). 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მოცემული კატეგორიის საქმეებზე ხანდაზმულობის ვადა 

კანონით დადგენილი არ არის. შესაბამისად, პირის მამობა შეიძლება დადგენილ იქნეს ბავშვის 

დაბადებიდან ნებისმიერ დროს. 

,,ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ” ევრო-

პული კონვენციის 4-ე მუხლით, მამობის ნებაყოფლობითი აღიარება არ შეიძლება იყოს გასაჩი-

ვრებული ან ეჭვქვეშ დაყენებული, თუ შიდა კანონმდებლობა ითვალისწინებს აღნიშნულ პრო-

ცედურებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პიროვნება, რომელსაც სურს აღიაროს ან უკვე 

აღიარა ბავშვი, არ არის ბავშვის ბიოლოგიური მამა”(8). აქედან გამომდინარე, ეს მუხლი იცავს 

ბავშვის სამოქალაქო უფლებას, იცოდეს თავისი წარმომავლობის, მშობლების შესახებ. ბავშვის 

წარმოშობის დადგენისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს იმ პირის დადგენასაც, 

ვინც პირდაპირ ბიოლოგიურ კავშირშია ბავშვთან. 

თუ მამა უარს იტყვის გენეტიკური ანალიზის - ექსპერტიზის ჩატარებაზე, მაშინ ის ავ-

ტომატურად ცხადდება ბიოლოგიურ მამად, ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. 

მამობის დადგენის შემდეგ მამას დაეკისრება სხვადასხვა ვალდებულება. მაგალითად, 

ალიმენტის გადახდა. ასევე ბავშვს ექნება მემკვიდრეობის მიღების უფლებაც. 

მამობის დადგენის დროს უმთავრესი მხოლოდ ბავშვის ინტერესია. ბავშვს უფლება 

აქვს იცოდეს, ვინ არის მისი მამა, თუმცა ზოგჯერ მამობის დადგენამ შესაძლოა, უარყოფითად 

იმოქმედოს მასზე. შესაბამისად, მოქმედება ბავშვის ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობ-

დეს. ამასთან, გასათვალისწინებელია ბავშვის ასაკი და ფსიქოლოგიურ-ემოციური განწყობა. 

იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია სამედიცინო - ბიოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარე-

ბა, მაშინ სასამართლო მხედველობაში იღებს ბავშვის დედისა და მოპასუხის ერთად ცხოვრე-

ბისა და საერთო მეურნეობის წარმოებას ბავშვის დაბადებამდე, ან ბავშვის ერთად აღზრდას 

(რჩენას), ანდა დამამტკიცებელ საბუთს, რომელიც ადასტურებს მოპასუხის მიერ მამობის აღია-

რებას. ექსპერტიზის ჩატარება შეუძლებელია იმ შემთხვევაში, როცა მამაკაცი გარდაცვლილია 

და ცხედარი არ იძებნება, ამასთან, არ არსებობენ პირდაპირი ნათესავები, რომლებზეც შეიძლე-

ბა ექსპერტიზის ჩატარება. 

ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს ,,ა-

დამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის” მე-8 მუხლი, კერ-

ძოდ, ,,ყველას აქვს უფლება, რომ დაცული იყოს მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრება, საცხოვ-

რისი და მიმოწერა” (10). ეს მუხლი უფლებას ანიჭებს პირს, იქნეს ინდენტიფიცირებული, მიი-

ღოს ინფორმაცია თავისი პიროვნებისა და ბიოლოგიური მშობლების შესახებ. 

სასამართლოს წარმოებაში არსებული საოჯახო-სამართლებრივი დავების დიდი ნაწი-

ლი მოდის ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების მამობის დადგენაზე. 

ცნობილია, რომ საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში 2005-2006 წლამდე სასამართ-

ლო უარს ამბობდა გენეტიკური ექსპერტიზის ჩატარებაზე. მას შემდეგ, რაც სასამართლომ და-

უშვა მამობის დადგენა დნმ-ის ანალიზის მიხედვით, მოიმატა ამ კატეგორიის დავებმა. თუ მა-

მა უარს იტყვის გენეტიკური ანალიზის ჩატარებაზე, მაშინ გასათვალისწინებელია ბავშვის უფ-

ლებები და ინტერესები და, შესაბამისად, იგი ავტომატურად გამოცხადდება ბიოლოგიურ მა-

მად. 

აღსანიშნავია, რომ მარტოხელა დედათა უმრავლესობა ეკონომიკური მდგომარეობის 

გამო ვერ ახერხებს დნმ-ის ძვირადღირებული კვლევისათვის თანხის მოძიებას, რაც მამობის 

დადგენას ხელს უშლის და საკითხს პრობლემურს ხდის. 

საინტერესოა, რა ხდება მაშინ, როდესაც სასამართლო მამობას დაადგენს და, მიუხედა-

ვად ამისა, მამას არ სურს იგი. მართალია, ამ შემთხვევაში მამას მოუწევს მშობლის უფლება-მო-

ვალეობების შესრულება, თუმცა მას შეუძლია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვს ჩამოარ-

თვას მემკვიდრეობა. ასეთ შემთხვევაში ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის მემკვიდრე-
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ობა პრობლემად დარჩება. მართალია, სასამართლო, ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბა-

ვშვის მამას დაადგენს, მაგრამ მას არ შეუძლია მამა აიძულოს, ასეთ ბავშვს მემკვიდრეობა დაუ-

ტოვოს. 

არსებობს მემკვიდრეობის ჩამორთმევის საფუძვლები. ერთ-ერთი ასეთი საფუძველია 

მამკვიდრებლის ნება. კერძოდ, ,,მამკვიდრებლის კანონით მემკვიდრისათვის მემკვიდრეობის 

უფლების ჩამორთმევა შეუძლია ორი საშუალებით: 1) ანდერძში პირდაპირი მითითებით, რომ 

გარკვეულ პირს, (პირებს) ერთმევა მემკვიდრეობა. 2) ანდერძით ქონების განაწილებისას გარკ-

ვეული პირისათვის (კანონით მემკვიდრისათვის) გვერდის ავლით’’ (1,81). 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1354-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით ,,მოან-

დერძეს შეუძლია ანდერძით მემკვიდრეობა ჩამოართვას ერთ, რამდენიმე ან ყველა კანონით მე-

მკვიდრეს და იგი არ არის ვალდებული მიუთითოს ამის მოტივზე”, ხოლო 2-ე ნაწილით, ,,პი-

რი, რომელსაც ანდერძის პირდაპირი მითითებით ჩამოერთმევა მემკვიდრეობა, ვერც კანონით 

მემკვიდრე ვერ იქნება ქონების იმ ნაწილზე, რომელიც ანდერძში არ შესულა, ასევე-მაშინაც, 

როცა ანდერძით მემკვიდრეებმა უარი თქვეს სამკვიდროს მიღებაზე”(4,327). აქედან გამომდი-

ნარე, პირს, რომლის მამობა დადასტურებული იქნება იძულებით, სასამართლოს წესით, იმ ბა-

ვშვზე, რომელიც ქორწინების გარეშე შეეძინა, შეუძლია, ჩამოართვას მემკვიდრეობის უფლება 

ბავშვს, აღნიშნული მუხლის შესაბამისად, თუმცა ანდერძის თავისუფლება საქართველოში იზ-

ღუდება სავალდებულო წილით, და შესაბამისად, ბავშვი მიიღებს სავალდებულო წილს სასამა-

რთლოს წესით აღიარებული მამის ქონებიდან. 

მემკვიდრეობის მიღების პრობლემა ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის შემთხ-

ვევაში დგება მაშინ, როდესაც მას მამა არ აღიარებს. 2007 წლის 12 სექტემბრის გადაწყვეტილე-

ბა №ას-36-390-07, ეხება მამობის დადგენას და ალიმენტის დაკისრებას. აღნიშნულ გადაწყვე-

ტილებაში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190-ე მუხლის შემად-

გენლობა არ არის საკმარისი საფუძველი მამობის დადგენისათვის. მამობის დადგენისას სასა-

მართლო მხედველობაში იღებს ბავშვის მამისა და დედის ცხოვრებისა და საერთო მეურნეობის 

წარმოებას ბავშვის დაბადებამდე ან ბავშვის ერთად აღზრდას ან რჩენას, ანდა დამამტკიცებელ 

საბუთს, რომელიც სავსებით ადასტურებს მოპასუხის მიერ მამობის აღიარებას. ამასთან, არ 

არის აუცილებელი, მოცემული მუხლის დისპოზიციით ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობის 

არსებობა, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი მაინც უნდა არსებობდეს. საკასაციო პალატა მიიჩნევს, 

რომ თუ მამობის დადგენისათის მითითებული ნორმით განსაზღვრული ერთ-ერთი პირობის 

არსებობის დასადასტურებლად არ არის საკმარისი მტკიცებულება, სასამართლომ შეიძლება 

დააკმაყოფილოს მხარის შუამდგომლობა და დანიშნოს კონკრეტულ შემთხვევაში, გენეტიკური 

ექსპერტიზა, რაც სასამართლოს მისცემს სრული და ობიექტური წარმოდგენის შექმნის შესაძ-

ლებლობას (5,109). 

მნიშვნელოვანია განიმარტოს შემდეგი: ბავშვის დედისა და მამის ერთად ცხოვრება - 

ითვლება, რომ ისინი ერთ სახლში ცხოვრობენ, ან მათ უნდა ჰქონდეთ რეგულარული საოჯახო 

სახის ურთიერთობები; საერთო მეურნეობის წარმოება ბავშვის დაბადებამდე - გულისხმობს 

ბავშვის მშობლების ერთად კვებას, მათ საერთო საოჯახო მეურნეობას, ასევე ერთმანეთზე 

ზრუნვა; ბავშვის ერთად აღზრდა ან რჩენა - გულისხმობს აქედან ერთ-ერთი კომპონენტის არ-

სებობას; რაც შეეხება დამამტკიცებელ საბუთს, რომელიც სავსებით ადასტურებს მოპასუხის 

მიერ მამობის აღიარებას, ეს საკითხი პირდაპირ მიეკუთვნება სასამართლო კომპეტენციას, რა-

დგან არ არსებობს კონკრეტული ჩამონათვალის დამამტკიცებელი საბუთი. აღნიშნული საბუ-

თი სხვადასხვა შემთხვევაში განსხვავებული შეიძლება იყოს, მაგალითად, წერილი, მოპასუხის 

განცხადება ან მოპასუხის ანდერძი და ა.შ. 

ამრიგად, ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვების მემკვიდრეობის უფლება დაკავ-

შირებულია მამობის დადგენასთან. როდესაც მამა ნებაყოფლობით არ აღიარებს ბავშვის მამო-

ბას, აუცილებელი ხდება მისი დადგენა სასამართლოს წესით. სანამ არ დადგინდება მამობის 

ფაქტი, ბავშვი ვერ გახდება მემკვიდრე. თანამედროვე კვლევის ე.წ. დნმ-ის მეთოდი მამობის 
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დადგენის აპრობირებული ხერხია, თუმცა საკმაოდ ძვირი და ხშირად მხარისთვის ხელმიუწვ-

დენელი. 

თუ მამობა იძულებით დადგინდება, მამას შეუძლია, სამოქალაქო კოდექსით მინიჭებუ-

ლი უფლებით - ანდერძის შედგენით, ჩამოართვას არასასურველ ბავშვს მემკვიდრეობის უფ-

ლება ისე, რომ არ მიუთითოს მოტივზე. აქვე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ კანო-

ნმდებელი ზღუდავს მოანდერძის თავისუფალ ნებას სავალდებულო წილით. ამ შემთხვევაში 

ბავშვის ინტერესი - მემკვიდრეობა  დაკმაყოფილდება, მაგრამ იზღუდება მამის, როგორც მოან-

დერძის თავისუფალი ნება, რაც ნიშნავს უფლებათა გამოუყენებლობას. 
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Abstract 

Security problems are one of the most important issues nowadays. The European Union has a vital interest in see-

ing stability, better governance and economic development at its eastern borders. At the same time the European 

Union’s Eastern Partnership states all seek to intensify their relations with the EU. The European Union supports 

these states in their efforts to come closer to the EU and gives all necessary assistance through a specific eastern 

dimension within the European Neighborhood Policy (ENP). The research aim is to show security challenges of 

these states and the European Union’s as an external actor’s role in this process.    

Key words: Eastern Partnership, security, challenges, cooperation   

 

რეზიუმე  

უსაფრთხოების პრობლემები დღესდღეობით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს. ევრო-

კავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა, უკეთესი მმართველობა და ეკონომიკური განვი-

თარება მის აღმოსავლეთ საზღვრებთან. ამავდროულად, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნები ცდილობენ გააღრმავონ ურთიერთობები მასთან. ევროკავშირი ხელს უწყობს ამ ქვეყნებს დაუა-

ხლოვდნენ მას და უწევს ყველა საჭირო დახმარებას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის (ესპ) აღმოსავ-

ლეთ განზომილების ფარგლებში. კვლევის მიზანია ამ ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევებისა და  

ევროკავშირის, როგორც საგარეო აქტორის როლის ჩვენება ამ პროცესში.           

საკვანძო სიტყვები: აღმოსავლეთ პარტნიორობა, უსაფრთხოება, გამოწვევები, თანამშრომლობა   

      

The purpose of the article is to undertake an in-depth study of security problems of the Eastern 

Partnership states as well as the European Union’s as an external actor’s role in this region. The EU’s 

Eastern partnership declaration was an important step forward for the countries involved in the Euro-

pean Neighborhood Policy. The aim of the Eastern Partnership is to make relevant conditions for part-

ner states for political association and economic integration. It is based on the principles of differentia-

tion and conditionality. For effectiveness of the conditionality principle evaluation of a partner coun-

try’s progress is important. The European Commission annually publishes progress reports concerning 

partner states. The research question is the following: what are security challenges of the Eastern Part-

nership region and how the European Union can assist these states in order to solve these problems. 

The European Union’s as an external actor’s role in the region is crucial. The research topic is very im-

portant as it concerns security problems which are one of the most important issues nowadays. The Eu-

ropean Union has a vital interest in seeing stability, better governance and economic development at its 

Eastern borders. The European Neighborhood Policy is based on common interests and values such as 

democracy, rule of law, respect for human rights and social cohesion. The level of ambition of the EU’s 

relationship with the Eastern Partners takes into account the extent to which these values are reflected 

in national practices and policy implementation. Last years have brought sweeping changes on the EU’s 

Eastern flank. Since the conclusion of partnership and cooperation agreements between the European 

Union and Eastern partners successive enlargements have brought greater geographic proximity, while 
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reforms supported by the European Neighborhood Policy have brought these countries politically and 

economically closer to the EU. Security is a precondition for development. Conflicts encourage crimi-

nality, deter investment and make normal economic activity impossible. A number of countries and 

regions are caught in a cycle of conflict, insecurity and poverty. Violent or frozen conflicts which per-

sist on EU borders threaten regional stability. In sum, the research aims to give a comprehensive empir-

ical study of security problems of Eastern partnership states and the European Union’s as an external 

actor’s role in this region.      

There are different scientific publications and official documents concerning Eastern Partnership 

and security issues in EU’s Eastern neighbors. According to Schimmelfennig (2012), conditionality and 

socialization are the main mechanisms of the EU’s impact beyond the member states. Since the begin-

ning of 1990s democracy, human rights and rule of law have become essential elements in almost all 

EU agreements with third countries, as both an objective and a condition for the institutionalized rela-

tionship (7, 12). Principles of cooperation between the European Union and partner states are given in 

the Association and Partnership agreements. According to the Association agreement between the EU 

and Georgia respect for democratic principles, human rights and fundamental freedoms shall form the 

basis of domestic and external policies of the parties and constitute an essential element of the agree-

ment (6). The Eastern Partnership creates better conditions for adopting and implementing concrete 

projects of cooperation and widens the framework of relations (4, 102). Cooperation within the Eastern 

Partnership includes two parallel dimensions: bilateral and multilateral. The goal of the bilateral di-

mension is to create broader political and legal framework and enhance cooperation between the EU 

and each partner country. The multilateral dimension provides a new format for cooperation. This di-

mension is designed to contribute to the development of regional cooperation in the spheres of securi-

ty, migration and trade as well as implementation of joint projects concerning transport, energy and 

environmental protection. The EU’s Eastern neighborhood has become the principle focus of security 

debates within NATO in the run-up to the Warsaw summit. With regards to the general security envi-

ronment, the situation in the Eastern Partnership region is unstable (5, 4). The European Neighborhood 

Policy continues to combine assistance, positive conditionality and political dialogue in order to pro-

mote EU’s good governance objectives (1). The Vilnius summit of the Eastern Partnership, held in No-

vember 2013, reiterated the stated goal of the previous summit of building a common area of shared 

democracy, prosperity, stability and increased interactions. Both the European Union and its partners 

came to an important conclusion that peaceful resolution of conflicts through building trust and good 

neighborly relations is essential to economic and social development and cooperation in the region (2). 

Democracy and freedom together with peace and cooperation represent essential basis for the EU’s ex-

ternal policy objectives. Thus, the Eastern Partnership states represent a very important region for the 

EU and security issues are one of the biggest challenges in this area.    

The research methodology is based on a qualitative research approach and includes methods of 

content-analysis and comparative-analysis. There are different publications relating to the Eastern 

Partnership and the EU as an external actor. The European Union has a vital interest in seeing stability 

and better governance at its Eastern borders (3, 2). Eastern Partnership is based on common interests 

and values such as democracy, rule of law, respect for human rights and social cohesion. The Eastern 

Partnership (EaP) region is characterized by its location in a shared and contested neighborhood of 

both the EU and Russia. While the six countries at issue are extremely diverse in their foreign policy 

strategies and internal political systems, they share important common features, including similar secu-

rity threats, underdeveloped economies and insufficient capacities of security agencies. With regards to 

the general security environment, the situation in the EaP region is shaky, unstable and troublesome. 

The region finds itself in a security limbo, squeezed between two major actors with competing objec-

tives and security cultures. The EU represents a cooperative security actor principally relying on soft 

power, wherein small states can make their own choices; this security culture is intertwined with a 

preference for democratic pluralism that ensures democratic peace and allows the public to define the 

security choices of their states. It is only natural that small states that are keen to preserve their effec-
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tive sovereignty and have a greater commitment to democratic norms gravitate towards the European 

space. The governments of the Eastern Partnership countries need to acknowledge that they must 

overhaul their governance systems. They should bring their security policies and control structures in 

line with NATO standards and norms. They will receive more assistance from external actors if they 

place even greater emphasis on strengthening their democratic credentials. These countries should also 

reach out wherever possible to embrace contacts between representatives of communities in conflict 

zones to de-escalate tensions and foster trust and constructive dialogue. The role of the civil society is 

also important in this process. Civil society should build expertise in the security field and should par-

ticipate as an “added value” expert partner in the new Eastern Partnership Platform on common securi-

ty and defense policy (5, 3).    

NATO will have a much greater understanding of imminent threats and earlier warning if it focus-

es strongly on its Eastern flank and drafts plans for closer cooperation with the Eastern Partnership 

countries. Such action and intelligence-gathering are crucial at a time when misunderstandings and 

misinformation can trigger a dangerous escalation of conflict with Russia. NATO and the Eastern Part-

nership countries are deeply interdependent in security terms. While the Alliance is not obliged to de-

fend non-members, the reality is that any future crisis in NATO’s immediate vicinity will have an im-

pact on relations among its members, as well as Russia’s attitude towards the Alliance. Thus, it is essen-

tial for NATO to have resilient and well-prepared neighbors. The Alliance can bring the EaP countries 

into the strategic dialogue around deterrence strategy, include them in operational planning platforms, 

assist them in military training, intelligence support, joint military exercises and standardization of de-

fensive weapon systems to improve coordination and launch a special focus on security in the Black Sea 

basin (5, 3).  

The European Union’s Eastern neighborhood has become the principle focus of security debates 

within NATO in the run-up to the Warsaw Summit. The Alliance’s defense ministers confirmed that 

four battle groups will be based in Poland and the Baltic states and there will be “tailored measures to 

enhance defense and deterrence in the Black Sea region” and NATO’s support for Ukraine will be 

boosted with a Comprehensive Package of Assistance to the building of stronger security structures. 

Meanwhile the Kremlin portrays such measures and the NATO land-based anti-missile shield stationed 

in Romania as a threat that will require a response. NATO needs to have a sustained, long-term strategy 

not only to contain Russian aggression through effective deterrence, readiness and defense capabilities 

but also to set the agenda rather than engage reactively to “unexpected” actions. In recent years the Eu-

ropean security order, based on the legacy of the Helsinki Final Act, the Charter of Paris and the Unit-

ed Nations Charter, has been neither respected nor consistently enforced. For a long while, this frame-

work provided a wide range of diplomatic instruments for solving potential crises and managed to keep 

the security balance in Europe. The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and 

the United Nations (UN) guaranteed the inviolability of frontiers and territorial integrity of states. The 

Budapest memorandum, signed in December 1994, offered security guarantees against the threat to the 

territorial integrity and independence of Ukraine, Belarus and Kazakhstan. The memorandum was 

signed by three nuclear powers: the Russian Federation, the United States of America and the United 

Kingdom. In the period preceding the Soviet break-up and its aftermath, the Kremlin fuelled local, 

mostly ethnically based conflicts in its neighborhood and thereby managed to construct so-called “fro-

zen conflict” zones, which worked as leverage for securing the Kremlin’s geopolitical interests. These 

zones were: separatist Transnistria in Moldova, Abkhazia and South Ossetia in Georgia and Nagorno-

Karabakh which after the Azerbaijan-Armenia war became a de facto Armenian territory. Full-scale 

crisis emerged when in March 2014 Russia responded to the Euromaidan Revolution in Ukraine and 

the decision of government in Kyiv to sign an Association Agreement with the European Union (EU) 

with the annexation of Crimea followed by the invasion of Eastern Ukraine. With this violation of ter-

ritorial integrity of Ukraine the Kremlin invalidated the existing European security architecture (5, 5). 

The World’s democratic community reacted to these developments through the existing channels of 
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international diplomacy. New ad hoc initiatives, such as the Minsk contact group, the Normandy and 

Geneva formats were set up to negotiate the conditions for a ceasefire and the withdrawal of heavy ar-

tillery. The existing security instruments the West had at its disposal proved to be mostly ineffective 

for dealing with Russia which unilaterally changed the rules of the global geopolitical game. At the 

same time, the EU became the target of numerous terrorist attacks (Paris, then Brussels), as well as it 

had to struggle with the Greek insolvency crisis, the flow of refugees from Syria and the Brexit. While 

unity was reached on applying economic sanctions against Russia, the EU had few adequate tools to 

respond to the security threats in the East and the spirit of solidarity was soon replaced by growing in-

security, uncertainty and isolationism (5, 5). “Ukraine, Moldova and Georgia, the three Eastern Part-

nership countries which signed Association Agreements with the EU, enjoy no security guarantees. In 

the case of Ukraine, Kyiv was also deprived of the territorial integrity assurance included in the Buda-

pest Memorandum. Russia’s destabilization efforts could undermine the Eastern Partnership initiative 

and bring the post-Soviet countries back under the Kremlin’s control, resulting in a Yalta-like new di-

vision of the world” (5, 5).          

European Union’s involvement is essential in order to support recovery of the Ukrainian economy 

and to ensure that anti-corruption reforms and restructuring takes hold. If the European Union didn’t 

support Ukraine that would leave a dangerously volatile and unstable conflict situation on the EU’s 

doorstep. The EU needs to work more closely with NATO to prepare a strategic plan to preempt and 

avert potential conflicts in the region. The renaissance of transatlantic relations is the only long-term 

option for reversing this negative trend. This will require time, political will on all sides and a sustained 

consensus among the EU member states (5, 6).        

The Eastern Partnership region is characterized by its location in a shared and contested neighbor-

hood of both the EU and Russia. The six countries at issue are extremely diverse in their foreign policy 

strategies, internal political systems and security profiles, but they still share important common fea-

tures, including similar security threats, unstable and sometimes autocratic political systems based on 

underdeveloped economies and insufficient capacities of security-providing agencies. The region finds 

itself in a security limbo, squeezed between two major actors with competing objectives and security 

cultures. There is Russia on the one hand and Western actors on the other. The 2008 Russia-Georgia 

war and annexation of Crimea in 2014 showed the scale of the rift. With regards to general security 

environment, the situation in the Eastern Partnership region is shaky, unstable and troublesome. An 

upsurge of violence in Nagorno Karabakh in April 2016 that surpassed any such incidents in this con-

flict since the 1994 ceasefire fits into the general perception that the region is in a security vacuum. 

This is primarily a clash of contending values, norms and security cultures. The EaP states have a direct 

stake in the outcome of this fight between norms and security philosophies. NATO and the EU repre-

sent a culture of cooperative security, wherein small states can make their own choices. This security 

culture is intertwined with a preference for democratic pluralism that ensures democratic peace and 

allows the public to define security choices of their states. “It is only natural that small states that are 

keen to preserve their effective sovereignty and have a greater commitment to democratic norms, grav-

itate towards the European space, wherein small states may feel more secure and exercise a much 

greater degree of effective sovereignty” (5, 6). Russia, on the other hand, openly stands for a traditional, 

19th century concept of power, whereby a limited number of dominant players enforce security regime 

without consulting small states. As a result, Russia sees the region as an arena of fierce geopolitical 

competition, where the West is trying to squeeze Russia out of its sphere of influence (5, 6).                       

All countries within the EaP region except for Belarus are involved in territorial conflicts. While 

these conflicts are complex ones that are linked to historical ethnic cleavages (in Armenia’s case to its 

ethnic kinship to people residing in Nagorno Karabakh), they have become Russia’s chief tool in ma-

nipulating regional states so that to impede their choice to cooperate with the EU and NATO. Arme-

nia’s last minute refusal to initial the EU Association Agreement in 2013 resulted from Russian pressure 

using Armenia’s vulnerability vis-à-vis the Karabakh conflict.   
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The advancement of the norms and institutions of liberal democracy in the 1990s, as well as the 

NATO and the EU enlargement of the early 2000s, led to an overestimation of Western soft power that 

only occasional application of hard power was deemed sufficient to ensure general stability and securi-

ty in Europe and its neighborhood. The fact that Russia perceived this prevalence of soft power as a 

pronounced threat to its interests and was prepared to apply hard power and aggressive hybrid war tac-

tics to counter it, caught Western strategists unawares. Moreover, the three EaP countries, namely 

Moldova, Ukraine and Georgia, which made a clear choice in favor of close cooperation with the EU by 

signing Association Agreements, are especially vulnerable (5, 7). There is a strong impression in these 

countries that Russia punished them for orientation towards the EU and NATO, but the latter did not 

stand up for them in a sufficient way. Thus, these countries are presented with a choice whereby one 

option (European integration) might leave them unprotected from Russia, while another (joining the 

Russia-led Eurasian Economic Union) runs against society’s preferences and may undermine the pro-

spects for successful political and economic development. The security component of the European 

Neighborhood Policy is largely declarative and is represented by the principle of good neighborliness in 

the context of the settlement of conflicts between the Eastern Partnership countries. It does not foresee 

engagement by the EU in the event of conflicts between one or more EaP countries and Russia. The 

Association between the EU and Ukraine, Georgia and Moldova provide that “the parties shall intensify 

their joint efforts to promote stability, security and democratic development in their common neigh-

borhood and in particular to work together for the peaceful settlement of regional conflicts” (5, 7).     

There are no security guarantees for other EaP countries either. While it is commonly understood 

that Armenia renounced its bid to sign an Association Agreement with the EU due to Russian manipu-

lation of its security concerns with regards to Nagorno Karabakh, the April 2016 escalation of hostilities 

demonstrated that its choice didn’t ensure its security. The linkage of Azerbaijan’s military success to 

Russian arms supplies to Azerbaijan, coming after the murder of an Armenian family by a Russian sol-

dier stationed at a military base on Armenia’s territory, dented the traditional pro-Russia stance of the 

Armenian public and spurred more skeptical attitudes towards the partnership with Russia that had 

been a bulwark of Armenian security policy (5, 8).  

Azerbaijan is scared by the newly aggressive Russian policy in “near abroad” and suffers from what 

it sees as neglect by the West as well as from the effect of the low oil price on an oil-dependent econo-

my. After the crisis in Ukraine even Belarus which is considered especially close to Russia and has no 

territorial conflicts, has started to work on improving the readiness of its military forces in order to 

adapt to the changing security environment and is trying to have more cooperative relations with the 

European Union. The specific objectives of Russian propaganda efforts that are often described as the 

application of its own “soft power” may differ from one country to another but a common feature is 

that Russia is trying to discredit European norms and institutions by spreading false information about 

Western democracies as well as pro-democracy forces in Eastern Partnership countries. These actions 

are especially dangerous in Association Agreement countries where Russian propaganda is deployed to 

tilt the internal political and public opinion balance in favor of anti-EU sentiment (5, 8).  

The South Caucasus is close to the Middle East and feels spillover effects from the ongoing conflicts 

in Syria and Iraq. Armenia has had to deal with refugees from the war zone in Syria and Azerbaijan’s 

close military cooperation with Israel spoils its relations with Iran. Still, the influence of countries like 

Turkey and Iran is of secondary importance as compared with that of Russia (5, 8).    

The lack of a reliable and predictable security regime in the Eastern Partnership area is often 

matched by a low level of political consolidation in the countries and insufficient capacity of national 

governments to face emerging security challenges. In about ten years Ukraine went through two popu-

lar democratic rebellions that in the last case led to violence. In 2012, Georgia with its own record of 

political turmoil successfully managed the change of power by electoral means for the first time which 

was rightly hailed as an important democratic achievement. As for Moldova, it has no experience of 



ERUDITE 

 

139 

 

“colored revolutions” but since 2005 the country has been living in constant fear of large-scale post-

election destabilizations.  

In Moldova support for EU integration is the shakiest among the three countries that signed Asso-

ciation Agreements. The high level of political fragmentation in Moldova and lack of consensus on the 

basic direction of the country, matched by concerns about corruption within the political elite, are 

having a destabilizing effect on the political system. The autocratic regimes in Belarus and Azerbaijan 

also raise considerable concerns in the area of human rights (5, 9).      

Armenia’s political system is much freer than in Belarus and Azerbaijan but autocratic trends and 

practices still prevail. The countries also differ when it comes to the capacities of their security agen-

cies, though there are some common features. They usually have official strategy documents such as 

National Security Concepts or Military Doctrines which are useful sources for mapping the security 

concerns, priorities and strategies of each country. However, in a rapidly changing security environ-

ment these do not necessarily provide actual guidance on the decision-making process (5, 10).       

The lack of a tradition of transparent and orderly procedures in decision-making processes and 

promotion of personnel, unclear division between military and civilian components or relevant agen-

cies are generic problems of the countries. For obvious reasons in recent years concern about the quali-

ty of security providers was highest in Ukraine, where the performance of the army in Eastern Ukraine 

was generally evaluated as rather poor. Hence, drastic reforms in the military sphere (as in many other 

areas of governance) are the order of the day in Ukraine. On the positive side, there is notable progress 

in the area of democratic oversight of the security agencies due to a more active parliament and civil 

society.  

Georgia has considerably improved the quality of its army, police and security services thanks to 

close and successful cooperation with NATO for many years, as well as a result of reforms carried out 

since 2004. However, it has no capacity to counter threats coming from the Russia-occupied territories, 

not least because of being afraid to “provoke” the other side (5, 11).  

Azerbaijan and Armenia are two countries that have traditionally given priority to the develop-

ment of their military due to involvement in a conflict with each other. An extremely low level of 

democratic oversight over the military and security agencies continues to be typical for both countries, 

as well as for Belarus. While concerns stemming from the more aggressive information war and propa-

ganda efforts from Russia are increasing, the governments are slow in defining policies that are sup-

posed to counter the ensuing threats. In January 2015, the Ministry of Information Policy was formed 

in Ukraine to fill the gap in countering Russian propaganda. Last but not least the countries of the re-

gion suffer from economic hardships and imbalances. Many economies of the region are still linked to 

Russian markets. All countries went through painful currency depreciations and falls in export in-

comes. For obvious reasons, the hardships are the most acute in Ukraine. As a result of the war in its 

East, Ukraine had a fall of about 20 percent in its economic capacity due to the loss of industrial infra-

structure in Donbass. At least 3 percent of the Ukrainian population is now internally displaced and in 

March 2016 President Poroshenko reported the number of 1.75 million internally displaced persons in 

Ukraine (5, 11).    

In a more tense security situation countries that are exceedingly dependent on energy supplies 

from Russia, look for ways to diversify their supplies. For instance, in 2015 Belarus the closest partner 

of Russia in the region adopted a new Energy Security Concept which prescribed a set of measures to 

somewhat reduce the country’s overwhelming dependence on Russian energy supplies.  

The EU’s Eastern neighborhood region is extremely diverse with regards to orientations towards 

different military and political alliances and organizations. Georgia has been the most firm and con-

sistent in its orientation towards NATO membership. Respectively, its cooperation with NATO in the 

direction of acquiring its standards, gaining interoperability of its armed forces with those of NATO 

countries and increasing democratic control of the security sector are the most advanced.   

Ukraine’s recently updated Military Doctrine is focused on adaptation of Armed Forces of Ukraine 

to the NATO standards and the Euro-Atlantic integration of the country. Moldova is somewhat more 
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cautious about linkage with NATO but still displays a willingness to cooperate with the Alliance by 

participating in NATO-led military missions authorized by the UN, such as SFOR (in Bosnia and Her-

zegovina), Iraq and KFOR (Kosovo). On the other hand, Belarus and Armenia are members of Russia-

led Collective Security Treaty Organization. There is a similar division within the region about the lev-

el of cooperation with the EU. Georgia, Moldova and Ukraine signed Association Agreements with the 

EU in 2014. Armenia and Belarus are members of the Russia-led Eurasian Economic Union that pre-

cludes economic integration with the EU. However, both these countries strive to develop relations 

with the EU as well (5, 12).  

According to the Franco-Finnish Declaration on Strengthening the EU’s Common Security and De-

fense Policy, the European Council should provide guidance for a more effective and capable military 

dimension of the EU. According to the declaration, while NATO remains the cornerstone of collective 

defense, the EU’s role as a security and defense provider within Europe and abroad needs to be rein-

forced, including through a more strategic approach to its relations with NATO. This cooperation is 

essential and the EU needs to issue strong support to the strengthening of NATO’s Eastern flank with-

out duplicating NATO’s military capability.    

The EaP countries should be more inclusive and transparent in developing their security strategies 

as well as in the process of implementing reforms in the security sector. Countries involved in territori-

al conflicts should follow consistent and well-thought strategies aimed at exclusively peaceful resolu-

tion of conflicts and reduce the level of tensions around them.             

The Eastern Partnership region is characterized by its location in a contested neighborhood of both 

the EU and Russia. The six countries at issue are extremely diverse in their foreign policy strategies, 

internal political systems and security profiles, but they still share important common features, includ-

ing similar security threats.  

The governments of the Eastern Partnership countries should bring their security policies and con-

trol structures in line with NATO standards and norms. They will receive more assistance from exter-

nal actors if they place even greater emphasis on strengthening their democratic credentials. The role 

of the civil society is also important in this process. After the breakup of Soviet Union the Kremlin 

fuelled local, mostly ethnically based conflicts in its neighborhood and thereby managed to construct 

so-called “frozen conflict” zones, which worked as leverage for securing the Kremlin’s geopolitical in-

terests. The EU needs to work more closely with NATO to prepare a strategic plan to preempt and 

avert potential conflicts in the region. The region finds itself in a security limbo, squeezed between two 

major actors with competing objectives and security cultures. The European Union’s as an external ac-

tor’s role in this process is crucial.     
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ვახტანგ VI -  ქიმიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი 

Vakhtang VI - the Author of the First Georgian Textbook of Chemistry 

 
რეზიუმე: ქიმიის პირველი ქართული  სახელმძღვანელოს მნიშვნელობა ქართული კულტურისა და მეც-

ნიერებისათვის განუზომელია. ქართულ თემატიკასთან დაკავშირებით, ის არა მარტო რამდენიმე ქარ-

თული რეცეპტით იქცევს ყურადღებას, არამედ იმითაც (და ამ მხრივ გაცილებით უფრო მეტად), რომ მა-

სში პირველად არის გამოყენებული ვახტანგ VI-ის მიერ შემუშავებული ქართული ქიმიური ტერმინო-

ლოგია. ამ ტერმინოლოგიამ შემდგომში უდავოდ დიდი როლი ითამაშა თანამედროვე ქიმიის ტერმინო-

ლოგიის სრულყოფაში. 

საკვანძო სიტყვები: ქიმია,  ისტორია, ტექნოლოგია, ქიმიური ლაბორატორია. 

 

Abstract. The importance of the first Georgian "chemistry" textbook is immeasurable for Georgian culture and 

science. With regard to Georgian topics, it not only draws attention to several Georgian prescriptions, but also (and in 

this case much more), for the first time it is used in Georgian chemical terminology developed by Vakhtang VI. Later, 

this terminology played a major role in the development of modern chemistry terminology. 

 Keywords: chemistry, history, technology, chemical laboratory  
 

        საქართველოს საზოგადოებრივი და კულტურული ცხოვრების მრავალსაუკუნოვან ისტო-

რიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი უჭირავს ვახტანგ VI-ს (1675-1737)-მეფეს, საზოგადო, 

პოლიტიკურ და სამეურნეო მოღვაწეს, მთარგმნელს, პოეტს, მწიგნობარსა და მეცნიერს. ფასდა-

უდებელია ის ტიტანური შრომა, რომელიც მან გასწია სამშობლოს საკეთილდღეოდ. არ დარჩე-

ნილა ქართლის ცხოვრების არც ერთი სფერო, სადაც ვახტანგს თავისი პროგრესული წამოწყე-

ბებით, მნიშვნელოვანი წვლილი არ შეეტანოს ქვეყნის დაწინაურების საქმეში. 

       ვახტანგმა თავის მმართველობის პირველივე დღიდანვე დაიწყო მნიშვნელოვანი ორგანი-

ზაციული ღონისძიებების გატარება. გააუქმა ქართლში ფეხმოკიდებული ირანულ-ყიზილბა-

შური წესები და აღადგინა ქართული ეროვნული წეს-ჩვეულებები; თბილისში მთლიანად მო-

შალა ტყვიის სყიდვა, შექმნა “მცველთა რაზმი” ანუ სამეფო გვარდია, რომელიც მთლიანად ქა-

ლაქის შემოსავალს ეყრდნობოდა და მეფის უშიშროებას იცავდა; სპეციალური ღონისძიებებით 

(ე.წ. “მყრელობით”) ვახტანგმა ქართლში გარკვეული შეღავათებით დააბრუნა ადრე კახეთში 

გახიზნული ყმა-გლეხობა და ააღორძინა დიდი ხნის წინ მიტოვებული სოფლები. მისი ინიცია-

ტივით ფართოდ გაიშალა საირიგაციო სამუშაოები, რასაც მოჰყვა როგორც მთელი რიგი მივიწ-

ყებული სარწყავი არხების აღდგენა, ისე ახალი საირიგაციო სისტემების გაყვანა. ბევრი რამ გა-

კეთდა სავაჭრო-სამიმოსვლო გზების, ხიდების, საერო ნაგებობების თუ ეკლესია-მონასტრების 

აღდგენა-აშენებისათვის (ვახტანგის მიერ თბილისში აგებული მეფის სასახლე, თანამედროვე-

თა მოწმობით, თავისი მშვენიერებით ირანის სასახლეებსაც კი აღემატებოდა). მეფის ინიცია-

ტივით თბილისში ამუშავდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო წარმოება-ზარაფხანა, 

რაც სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ძლიერების აღმავლობის ახალი ეტაპის და-
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წყებას მოასწავებდა. სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მოწესრიგების მიზნით ვახტანგმა შეადგი-

ნა სამართლის წიგნი, რომელიც გავრცელდა და მოქმედებდა საქართველოს ყველა კუთხეში (ამ 

წიგნით საქართველოში XIX საუკუნის პირველ ათწლეულებში, რუსების მმართველობის დრო-

საც კი ხელმძღვანელობდნენ). დიდი ძვრები განიცადა ქართლმა კულტურის სფეროშიც. ვახ-

ტანგის ხელმძღვანელობით თბილისში დაარსდა პირველი ქართული სტამბა, რომელიც განათ-

ლებისა და მეცნიერების საყრდენი გახდა. სასულიერო წიგნებთან ერთად  აქ დაიბეჭდა პედაგოგი-

ური და მეცნიერული შინაარსის წიგნები. პირველად გამოიცა “სახარება”(1709) და “ვეფხისტყაოსა-

ნი”(1712), რომელსაც დართული აქვს პოემის ვახტანგისეული კრიტიკულ-მეცნიერული გამოკვ-

ლევა. 1721 წელს კი დაიბეჭდა “ქმნულების ცოდნის წიგნი ანუ აიათი”, რომელიც საბუნებისმეტყ-

ველო-სამეცნიერო შინაარსის პირველ ბეჭდვურ გამოცემას წარმოადგენდა ქართულ ენაზე. 

        ვახტანგის სახელთან არის დაკავშირებული განათლებულ მეცნიერთა დასის _ “სწავლულ 

კაცთა” კომისიის ჩამოყალიბება. თავისი დიდი კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა ამ 

კომისიამ პირველ რიგში “ქართლის ცხოვრების” რედაქტირების, შევსებისა და გაგრძელების 

ჭრილში წარმართა. მრავალმხრივ ორგანიზაციულ საქმიანობასთან ერთად სწავლული მეფე 

პირადადაც ეწეოდა შემოქმედებით მოღვაწეობას. ის იყო ცნობილი პოეტი და მთარგმნელი, პი-

რველი მკვლევარი-რუსთველოლოგი, ბაგრატიონთა გენიალოგიის შემდგენელი და ა.შ. 

        ვახტანგის მრავალმხრივი მოღვაწეობის დახასიათება არ იქნება სრული, თუ არ შევეხებით 

მისი საქმიანობის კიდევ ერთ სფეროს, რომელსაც მხოლოდ ბოლო ხანებში მიექცა ყურადღება 

და რომელიც თავისი მნიშვნელობით არ ჩამორჩება(თუ არ აღემატება!) სხვა სფეროებში მოპო-

ვებულ შედეგებს. მემკვიდრეობა ზუსტ მეცნიერებათა სფეროში, რომელმაც სათავე დაუდო სა-

ქართველოში მთელი რიგი საბუნებისმეტყველო –სამეცნიერო დარგების დაფუძნებას. 

       ვახტანგმა სპარსულიდან თარგმნა და გადმოაკეთა აღმოსავლური ასტრონომიული ლიტე-

რატურის ისეთი შესანიშნავი ძეგლები, როგორიცაა ნასირედ-დინ თუსელის (1201-1274) “სტრო-

ლაბის სასწავლებელი წიგნი”, ალი ყუშჩის (გარდ.1474) “ქმნულების ცოდნის წიგნი”, ულუღ-ბეგის 

(1394-1449) “ზიჯი” და სხვ. ვინაიდან ამ თხზულებებში დიდი ადგილი ეთმობოდა გეოგრაფიის, 

განსაკუთრებით კი მათემატიკური გეოგრაფიის საკითხებს, მათი საშუალებით ქართულ ენაზე 

მტკიცე საფუძველი ჩაეყარა როგორც ასტრონომიულ, ისე გეოგრაფიულ ლიტერატურას. ისასპანში 

ვახტანგმა მათემატიკური ხელსაწყოების ცნობილ ოსტატს აბდ-ალ-აიმ უმცროსს დაამზადებინა 

ქართულწარწერებიანი ასტროლაბები, რომლებიც თბილისში მის მიერვე თარგმნილ ლიტერატუ-

რასთან ერთად შეასწავლა ცოდნის მოყვარე ახალგაზრდების ჯგუფს. ამ ჯგუფმა ვახტანგის ხე-

ლმძღვანელობით და ასტროლაბების საშუალებით ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე ჩაატარა პირვე-

ლი ასტრონომიული გაზომვები და ტოპოგრაფიული აგეგმვები (1719-1724). ჩატარებული უნიკა-

ლური ღონისძიების შედეგად დაგროვილი მდიდარი კარტოგრაფიული მასალა მოგვიანებით სა-

ფუძვლად დაედო ვახუშტის მიერ ვახტანგის დაკვეთით შესრულებულ რუკების ატლასს. 

        ქართული მეცნიერების ისტორიაში განსაკუთრებულ მოვლენას წარმოადგენდა ვახტანგის 

ნამოღვაწარი მათემატიკის დარგში. ჯერ კიდევ ირანში (1712-1719), “ზიჯზე” მუშაობისას, მან 

შეადგინა მოკლე სახელმძღვანელო არითმეტიკულ მოქმედებებზე სამოცობით სისტემაში, რა-

თა მისი საშუალებით ქართველი მკითხველისათვის გაეადვილებინა ამ თხზულების შესწავლა. 

მოგვიანებით, 1721 წელს “ქმნულების ცოდნის წიგნის” გამოქვეყნებით ვახტანგმა ფაქტობრი-

ვად ქართულ ენაზე პირველად გამოსცა გეომეტრიის მოკლე სახელმძღვანელო, რომელიც ცალ-

კე თავად იყო მოყვანილი ამ თხზულებაში და ევკლიდეს საწყისების I და XI წიგნის შესავლე-

ბის მიხედვით იყო შედგენილი. 

         რუსეთში ჩასვლისთანავე (1725) ვახტანგმა შექმნა “ანგარიშის ცოდნა”- პირველი ქართუ-

ლი პოზიციური არითმეტიკის სახელმძღვანელო. ამ სახელმძღვანელოზე, რომელშიც რუსულ-

ევროპულ არითმეტიკულ ელემენტებთან შერწყმული იყო აღმოსავლური და ქართული საანგა-

რიშო სისტემის ელემენტები, რუსეთში ქართული ემიგრაციის არაერთმა თაობამ მიიღო პირვე-

ლდაწყებითი მათემატიკური განათლება. 

        დიდი სამუშაო ჩაატარა ვახტანგმა ქართულ ენაზე გეომეტრიის სახელმძღვანელოების შე-

სადგენად. პირველსავე წელს რუსეთში მან თარგმნა რუსული ნაბეჭდი დედნიდან “სივაკის 
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ზომად” სახელდებული გამოთვლითი გეომეტრიის სახელმძღვანელო. ეს პრაქტიკული სახის 

სახელმძღვანელო ეძღვნებოდა სწავლებას საზომების შესახებ და განიხილავდა მათი საშუალე-

ბით სამეურნეო ნაგებობების თუ ჭურჭლეულის, მინდვრებისა და საფორტიფიკაციო შენობე-

ბის და საერთოდ სხვადასხვა გეომეტრიული ფიგურის გაზომვების ხელოვნებას. “სივაკის ზო-

მა” იმ მხრივაც იყო საინტერესო, რომ მისი საკმაოდ დიდი ნაწილი ტრიგონომეტრიას  (“ტრი-

ღონომეტრია”) ეთმობოდა. ამ ნაწილში მოყვანილი მასალა ტრიგონომეტრიულ გათვლებზე 

დაფუძვნებული ამოცანების კრებულს წარმოადგენდა და თავისი დანიშნულებით ძირითადად 

იმდროინდელ საინჟინერო გეოდეზიას განეკუთვნებოდა.  

        მეორე სახელმძღვანელოს _ კონსტრუქციული გეომეტრიის სახელმძღვანელოს (“ღეომეტ-

რია”) პირველწყაროს 1725 წელს გამოქვეყნებული “Приемы  циркуля  и  линейки...” წარმოადგენ-

და. მაგრამ ქართული ტექსტი სიტყვა-სიტყვით კი არ მისდევდა დედანს, არამედ საფუძვლია-

ნად იყო გადამუშავებული ვახტანგის მიერ. სწავლულმა მეფემ მასში შეიტანა სხვა წყაროები-

დან გადმოკეთებული ახალი ქვეთავები, განსხვავებულად შეასრულა გეომეტრიული აგებები 

და მათთან დაკავშირებული სიტყვიერი განმარტებები, ცვლილებებთან ერთად მან შესწორებე-

ბიც კი შეიტანა რუსული გამოცემის მთელ რიგ ნახაზებში(!). 

        მატემატიკური ცოდნა ვახტანგმა შემოქმედებითად გამოიყენა თავის მათემატიკურ-გეოგ-

რაფიულ და მათემატიკურ-კალენდარულ კვლევებში. აღსანიშნავია, რომ მისი კალენდარული 

ნაშრომი ვახუშტიმ დამატების სახით შეიტანა 1743 წელს მოსკოვში გამოცემულ ქართულ ბიბ-

ლიაში. ასე რომ, ვახტანგს ერგო პატივი ყოფილიყო პირველი ბეჭდურად გამოცემული ქართუ-

ლი საბუნებისმეტყველო-სამეცნიერო შინაარსის ნაშრომის ავტორი. 

       არანაკლები დატვირთვით მუშაობდა ვახტანგი ქიმიის სფეროში, რაზედაც მიუთითებს ის 

ფაქტი, რომ ის პირადად ატარებდა ქიმიურ ექსპერიმენტებს საკუთარ ქიმიურ ლაბორატორია-

ში. ამ ფაქტზევე მიუთითებს მისი ნაშრომიც “წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნისა”, რო-

მელიც 1981 წელს გამოსცეს თ. ენუქიძემ და ვ. კოკოჩაშვილმა. ამაზე მიუთითებს ჩვენი ახალი გამო-

ცემაც, რომელიც მიზნად ისახავს ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ქცეული ძველი გამოცემის მთე-

ლი რიგი დებულება-კომენტარების დაზუსტებას და ტექსტის გარკვეული პარაგრაფების შინაარსის 

ახლებურად ინტერპრეტირებას. ვახტანგის “ქიმია” მართლაც რომ იმსახურებს ასეთ ყურადღებას. 

    ქიმიის ტექსტის გამოცემისას ვსარგებლობდით ორი ხელნაწერით. პირველი, ძირითადი, 

S_3721 ნუსხა გადაწერილია ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ და შეიცავს თზულების სრულ ტექ-

სტს. მეორე, 9 პარაგრაფის შემცველი ფრაგმენტი ($$94-102) ვახტანგის ავტოგრაფს წარმოად-

გენს. ვახუშტისეული ნუსხა დაცულია თბილისში, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ხოლო ვა-

ხტანგის ფრაგმენტი _ რუსეთის აღმოსავლეთ-მცოდნეობის ინსტიტუტის სანკტ-პეტერბურგის 

განყოფილების ქართულ ხელნაწერთა ფონდში (1-2). გამოვიყენეთ აგრეთვე  “ქიმიის” პირველი თ. 

ენუქიძის და ვ. კოკოჩაშვილის  გამოცემაც (3), ხოლო მთელ რიგ შემთხვევებში გამოცემისაგან განს-

ხვავებით წარმოვადგინეთ როგორც ტექსტის წაკითხვები, ისე მათდამი დართული კომენტარები. 

       ძირითადი წყაროების გარდა ტექსტის დასადგენად და მის შინაარსში გასარკვევად ფარ-

თოდ ვიყენებდით დამხმარე ლიტერატურას, რომელიც თემატური მრავალმხრივობით გამოი-

რჩეოდა. ეს მრავალმხრივობა აუცილებელი იყო თვითონ ტექსტიდან გამომდინარე, რომელიც 

ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის ალქიმიური და ტექნოქიმიური პრაქტიკების ურთიერთგა-

ნსხვავებულ მასალებს შეიცავს. ამასთან ერთად ეს არის პირველი ქართული ქიმიის სახელმძღ-

ვანელო, რომლის სპეციალური ტექსტი ადრეული ანალოგების არარსებობის გამო, ძალზე ძნე-

ლი დასაძლევია (მითუმეტეს რომ ის ქიმიის საკითხებში ზოგადად გათვითცნობიერებული ავ-

ტორის საყოველთაო–საგანმანათლებლო თხზულებას კი არ წარმოადგენდა, არამედ პროფესი-

ონალი ტექნოქიმიკოსის ჩანაწერების მეტნაკლებად სისტემატიზირებულ კრებულს). 

       კონკრეტულად, დამხმარე ლიტერატურიდან, პირველ რიგში ვსარგებლობდით იმ გამოკვლე-

ვებით რომლებიც ვახტანგის “ქიმიას” ეძღვნებოდა და სხვადასხვა დროს გამოქვეყნდა სტატიების,  

მონოგრაფიების სახით (4-14). ქმედითი დახმარება გაგვიწია აგრეთვე ძველი ქიმიური ტექსტების 

შემცველმა გამოცემებმა. კერძოდ როგორც აღმოსავლური სამყაროს ქიმიკოსების არ-რაზის (865-

925წ.წ.), ბირუნის (973-1048წ.წ.), ალ-ტიფლისის (გარდ.1230წ.), ისე მათი ევროპელი კოლეგები-

ს_თეოფილე მონაზონის (X-XIსს), გ. აგრიკოლას (1443-1485წ.წ.) და სხვ. ტრაქტატებმა (15-24). 
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         “ქიმიაში” მოყვანილი საკითხების აქტუალობა დამაჯერებლად დადასტურდა მისი ტექს-

ტის XVIII საუკუნეში გამოქვეყნებული ევროპული და რუსული ქიმიური შინაარსის კრებულე-

ბთან და სახელმძღვანელოებთან შედარებამ (25-30). ი. ერკსლებენის, პ. მაკერის, ნ. ჟაკენის და 

სხვ. ცნობილ სახელმძღვა-ნელოებში, რომელთაც ჩვენ იმავდროული თარგმანებით რუსული 

თარგმანებით გავეცანით, ქვეთავებისა და ფრაგმენტების საკმაოდ დიდი რაოდენობა “ქიმიის” 

პარაგრაფებთან თანხვედრაში აღმოჩნდა. ეს თანხვედრები კიდევ უფრო ხშირად დასტურდება 

1763წ. მოსკოვში გამოცემულ მ. აგენტოვის წმინდა ქიმიური შინაარსის კრებულში (31), რომე-

ლიც როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, “ქიმიის” მსგავსად სხვადასხვა დარგის კრებულებში მოყვა-

ნილ ქიმიურ რეცეპტებს აერთიანებს. 

        აღსანიშნავია რომ ვახტანგის “ქიმიაში” აღწერილ წეს-ჩვეულებებს, მომდევნო საუკუნეებ-

შიც არ დაუკარგავთ თავისი აქტუალობა. ეს ნათლად ჩანს როგორც XIXს., ისე XXს. დასაწყისის 

ქიმიის სახელმძღვანელოებიდან (32-43). ამ სახელმძღვანელოებიდან განსაკუთრებით უნდა 

აღინიშნოს ნ. ლუბავინის მრავალტომიანი სახელმძღვანელო, რომელიც ტექნიკური ქიმიის თი-

თქმის ყველა სფეროს ეხება და ფაქტობრივად ამ დარგის ენციკლოპედიას წარმოადგენს. აღნიშ-

ნულ სახელმძღვანელოებთან ერთად ფართოდ ვიყენებდით მეცნიერებისა და ტექნიკის ისტო-

რიის სახელმძღვანელოებს (44-53), სხვადასხვა ცნობარებს (54-56) და ტექნიკური ქიმიის ცალ-

კეული დარგებისადმი მიძღვნილ გამოკვლევებს (57-70). 

    “ქიმიის” ტექსტის დასადგენად და ტერმინებში გასარკვევად არანაკლები დახმარება გა-

გვიწია ლექსიკოგრაფიულმა ლიტერატურამაც, დაწყებული სულხან-საბა ორბელიანის “სიტყ-

ვის კონიდან” და დამთავრებული თანამედროვე “ქიმიის ტერმინოლოგიით” (71-7).  ვახტანგ 

VI-ის „წიგნი ზეთებისა შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის”, რომლის ტექსტიც აქ არის წარმოდგენი-

ლი, ერთმნიშვნელოვნად გვიჩვენებს, რომ მისი სახით საქმე გვაქვს არა მარტო ქართული, არა-

მედ საყოველთაო ტექნოქიმიური ლიტერატურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლთან. თხზუ-

ლების ფასეულობა პირველ რიგში განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ მისი ავტორი - პროფესიულ 

დონეზე მომზადებული ქიმიკოსია, რომელმაც მასში შესატანი მასალები საქმის ღრმა ცოდნით 

ასევე პროფესიულ დონეზე გადაამუშავა. ამ მასალების მნიშვნელოვანი ნაწილი მან საკუთარ 

ლაბორატორიაში ექსპერი-მენტულად გადაამოწმა, ხოლო ნაწილი ავტორიტეტულ კონსულ-

ტანტ-სპეციალისტებთან განიხილა და შეათანხმა. 

„ქიმია” 25 წლის განმავლობაში იწერებოდა ჯერ ირანში (1712-1719), შემდეგ საქართველო-

ში (1719-1724) და ბოლოს რუსეთში (1724-1737). ეს გარემოება სათანადოდ აისახა მის შინაარს-

ზე. ტექსტში აშკარად გამოირჩევა 3 ურთერთგანსხვავებული ნაწილი, რომლებიც ამ ქვეყნებისათ-

ვის დამახასიათებელ მასალებს შეიცავენ. შესაბამისად ამ ნაწილებს შეიძლება პირობით ეწოდოს: 

1. „ირანული ნაწილი” ($$1-93; 102-132; 166-168; 205-206; 269-277). 2. „ქართული ნაწილი” ($$94-102; 

133-136; 142-163; 169; 196; 209-211; 279) და 3. „რუსული ნაწილი” ($$87, 137-141; 170-268; 278). 

ქიმიის, უფრო ზუსტად კი ალქიმიის საკითხებით, ვახტანგი ირანში დაინტერესდა. აქ მან 

ალქიმიკოსი მასწავლებლის ხელმძღვანელობით პრაქტიკული ალქიმიის არასრული კურსი გა-

იარა, რომელიც სინამდვილეში ტექნოქიმიური კურსი აღმოჩნდა. ეს კურსი ოქროს მიღების რა-

მდენიმე ციკლს შეიცავდა, რომელთაგან თითოეული მათგანი თავის მხრივ უპირატესად ტექ-

ნოქიმიური რეცეპტებისაგან შედგებოდა და მხოლოდ ბოლო რეცეპტი ითვალისწინებდა ოქ-

როს მიღების ალქიმიურ აქტს. ალქიმიკოსმა მასწავლებელმა მოსწავლეს თითოეული ციკლი-

დან მხოლოდ ტექნოქიმიური ნაწილი გამოაცდევინა, ხოლო ალქიმიური რეცეპტები, მისთვის 

იმედები რომ ნაადრევად არ გაეცრუებინა, სააპრობაციოდ ბოლოსთვის მოიტოვა. როდესაც ვა-

ხტანგმა თავის ლაბორატორიაში ალქიმიკოსის ხელმძღვანელობით ყველა ტექნოქიმიური რე-

ცეპტი გადაამოწმა და ჯერი თვითეული ციკლის დამაბოლოებელ ალქიმიურ რეცეპტებზე მი-

დგა, ალქიმიკოსმა გაპარვით თავს უშველა. ასე რომ, ვახტანგი მასთან ერთად კურსის მხოლოდ 

ტექნოქიმიური ნაწილის გავლით შემოიფარგლა. 

ალქიმიური რეცეპტები, რომელთა ჩანაწერები ვახტანგს, როგორც ეტყობა, მასწავლებლი-

საგან დარჩა, მან უკანასკნელის გარეშე უკვე დამოუკიდებლად ექსპენიმენტულად შეამოწმა. 

უარყოფითმა შედეგებმა, რომელიც ამ გადამოწმების შედეგად მიიღო, მას ეჭვი აღუძრა ალქი-
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მიური მეთოდების შესაძლებლობებში და ამიტომაც ის ახალ მასწავლებელს, ალქიმიკოს-მო-

ლას უფრო ფრთხილად შეხვდა. ვახტანგი საკმაოდ მალე დარწმუნდა ამ ახალი მასწავლებლის 

მეთოდების გამოუსადეგარობაში და ის უკვე თვითონ მან დაითხოვა. 

ალქიმიკოსებთან თანამშრომლობა, წარუმატებელი საბოლოო შედეგების მიუხედავად, ვა-

ხტანგისათვის ძალზე სასარგებლო აღმოჩნდა იმ მხრივ, რომ მან აითვისა ტექნოქიმიური დარ-

გის საფუძვლები, ქიმიკოს-ექსპერიმენტატორისთვის აუცილებელი ჩვევები და დარწმუნდა 

ალქიმიური მოძღვრების ყალბ წანამძღვრებში. ამ თანამშრომლობით მან იმდენად საფუძვლია-

ნი მომზადება მიიღო, რომ გადაწყვიტა ჩატარებული სამუშაოს მიხედვით ქიმიის სახელმძღვა-

ნელოც კი შეედგინა. 

სახელმძღვანელოს შედგენას ვახტანგი ძალზე რაციონალურად მიუდგა, რითაც კიდევ ერ-

თხელ დაამტკიცა, რომ ის მართლაც კვალიფიცირებული ქიმიკოსი იყო. ალქიმიკოსების მასა-

ლამ (რომელიც მან უდავოდ წინასწარ ჩაიწერა) „ქიმიაში” გარკვეული ცვლილებები განიცადა 

როგორც მათი გადმოცემის თანმიმდევრობის, ისე რეცეპტების დაჯგუფების თვალსაზრისით. 

თვითეულ ციკლში მან ერთმანეთისაგან გამოჰყო ტექნოქიმიური და ალქიმიური რეცეპტები 

და ისინი ახალ დაჯგუფებებში განათავსა. 

ტექნოქიმიური რეცეპტების ეს ახალი დაჯგუფებები ვახტანგმა თემატურ ქარგას დაუმორ-

ჩილა და თვითეულ ქვეჯგუფში გარკვეული ნიშნით ერთმანეთან დაკავშირებული ნაერთები-

სადმი მიძღვნილი რეცეპტები გააერთიანა. თვითეული ეს ქვეჯგუფი შედგება „ძირითადი” და 

„წარმოებული” ნაერთების გაერთიანებისაგან. „ძირითად” ნაერთებად ვახტანგს შერჩეული 

აქვს იმდროინდელ პრაქტიკულ ქიმიაში ყველაზე ხშირად გამოყენებული ისეთი პრეპარატები, 

როგორიცაა გოგირდი, გვარჯილა, ნიშადური, სუფრის მარილი და ა.შ. რაც შეეხება, „წარმოე-

ბულ” ნაერთებს, ისინი ამ „ძირითადი” ნაერთების გადამუშავების შედეგად მიღებულ პრეპარა-

ტებს წარმოადგენენ დისტილატების (ე.ი. „არყების” და „ზეთების”),  წყალში ხსნადი თუ უხსნა-

დი „მარილების” და „მიწების” სახით. თითოეული ქვეჯგუფის საწყისი პარაგრაფი „ძირითადი” 

ნაერთის დახასიათებას ეძღვნება. თითოეულ ამ აღწერითი სახის პარაგრაფს მოსდევს პარაგრა-

ფები, რომლებშიც შესაბამისი „წარმოებული” ნაერთების მიღების წესებია აღწერილი. მასალე-

ბის ასეთი დაჯგუფება ერთგვარ ანალოგიას იჩენს თანამედროვე ქიმიის სახელმძღვანელოს-

თან, სადაც ძირითად ნაერთად ქიმიური ელემენტები, ხოლო მათ წარმოებულებად ამ ელემენტე-

ბისგან მიღებული ნივთიერებები (მჟავები, მარილები, ოქსიდები და ა.შ.) არის წარმოდგენილი. 

აღსანიშნავია, რომ დაჯგუფების ასეთ სქემამდე ვახტანგი დამოუკიდებლად, რაიმე პრო-

ტოტიპის გამოყენების გარეშე მივიდა. როგორც ეტყობა, ამ შემთხვევაში ხელშემწყობი როლი 

ვახტანგის განმანათლებლობისაკენ სწრაფვამ შეასრულა, რომ ქართველი მკითხველისათვის ძნე-

ლად ასათვისებელი მასალა, ადვილად გასაგები და სისტემატიზირებული სახით მოეწოდებინა. 

სისტემატიზირებული სახე მისცა ვახტანგმა ალქიმიურ მასალასაც. თითქმის ყველა პარაგ-

რაფი თუ არ ჩავთვლით „ქიმიის” ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში შემთხვევით გაბნეულ რამდე-

ნიმე პარაგრაფს, მან თხზულებაში ცალკე რამდენიმე ჯგუფად გააერთიანა იხ(.$$82-93; 103-109; 

112-128; 270-275). თითოეულ რეცეპტს ვახტანგმა დაურთო მოკლე შენიშვნა, რომელშიც სისტე-

მატურად გამოყენებული სიტყვით „იტყვიან”, ის თავის სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამო-

ხატავს ტექსტში დანაპირები ალქიმიური გარდაქმნების მიმართ. ხოლო მიზეზად, თუ რად და-

სჭირდა მას ასეთი უსარგებლო მასალის წიგნში შეტანა, სწავლული მეფე შემდეგ გარემოებას 

ასახელებს: „ესეები ამისთვის დავწერე, ეგება სხვას კაცს შევხვდე ან იმასვე, ამაებზედ მეორედ 

სწავლის ხარჯი არა მქონდეს”. აქედან ჩანს, რომ ალქიმიური რეცეპტები ავტორს „ქიმიაში” ერ-

თგვარი ინდიკატორის და სამახსოვროს დანიშნულებით შეუტანია, რათა მათი საშუალებით 

და ექსპერიმენტის გარეშე, მომავალში მოპოვებულ მასალებში მას შესძლებოდა ალქიმიური 

შინაარსის რეცეპტების გამოვლენა (ციტირებული ფრაგმენტიდან ისიც ჩანს, რომ ვახტანგი იმ-

დენად საფუძვლიანად იყო ჩაბმული ექსპერიმენტულ საქმიანობაში, რომ ამ საქმიანობაზე გა-

წეული დანახარჯები მისთვისაც  (ე.ი. მეფისთვისაც კი!) საგრნობი ყოფილა). 

„ირანული ნაწილისაგან” განსხვავებით „ქართული ნაწილი” მხოლოდ ტექნოქიმიური რე-

ცეპტებით არის წარმოდგენილი. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში დაბრუნებისას, 

ვახტანგს ალქიმიასთან უკვე ყოველგვარი კავშირები გაწყვეტილი ჰქონდა და შემოქმედებითი 
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საქმიანობის სამომავლო ობიექტად პრაქტიკული ქიმია ესახებოდა. აღნიშნული რეცეპტების 

უმრავლესობა ე.წ. სამონასტრო ქიმიის სფეროს განეკუთვნება და ეს არც არის მოულოდნელი, 

ვინაიდან ვახტანგს ისინი თბილისში მოღვაწე იტალიელი მისიონერებისაგან აქვს ჩაწერილი. 

სამისიონერო მოღვაწეობასთან ერთად ეს მონაზვნები ინტენსიურ პრაქტიკულ საქმიანობას 

ეწეოდნენ სურნელოვანი და სამკურნალო ზეთების და წყლების დასამზადებლად, რაც ფაქტო-

ბრივად სამონასტრო ქიმიის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა. ყველა ეს რეცეპტი ვახ-

ტანგს მისიონერებთან ერთად ან დამოუკიდებლად აპრობირებული უნდა ჰქონდეს ლაბორა-

ტორიაში, რომელიც მას ირანიდან უნდა გადმოეტანა. არ არის გამორიცხული რომ ზოგიერთი 

ამ რეცეპტებიდან ვახტანგს მის მიერვე ორგანიზებულ სადისტილაციო საწარმოში (ე.წ. „არაყ-

ხანაში”) ჩაენერგა. 
ქიმიის მეორე ნაწილი,  მიუხედავად იმისა, რომ მისი საბოლოო რედაქტირება ავტორს არ 

დასცალდა, სისტემატიზაციის გარკვეულ ნიშნებს მაინც ატარებს. ეს კი განპირობებული უნდა 
იყოს ვახტანგის მიერ ირანში შეძენილი ცოდნით და გამოცდილებით და აგრეთვე მასალის თე-
მატური ერთგვაროვნებით. აღსანიშნავია, რომ ამ ნაწილში, იტალიურ მასალებთან ერთად ად-
გილობრივი ქიმიური პრაქტიკის რეცეპტებიც არის მოყვანილი. ამ მხრივ ყურადღებას იქცევს 
კოსმეტიკური და სამკურნალო დანიშნულების რეცეპტები და სულხან-საბა ორბელიანის „სიტ-
ყვის კონიდან” ამოკრეფილი მონაცემები 12 ბიბლიური ქვის შესახებ.  

თხზულების მესამე, „რუსულ ნაწილში” კიდევ უფრო წინ არის წამოწეული ქიმიის გამო-
ყენებითი მიმართულება. ფაქტობრივად აქ წარმოდგენილია ყველა ის ძირითადი ქიმიური წე-
სი, რომელიც იმდროინდელ საყოფაცხოვრებო და ხელოსნურ პრაქტიკაში გამოიყენებოდა. შე-
საბამისი რეცეპტები თემატიკის მიხედვით, ისეთ ქვეჯგუფებში არის გაერთიანებული, რომ-
ლებიც ეძღვნება: საოქრომჭედლო საქმეს, ლიქიორების წარმოებას, წიგნების მხატვრულ-ტექ-
ნიკურ გაფორმებას, სამკურნალო საშუალებათა დამზადებას, ფერადი მინების და სტრაზების 
წარმოებას. ვახტანგს ეს მასალა ამოკრეფილი აქვს სხვადასხვა რუსული წყაროებიდან. ყურად-
ღებას იქცევს აგრეთვე ამ ქვეჯგუფებში ჩართული ცალკეული რეცეპტები, რომლებიც ახალი 
ევროპული ლიტერატურიდან უნდა იყოს გადმოღებული (ამ საქმეში ვახტანგს, როგორც ეტყო-
ბა, ეხმარებოდნენ კვალიფიციური კონსულტანტები, რომელთა შორის პირველ რიგში უნდა 
დავასახელოთ დოქტორი გოტლიბ შობერი (1710-1758)_ქართველი მეფის პირადი ექიმი და პე-
ტრე-I-ის ყოფილი ლეიბ-მედიკოსი, რომლის ხელმძღვანელობითაც გადაიდგა პირველი ნაბი-
ჯები რუსეთის მინერალური რესურსების შესწავლისა და ათვისებისათვის). 

მთლიანობაში ვახტანგის „ქიმია” ძალზე მაღალ შეფასებას იმსახურებს და წარმოდგენილი 
მასალების მიხედვით ის უდავოდ უნიკალურ ნაშრომს წარმოადგენს. ქართული კულტურის 
და მეცნიერების საგანძურში ამ თხზულებას ერთმნიშვნელოვნად გამორჩეული ადგილი უნდა 
მიეჩინოს. ეროვნული ქიმიური ლიტერატურის არარსებობის თუ ჩვენამდე არმოღწევის პირო-
ბებში, სწავლულმა მეფემ პირველგამკვლევის უძნელესი მისია იკისრა და „ქიმიის” შექმნით წა-
რმატებითაც დააგვირგვინა მეტად საპასუხისმგებლო წამოწყება. 

ვახტანგ VI-ის „წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის” მნიშვნელობა მხოლოდ ქარ-
თული სინამდვილით არ შემოიფარგლება, ვინაიდან ის მთელი რიგი ქვეყნების ქიმიური შინა-
არსის საყურადღებო მასალებსაც შეიცავს.  

ფაქტობრივად, მხოლოდ „ქიმიაში” არის წარმოდგენილი XVII-XVIII საუკუნეების მიჯნის 
აღმოსავლური პრაქტიკული ალქიმიის რეცეპტები, რომლებმაც სათანადო ასახვა იმდროინ-
დელ არაბულ-სპარსულ ალქიმიურ ლიტერატურაში ვერ ჰპოვეს. ვახტანგმა ალქიმიკოს-მასწავ-
ლებლებისაგან ჩაიწერა ეს გამოუქვეყნებელი, მხოლოდ ზეპირსიტყვაობაში გავრცელებული 
მასალები და ამით აღმოსავლურ ალქიმიურ ლიტერატურაში არსებული ხარვეზი შეავსო. ვახ-
ტანგის შენიშვნებზე დაყრდნობით, რომელსაც ის ალქიმიურ რეცეპტებთან დაკავშირებით აკე-
თებს, ძნელი არ არის მათი თავდაპირველი შედგენილობის და წყობის  რეკონსტრუირება. ასე 
რომ, „ქიმიაში” შემორჩენილი ამ რეცეპტების მნიშვნელობაზე არაბულ-სპარსული ალქიმიის 
ისტორიასთან მიმართებაში, არ შეიძლება ორი აზრი არსებობდეს. 

ვახტანგის „ქიმია” საინტერესოა აგრეთვე ევროპული სამონასტრო ქიმიის შესწავლის თვა-
ლსაზრისითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ვახტანგის მიერ აღწერილი ეს რეცეპტები ევროპულ 
ლიტერატურაში კარგად არის ცნობილი, მათ ერთი განმასხვავებელი ნიშანი მაინც მოეპოვე-
ბათ. სამკურნალო-კოსმეტიკური წყლების და ზეთების დასამზადებლად მისიონერები ხშირად 
იძულებული იყვნენ იტალიაში არსებული მცენარეული ნედლეული საქართველოში არ არსე-
ბობის გამო ადგილობრივი ჯიშის მცენარეებით შეეცვალათ. ვინაიდან მისიონერები თავის საქ-
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მიანობაში ადგილობრივი ქიმიურ-ხელოსნური პრაქტიკის გამოვდილებასაც ითვალისწინებდ-
ნენ, მათ არა მარტო მოდიფიცირებული, არამედ მთელ რიგ შემთხვევებში სამონასტრო ქიმიი-
სათვის ფაქტობრივად უცნობი, სრულიად ახალი რეცეპტები უნდა შეემუშავებინათ. ცხადია, 
რომ ეს რეცეპტებიც სამონასტრო ქიმიის შემოქმედებით არსენალში უნდა იქნეს მოაზრებული. 
ასე რომ, ვახტანგის დამსახურება ამ შემთხვევაში ის არის, რომ მისმა თხზულებამ ქიმიის ამ მი-
მართულებას ეს რეცეპტები შემოუნახა მისიონერებიდან გადმოღებული ჩანაწერების სახით. 

მეორე ნაწილში ქართული მასალები თუმცა მოკრძალებით არის წარმოდგენილი, მაგრამ 
მთლიანობაში პირველი „ქიმიის” ქართული სახელმძღვანელოს მნიშვნელობა ქართული კულ-
ტურისა და მეცნიერებისათვის განუზომელია. ქართულ თემატიკასთან დაკავშირებით , ის არა 
მარტო რამდენიმე ქართული რეცეპტით იქცევს ყურადღებას, არამედ იმითაც (და ამ მხრივ გა-
ცილებით უფრო მეტად), რომ მასში პირველად არის გამოყენებული ვახტანგის მიერ შემუშავე-
ბული ქართული ქიმიური ტერმინოლოგია. ამ ტერმინოლოგიამ შემდგომში უდავოდ დიდი 
როლი ითამაშა თანამედროვე ქიმიის ტერმინოლოგიის სრულყოფაში (თანამედროვე ტერმინო-
ლოგია დიდად არის დავალებული დ. ჩუბინაშვილის ლექსიკონისაგან, მასში ავტორს ვახტან-
გის „ქიმიიდან” 170-ზე მეტი(!) ტერმინი აქვს შეტანილი). 

„წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის” მეტად საინტერესოა რუსული ქიმიური 
ლიტერატურის სრულყოფილი შესწავლის თვალსაზრისითაც. ამ მხრივ ის ყურადღებას იქცევს 
როგორც ქრონოლოგიურად ყველაზე ადრეული წმინდა ქიმიური შინაარსის კრებული, რომე-
ლშიც სხვადასხვა სახის რუსული კრებულებიდან (სამკურნალო და სამხედრო საქმის, ხატწე-
რის, წიგნების მხატვრულ-ტექნიკური გაფორმების და ა.შ.). ამოკრეფილი და გაერთიანებულია 
ქიმიური შინაარსის რეცეპტები (აღსანიშნავია, რომ მსგავსი წმინდა ქიმიური კრებული რუსე-
თში მხოლოდ 1763წ. გამოიცა მ. აგენტოვის მიერ და ის ჰოლანდიურიდან იყო თარგმნილი). 
        ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით არ იქნება გადამეტებული, თუ ვახტანგ VI-
ის ნაშრომს „წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის” XVIII-ის. პირველი ნახევრის ტექნო-
ქიმიური ლიტერატურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლად მივიჩნევთ. 

 
     გამოყენებული  ლიტერატურა: 

        Referevces: 
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3. ჩხენკელი, ა. ქიმიური შინაარსის ერთი ძველი ქართული ხელნაწერის შესახებ, საქართველოს 

სსრ სამეცნიერო სამედიცინო საზოგადოების შრომები, ტ. 1, 1961, თბილისი, გვ. 285-305 

Chxenkeli A. One of the old Georgian manuscripts of chemical content, works of scientific medical 

society of the Georgian SSR, v. 1, 1961, Tbilisi, pp.. 285-305 

4. შენგელია, მ. ეტიუდები ქართული მედიცინის ისტორიიდან, თბილისი, 1963. Shengelia M. 

From the history of Georgian medicine,, Tbilisi, 1963 

5.  ენუქიძე, თ. კოკოჩაშვილი, ვ. მეფე ვახტანგ VI-ის ქიმია. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნიკა“, 

1969, #8, გვ. 3-8.Enuqidze T. Kokochashvili V. ვ. King Vakhtang VI's chemistry. Journal ,, Mets-

niereba da Teqnika‘‘, 1969, #8, gv. 3-8 

6.  Чагунава, Р.В. Vakhtang Bagrationi and his chemistry work.   Тбилиси, 1984. Chagunava R. V. Va-

khtang Bagrationi i ego trud po ximii. , Tbilisi, 1984. 

7. ჩაგუნავა, რ. ვახტანგ ბაგრატიონის საბუნებისმეტყველო სამეცნიერო მოღვაწეობა 

(საბუნებისმეტყველო დარგები და ტექნიკა), თბილისი, 1990. Chagunava R. V. Natural Sciences 

of Vakhtang Bagrationi (Natural Sciences and Technology), Tbilisi, 1990. 
 

 

 

  



ერუდიტი 

 

148 
 

10 ჰუმანიტარული მეცნიერებანი- Humanitarian Sciences 

 
1005 

მაია თევზაძე 
Maya Tevzadze 
ფილოლოგიის დოქტორი 

Doctor of Philology 

პროფესორი 

Professor 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

Ilia State University 

 

კულტურული დისტანციის გავლენა ემოციურ დაძაბულობაზე ინტერკულტურული 

 ენობრივი კომუნიკაციის ფარგლებში 

The Effect of Cultural Distance on Emotional Distress within Intercultural Language  Communication 

 
რეზიუმე: კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ერთ-ერთ სპეციფიურ ასპექტს წარმოადგენს სხვა კულ-

ტურების ამა თუ იმ ფაქტზე კომუნიკანტთა აფექტური რეაქციები. უცხო კულტურის წარმომადგენლებ-

თან ურთიერთქმედებას თითქმის ყოველთვის თან ახლავს ფსიქოლოგიური დაძაბულობა, შიში, თუმცა 

განსხვავებულ კულტურებში სხვა ჯგუფის წევრებს სხვადასხვაგვარად ეპყრობიან, რისი მიზეზების გა-

თვალისწინება წარმოადგენს ეფექტური ინტერკულტურული კომუნიკაციის საწინდარს. 

საკვანძო სიტყვები: კულტურათაშორისი კომუნიკაცია,  ენობრივი კომუნიკაცია, კულტურული ურთიე-

რთქმედება, კულტურული დისტანცია. 

 

Abstract: One of the specific aspects of intercultural communication is affective reaction of communicators 

towards different cultures. In most cases, communication with individuals from different cultures is followed by 

psychological pressure and fear. However in different cultures the members of other group are treated differently, 

considering the reasons for this is the prerequisite of effective intercultural communication.  

Keywords: intercultural communication, langual communication,  communicators towards, cultural distance 

 

უცხო ადამიანებთან ურთიერთობას, განსაკუთრებით კი ისინი თუ არიან ეგრეთ წოდებუ-

ლი გარე ჯგუფების წარმომადგენლები, თან ახლავს ხოლმე მეტი ფსიქოლოგიური დაძაბულო-

ბა, განცდა და შიში, ვიდრე ურთიერთობას ნაცნობებთან, ეგრეთ წოდებული შიდა ჯგუფის წე-

ვრებთან. თუმცა განსხვავებულ კულტურებში შიდა ჯგუფის წევრები სხვადასხვაგვარად ეპყ-

რობიან უცხოებს. აქედან გამომდინარე, ინტერკულტურული კომუნიკაციის ეფექტურობა, გარდა 

სხვა ფაქტორებისა, ასევე მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული ხსენებულ განწყობებზე. 

 უცხო კულტურათა წარმომადგენლები გაცილებით უფრო იოლად ამყარებენ ურთიერ-

თობებს შიდა ჯგუფებთან ინდივიდუალისტურ კულტურებში, ვიდრე კოლექტივისტურში. ეს 

იმასთან არის დაკავშირებული, რომ კოლექტივისტური კულტურები თავისი წევრებისაგან 

ჯგუფთან შერწყმის იმ დონეს მოითხოვენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი ერთ მთლია-

ნად აღიქმებოდეს. რაც შეეხება ინდივიდუალისტურ კულტურებს, მათში ადამიანებს ევალე-

ბათ მოიქცნენ ყოველთვის ისე, როგორც თავად მიაჩნიათ საჭიროდ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მათი პოზიცია სრულიად არ ემთხვევა მათი ჯგუფის პოზიციას. 

კოლექტივისტური კულტურებისთვის დამახასიათებელია სწრაფვა შიდა ჯგუფთან მიერ-

თებისაკენ, ხოლო ინდივიდუალისტურ კულტურებში ყველაფერი დამოკიდებულია ურთიერ-

თობათა ელფერზე. ცხადია, რომ როდესაც ადამიანები ერთმანეთს უახლოვდებიან, პარტნიო-

რის ამა თუ იმ ჯგუფთან მიერთების საკითხი მნიშვნელობას და სიმძაფრეს კარგავს. 

იმისათვის, რათა განისაზღვროს, თუ რამდენად რთულად წარმოებს კონტაქტი ორ კულ-

ტურას შორის, შემოღებულ იქნა კულტურული დისტანციის ცნება, როგორც კულტურების ერ-

თმანეთთან სიახლოვისა თუ შეთავსებადობის დონის. იმდაგვარი კულტურების წარმომადგე-
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ნელთათვის, რომელთა შორის დისტანცია ნაკლებია, ბევრად უფრო ადვილია ახალ კულტუ-

რასთან ადაპტირება. ცნება "კულტურული დისტანცია” აფიქსირებს განსხვავებებს ისეთ ერთგ-

ვაროვან ელემენტებს შორის სხვადასხვა კულტურებში, როგორებიცაა მაგალითად: კლიმატი, 

საკვები, ტანსაცმელი და სხვ.  

კულტურული დისტანციის სუბიექტურ აღქმაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოცე-

მულ კულტურებს შორის ომების ან კონფლიქტების არსებობა როგორც თანამედროვე ეტაპზე, 

ასევე ისტორიულ წარსულში, ადამიანის კომპეტენტურობის ხარისხი უცხო ენასა და კულტუ-

რაში, პარტნიორების სტატუსების თანასწორობა/უთანასწორობა და მათი საერთო მიზნის არ-

სებობა ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემთხვევაში. 

აქედან გამომდინარე, კულტურული დისტანცია სუბიექტურად შეიძლება აღქმულ იქნეს 

როგორც უფრო დიდი, ვიდრე ეს არის სინამდვილეში. სხვა შემთხვევაა, როდესაც კულტურა 

აღიქმება როგორც უფრო ახლობელი, ვიდრე იგი არის რეალურად. 

ინფორმაციის გადაცემასა და მიღებას წინ უსწრებს კოდირებისა და დეკოდირების მომენ-

ტები, რომელთა დროს გარდაუვალია ხარვეზებისა და დანაკარგების არსებობა, ვინაიდან შეუ-

ძლებელია სრული უნიფიცირება ინფორმაციის პროცესებისა, რომლებიც მრავალ მხრივ ატა-

რებს ინდივიდუალურ ხასიათს. ამიტომ იშვიათი არ არის სიტუაციები, როდესაც გზავნილის 

(მესიჯის) მიმღები კომუნიკაციაში გამოყენებულ სიმბოლოებსა და ნიშნებს მიაწერს მესიჯის 

ავტორისაგან სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას და შესაბამისად თავად გზავნილის ინ-

ტერპრეტაციაც ხდება ადრესანტის მიერ ჩადებული მნიშვნელობისაგან სრულიად განსხვავე-

ბულად. აქედან გამომდინარე, ადრესატის საპასუხო მესიჯი ან ქმედებაც შეიძლება აღმოჩნდეს 

სრულიად არაადეკვატური იმისა, რასაც ელოდება ადრესანტი. გაცრუებულ მოლოდინებს კი 

მივყავართ კომუნიკანტებს შორის გაუგებრობებამდე, იწვევს რა დაურწმუნებლობის, შფოთვი-

სა და უკმაყოფილების შეგრძნებებს, რომელთა გამოხატვის დონე მცირდება თუკი კომუნიკან-

ტები მიეკუთვნებიან ერთ კულტურას. ამ შემთხვევაში მათ აქვთ საერთო ნორმები და ღირებუ-

ლებები, ქცევის ერთგვაროვანი წესები, ადეკვატური წარმოდგენა კომუნიკაციის კონტექსტის 

შესახებ. 

აქედან გამომდინარე, კულტურული დისტანცია სუბიექტურად შეიძლება აღქმულ იქნეს 

როგორც უფრო დიდი, ვიდრე ეს არის სინამდვილეში. სხვა შემთხვევაა, როდესაც კულტურა 

აღიქმება როგორც უფრო ახლობელი, ვიდრე იგი არის რეალურად. 

სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა კომუნიკაციის დროს ადგილი აქვს შფოთვას, 

დაურწმუნებლობას, ვინაიდან რთულია კომუნიკაციის პროცესის შემდგომი ეტაპის თუ მისი 

შედეგების გამოცნობა. ამ შემთხვევაში ადამიანის მდგომარეობა შეიძლება განხილულ იქნეს 

როგორც სტრესი. 

უცხო კულტურასთან პირველი კონტაქტის დროს ადამიანი ფლობს ძალიან მწირ ინფორ-

მაციას ახალ კულტურულ გარემოზე, არა აქვს ზუსტი წარმოდგენა მოცემულ კულტურაში მი-

ღებული ქცევის წესების შესახებ და ამის შედეგად იგი ან საკმარისად არ აფასებს, ან ზედმეტ 

მნიშვნელობას ანიჭებს გარშემომყოფთა გარკვეულ ქცევებს. ამდაგვარ შემთხვევებში წამოიჭრე-

ბა ხოლმე სამი ძირითადი ტიპის გაურკვევლობა: 

- კოგნიტური გაურკვევლობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ადამიანს არ შეუძლია ჰქონ-

დეს ზუსტი ცოდნა პარტნიორის წარმოდგენებისა და განწყობების შესახებ; 

- ქცევითი გაურკვევლობა, როდესაც ადამიანს არ შეუძლია წინასწარ გამოიცნოს თავისი პა-

რტნიორის მოსალოდნელი ქცევა; 

- ემოციური გაურკვევლობა - ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ადამიანი 

განიცდის შფოთვას იმის გამო, რომ მას შეიძლება სწორად ვერ გაუგონ, ნეგატიურად შეაფასონ, 

მიაყენონ გარკვეული სახის ზიანი მის "მე”-ს. 

იმ შემთხვევაში, თუკი გაურკვევლობა იქნება ძალიან დიდი, ადამიანები ან თავს აარიდე-

ბენ ურთიერთობას, ან, უპირველეს ყოვლისა, იზრუნებენ იმაზე, თუ როგორ შთაბეჭდილებას 

ახდენენ ისინი კომუნიკანტზე და ამ შემთხვევაში ნაკლებად ზრუნავენ თავად კომუინიკაციის 

აქტზე. მეორე მხრივ, თუ შფოთვასა და ღელვას საერთოდ არა აქვს ადგილი, აქაც ადამიანები 
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დიდად აღარ ზრუნავენ კომუნიკაციის პროცესზე. ეფექტური კომუნიკაციისათვის დამახასია-

თებელი უნდა იყოს გაურკვევლობის გარკვეულწილად ოპტიმალური დონე. 

შესაბამისად, მნიშვნელობას იძენს აღნიშნული გაურკვევლობის რედუცირების საჭიროე-

ბა. კ. ბერგერი თვლიდა, რომ ინტერკულტურული კომუნიკაციის პარტნიორების უურთიერ-

თობის სპეციალური მეთოდების დახმარებით აღნიშნულუი კომუნიკაცია შეიძლება შეიცვა-

ლოს უკეთესობისაკენ. ეს მეთოდები გულისხმობს ახაკლ კულტურასთან დაკავშირებით ყოვე-

ლი კონკრეტული ადამიანის მოლოდინების ცვლილებას, კოგნიტური გაურკვევლობისა და 

შფოთვის დონის შემცირებას (1). 

ინდივიდებს ყოველთვის ურჩევნიათ ზუსტად იცოდნენ, თუ რას შეიძლება ელოდნენ 

ისინი სხვა ადამიანებთან ურთიერთობისაგან - წახალისებას თუ სასჯელს, ნორმალურ თუ გან-

რიდებით ქცევას, ან შეეძლოთ სწორად განსაზღვრონ კომუნიკაციური აქტის დასაწყისი და და-

სრულება. ამ შემთხვევაში გაურკვევლობის რედუცირება მდგომარეობს სამეტყველო ქმედების 

დაწყებამდე კომუნიკანტის მიერ წინასწარი ვარაუდის აგებასა და სამეტყველო აქტის დასრუ-

ლების შემდეგ ქმედების ინტერპრეტაციაში. გაურკვევლობის რედუცირება წარმოადგენს ორ-

მაგ პროცესს, რომელიც ერთდროულად მიმდინარეობს კოგნიტურ და ემოციურ დონეებზე. გა-

ურკვევლობის შემცირება - ეს არის კოგნიტური პროცესი, ხოლო გაურკვევლობისა და შფოთ-

ვის კონტროლი - ემოციური. აღნიშნული განწყობები კომუნიკაციის ყველა მონაწილისთვის 

არის დამახასიათებელი, ისინი ქმნიან მოტივაციას ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის, კომუ-

ნიკაციის დაწყების მზადყოფნის არავერბალური გამოხატულებისათვის კომუნიკაციის პროცე-

სში. ითვლება, რომ ეს ფაქტორები ხელს უწყობს გაურკვევლობის დონის შემცირებას. ურთიე-

რთობის ხანგრძლივობაც ასევე ხელს უწყობს აღნიშნული დონის შემცირებას. გამოიყოფა გაუ-

რკვევლობის შემცირების სამი სტრატეგია: 

- პასიური - სხვებზე დაკვირვება კომუნიკაციის პროცესში ჩარევის გარეშე (შედარება, 

რიგ სტიმულებზე რეაქციის გამოვლენა და ა. შ.); 

- აქტიური - ადამიანი უსვამს კითხვება სხვა ადამიანებს თავისი ინტერესის ობიექტის შე-

სახებ, იღებს რა ამგვარად ურთიერთობისათვის აუცილებელ ინფორმაციას; 

- ინტერაქტიური - კომუნიკაციის პარტნიორთან უშუალო ურთიერთქმედება, რომლის 

პროცესში ისმება კითხვები, ადგილი აქვს "გულის გადაშლის” მცდელობებს და ა. შ. უეჭველია, 

რომ ეს არის ქცევის ყველაზე ოპტიმალური სტრატეგია (1). 

ფაქტორებს, რომლებიც ამცირებენ გაურკვევლობას უცხო კულტურის წარმომადგენლებ-

თან კონტაქტის დროს, მიეკუთვნება: 

- პოზიტიური მოლოდინები გარე ჯგუფების წარმომადგენლებთან კონტაქტის დროს; 

- კონტაქტში მყოფ ჯგუფებს შორის მსგავსება; 

- სხვა ჯგუფის წევრების მხრიდან რჩევები და შენიშვნები; 

-  უფრო მჭიდრო, პირადი ურთიერთობები სხვა ჯგუფების წარმომადგენლებთან; 

- იმ ჯგუფის ენის უკეთესი ცოდნა, რომელთანაც ადგილი აქვს კონტაქტს; 

- თვითდაკვირვების უნარი; 

- უცხო კულტურის შესახებ უფრო ღრმა ცოდნა; 

- გაურკვევლობისადმი მომთმენი დამოკიდებულება; 

- პოზიტიური ატრიბუციები (მოლოდინები) ინტერკულტურულ კომუინიკაციაში, განწ-

ყობა ურთიერთობის ეფექტურობისა და უცხო კულტურასთან ადაპტაციისადმი; 

- კოლექტივისტური კულტურისადმი მიკუთვნებულობა. 

ფაქტორებს, რომლებიც ამცირებენ გაურკვევლობას უცხო კულტურის წარმომადგენლებ-

თან კონტაქტის დროს, მიეკუთვნება: 

- პოზიტიური მოლოდინები გარე ჯგუფების წარმომადგენლებთან კონტაქტის დროს. 

ამრიგად, კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ერთ-ერთ სპეციფიკურ ასპექტს წარმოად-

გენს სხვა კულტურების ამა თუ იმ ფაქტზე კომუნიკანტთა აფექტური რეაქციები. უცხო კულ-

ტურის წარმომადგენლებთან ურთიერთქმედებას თითქმის ყოველთვის თან ახლავს ფსიქო-

ლოგიური დაძაბულობა, შიში, თუმცა განსხვავებულ კულტურებში სხვა ჯგუფის წევრებს სხ-
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ვადასხვაგვარად ეპყრობიან, რისი მიზეზების გათვალისწინება წარმოადგენს ეფექტური ინტე-

რკულტურული კომუნიკაციის საწინდარს. 
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Сопоставительный анализ переводов библейских имен 

ბიბლიური სახელების თარგმანების შედარებითი ანალიზი 

Comparative Analysis of Biblical Names Translations 

 
Резюме. Эпоха принятия христианства тем или иным народом сильно повлияло на характер перевода. В 

частности, на лексику и на синтаксис перевода. Некоторые считают, что русские переводчики неправиль-

но перевели библейские имена, т.е. исказили их. Это не так. Русские перевели имена так, как в ту эпоху 

произносили византийцы, т.е. греки.  Грузия (по терминологии той эпохи) Иверия на 400 лет раньше стала 

христианской, чем Русь. Это сказалось на лексике и фонетике переводов. Так, в разных звучаниях заим-

ствованы личные библейские имена – то есть так, как их произносили сами греки.  Марта – Марфа, Ои-
дипос – Эдип, Григол – Григорий и др. Что-то подобное видим и в одном из раннехристианских языков – 

армянском. Притом эти древнехристианские языки (грузинский и армянский) в эпоху принятия христиан-

ства находились под длительным влиянием восточной культуры и религий и к приходу христианства их 

языки не были готовы к приему новых идей и новой лексики. Этим следует объяснить то обстоятельство, 

что переводы библейских книг часто подправлялись, уточнялись и решительно заменялись новыми пере-

водами. 

Ключевые слова:  христианство, библейские имена, перевод 

 

რეზიუმე. საქართვველო, იმ ეპოქის ტერმინოლოგიით - იბერია, რუსეთზე 400 წლით ადრე გაქრისტიან-

და, რაც აისახა თარგმანის ლექსიკასა და  სინტაქსზე. სხვადასხვა წარმოთქმაში, ბერძენთა მსგავსად,  ამ 

გზით  დამკვიდრდნენ ბიბლიური საკუთარი სახელები: Марта–Марфа, Оидипос–Эдип, Григол–Григорий  

(მართა-მარფა, ოუდიპოს - ედიპი, გრიგოლი - გრიგორი და სხვ). აღნიშნული მსგავსებაც შეიმჩნევა სომ-

ხური ენის ადრექრისტიანულ პერიოდში, რომლის მიზეზი, მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ადრექრისტია-

ნული ენები (ქართული და სომხური), ქრისტიანობის მიღების პერიოდში იმყოფებოდნენ აღმოსავლური 

კულტურისა და რელიგიის გავლენის ქვეშ და ქრისტიანობის მიღების დროს, ისინი არ იყვნენ მზად ახა-

ლი იდეებისა და ლექსიკის მისაღებად. ამით შეიძლება აიხსნას ის მდგომარეობა, რომ ბიბლიურ წიგნთა 

თარგმანები ხშირად კორექტირდებოდა, ზუსტდებოდა და იცვლებოდა ახლით. ჩვენამდე მოსულია იმ 

საეკლესიო მოღვაწეთა სახელები, რომლებიც ისტორიას შემორჩნენ, როგორც ძველ თარგმანთა დამამუ-

შავებლები. 
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საკვანძო სიტყვები: ქრისტიანობა, ბიბლიური სახელები, თარგმნა 

Abstract. The era of acceptance of Christianity of peoples strongly affected nature of translation. in particular, on 

vocabulary and on syntax of the translation. Some consider that the Russian translators incorrectly translated the 

Biblical names, i.e. distorted them.   It is not so. The Russians translated names as the Byzantines pronounced 

them in that era, i.e. the Greeks did the same. Georgia (on terminology of that era) Iveria for 400 years formerly 

became Christian, than Russia. It affected lexicon and phonetics of translation. So, in different soundings personal 

biblical names were borrowed that is as they had been pronounced by the Greeks. Марта–Марфа, Оидипос–
Эдип, Григол–Григорий (Martha–Marfa, Oidipos–Oedipus, Grigol–Grigory), etc. Something similar we see in 

one of the early Christian languages – Armenian. Besides these old Christian languages (Georgian and Armenian) 

during the era of acceptance of Christianity were under long influence of east culture and religions and with con-

verting to Christianity their languages weren't ready to accept new ideas and new lexicon. Thus it should be ex-

plained the circumstance that the translations of biblical books have been often corrected, specified and replaced 

with new translations.  .  

Keywords: christianity biblical names translation.  

Библия – текст исключительно ортодоксальный и канонизированный. Это обстоятель-

ство должно было, кажется, гарантировать большое однообразие и сходство между собой, 

различных переводов. Однако это далеко не так. Например, русские и грузинские переводы 

библейских имен намного больше совпадают между собой, чем, скажем, грузинские и ан-

глийские или русские и английские. Это, видимо, следует объяснить следующими обстоя-

тельствами:  

Грузины и русские придерживаются одного направления христианства – православия. Это 

продолжалось веками. Это наложило свой отпечаток на их понимание христианских догм, 

на понимание роли религии в повседневной жизни верующих. 

Протоиерей Александр Владимирович Мень затрагивает следующие вопросы переводов 

Библии:  

«Ветхий Завет был первой в истории книгой, переведенной на иностранный язык. Этим 

языком был греческий, который с IV века до Р.Х. стал международным. Для библеистики 

древние переводы играют немалую роль, так как помогают уточнению исходного текста 

(текстуальная критика). 

 Таргумы. До возникновения греческих синагогальных переводов существовали переложе-

ния Ветхого Завета на разговорный арамейский язык — таргумы. Первые такие устные пе-

реводы были предприняты еще в V веке до Р.Х. при Ездре (Неем 8:8), поскольку народ уже 

плохо понимал древнееврейский язык. Наиболее ранний из дошедших до нас таргумов на 

Пятикнижие создан иудеем Онк`елосом во II веке по Р.Х. Этот и другие таргумы являются 

не столько переводами, сколько свободным парафразом, вносящим комментарии. Таргумы 

создавались в Палестине и Вавилоне (таргум Ионатана бен Узиеля на Пророков, Иеруса-

лимский таргум на Пятикнижие и др.) вплоть до VII века по Р.Х. 

 Септуагинта. Самый ранний и единственный дохристианский перевод Ветхого Завета на 

греческий был сделан в Александрии. Он именуется Септуагинтой или переводом 70-ти 

(LXX). Это название связано с легендой, которая сохранилась в назидательно-

апологетической книге «Послание Аристея» (русск. пер. ее дан в приложении к пер. 

«Иудейской войны» И. Флавия, 1787 г.). 

Послание, написанное ок. 200 г. до Р.Х., рассказывает следующее: Греческий царь Египта 

Птолемей II Филадельф (285-247 гг. до Р.Х.) решил пополнить свою огромную библиотеку 

и по совету ее хранителя Димитрия велел включить в нее «законы евреев». Для того, чтобы 

осуществить этот замысел, он отправил посольство в Иерусалим, прося прислать перевод-

чиков. Первосвященник Елеазар дал по 6 мужей от каждого из 12 колен. Эти 72 мудреца 

прибыли в Александрию и за 72 дня переложили на греческий все Пятикнижие. Работали 

они на острове Фаросе, не общаясь друг с другом, но перевод у всех получился тождествен-

ный. 

Это предание повторяют Филон, Флавий, Талмуд, св. Иустин, Климент Александрийский и 

свт. Ириней Лионский. Однако уже бл. Иероним (Против Руфина, II,25) считал подробно-

http://www.bible-center.ru/ru/bibletext;jsessionid=508C9D604DE1D0B3DD85E6068B2ED473/ne/8:8
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сти, сообщенные в Послании, легендарными. По-видимому, главной побудительной причи-

ной перевода Ветхого Завета была потребность иудеев диаспоры в греческом Писании, так 

как многие из них плохо помнили родной язык. Таким образом, Сентуагинта отвечала нуж-

дам обширной иудейской колонии в Александрии. Аристей говорит лишь о переводе Зако-

на. Позднее были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Вся работа была законче-

на к середине II века (как это видно из предисловия к Сир). 

Септуагинта сохранилась в нескольких версиях. Критическое ее издание осуществлено 

Альфредом Ралфсом (1935). Перевод имеет следующие особенности: 

 Септуагинта написана на общеупотребительном в то время греческом диалекте — 

койн`е. 

 Синтаксис ее отмечен гебраизмами (т.е. влиянием еврейского оригинала). 

 В рукописях перевода св. Имя Божие обозначалось еврейскими буквами. 

 Еврейские имена и названия переданы в греческой транскрипции, сильно отличаю-

щейся от еврейской (примеры: Моше — Моисей; Шмуэль — Самуил; Аталия — Гофолия; 

Омри — Амврий; Бет-лехем — Вифлеем; Беершева — Вирсавия). 

 Перевод сделан с оригинала, отличающегося от масоретского текста. Исследование 

Кумранских рукописей показало, что в Ветхом Завете существовало несколько рукопис-

ных традиций, одной из них и воспользовались переводчики 70-ти. Это установил еще 

Ориген, который пользовался еврейским текстом, вполне совпадающим с масоретским. 

 Некоторые места перевода носят следы интерпретации, вызванной условиями, в 

которых Септуагинта создавалась. Например: 1) он смягчает некоторые восточные антро-

поморфизмы Ветхого Завета; 2) фраза אלהיםלאתקלל «Элохим ло текалель» («Бога не поно-

си», Исх 22:28), переданная как «богов не поноси», призывает тем самым к религиозной 

терпимости в отношении к окружающим язычникам *. 

Септуагинта отличалась по своему составу от палестинского собрания ветхозаветных книг. 

В нее входили и книги неканонические. Перевод 70-ти стал общепринятым в христианской 

Церкви. Его цитируют апостолы, евангелисты и Св. Отцы. В связи с этим иудеи предприня-

ли собственные переводы (5, 1982).  

Грузинские переводы. Христианизация Грузии началась в 4 в. Некоторые исследова-

тели полагают, что тогда же на грузинский язык были переведены книги Священного Писа-

ния (прежде всего Евангелие) Однако сохранившиеся рукописи относятся к более позднему 

времени (7-9 вв.). Из них можно сделать вывод, что переводчики имели в своем распоряже-

нии арм. версию. Насчитывают 5 различных грузинских пер. Евангелия этого периода. В 10 

в. появился новый перевод, сделанный афонским монахом Евфимием; в 11 в. он был пере-

работан Георгием Агиоритом и послужил основой для всех последующих рукописных и 

печатных изд. НЗ. В печати грузинский перевод Библии появился в Москве (1723, 1843) и в 

Петербурге (в изд. Росс. библ. общества, 1816, 1818). В наст. время Патриархат Грузинской 

Правосл. Церкви работает над подготовкой пер. Библии на совр. грузинский язык (6, 1982). 

  Библейским именем называются личные имена, которые упоминаются в Библии и 

потому в дальнейшем стали именами различных христианских и мусульманских народов. 

Обычно, но не всегда, это еврейские имена. Когда речь идёт о Ветхом Завете, то все имена, 

которые там встречаются, — это еврейские имена. Когда же речь заходит о Новом Завете, 

то имена там встречаются, как правило, греческие. Иногда один и тот же человек имеет и 

еврейское, и греческое (или латинское) имя. Это обстоятельство ярко иллюстрируют име-

на апостолов (учеников Христа). С одной стороны, здесь имеются еврейские име-

на Иуда, Яков (Яковами звали двух апостолов — Яков Алфеев и Яков Старший (или Зеве-

деев), брат Иоанна Богослова), Симон. С другой стороны, здесь имеются и греческие име-

на — Петр (его еврейское имя Симон) и его брат Андрей, Фома (неверующий), Павел (его 

еврейское имя Саул), Фадей, Филипп (это греческое имя, так звали отца Александра Маке-

донского), Варфоломей… Это объясняется следующими обстоятельствами. В описываемое 

в Новом Завете время (первые десятилетия новой эры) Иудея была римской провинцией (9). 

http://www.bible-center.ru/ru/bibletext;jsessionid=508C9D604DE1D0B3DD85E6068B2ED473/ex/22:28
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Иеромонах Иов (Гумеров) полагает, что: «Принятое у нас произношение имен не только проро-

ков, но и других библейских лиц, действительно, отличается от еврейского произношения. Однако 

речь идет не о переводе имени, а о неизбежном проявлении фонетических особенностей того или 

другого языка. Славянское и русское произношение соответствует греческому звучанию. Эта форма 

имен появилась вместе с переводом священных ветхозаветных текстов на греческий язык в 3-м веке 

до Р.Х. Разница порой существенна, но речь все же идет об одних и тех же именах: Моше – Моисей, 

Йехошуа – Иисус, Нун – Навин, Ахарон – Аарон, Аврахам – Авраам, Илийяху – Илия, Хабакук – 

Аввакум, Йосеф – Иосиф, Шеломо – Соломон, Иоханан – Иоанн, Хавва – Ева, Ханна – Анна, Рут – 

Руфь, Сарай – Сара, Шаул – Саул, Елиша – Елисей, Малкицедек – Мелхиседек, Ноах – Ной, Эстер – 

Есфирь, Шошана – Сусанна, Рахел – Рахиль, Леа – Лия и др. 

Когда библейские имена были восприняты арабами, они неизбежно приобрели иное звучание в 

соответствии с характером их языка: Нух – Ной, Ибраг(х)им – Авраам, Якуб – Иаков, Гарун – 

Аарон, Даут – Давид, Сулейман – Соломон, Муса – Моисей, Ильяс – Илия, Аль-Яса – Елисей, Юнус – 

Иона, Яхья – Иоанн. Шамиль – арабское произношение еврейского имени Шемуэль (Самуил)» (10). 

Матусевич противопоставляет транскрипцию и транслитерацие: «В противоположность 

транскрипции, предназначаемой для максимально точной передачи звуков языка, трансли-

терация, как это показывает сам термин (лат. litera — буква), касается письменной формы 

языка: текст, написанный на том или ином алфавите, передаётся алфавитом другой какой-

либо системы. При этом обычно принимается во внимание только соответствие букв двух 

алфавитов, а звуки, скрывающиеся за ними, не учитываются. Транслитерация применяется 

преимущественно по отношению к мёртвым языкам, как санскрит, древнеперсидский и др. 

Кроме того, часто транслитерируют тексты живых языков, пользующихся малоизвестным 

или трудным алфавитом, как, например, арабский и др. При транслитерации живых языков 

обычно идут по пути компромисса, так как в какой-то мере необходимо учитывать и звуковой 

момент, чтобы не чересчур отрывать слово от его живой звучащей формы; иначе говоря, транс-

литерируется не алфавит, а принятая в данном языке система графики. Так, например, фран-

цузская фамилия Daudet транслитерируется по-русски Додэ (или Доде), то есть учитывается, 

что [сочетание] au по-французски обозначает o, а конечное t не произносится. В чистой транс-

литерации пришлось бы эту фамилию писать Даудэт (или Даудет), что едва ли было бы рацио-

нально, так как слишком оторвало бы ее в звуковом отношении от оригинала (4, 106). 

В статье «Библейский перевод: имена и заимствования» Андрей Десницкий раскрывает 

новые нюансы практики библейского перевода. В данной статье внимание автора обращено 

к вопросам перевода имен собственных. Отдельно освещается проблема осуществления за-

имствований и применения правил транслитерации. 

Десницкий придерживается точки зрения о том, что заимствование имен собственных 

или других слов предполагает необходимость транслитерации. 

«Все языки различаются меж собой по звучанию, орфография во всех языках до некоторой 

степени условна и не передает всех тонкостей устной речи, да к тому же нередко разные 

носители языка прочитывают одно и то же сочетание букв неодинаково. Поэтому одно и то 

же слово оригинала обычно бывает возможно транслитерировать в ЯП по-разному. 
В любом случае необходимо добиться некоторых четких и ясных принципов транслитерации. Об-

щих рецептов нет и здесь, но можно перечислить некоторые типичные точки выбора (1). 

Десницкий предлагает переводчикам принципы транслитерации и некоторые типичные точки 

выбора: 
Во-первых, какой язык брать в качестве основы для транслитерации? 

Во-вторых, в какой степени имена собственные адаптируются к фонетике ЯП?  

В-третьих, будут ли при транслитерации сохраняться греческие окончания? 

В-четвертых, будут ли, наоборот, добавлены морфемы?   

Ермолович сравнивает и сопоставляет как преимущества, так и недостатки транслите-

рации: «О транслитерации говорят тогда, когда языки пользуются различными графически-

ми системами (например, английский, русский, греческий, армянский, грузинский), но бук-

вы (или графические единицы) этих языков можно поставить в какое-то соответствие друг 

другу, и согласно этим соответствиям происходит межъязыковая передача ИС. Поскольку, 

например, латиница, греческий алфавит и кириллица имеют общую основу, то большинство 

http://www.pravoslavie.ru/authors/507.htm
http://www.bogoslov.ru/persons/28290/index.html
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букв этих двух алфавитов могут быть поставлены в соответствие друг другу с учётом тех 

звуков, которые они регулярно обозначают. 

Транслитерация имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущества очевидны - 

письменный вариант имени не искажается, его носитель имеет универсальную, независи-

мую от языка идентификацию (2, 10). При транслитерации в ещё большей степени, чем при 

прямом переносе, заимствующий язык навязывает имени произношение по собственным 

правилам. 

При передаче ИС на другом языке следует руководствоваться целым рядом принципов, 

но эти принципы не могут быть соблюдены все сразу и в равной мере. Поэтому переводчи-

ку следует в каждом конкретном случае выстраивать систему приоритетов. Д. И. Ермоло-

вич, примерно излагает стратегию передачи ИС при переводе с английского языка на рус-

ский. При переводе текстов, так или иначе связанных с древними, в том числе библейскими 

именами, недопустимо искажать сложившуюся традицию. Поэтому переводчику обязательно 

следует иметь тексты Священного Писания на тех языках, с которыми он работает, и переда-

вать такие имена в точности по ним, то есть пользоваться методом транспозиции (2, 76). 

Д. И. Ермолович  приходит к выводу, что библейские имена собственные нужно пере-

водить методом транспозиции. 

Принцип транспозиции используется и в русско-английских соответствиях, однако уже 

в особых случаях, и касается он, прежде всего исторических и библейских имён, а также 

имён монархов (2, 24-25).  

 Кроме транскрипции и транслитерации, в практике заимствования и передачи имён 

наблюдается ещё один довольно слабо изученный принцип — принцип этимологического 

соответствия, или транспозиции. Транспозиция заключается в том, что ИС в разных языках, 

которые различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, исполь-

зуются для передачи друг друга. В одних случаях транспозиция применяется регулярно, в 

других — эпизодически (2, 23). 

Как отмечалось выше, эпоха принятия христианства тем или иным народом сильно 

повлияло на характер перевода. В частности, на лексику и на синтаксис перевода. Некото-

рые считают, что русские переводчики неправильно перевели библейские имена, т.е. иска-

зили их. Это не так. Русские перевели имена так, как в ту эпоху произносили византийцы, 

т.е. греки.  Грузия (по терминологии той эпохи) Иверия на 400 лет раньше стала христиан-

ской, чем Русь. Это сказалось на лексике и фонетике переводов. Так, в разных звучаниях 

заимствованы личные библейские имена – то есть так, как их произносили сами греки.  

Марта – Марфа, Оидипос – Эдип, Григол – Григорий и др. Что-то подобное видим и в од-

ном из раннехристианских языков – армянском. Притом эти древнехристианские языки 

(грузинский и армянский) в эпоху принятия христианства находились под длительным вли-

янием восточной культуры и религий и к приходу христианства их языки не были готовы к 

приему новых идей и новой лексики. Этим следует объяснить то обстоятельство, что пере-

воды библейских книг часто подправлялись, уточнялись и решительно заменялись новыми 

переводами. 
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Abstract. English vocabulary is complex related to form, meaning and use of words. The words in each language 

have specific properties. All formation of words is a process of composition. A study of word formation is a 

subject of constant interest of linguists. One of the peculiarities of word formation is the problem of English ho-

monymous suffixes. The present paper deals with some features of English homonymous suffixes. The given re-

search makes an attempt to investigate origin, change, function, productivity of English homonymous suffixes 

with use of testing exercises. The derived words with homonymous suffixes in most cases belong to the different 

parts of speech determined by a context. The given problem is one of the important and actual in Modern English 

word formation system.  

Key words: linguistics, word-formation, homonymous suffixes, derived words. 

    

 

Homonymous Suffixes in Modern English 

                The human perception of the world is recorded and shown in language. Language reflects our 

reality and interprets it, creating the reality in which we live.                 

             Language is an immensely democratizing institution. To have learned a language is immediately 

to have rights in it. You may add to it, modify it, play with it, create in it, and ignore bits of it, as you 

will.  (Crystal, 2003:17)   

             The well-known Georgian linguist Arnold Chikobava states that language is a social   

   phenomenon, it is a way of communicating sharing thoughts  and mutual understanding in a collective 

of people. The fate of the language is related to society's fate. (ჩიქობავა, 2008: 10)  

              English, as the global language, is an important phenomenon. As is known the knowledge of 

English today is absolutely necessary for every educated man, for every good specialist.  It is finally ac-

cepted as the universal language of the world and stands today as the common means of communica-

tion among members of different countries, cultures and communities. 
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           The words in each language have specific properties.  A study and analysis of words cannot be 

done without the consideration of various features and linguistic theories. 

               The word is one of the basic units of language. Each word exhibits different forms, nature, ele-

ments and meanings. As is known the word is a unit of speech which serves the purposes of human 

communication. According to L. Lyons the word is ambiguous, both everyday usage and also as it is 

employed technically by linguists. Words may be considered purely as forms, whether spoken or writ-

ten, or, alternatively, as composite expressions, which combine form and meanings. (J. Lyons, 1995:46)   

                The vocabulary of language is enriched by word-formation being a system of derivative types of 

words and the process of creating structural and semantic formulas and patterns on which the English 

language builds new words.  It should be noted that derivation of any language is characterized by certain 

peculiarities and the English language derived words are not exception. 

                While studying word-formation, privately derived words of the English language we are faced 

with a number of peculiarities. A study of derivative words is a subject of constant interest of linguists. 

                 Affixation has been one of the most productive ways of word-building throughout the history 

of English. The whole lexical fund of the language is conveyed with several hundreds of sounds; new 

words are formed by a combination of several hundred stems and affixes. The meanings of active affixes 

develop lexical fund of the language. 

                 It should be noted that in Modern English there are affixes descending from various languages. 

They originally came from Latin, Greek, Old English, French and Greek. An affix is any element in the 

morphological structure of a word other than root. (Oxford Concise Dictionary of Linguistics, 2011: 11) 

                As for their productivity English affixes are still considered as productive (or even highly-

productive); but some remained as semi-productive, unproductive, non-productive. According to R. 

Huddleston, productivity can be also defined as availability for use in the creation of new words. If a 

certain morphological process, or a particular affix, is found still productive, it means that it is still 

available for the creation of new words. (Huddleston 2002: 1629) 

           Use of affixes will give the chance to enrich the lexicon on the basis of already known words. 

What is meant by productive affixes and what characteristic features they possess   in modern lan-

guage? 

 1.  The affix attached to the derivative root expresses abstract meaning; 

 2.  As a word- formation element is perceived as part of the word; 

 3.  The affix always participates in the formation of a new word; 

    4. The affix has a frequency of use. The affix that gives more derivatives is considered as a produc-

tive.     

               Key problem of word formation is the problem of derivation. There are constant changes in 

lexical structure of English.  The origin of new words in language occurred on the basis of old words 

and by adding of derivative affixes.   

            The present paper deals with the features of some English suffixes – homonymous suffixes in 

Modern English, their origin, change, function and productivity. The given research makes an attempt 

to investigate the usage of English homonymous suffixes with testing exercises based on the examples.     

             One of the peculiarities of word formation is the problem of English homonymous suffixes. 

The derived words with homonymous suffixes in most cases belong to the different parts of speech. In 

Modern English there are the following homonymous suffixes: -er, -al, -en, -ant,  

-ent, -ish, -ly, -ian, -ive.  They can be determined by the context. 

               The suffix -er suffix was emerged in the old English language, continued existence in the Middle 

English and nowadays is actively used in Modern English word formation process. The etymology of 

this suffix is as follows: From Middle English -er, -ere, from Old English -ere (agent suffix), from Proto-

Germanic *-ārijaz (agent suffix). Usually thought to have been borrowed from Latin -ārius. Cognate 

with Dutch -er and -aar, Low German -er, German -er, Swedish -are, Icelandic -ari, Gothic -areis.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-er#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-ere#Middle_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-ere#Old_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/-%C4%81rijaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/-arius#Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-er#Dutch
https://en.wiktionary.org/wiki/-aar#Dutch
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_German
https://en.wiktionary.org/wiki/-er#Low_German
https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-er#German
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-are#Swedish
https://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-ari#Icelandic
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-areis#Gothic
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            In Old English by means of the suffix -er, the names, the doers were derived denoting persons, 

professions, handicrafts or followers of directions. Eg.:  cartere (NE carter), outrider (NE outrider), hab-

erdashere (NE haberdasher), writere (NE writer), etc. 

             In the Middle English period, the suffix –er is also actively involved in the process of forming of 

the words expressing the same meaning. For example, builder, bookbinder, hatter, hunter, photogra-

pher, saddler, weaver, miller, etc. At the same time, the   meaning of the suffix is more developed. First 

of all, the nouns with the suffix –er appeared denoting a certain location, for example, Londoner, 

Englander, Icelander, southerner, villager, etc. In the Middle English a few words were also borrowed 

from the French language with the mentioned suffix, often used as business terms such as butcher, but-

ler, carpenter, grocer, mariner, officer, banker, etc. 

               Subsequently, in the Early English period, the suffix acquired the words denoting tools, for 

example: roller, knocker, etc. 

               As the polysemantic and multifunctional suffix, -er  forms both nouns and verbs,  comparative 

degree of adjectives as well, for example: nouns – doers of action - designer, learner, maker, painter, 

player, reader, singer, speaker, swimmer, teacher, trainer, etc. instruments,  tools or mechanisms - beep-

er, blender,  computer, decanter, lifter, lighter, mixer, sprinkler, timer, wiper, verbs -  bicker, clamber, 

flutter, mutter,  scatter,  smother, sputter, transfer, twitter, wander, adjectives in comparative degree -  

bigger, deeper, faster, louder, lower, richer, shorter, sooner, etc. 

               The suffix –al came in the New English period from French -aille or from Latin -alis functioning 

as a noun ending. It is a non-productive suffix regarding as an abstract noun forming element of the 

words denoting verbal action or process of  -  approval, arrival, denial, proposal, survival and at the same 

time forms an adjective suffix with the meaning ‘of the nature of’, ‘typical of’– annual, emotional,  his-

torical, horizontal local, natural, oral, seasonal, theatrical, vital, etc.     
             According to the dictionary –ant is an agent or instrumental suffix originated from Ol 

French, from Latin -antem, accusative of ans, present participle suffix of many Latin verbs.  -ant is a 

noun (descendant, inhabitant, servant…) and adjective forming   (pleasant, important, tolerant…) suffix.    

          -ent is a noun (accident, student, president ...) and adjective forming suffix (silent, different, con-

venient ...) entered Middle English from Old French, its source is  Latin-  ēns. The meanings of the suf-

fix are as follows: causing, promoting, or doing a certain action - absorbent, efficient, one that causes, 

promotes, or does a certain action - agent, deterrent, student, correspondent, etc.  

                 The suffix – еп <  OE – en, joining  to the roots of nouns, formed relative adjectives which 

began to be used in figurative sense, i.e. turned into qualitative, for example: golden   (from the noun 

gold), woolen ( from the noun wool), etc. This suffix forms the past participle of some irregular verbs in 

English, for example:  broken, taken, spoken and forgiven and verbs (happen, strengthen…). The suffix -

en can be used to denote the plural form of a small  number of English words, the majority of whose 

etymology goes back to the n-stem (i.e. weak noun) declension of Germanic languages. Exam-

ples: aurochs, aurochsen, child, children, sister, sistren, etc.  

           -ly is a productive Old English origin suffix (OE - lich, which forms both adjectives and adverbs) 

eg Deadly (OE deadlic ), goodly (OE godlic), heavenly (OE heofonlic), earthly (OE eorplic) etc.  This suf-

fix comes from Proto-Germanic *-līkaz  which means ‘body’, ‘appearance’.  Thus, added to nouns mostly 

denoting persons, it forms adjectives meaning ‘looking like’, ‘having the qualities characteristic of’: fa-

therly, motherly,   kingly, neighbourly, etc. In Middle English period, the adjectives were created eg: 

manly, womanly, gentlemanly, stately and in Early Modern English the words kindly, lonely, elderly, 

etc by the same suffix have appeared.  In some cases the given suffix is attached to adjectives:  bravely, 

simply, honestly.   In addition, the given suffix adding to nouns denotes seasons or periods of time, pe-

riodic frequencies and regularities: weekly, hourly, yearly, monthly, etc.    

                  On the one hand, the suffix -ly, which also forms verbs, is added to the stems of adjectives and 

ordinal numerals   eg.  Deeply, clearly, hugely, firstly, secondly and on the other hand the suffix is at-

tached to the verbs of Present Participle   eg. Lovingly, frighteningly, laughingly, etc.      

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/-ens#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/absorbent
https://en.wiktionary.org/wiki/efficient
https://en.wiktionary.org/wiki/agent
https://en.wiktionary.org/wiki/deterrent
https://en.wiktionary.org/wiki/aurochs#English
https://en.wiktionary.org/wiki/aurochsen#English
https://en.wiktionary.org/wiki/child#English
https://en.wiktionary.org/wiki/children#English
https://en.wiktionary.org/wiki/sister#English
https://en.wiktionary.org/wiki/sistren#English
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/-l%C4%ABkaz
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       - ish is a productive suffix of German origin, adding to adjectives expressing the weakness of the 

quality. The etymology of the suffix is the following: It appeared in the language from Middle English -

ish, -isch, from Old English -isc (“-ish”),  from Proto-Germanic *-iskaz (“-ish”), from Proto-Indo-

European *-iskos. Cognate with Dutch -s; German -isch; whence Dutch -isch; Norwegian, Danish, 

and Swedish -isk or -sk; Lithuanian -iškas; and the Ancient Greek diminutive suffix -ίσκος (-ískos).  
                 Collins English Dictionary gives the following definitions of the suffix – ish: 

1. a suffix forming adjectives from nouns, with the meanings “pertaining to” (British; Irish, Span-
ish); “after the manner of,”“having the characteristics of,” “like” (babyish; girlish; mulish);   “addict-

ed to,” “inclined or tending to” (bookish; freakish);  
2. a suffix forming adjectives from other adjectives, with the meanings “somewhat,” “rather”  old-
ish; sweetish). 

              Colours have different shades. When describing colours of things –ish is added, it is a hue of 

the colour.  Here are some examples:   blackish, brownish, greenish, pinkish, bluish, orangish, purplish, 

whitish, yellowish  (‘e’- is dropped),  reddish  (‘d’ is doubled).  

              The suffix -ish is added to numbers, times and quantities: sevenish, fortyish, tennish, and prep-

ositions: nearish.   

                This suffix is also a verb forming element (astonish, banish, distinguish, demolish, finish, nour-

ish, publish, punish …) 

                  -ate suffix has meaning: state or quality of (adj.), also makes verbs: activate, evaporate, medicate 

and nouns: advocate, associate, candidate, certificate, chocolate, delegate, etc. The suffix is originated 

from Old French -at or Latin -atus, -ata, -atum.  
                 The unproductive suffix -ive comes from Anglo-Norman -if  (feminine -ive), from Latin -ivus. 

Until the fourteenth century all Middle English loanwords from Anglo-Norman ended in -
if (compare actif, natif, sensitif, pensif etc.), and under the influence of literary Neolatin both languages 

introduced the form -ive.   

                 The suffix - ive forms adjectives on the basis of verbs and nouns, indicat-

ing a tendency, inclination, character, or quality.  Eg. To impress  >   impressive; to act > active; mass 

>massive, impulse  >impulsive,  secret > secretive.   
                 The interpretation of the given suffix is –ative.  Eg. Narrative, talkative, declarative, etc  

            Nouns with the suffix –ive express tendency, disposition, function, connection, etc.: ac-

tive; corrective; detective; fugitive; executive, expletive.  

                              The suffix – ian – serves for designation of nationality, a rank or a profession that is originated 

from French -ien or Latin -ianus .  The variant of the suffix is –an with connective     i- originally taken 

from the stem of the word. In Middle English the form of the suffix was -ien that entered the language 

via French.  

                The purpose of our paper has been to describe and analyze English derivative words, namely, 

productive and unproductive multifunctional homonymous suffixes and their peculiarities in different 

periods of English language development, which actively enriches the lexical fund of the language by 

new lexical units. This problem is one of the important and actual in Modern English word formation 

system.    

                 After analyzing the theoretical information the given below exercises focusing on homony-

mous suffixes will help students to gain better understanding of material, practice and deepen word-

formation elements  more effectively.  The problem-solving activities based on contexts give possibili-

ties students to build their knowledge about language.  

 

    Exercise № 1  Define to what part of speech belong the words ending with –er suffix given in a)  box 
and put them into the appropriate b), c) and d) boxes in accordance with the examples presented be-
low.   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-ish#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-ish#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-isch#Middle_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-isc#Old_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Germanic_language
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/-iskaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/-iskos
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-s#Dutch-adjective
https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-isch#German
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-isch#Dutch
https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-isk#Swedish
https://en.wiktionary.org/wiki/-sk#Danish
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-i%C5%A1kas#Lithuanian
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#diminutive
https://en.wiktionary.org/wiki/-%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/Irish#English
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Norman_language
https://en.wiktionary.org/wiki/-if#Old_French
https://en.wiktionary.org/wiki/-ive#Old_French
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/-ivus#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/-if#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-if#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/actif#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/natif#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/sensitif#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/pensif#Middle_English
https://en.wiktionary.org/wiki/-ive#English
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hunter, lower, diver, scatter, woodcutter, owner, 

developer, fairer, nobler, whiter, villager, deeper, 

richer, twitter, nicer, longer, housekeeper, wander, 

manager, leader, customers, flatter  

c) adjectives d) verbs 

   

     1. In larger hotels, managers and directors are responsible for their divisions. 

2. He picked up crumbs outside the baker’s door, when the baker was not looking, and tried to keep 

himself warm by flapping his wings.  

     3. In fact, he is little better than a beggar.    

     4. The swallows always gather and twitter under the roof of our house.   

     5. An African juggler followed who brought in a large basket covered with a red cloth, and having 

placed it in the centre of the arena, he took from his turban a curious pipe and blew through it.  

     6. Genius like mine is sure to be appreciated some day, and he sank down a little deeper into the    mud.  

     7. All the villagers were filled with wonder, while the woodcutter’s children were dark and black 

haired; he was white and delicate as sawn ivory.  

     8. Even the pale yellow lemons seemed to have caught a richer colour the wonderful sunlight.  

9. It certainly was a marvelous bullfight, and much nicer, the Infanta thought, that the real bullfight 

she had been brought to see at Seville on the occasion of the visit of the Duke of Parma to her father.  

10. Indeed I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. 

     11. The tourists wander to different places in search of the shelter.  

     12. And the other children, when they saw that the Giant was not wicked any longer, came run-

ning.  

      13. The executive housekeeper is primarily responsible for the cleanliness of guest rooms and public 

areas assigned to the housekeeping department. 

     14. Nick tries to flatter his way to Laura’s heart 

     15. As the pipe grew louder and louder, two green gold snakes put out their strange heads and rose 

slowly up.  

     16. And, indeed, it was the hunters who had found him almost by chance.  

      17. He was the child of the old King’s daughter by a secret marriage with someone much lower in 

rank.  

      18. the diver came up for the last time, and the pearl that he brought with him fairer than all the pearls 

of Ormus, for it was shaped like the full moon, and whiter than the  morning star.  

19. In a small hotel, motel, or inn with a limited staff, one manager may direct all aspects of opera-

tions.   

     20. The owner of the hotel is at the top of the organizational structure and chain of command. 

     21. By 1800 the USA has been a leader in development of first class hotels. 

22. The developer, along with a small staff of people, networks with commercial real estate        

agents on the lookout for a suitable hotel site.   

     23. There was a restaurant where, hotel customers were offered meals.   

     24. Wait until the children scatter. 

     25. The Old musician muttered words of thanks, as passersby dropped coins in his hat. 

 

 Exercise № 2  Define to what part of speech belong the words ending with – al suffix given in  a) 
and d)  boxes  and  put them into the appropriate b) and c) boxes.   See examples below  

a)  larger, muttered, baker, better, juggler, louder,  b) nouns            
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c)  nouns d)  provincial,   burial, arrival, approval, local,    recrea-

tional,  presidential, appraisal, internal, vital, mutual      

 

      

1. A large number of liberals were no doubt influenced by this view of the situation.  

        

2. Nowadays there are more than 777 international brand and other category hotels in Tbilisi and 
different parts of Georgia for business people, official visitors and tourists.  

      3. The survival of the soul is not resurrection.  

     4. Common type of markets include business, airport, suites, residential, resort, timeshare,     casino, 

convention and conference hotels. 

     5. Guest amenities at business hotels may include complimentary newspapers, morning  coffee, free 

local telephone calls, breakfast etc.  

      6. Dearest Mamma, - I have had a proposal! Isn’t it too interesting? 

      7. Camping is an outdoor recreational activity. 

8. Nine thousand and twenty-four provincials, from New England, New York, and New Jersey, as-

sembled on the shore of Lake George. 

     9. Presidential Suite – The most luxurious hotel rooms having several bedrooms, bathrooms, office 

and meeting room.  

      10. The body received a second burial. 

    11. Burj al-Arab hotel in Dubai, United Arab Emirates, built on an artificial island, is structured in 

the shape of a boat's sail. 

       12. Some of the duties on the door attendants are: Opening hotel doors and assisting guests upon 

arrival.  

     13. The lender then commissions an appraisal of the project by an independent appraisal company 

such as Hospitality Valuation Services (HVS). 

      14. Mankind had stamped its approval upon certain actions. 

     15. Duplex suite is a set of rooms not on the same level but it is connected by an internal staircase. 

      16. The staff must be a professional   and present a positive image to guests during communications. 

      17. A housekeeping department plays a vital role in today’s lodging industry. 

      18. The rooms department is usually a combination of two principal operating departments: the 

front office and the housekeeping department. 

   19. There is an advanced technology to preserve the security of Key- cards: Mechanical  Key, Fin-

gerprint Lock, Keypad Lock and Electronic Cards.   

      20. Whether a person is in a hotel, restaurant, café, spa or conference centre, he/she is able to build 

mutual understanding. 

       Exercise № 3 Distribute the words ending with -en suffix according to the parts of speech in the b) 
or c) boxes. See the examples below 

 

 

1. Dorian Gray lifted the golden head from the pillow.  

2. I always try to strengthen and improve my health in early rising. 

       3. There is no telling what may happen next.  

       4. The example is given by our teacher. 

       5. I now began to wish that I had not taken Monty into my confidence. 

       6. The organization is then broken down into functional groups. 

a)   happen, golden,   strengthen, woolen, oxen , 

lighten, written, broken, given, taken, spoken,  

enlighten, fatten, wooden, fallen, brethren, linen 

b) adjectives  

c) verbs and Past Participle form of verbs  d) nouns  

 
a) liberal, survival,   proposal,   professional,   of-

ficial,    residential,       artificial,  principal,  me-

chanical      

b)  adjectives 

http://georgiahotels.blogspot.com/2011/09/georgia-hotel-deals.html
http://georgiahotels.blogspot.com/2011/09/georgia-hotel-deals.html
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       7. Her woolen skirt is black and white. 

       8. They had spoken to each other in half-sentences for the last fifteen minutes. 

       9. The earliest keys were wooden and designed to open locks. 

10. Room Attendants position requires strong attention to detail, ability to communicate effectively 

with guests and team members verbally or in written form, and the ability to bend, lift, and be 

standing or walking all day. 

       11. There are a lot of fallen trees around after hurricane Irma. 

       12. The first house of the Brethren was founded at Deventer by Gerhard Groot. 

       13. The children shouldn’t play with knives. 

       14. The villages located in mountains have large herds of cattle - oxen, sheep and goats. 

       15. The industries consist of manufactures of cotton, linen, woolens and worsteds, and leather. 

       16. After the quarrel with the boss Helen tried to lighten the situation.  

       17. They try to fatten pigs and are fed three times a day.  

       18. The Internet enlightens the users as well as entertains them.  

 

Exercise № 4 Distribute the words ending with -ant suffix in b) or c) boxes according to the  parts of 
speech using the examples below. 

a)important, inhabitant, servant, tolerant, at-

tendant, significant, relevant, servant 

b) adjectives 

c) nouns 
 

d) vacant, descendant, pleasant, fragrant, predominant, 

tenant,  resistant    

 

1. Front Office is the face of the hotel and one of the most important departments in a hotel.     

2. The meals in the artistic little dining-room were pleasant; the table looked nice, the two maids 

were trim and comely, the food was delicious. 

3. The earliest known inhabitants of Britain were of Iberian origin. 

4. The British are the descendants of different peoples who settled in the British Isles at different 

times.  

5. My sister is tolerant of criticism. 

6. Here is a vacant seat, take it. 

7. The room is full of beautiful, fragrant roses. 

8. At the age of 25 John became a public servant. 

9. In general, the room attendant performs the same functions in each room assigned. 

10. Interaction in creating and delivering the hotel product/service is the very dimension of quali-

ty that it is predominant and manifested through kindness, courtesy, flexibility, and tendency of 

employees to establish and develop communication with guests and etc. 

11.These keys restrict access to relevant areas only, ideal for cleaning, maintenance work and re-

ceiving deliveries. 

12.Change key or servant key only has one key which makes it perfect for tenants, small shop 

owners or students. 

13.All forms of communication play a significant role in shaping positive relationships with hotel 

guests. 

14. An old man, a servant of the princesses, sat in a corner knitting a stocking. 

15. Some of the old literary clubs are resistant to change 

 

 Exercise № 5 Distribute the words ending with -ent suffix according to the parts of speech   in b) 
and c) boxes using the examples below.  
 

http://www.collectorsweekly.com/tools-and-hardware/locks
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a) silent, accident, present, different, agent, tran-

sient, inherent, independent, ancient 

    

b) nouns 

c)  adjectives d)  convenient, president, patient, student, efficient, 

client, convenient     

 

      1. The night is wonderfully silent.  

      2.  But for that accident the thought of you would never have crossed his mind. 

      3.  It would be more convenient if he were to move to a hotel. 

      4. The patient breathed hard. He was a hard patient to cure; he would not obey the doctor’s orders. 

      5. The teacher asked the students not to come on Friday. 

      6. He is now a president of the club.   

      7. If you were to refuse her present, it would upset her dreadfully. 

     8. Hotel’s restaurants offer different cuisine of many countries of the world and remarkable Geor-

gian wines. 

 9. The developer, along with a small staff of people, networks with commercial real estate agents on   

the lookout for a suitable hotel site.  

     10.Swedish table is popular enough in modern tourist industry, particularly in hotels. 

      11. These hotels incorporate features of both transient and residential hotel. 

12. Under direction of the executive housekeeper, the laundry manager is responsible for the effi-

cient and orderly management and operation of the hotel laundry. 

   13. Human Resource Management is defined as an inherent part of management, which is con-

cerned with the human resources of an organization. 

      14. Revenue management, also known as yield management, is an essential instrument providing 

independent hotel operators with the tools to manage their finances more efficiently and with 

greater accuracy.  

       15. The strategy is based on the three most important modules: clients, employees, results 

16. The ancient Romans came up with metal pin-tumbler locks, using keys of bronze, iron, or pre-

cious metals.  

 17. Fingerprint Lock has a unique design with patent protection, rational structure and cleanness 

surface. It is easy and convenient to replace batteries. 

 

  Exercise № 6 Distribute the words ending with– ly suffix according to the parts of speech in b) and 
c) boxes using the examples below. 

 
a)  friendly, internationally, quickly, closely,  

effectively, actually, literally,  generally, especial-

ly, widely, weekly, successfully  

b)  adjectives 

c) adverbs  d) ungainly,   highly,  solely, directly, verbally, effi-

ciently, accordingly, primarily, monthly, automatically, 

immediately.    

 

       1.  Receptionist is expected to be friendly, professional, responsive and able to multi-task.    

  2. Today, its criteria are commensurate with those internationally recognized for sustainability. 

3. Sales & Marketing manager works closely with the General Manager to determine appropriate 

sales strategies in all market segments towards maximizing the hotel revenues. 

4. The rooms department of a lodging establishment is directly and solely involved with all aspects 

of the sale, occupancy, and servicing of guest rooms. 

       5. The floor supervisors inspect rooms and report directly to the manager. 

       6. At length the tall ungainly figure and ungracious visage of Ebenezer presented themselves. 
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  7. Room Attendants position requires strong attention to detail, ability to communicate  effectively 

with guests and team members verbally or in written form, and the ability to bend,  lift, and be 

standing or walking all day. 

 8. Depending on the size and complexity of the operation, the executive chef may actually perform 

little in the line of food production. 

       9. In Eastern Europe, each language has a term that literally means Swedish table. 

     10. Catering is generally the second largest source of revenue for most hotels. 

     11. Revenue management, also known as yield management, is an essential instrument providingin-

dependent hotel operators with the tools to manage their finances more efficiently and with greater 

accuracy. 

     12. Yesterday I saw a highly amusing film. 

     13. They are located primarily on highways, they provide lodging to highway travelers and also pro-

vide ample parking space. 

14. Hotel industry has significant potential in this regard, but it is necessary to improve the accom-

modation infrastructure, especially its quality, in line with European standards, and harmonize pric-

ing policy accordingly. 

     15. These systems are widely used and widely known. 

     16. The rates are generally charged on weekly or monthly raise. 

17. The staff members of hotel need to communicate successfully with the guests but also with other 

department employees. 

     18. All doors of the guest-room in a hotel are locked automatically when closed from outside. 

     19. In case of complaints hotel staff should apologize guests and solve problems quickly. 

     20. In case of loss of a key lock should be replaced immediately.  

 

    Exercise № 7 Distribute the words ending with – ish suffix according to the parts of speech 
in  b) and c)  boxes using the examples below. 

a)  finish, sweetish, childish, publish, Swedish, 

furnished, demolish, selfish     

b)  adjectives 

c) adverbs  d) whitish, punish, greenish, distinguish, stylish, estab-

lish,  flourish, reddish, cherish        

 

1. I decided to finish my work earlier, by moonlight. 

2. These berries must be sweetish. 

3. Nick is a student but his behavior is still childish. 

4. It is not difficult to distinguish these two photos.  

5. He asked Ann not to punish children in the street. 

6. The curtain is a good match to the whitish and greenish colors of the walls.   

7. “Publish your statement at once’. Jane said to her friend.  

8. Swedish table is popular enough in modern tourist industry, particularly in hotels. 

9. This hotel provides exceptional accommodation, furniture in a themed and stylish manner and 

caters to corporate travelers. 

10. The most luxurious hotel rooms are often furnished with antiquarian furniture and surpassing 

all possible variants by their magnificence and comfort. 

11. Interaction in creating and delivering the hotel product/service is the very dimension of quality 

that it is predominant and manifested through kindness, courtesy, flexibility, and tendency of em-

ployees to establish and develop communication with guests and etc. 

      12. They decided to demolish the building to make way for a new road. 
       13. How long did the Maya culture flourish? 

       14. It varies in color from black through grey to reddish brown and white. 



ERUDITE 

 

165 

 

  15. I am not selfish as you are, I am generous.  

  16. According to the God the land was an unimaginable beautiful and all people would admire and   

cherish it forever.  

 

       Exercise № 8 Distribute the words ending with –ate suffix according to the parts of speech in b)   
c) or d) boxes.  See examples below: 

 
a) facilitate,  operate,  chocolate, coordinate 

private, corporate, appropriate,  evaluate, pi-

rate, originate, advocate, separate, legitimate, 

decorate, immediate, arbitrate, certificate,    

 participate, obstinate,  create, separate, gradu-

ate, moderate,  accommodate,  communicate 

b)  adjectives 

c) nouns 

 

d)   verbs 
 

 

1.  The hotel sector together with tourism planned has to facilitate supportive programs. 

2.  How can you be so obstinate and lovable at the same time?  

3. Some of the first-class amenities separate a six-star from a five-star hotel.  

4. A five-star hotel includes private in-room chefs and butlers, on-call chauffeurs and private 

pools. 

5. There is a German classification, according to which, hotel enterprises are divided into 5 classes: 

1 star hotel: Tourist  ( -Basic accommodation with moderate comfort); 

6. This hotel provides exceptional accommodation, furniture in a themed and stylish manner and 

caters to corporate travelers.   

7.  At the starting stage of the hotel construction activity, the owning entity selects an appropriate 

management company to manage the pre-opening, marketing and sales. 

8. The developer is the entrepreneur; the risk taker may originate the idea for the hotel. 

9. Generally, the feasibility study plans to consider, evaluate, and make recommendations about 

the project. 

10.  The architect does not have to operate the hotel when it is completed. 

11.   The students have read legitimate poems of Chaucer;  
12. The general manager may arbitrate interdepartmental disputes.  

13.  One of the tasks of a hotel manager is to participate on civic boards and committees, and en-

gage in industry-related activities. 

14.  The medicine had an immediate effect.         

15.  Front office manager aims to coordinate reservations and room assignments as well as train and 

direct the hotel's front desk staff. 

16.  Sico rooms offer the flexibility to accommodate small meetings without tying up large meeting 

rooms. 

17. Patio suite is a beautiful and spacious room, with separate lounging area and patio views. 

18.  They decorate rooms in the late Italian Renaissance style.  

19.  The staff members of hotel need to communicate successfully with the guests but also with 

other department employees 

20. An alliance may create financial benefits and operational advantages 

21. Tom joined the civil service because he wanted to be an advocate. 

22. Real chocolate contains cocoa butter, which is extracted from the cocoa or cacao bean. 

       23. Only recently she imagines herself as a high school graduate. 

       24. I have submitted my ID, birth certificate and driver's license that will be check out. 

      25. Parliament branded him as a pirate and excluded him specifically from future amnesty. 
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Exercise №  9 Define to what part of speech belong the words ending with – ive suffix given in a) 
and d)  boxes and  put them into the appropriate b) and c) boxes. See examples below  
 

a) executive, native, alternative,     communica-

tive,  conservative, supportive, effective,  repre-

sentative,   responsive,  preventive  

b)  adjectives 

c)  nouns d)  fugitive,  attractive, creative,  active,   impressive, 

administrative, sensitive,  exclusive,    innovative, per-

suasive, 

 

1. Mary’s native town is located on the Black Sea shore. 

2.   A functional organizational structure provides a hierarchy with an executive overseeing the 

entire operation.  

3. Despite old age some of our pensioners lead active lifestyle. 

4. The world of hotels is romantic and conservative, traditional and ultra-modern having a great 

and interesting past, rich history. 

5. The hotel sector together with tourism is further facilitated by supportive programs and financ-

ing from the government of Georgia. 

6. Professionals such as accountants, lawyers, business men and executives find suite hotels par-

ticularly attractive as they can work and also entertain in an area besides the bedroom. 

7. Hotel organizational structure is administrative and hierarchical system of its management. 

8. He/she needs a good eye for detail and have strong business and communication skills, a sen-

sitive and diplomatic approach to problem solving.  

9. He/she must be engineering-oriented; supervising a maintenance schedule through effective 

supervision of your staff as well as outside contractors. 

10. Accommodation price is usually rather high but it is fully justified by luxury and convenience 

of rooms and exclusive service introduced to their guests. 

11. The main function of this section is to provide communicative facilities and services E-mail, 

Internet, Fax, Xerox etc.  

12. He is the representative of the General Manager at all times during the day and night. 

13. Receptionist is expected to be friendly, professional, responsive and able to multi-task. 

14. Its core business is providing electronic global distribution services for the travel industry 

through its computerized reservation systems, leading-edge products and innovative Internet-

based solutions.  

15. The engineering department’s responsibilities include preventive maintenance; 

16. HR practices a need for a much more creative system of rewards and in particular the need to 

payment systems that reward employees for attaining quality goals. 

17. The well-developed interpersonal skills will provide the quality assurance personnel with 

persuasive, diplomatic, tactful and resilient qualities generally required of them.  

18. Thousands of fugitives were met at the nearest airport.  

19. Our students have been given the best alternative for internships. 

20. The natural grotto is a real gem on the Algarve coast, one of the most impressive sea 

caves in Europe.   

 

 Exercise № 10 Distribute the words ending with– ian suffix according to the parts of speech in b) 
and c)  boxes using the examples below. 

 

http://aol.co.uk/travel/tag/algarve
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Babylonian,  mathematician geologian,  musi-

cian, Canadian, Persian      

c) adjectives   d) Italian, Brazilian,  politician,  Oxfordian,  Caucasian, 

Frisian,  geriatrician, physician, librarian,  Egyptian     

 

1. My friend’s company is searching for a highly skilled and motivated computer technician.  

2. The term "Caucasian race" was coined in 1785 by Christoph Meiners, a German philosopher. 

3. Hungarian is a highly inflected language in which nouns can have up to 238 possible forms. 

4. For English linguists West Frisian is notable as being the most closely related language to Eng-

lish outside of Britain. 

5. The famous historian published a book on the Renaissance Era. 

6. Lately, though, Brazilian Portuguese has played a significant role, thanks to its world famous 

music and novels. 

7.Theoretical mathematicians come up with new ways of thinking about quantities. 

8. Although it’s just a few lines, Oxfordians like to argue they received support from Shakespear-

ean actor Leslie Howard in a movie he made in 1941. 

8. Georgian architecture was widely disseminated in the English colonies during the Georgian 

era. 

10. In 539, the brief period of the Babylonian political supremacy came to an end.  

11. The Persian king Cyrus the Great (r.559-530) captured Babylon (texts) and appointed his 

son Cambyses as king of Babylon. 

12.One Catholic priest who fully grasped his intimate connection with the earth chose to call 

himself not a theologian, but a geologian. 

13. Frisian, a West Germanic language spoken in the province of Friesland in the Netherlands 

and parts of northern Germany, is English's closest relative, apart from Scots. 

14. David is a very talented and promising musician. 

15.  she reached out to a doctor who specializes in older patients — the geriatrician who had 

treated her mother years earlier.  

16. Canada's cultural industries fulfill an essential and vital role in Canadian society. 

17.My cousin John is a physician in Berkeley, Gloucestershire. 

18. The ancient Persians were a nomadic branch of the ancient Iranian population that entered 

modern-day Iran by the early 10th century BC. 

          19. Librarians generally hold a university degree in library or information sciences.  

20. Egyptian Hieroglyphics includes detailed information on the history of Egyptian writing and 

mathematics. 

                Thus, one of the most productive ways for word formation is affixation or progressive derivation.   

During the Old English period enrichment of the vocabulary was made mainly by means suffixes, pre-

fixes and a composition and in Middle English period a vocabulary system of the language continued to 

be replenished with new words.    

           The given material represents the essential role of homonymous suffixes that has been playing a 

significant role since the Old English period till today and highlights their use and productivity. Some 

suffixes have not lost their productivity yet. 

                  The ability to acquire derivative units leads to deep knowledge of language, to free possession of 

word formation system of Modern English.    
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სასუბიექტო და საობიექტო მიმღეობების პარალელურ ფორმათა წარმოება  

ახალ ქართულში 

Formation of Parallel Forms of Subject and Object Participles in Modern Georgian 

 
რეზიუმე: მიმღეობათა პარალელიზმი მრავალმხრივაა საინტერესო, როგორც მათი ფორმობრივ-ფუნქცი-

ური და სემანტიკური ანალიზის, ისე წარმოებისა და მასთან დაკავშირებული თეორიული თუ პრაქტი-

კული საკითხების თვალსაზრისით. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია იმ ფაქტორებზე, რაც ხელს 

უწყობს მიმღეობათა პარალელური ფორმების წარმოშობას, რომლებიც, თავის მხრივ, ენის ლექსიკური 

ფონდის გამდიდრების ერთ-ერთ აქტიურ საშუალებად გვევლინება.  

საკვანძო სიტყვები: სასუბიექტო და საობიექტო მიმღეობები, პარალელიზმი, ფორმობრივ-ფუნქციური 

ანალიზი. 

  

Abstract: The occurrence of paralel forms of participles is a fact both in Modern and Old Literary Georgian. Most 

of these forms convey one and the same lexical meaning, their morphological function being essentially identical. 

Parallelism of Participles is multilaterally interesting as their formal-functional and semantic analysis, as well as 

in terms of production and related theoretical or practical issues. 

The paper focuses on the factors that facilitate formation of parallel forms of Participles, which, in turn, are one 

of the active means of enriching lexical stock of language.  

There are various factors conditioning the emergence of paralel forms of participles, however, most of the parale-

lisms are due to affix alternations. There are other factors causing the occurrence of paralel forms of participles; 

viz.: difference of original stems; phonetic factor; chronological relation between these forms. 

Keywords: Subject and Object Participles, Paralelism, Formal-functional analysis.  

 

     ენაში მიმღეობათა პარალელური ფორმების არსებობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, 

მეტი წილი წარმოშობილია აფიქსთა მონაცვლეობით. სასუბიექტო მიმღეობის საწარმოებლად 

გამოყოფილია მ- და მა- პრეფიქსები. ხმოვნითი ელემენტი უფუნქციო ფონეტიკურ დანართს 

არ წარმოადგენს და მას კავშირი უნდა ჰქონდეს ზმნის ფუძის პრეფიქსულ ხმოვანთან. კერძოდ, 

https://en.wiktionary.org/wiki/-ly


ERUDITE 

 

169 

 

თუ ზმნის ნეიტრალური ვერსიის ფორმაში ნულოვანი აფიქსი გვაქვს, სასუბიექტო მიმღეობას 

მ- პრეფიქსი აწარმოებს (-ელ სუფიქსთან ერთად): გალობს – მგალობელი, სვამს – მსმელი, აც-

ხობს – მცხობელი... თუ მიმღეობის მაწარმოებელი პრეფიქსია მა-, ზმნურ ფუძეში ივარაუდება 

ა- ხმოვანი: აუწყებს – მაუწყებელი, აერთებს – მაერთებელი, ადიდებს – მადიდებელი... შეიძ-

ლება ითქვას, რომ ეს პრინციპი თანმიმდევრულია, თუმცა, ზმნის ა- პრეფიქსიანი ფორმის შე-

სატყვისად პარალელურად გვხვდება მა- და მ- მაწარმოებლიანი მიმღეობები: აშენებს – მაშენე-

ბელი//მშენებელი, აფერხებს – შემაფერხებელი//შემფერხებელი... ლექსიკური სხვაობა ამგვარი 

წარმოების ფორმებს შორის არ ივარაუდება, თუმცა, ისინი სტილისტურად მაინც განსხვავე-

ბულ ელფერს ატარებენ. ხშირად ზმნის ა- პრეფიქსიან ფორმათაგან ნაწარმოები მიმღეობა უზმ-

ნისწინოდ მა- პრეფიქსს გვიჩვენებს, ზმნისწინიან ფორმაში პარალელურად დასტურდება მა-

//მ-: აგრილებს, მაგრილებელი, გამაგრილებელი//გამგრილებელი; აწუხებს, მაწუხებელი შემა-

წუხებელი//შემწუხებელი...  როგორც  ჩანს,  ენამ ამ სახის ფორმობრივი სხვაობა ზოგ შემთხვე-

ვაში ლექსიკურ მნიშვნელობათა დასაპირისპირებლადაც  გამოიყენა. შდრ.: დამახასიათებელი 

– 1. რაც ახასიათებს ვისმე, რასმე, ნიშანდობლივი, 2. მკვეთრად გამოხატული თავისებურებე-

ბის მქონე, მნიშვნელოვანი (1, 393); 

  დამხასიათებელი – ის, ვინც სხვას ახასიათებს, დახასიათებას აძლევს (იქვე). 

 ეს იმითაა გამოწვეული, რომ შესატყვისი ზმნური ფორმა  ახასიათებს  ორგვარ გრამატი-

კულ მნიშვნელობას გამოხატავს: 1.ვისიმე, რისამე ნიშანდობლივ თვისებას აღნიშნავს, აღწერს; 

2. მისთვის დამახასიათებელია, ნიშანდობლივ თვისებად აქცევს (1, ტ. I, 906). ზმნის დონეზე 

მნიშვნელობები კონტექსტით განირჩევა, მიმღეობამ კი პარალელურ ფორმათა პოვნიერება გა-

მოიყენა მათ განსასხვავებლად. ან კიდევ:   მასესხებელი – ვინც ასესხებს (1, ტ.V, 82); მსესხებე-

ლი – ვინც ისესხა ან სესხულობს, სესხის ამღები (იქვე, 135). აქ მიმღეობა განასხვავებს იმ მნიშვ-

ნელობებს, რომელსაც ასესხებს და სესხულობს ზმნები განარჩევენ. გარჩევა შესაძლოა ზმნისწი-

ნმაც იკისროს: გამსესხებელი – მსესხებელი; გამსესხებელი იგივეა, რაც მასესხებელი. განსხვა-

ვებულ მნიშვნელობათა ფორმობრივად დასაპირისპირებლად სხვადასხვა შესაძლებლობაა გა-

მოყენებული: პრეფიქსები (მ-, მა-), მეორე შემთხვევაში – ზმნისწინი. 

სასუბიექტო მიმღეობათა პარალელური ფორმების არსებობას განაპირობებს არა მხო-

ლოდ მ–ელ//მა–ელ მაწარმოებელთა მონაცვლეობა. ხშირია მ-//მ–ელ აფიქსთა შენაცვლების შემ-

თხვევები, ხოლო თუ მიმღეობის მაწარმოებლად მა- პრეფიქსი დასტურდება, მასთან ერთად 

სუფიქსიც არის წარმოდგენილი უსათუოდ, ოდენ მა- თავსართი მიმღეობათა წარმოებაში არ 

გვხვდება. ამგვარ ფორმებს ლექსიკური მნიშვნელობა არსებითად იდენტური აქვს. კანონზომი-

ერება მიმღეობური ფორმების სუფიქსითა და უსუფიქსოდ ხმარების მხრივ არ შეინიშნება. მაგ.: 

მფრქვევი – მფრქვეველი, გადამლახავი – გადამლახველი... მსგავსი წარმოების მიმღეობებს მა–

ელ მაწარმოებლიანი პარალელები არ გააჩნია, თუმცა, არის გამონაკლისიც, სადაც შეინიშნება 

სხვაობა სემანტიკური თვალსაზრისით. 

შემდგენი, შემდგენელი – შემქმნელი, შემთხზველი (1, ტ. VIII, 896); 

შემადგენელი – 1.მთელში შემავალი ნაწილი, 2. იგივეა, რაც შემდგენელი (1, ტ. VII, 885). 

 ოდენ სუფიქსიანი (-ილ და -ულ) წარმოება მიმღეობისა საობიექტოა და ნამყო დროისაა 

ყოველთვის. ამ სუფიქსთა ფუნქციური დატვირთვა ერთნაირია, თუმცა ხშირად ერთმანეთს 

ენაცვლება სამანტიკურად მსგავსი, მაგრამ განსხვავებული ფუძისგან ნაწარმოები სუფიქსიანი 

მიმღეობები: გამოვლენილი//გამოვლინებული, მოწვდილი//მოწოდებული... პარალელური 

ფორმების არსებობას განაპირობებს I და II სერიის თემისნიშნიან და უთემისნიშნო ფუძეთა გა-

მოყენებაც: შემკობილი//შემკული, ჩაფლობილი//ჩაფლული, დაჭედებული//დაჭედილი... თუ 

მსგავსი წარმოების ფორმებს დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ როცა -ილ სუფიქსიანი მიმღე-

ობისათვის ამოსავალია I სერიის თემა, მაშინ II სერიის თემისაგან უპირატესად იწარმოება -ულ 

სუფიქსიანი მიმღეობა და პირიქით, თუ I სერიის თემისაგან იწარმოება -ულ სუფიქსიანი მიმ-

ღეობა, მაშინ II სერიის თემისაგან -ილ სუფიქსიანი წარმოება გვაქვს.  

 გამოითქვა მოსაზრება, რომ წარსულდროიანი საობიექტო მიმღეობის მაწარმოებელ სუ-

ფიქსთა განაწილების პრინციპი ფონოლოგიურია: -ულ წარმოადგენს ლაბიალიზებულ ვარია-
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ნტს -ილ სუფიქსისა და დაერთვის ახლანდელდროიან ფუძეს, რომელიც ბოლოვდება ვ ბ მ ლა-

ბიალური თანხმოვნებით, რომლებიც წარმოადგენენ -ავ, -ამ, -ევ, -ემ, -ებ თემის ნიშანთა შემად-

გენელ ელემენტს (დამალ(ვ)ული, დაბნე(ვ)ული, გადასხმული, გადაცემული, გაკეთებული და 

სხვ.). რაც შეეხება ლაბიალური თანხმოვნების შემცველ ისეთ სუფიქსებს, რომლებიც გახმოვა-

ნებულია ო-თი (-ობ, -ოფ, -ოვ, -ომ), მათ მეზობლობაში დასტურდება -ილ მაწარმოებელი: შემ-

კობილი, გაყოფილი, მოქსოვილი, განდგომილი... ასეთი ფაქტების ახსნისათვის შემოტანილია 

დამატებითი ნიშანი, რომელიც აზუსტებს ლაბიალიზაციის კანონს: თუ საყრდენი ზმნური ფო-

რმა შეიცავს ბაგისმიერ ხმოვნებს, მათი დისიმილაციური გავლენით ბ ფ ვ მ თანხმოვანთა შემ-

დეგ სუფიქსური ხმოვნის ლაბიალიზაცია არ ხდება (3, 74-78; 4, 61). 

 ნამყო დროის მიმღეობა სუფიქსიანის გარდა არის ასევე ნა- პრეფიქსიანიც. უზმნისწინო 

ფორმებისათვის უმეტესად ამგვარი წარმოებაა დამახასიათებელი: ნაბეჭდი, ნაწერი, ნაკეთებ-

ი..., ზმნისწინიანისთვის კი როგორც ოდენპრეფიქსული, ისე ოდენსუფიქსური: დანაბეჭდი – 

დაბეჭდილი, განაკეთები – გაკეთებული... ამასთანაა დაკავშირებული, რომ ის ზმნები, რომლე-

ბიც უზმნისწინოდ იხმარება, ვნებითი გვარის მიმღეობას უმეტესად თავსართით აწარმოებენ: 

იყიდა – ნაყიდი, იკისრა – ნაკისრი... 

მიუხედავად წარსულდროიანი მიმღეობის პრეფიქსული და სუფიქსური წარმოების 

დისტრიბუციისა, მონაცვლეობა მათ შორის მაინც ხდება და შემთხვევით ხასიათს არ ატარებს. 

კერძოდ, ნა- პრეფიქსიანი და -ილ სუფიქსიანი წარმოება ენაცვლება ერთმანეთს, თუ მიმღეობა 

ნაწარმოებია ფუძედრეკადი, ასევე -ი, -ობ, -ოფ თემისნიშნიანი ზმნებისაგან: დანაგრეხი – დაგ-

რეხილი, განაწმენდი – გაწმენდილი, მონაცვეთი – მოცვეთილი, განაპობი – გაპობილი, განაყო-

ფი – გაყოფილი და ა.შ. ხოლო ნა- პრეფიქსისა და -ულ სუფიქსის მონაცვლეობა ხდება მაშინ, 

როცა მიმღეობა ნაწარმოებია -ავ, -ებ, -ამ, -ევ თემისნიშნიან ზმნათაგან: მონაკლავი – მოკლუ-

ლი, განაკეთები – გაკეთებული, ჩანაცვამი – ჩაცმული, განათევი – გათეული... 

 მიმღეობის მაწარმოებელ საშუალებათა სიმრავლე და მათი მონაცვლეობა გარკვეულწი-

ლად ამოსავალი ფუძეების სხვადასხვაობასთანაც არის კავშირში. გრამატიკული შინაარსის 

თვალსაზრისით განსხვავება -ილ/-ულ სუფიქსითა და ნა- პრეფიქსით ნაწარმოები მიმღეობე-

ბის უმეტეს ნაწილში არ არსებობს, თუმცა, ზოგჯერ მნიშვნელობები იდენტური არაა და მონა-

ცვლეობაც ყოველთვის ვერ ხერხდება. მაგ.: დაკარგული – რაც დაკარგეს ან დაიკარგა, ვინც და-

იკარგა (1, ტ. III, 449); 

დანაკარგი – 1. რაც ან ვინც დაკარგეს ან დაიკარგა, 2. უყაირათობის შედეგად გაჩენილი უსარ-

გებლო ნარჩენები, (იქვე). მეორე მნიშვნელობით ვერ გამოვიყენებთ სუფიქსიან ფორმას. ითქ-

მის: მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა და არა - დაკარგული განიცადა.  

ასევე: ჩაწერილი – ვინც ან რაც ჩაწერეს ან ჩაეწერა რაიმეში, ჩარიცხული (1. ტ. VIII, 454); 

ჩანაწერი – 1.რაც ჩაწერეს, ჩაიწერა. 2.ჩაწერილი რამ. მეცნიერული ჩანაწერი (იქვე, 317). 

ზოგ შემთხვევაში ნა- პრეფიქსიანი უზმნისწინო მიმღეობები სრულიად განსხვავებულ მნიშვ-

ნელობას გამოხატავს, შესაძლოა იმიტომ, რომ პრევერბის დაურთველობის გამო სუბსტანტივ-

დებიან: ჩაცმული – ნაცვამი, გატეხილი – ნატეხი... 

 მყოფადი დროის მიმღეობა აღნიშნავს ობიექტს, რომელიც უშუალოდ მოქმედების სა-

განს წარმოადგენს, ასევე იარაღს, რითაც მოქმედება წარმოებს, ზოგ შემთხვევაში კი შეიძლება 

მითითება ხდებოდეს მოქმედების ადგილზეც. ამგვარ მიმღეობათა მაწარმოებელია სა-, სა–ელ 

აფიქსები: გასაყოფი – გასაყოფელი, სათარგმნი – სათარგმნელი, გასაყიდი – გასაყიდელი... ამგ-

ვარი ფორმობრივი პარალელიზმი სემანტიკურ სხვაობას არ იძლევა. ზოგ მყოფადი დროის მი-

მღეობას ახასიათებს მხოლოდ ერთი სახის წარმოება: მისატანი, მოსაგლეჯი, მოსაცემი... შდრ.: 

მისანიჭებელი, გადასამუშავებელი, დასამოწმებელი... 

 ამრიგად, მეტი წილი პარალელური მიმღეობებისა წარმოშობილია მონაცვლეობით: სა-

სუბიექტო მიმღეობის მაწარმოებელ მ–ელ//მა–ელ, მ-//მ–ელ აფიქსთა შორის; საობიექტო მიმღე-

ობის ოდეპრეფიქსულსა და ოდენსუფიქსურ წარმოებას შორის; მყოფადი დროის მიმღეობათა 

პრეფიქსულსა და პრეფიქსულ-სუფიქსურ წარმოებას შორის; ერთმანეთს ენაცვლება -ილ და -

ულ სუფიქსიანი ფორმები. მიმღეობათა პარალელური ფორმების არსებობას სხვა მიზეზებიც 
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განაპირობებს, იქნება ეს როგორც უზმნისწინო და ზმნისწინიან, ისე განსხვავებულ ზმნისწინი-

ან ფორმათა მიმართება, ამოსავალი ფუძეების სხვადასხვაობა (I და II სერია), ფონეტიკური ფაქ-

ტორი, ქრონოლოგიური მიმართება ამ ფორმებს შორის, ან როცა მიმღეობებიდან ერთ-ერთი 

დიალექტური ფორმაა. განსაკუთრებით უწყობს ხელს პარალელური მიმღეობების წარმოშობას 

პოეზია, რადგან ლექსი თავისებურ ბგერითსა და აზრობრივ თანმიმდევრობას მოითხოვს, მარ-

ცვალთა რაოდენობა მასში ყოველთვის გარკვეული ზომითაა განსაზღვრული. პოეტები იყენე-

ბენ ენის შესაძლებლობას და გვთავაზობენ პარალელურ ფორმათა შემოკლებულ თუ ვრცელ ვა-

რიანტებს. ამგვარი დაპირისპირება მოხსნილია, როცა ეს ფორმები მარცვალთა რაოდენობით 

ერთგვაროვანია.  
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მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის „ანბანთ-ქება” 

                                  “Alphabet of Praise” by King-poet Teimuraz I 

 
რეზიუმე: წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებულია მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის ლექსი „ანბანთ-

ქება”, რომელიც საინტერესოა თავისი ღრმა სათქმელით. მასში ავტორი საუბრობს ადამიანის ხვედრის 

შესახებ წუთისოფელში, წუთისოფლის თანამდევ ცოდვით დაცემის პრობლემაზე და ეს მტკივნეული სა-

კითხები სულიერ სამოსელშია გახვეული, მისით გადაწყვეტილი, რაშიც მას თანაშეეწევა სამების, წმინ-

დანთა, მთელი რიგი ბიბლიურ პერსონაჟთა მოხსენიება. დასახელებულ ლექსში ჩანს მეფე-პოეტის საღვ-

თო სიბრძნით განსწავლულობა, შემოქმედებითი  ინდივიდუალობა, რაც განსხვავებული მხატვრული 

შეფერადებითაა გამორჩეული, განსხვავებულ შინაარსსა და ფორმაში განსახოვნებული. ლექსით „ან-

ბანთ-ქება” თეიმურაზ პირველმა ადამიანს კიდევ ერთხელ შეახსენა და დაანახა სულიერისა და მიწიე-

რის გაუთიშავი ერთიანობა, რადგან ადამიანის ამქვეყნიური არსებობა ღვთაებისაგან დაშორებით შეუძ-

ლებელია, ამიტომ მისი ცხოვრების მიზანი კვლავ ღმერთისაკენ სწრაფვა უნდა იყოს და ეს მისია შეასრუ-

ლა თეიმურაზ პირველის სულიერებით ნაზავმა მხატვრულმა სიტყვამ. 

საკვანძო სიტყვები: თეიმურაზ პირველი, ანბანთ-ქება, საღვთო სიბრძნე, წუთისოფელი, ცოდვა. 
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 Abstract: The present paper analyzes King-poet Teimuraz I ’s “Alphabet of Praise”  which is interesting with its 

deep content.  The author speaks about the fate of humanity on earth, the problem of falling into sin. These pain-

ful issues are wrapped in a spiritual garment and they will be helped and encouraged by the Trinity, Saints and 

the Biblical characters.    The poem reveals the king-poet’s education full of holy spiritual wisdom, his creative 

individuality that is distinguished by the artistic style and shape embodiment. In poetry “Alphabet of Praise” 

Teimuraz I reminded once more spiritual and earthly uninterrupted unity, as separation of existence a human 

being with the deity is impossible. Therefore, the purpose of his life still should be the desire to be God and this is 

the mission of the Teimuraz I’s Spirit.  The thinks that human’s main goal should be aspiration to God, This mis-

sion carried out Teimuraz I ‘s artistic word mixed with spirituality.        

Key words: Teimuraz I, Alphabet of Praise, holy spiritual wisdom, the world, Sin. 

 

მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის შემოქმედება საერო მწერლობის ჟანრის კუთვნილე-

ბად არის მიჩნეული, მაგრამ კარგად გააზრებისას დავინახავთ, რომ მისი პოეზიის ნიმუშები 

ამქვეყნიური ცხოვრების თანამდევ საკითხებთან ერთად სასულიერო შინაარსს ითავსებს, ყო-

ველ მიწიერ პრობლემას სულიერ ჭრილში განიხილავს შემოქმედი, საღვთისმეტყველო არსს, 

სიბრძნეს მოიცავს,  ის ამქვეყნიური საკითხები, რომლებიც მის შემოქმედებაში არის წამოჭრი-

ლი; ყოველ ამქვეყნიურ მტკივნეულ საკითხს მეფე-პოეტი სულიერ ჭრილში განიხილავს და 

მხოლოდ ასე ესახება წუთისოფლის პრობლემების განხილვა და გადაწყვეტა. საანალიზო ლექ-

სის ყოველ სტრიქონშიც საკითხი ამდაგვარად არის გაშლილი, ამქვეყნიურ სატანჯველს სული-

ერებით მოსავს და ასე განიხილავს შემოქმედი; ამ ლექსში ავტორს წინა პლანზე მოხსენიებული 

ჰყავს სულიერი დოგმატები: მამა ღმერთი, ძე-ღმერთი, სულიწმინდა, ღვთისმშობელი და სხვ. 

უამრავი ბიბლიური სახე არის წარმოდგენილი, შემდეგ ადგილ-ადგილ იმ მტკივნეულ საკით-

ხებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც ახლავს ადამიანის ცხოვრებას ამ წუთისოფელში და ცოდ-

ვითმოსილი ადამიანი როგორ ეძებს შემსუბუქების გზებს; ეს განცდა კვებავს მთელ მის შემოქ-

მედებას, რომელშიც მეფე-პოეტმა ჩადო არა მარტო პირადი მწუხარება, არამედ მთელი ქვეყ-

ნის, მთელი ერის მტკივნეული პრობლემებით გამოწვეული განცდები, რასაც ვერ გაექცევა ადა-

მიანი ამქვეყნად ცხოვრების სივრცეში, საიდანაც თავის დაღწევის გზა ისახება ცოდვის განრი-

დების და ღმერთის რწმენის დამკვიდრებით, რომელიც არის ერთი მთავარი ღირებულება ამქ-

ვეყნიურ სივრცეში არსებობისას. 

თეიმურაზ პირველის შემოქმედება სასულიერო მწერლობისათვის დამახასიათებელ 

აგების პრინციპს ემყარება და ნაწარმოების ექსპოზიციაში, ტექსტის ძირითად ნაწილშიც და 

დასასრულს სამებას მოიხსენიებს. მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის საღვთისმეტყველო სიბრძ-

ნით განსწავლულობაზე, ბიბლიის, ქრისტიანული რწმენის სიღრმესა და ბიბლიურ პერსონაჟ-

თა ცოდნაზე მეტყველებს მისი ლირიკული ლექსი „ანბანთ-ქება”, რომელიც არანაკლებად მნი-

შვნელოვანია თავისი სათქმელით, სადაც ჩანს მეფე-პოეტის შემოქმედებითი  ინდივიდუალო-

ბა, რაც განსხვავებული მხატვრული შეფერადებითაა გამორჩეული, განსხვავებულ შინაარსსა 

და ფორმაში განსახოვნებული. 

აკადემიკოს ალ. ბარამიძის თვალსაზრისით, „აღორძინების პერიოდიდან თეიმურაზი 

პირველად სარგებლობს აგრეთვე წვრილი ლექსების ჟანრით. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ თე-

იმურაზმა საკმაოდ გაამდიდრა ქართული ფეოდალური მწერლობის არე და მოცულობა. მან 

პირველმა შექმნა ნაირი ლიტერატურული ჟანრის კულტი, პირველმა შეარყია ტრადიციული 

თემატიკა და მწერლობის შემდგომ განვითარებას ფართო ასპარეზი გადაუშალა” (1, 218). აქვე 

მკვლევარი შენიშვნაში აღნიშნავს: „...“ანბანთ-ქება” ყოველგვარ მხატვრულ ღირებულებას მოკ-

ლებულია და რომლითაც გატაცებული იყო თეიმურაზი და მათთან ერთად მთელი მომდევნო 

ფეოდალური ქართული მწერლობა” (1, 218). ჩემი მხრიდან შევნიშნავ, რომ ნაკლებ მხატვრუ-

ლობა სრულიად არ უშლის ხელს მეფე-პოეტს  თავისი სატკივარი გადმოსცეს და ასე მიაწოდოს 

მკითხველს; ზედმეტი შეფერადების მიღმა უფრო ჩანს შემოქმედის მიზანდასახულობა, ადამი-

ანის ხვედრის პრობლემა, მისი მისია ამქვეყნად რითი უნდა უნდა იყოს გაჯერებული და რომე-

ლი გზაა უკეთესი ამქვყნადაც და სამომავლო არსებობის დასამკვიდრებლადაც. 
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დასახელებულ  ლექსში მრავალი პრობლემაა ერთად მოაზრებული: ავტორი იხსენიებს 

ბიბლიურ პერსონაჟებს, წმინდანებს, საუბრობს ცოდვით დაცემის პრობლემაზე, რომელთანაც 

დაკავშირებულია და აქ განხილულია მარადიული პრობლემა _ წუთისოფლის საკითხი, ღვთი-

სმშობლის მხატვრული სახის განსაკუთრებულობა და სხვ. ამავე დროს, ჩვენს ყურადღებას იპყ-

რობს ლექსის სტრუქტურა: აღნაგობა _ ფორმა, ლექსის საზომი და ა. შ.  ეს განსხვავებულობა 

და სხვადასხვა საკითხები მეფე-პოეტის მიერ თავებად არის დაყოფილი, მაგრამ ერთ ხაზზე, 

გაუთიშავად ერთიან ჭრილშია გააზრებული და გადაწყვეტილი; ამ მრავალფეროვნებით ლექსს 

არც ერთიანი შინაარსი ერღვევა და არც ფორმაა ღარიბი, პირიქით, ავტორი ამგვარად ახერხებს 

უკეთ შეარწყას ერთმანეთს და სათქმელს მეტი მიმზიდველობა და ღრმა შინაარსი მიანიჭოს. 

ზემოთ აღნიშნულ მრავალ საკითხთაგან, რომელიც ამ ლექსში დასტურდება, ამჯერად 

ყურადღებას გავამახვილებთ წუთისოფლის პრობლემაზე, რითაც გაჟღენთილია მთელი მისი 

შემოქმედება, როგორც ორიგინალური, ისე ნათარგმნი ნიმუშები. 

შინაარსობრივი თვალსაზრისით, თეიმურაზ პირველის მწარე განცდა, წუთისოფლის 

მძიმე ხვედრით მოწევნული, შვებას პოულობს ბიბლიურ პერსონაჟთა და წმინდანთა მოხსენი-

ებაში, ფაქტობრივად, მთელი საღვთო სიბრძნე აქვს გაცოცხლებული, რითაც იმსუბუქებს მდ-

გომარეობას, იხანგრძლივებს და იძლიერებს წუთისოფლის მძიმე ხვედრს. საღვთო სწავლების 

გაცოცხლებით იპოვება გზა ამქვეყნადვე სულიერი წიაღისაკენ მისასვლელი; თეიმურაზ პირ-

ველი ღრმად სწვდება თითოეული ბიბლიური პერსონაჟის, წმინდანის სულიერ მისიას, რასაც 

წუთისოფლის გასაძლებლად იყენებს გვერდით და უნელდება მძიმე გასაჭირი ამსოფლიური; 

სულიერ „სიკეთეს” ამქვეყნიურ გარემოში ათავსებს, რათა სულიერი სისავსე მოჰფინოს ტანჯ-

ვით აღსავსე და წარმავალ წუთისოფელს, რომელშიც არეკლილია საკუთარი და მისი დროის 

მძიმე გულისტკივილი. 

მ. გუგუშვილის თქმით, „თეიმურაზ პირველის შემოქმედებაში ერთ-ერთი მთავარი თე-

მაა სოფლის სიმუხთლის, წუთისოფლის მდურვის თემა. თეიმურაზი ერთი პირველთაგანია 

აღორძინების ხანის პოეზიაში, რომელმაც თამამად გამოთქვა, როგორც წუთისოფლის სიმუხთ-

ლისა და გაუტანლობის სამდურავი, ისე პირადი მწუხარება ბედისწერის ცვალებადობისა და 

სისასტიკის გამო. აღორძინების ხანაში სოფლის მდურვის გამოხატვას ჰქონდა გარკვეული სო-

ციალურ-პოლიტიკური მიზეზები” (4, 203).  

სოფლის მდურვის გამოხატვა იყო „სულიერი მიდრეკილება მთელი ეპოქისა, რომელ-

საც ვერ უპოვია სინათლისა და ოპტიმიზმის ნათელი სარკმელი”, - წერს ს. ცაიშვილი (3, 1966). 

საღვთო სიბრძნის დაუფლებით მეფე-პოეტი უფრო უღრმავდება საკუთარ სულიერ სამ-

ყაროს და ამით მეტად ცდილობს წუთისოფლის სიავკარგეში გარკვევას, წუთისოფელი, რომე-

ლსაც მწარე ძირები ჰქონდა და თავის დაღს ასვამდა პოეტის სულიერ წიაღს: 

„რად, სოფელო, სხვა არ დასწვი ჩემებრ, მე მქენ დასადაგე, 

გლახ, ლახვარი სასიკვდინე ყველა მე მკარ, დასად აგე: 

დამიკარგე ძე, ასული, ძმა არ ვიცი, და სად აგე? 

სხვა ნაყოფი მათებრ ტურფა რა აშენე და სად აგე?!“ (1,81, 1-4), - 

გულისტკივილით აცხადებს მეფე-პოეტი თავის პოემაში „შედარება გაზაფხულისა და 

შემოდგომისა”, და ეს ტანჯვა, სატკივარის მწარე განცდა განფენილია „ანბანთ-ქებაშიც”, სადაც 

ცოდვების შესამსუბუქებლად ბიბლიურ პერსონაჟებს, წმინდანებს მიმართავს: 

„ბევრნი არიან წმინდანი, ყველას ხსენება მწადიან” (1, 145).  

ბევრი წმინდანის ჩამოთვლის შემდეგ თეიმურაზ პირველი წერს: 

„უხორცოთ ძალთა მთავარი გაბრიელ, მერმე მიქია, 

უსხეულოთა კრებული ყველანი ერთად მიქია, 

ურიელ მწედ მყავს მათთანა, სატანა გამიქიქია, 

      და, ურჯელად სულნი წამგვარონ, ოდეს მიჰყვანდე იქია” (1, 147). 

 ცოდვით მოსილ მეფე-პოეტს („ოდიდგან ცოდვით მოსილი...“, აცხადებს თეიმურაზ პი-

რველი თავის უკვდავ პოემაში „წამება ქეთევან დედოფლისა”) წმინდანები თანაშეეწევიან ცო-

დვების შემსუბუქებაში, ეს სურვილი, ვედრება, უმეტეს შემთხვევაში, ყოველი სტროფის მე-4 

სტრიქონშია გაცხადებული; დავიმოწმებ მხოლოდ რამდენიმე სტრიქონს: 
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 და „ამათსა მეოხებასა, სულო, მე ვიცი რომ ელი” (1, 141); 

 და „გუნდი მარტვილთა მეწევის, ვედრივარ წმინდას სტაქოსა” (1, 145); 

და „მაკარი მიხსნის უთუოდ, საწადელს აღმისრულებსა” (1, 146)“ 

და „ონოფრე მათთან მეშველ მყავს, მე ცოდვა დამეფარაო” (1, 146); 

და „სასოება გაქვს თუ მათი, სულო, არ დაიწვიო და” (1, 147); 

და „ჩემნი ცოდვანი შემინდონ, დამწყვიტონ ცრემლთა დენი მე” (1, 148); 

... 

„ცათაგან დაუტევნელი სვიმონ მკლავითა იტია, 

ცხრა დასმან ანგელოზთ გუნდმან ეშმაკი არ მომიტია, 

ცრემლნი შემაშრონ, სამოთხეს მეც მაქნევინონ ჯიტია, 

და, ცხოვარმან მარჯვნით ალაგსა კრებულმან მეცა მიტია” (1, 148); 

... 

„ჭურსა რჩეულსა ნათელ ეც _ რქვა მხსნელმან ანანიაო, 

ჭეშმარიტება ასწავა, მას ცოდვა ანანიაო, 

ჭირთაგან მიხსნა ევსტრატიმ, მოყვსითურთ ჩემი მწეაო, 

და, ჭმუნვა მით დამხსნან, მიჩვენონ სამოთხის კარი ღიაო” (1, 148); 

და „ხემან სვეტმან კვართისამან განმინათლოს გული ბნელი” (1, 149). 

მეფე-პოეტი ცოდვებისაგან გათავისუფლებას, წუთისოფლის მძიმე ხვედრის შემსუბუ-

ქებაში დახმარებისათვის მარად ევედრება ღმერთს, რომელიც არის უპირველესი სახიერება და 

მხოლოდ მას შესწევს ადამიანთა ხსნა; არსებით ერთი ღმერთისადმი მიმართვა ხშირია, შემოქ-

მედი აღნიშნავს ღმერთის განგებას, მის ძალას და შესთხოვს ხსნას: 

„აღახვენ ჩემნი ბაგენი, ღმერთო, სამებით ქებულო, 

აერსა ზედან საყდართა დიდებით დამკვიდრებულო, 

არსებით ერთო, ბუნებით, პირებით _ სამ რიცხვებულო, 

და ადამიანთა ხსნისათვის განგებით მოვლინებულო” (1, 149). 

ღვთისმოსავი მეფე-პოეტი მიიჩნევს, რომ ადამიანს არ ძალუცს ღვთაებრივი განგების 

შეცნობა, კაცობრივი გონება ვერ შეიცნობს იმას, რაც ღვთაებრივი ნებით ხდება და არის განსა-

ზღვრული: 

„ვით ძალუც კაცსა მტკავლითა ცისა გაზომა სრულებით? 

ვირემდის იქნას პეშვითა ზღვის ანგარიში წყულებით? 

ვინძი ასწონოს სასწორით მთა, ბორცვი დაჭრას ცულებით? 

და ვინ ცნა გონება უფლისა? ვინ თან ეზრახა თქმულებით?“ (1, 150). 

მეფე-პოეტს ცოდვითმოსილება არასოდეს ავიწყდება, წუთისოფელში ყველა ცოდვის 

მატარებელია, მაგრამ პოეტს მიაჩნია, რომ მეფე მეტად აღსავსეა ცოდვებით, რაშიც იგულისხმე-

ბა არა მარტო პირადი, არამედ მთელი ერის ჭირ-ვარამი, რომელსაც მეფე-პოეტი ტვირთუ-

ლობს; ამ მძიმე ჯვრის მატარებლად იქცევა შემოქმედი, რომელიც თავისი ქმედებით, ღვთაებ-

რივი ძალით აღვსებული და გაშინაარსებული მხატვრული სიტყვით მიემართება ღმერთთან 

მისაახლებლად სავალ გზაზე, რასაც აღწევს ღვთაების არდავიწყებით, ღმერთის მცნებების აღს-

რულებით, სინანულით, მარად ლოცვით, მარტო მისი პოემა „წამება ქეთევან დედოფლისა” იკ-

მარებდა ამის დამადასტურებლად, ვედრებით უფლისადმი, რომელსაც შესთხოვს ცოდვებისა-

გან თავდახსნას, ისევ სულიერი სიმშვიდის მოსაპოვებლად: 

„ზედან მკლავთა სიტყვა ღვთისა ძველმან კაცმან მიგირქო და, 

ზრუნვა გქონდა კაცთა ხსნისა, თვარ განწმენდა ვით გინდოდა? 

ზეცას ძრწიან უხორცონი, კეცის ჭურმან ვით გიძლო და, 

და ზღვევა მომხვდეს, თუ ცოდვათა, ვა, თუ მადლი ცოტა მქონდა” (1, 150). 

ცოდვით დაცემამდე ადამიანი ღვთის სიტყვით იყო მოსილი, სახიერებით იყო აღვსი-

ლი, მაგრამ ცოდვით დაცემის შემდეგ ძველი კაციც შეიცვალა, სიკეთემ იკლო, რისთვისაც უფა-

ლი შეეცადა კაცთა ხსნისათვის, მათი განწმენდისათვის მსხვერპლი გაეღო - ჯვარს ეცვა; ეს ფა-

ქტი მოასწავებდა ახალ ადამიანს, რომელმაც ცხოვრების მანძილზე ის გზა უნდა განვლოს, რო-
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მელიც იესო ქრისტემ გაიარა, ადამიანმა ამ გზის გავლით უნდა განახორციელოს ის ცვლილება, 

რაც იესომ, ძე-ღვთისამ დაუდო საფუძვლად მთელ კაცობრიობას; ამ დიდ პრობლემას მეფე-პო-

ეტი ურთავს საკუთარ განსაცდელს და ღმერთს გაბედულად მიმართავს, რომ, თუ მადლს იყო 

მოკლებული მოჭარბებული ცოდვების გამო, ღმერთმა ისე მიუზღოს და შესაფერის გზაზე დაა-

ყენოს შემოქმედი, რომელიც ცოდვებს ვერ განრიდებია; ამ შემთხვევაში, როგორც ზემოთ აღვ-

ნიშნეთ, მეფე-პოეტის მარტო პირადული ცოდვები კი არა, არამედ თავისი ერის ზოგადკაცობ-

რიული ტკივილებიც იგულისხმება (გავიხსენოთ დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანული-

სანი”, სადაც მეფე მთელი ერის, ქვეყნის ცოდვებს ტვირთულობს და ინანიებს...). თეიმურაზ 

პირველისთვის, როგორც პიროვნებისთვის, ეს ყოველივე სინანულია, მძიმე ჯვარია, მძიმე 

ტვირთია,   მაგრამ უნდა ატაროს როგორც მეფემ, როგორც ერის ამქვეყნიურმა მოძღვარმა... 

სწორედ ამაშია ის უდიდესი მისია, რომელიც მეფეს ევალება, ღმერთისაგან დაკისრებული ვა-

ლი და მისია მიწიერ სივრცეში შესასრულებელი და, მით უმეტეს, შემოქმედს, რადგან ის არის 

შუამავალი ღმერთსა და ადამიანს, ზეციურსა და ამქვეყნიურს შორის, მან უნდა შეძლოს ამ მძი-

მე ჯვრის გოლგოთაზე ატანაც და ღვთაებამდე ამაღლებაც, საიდანაც ნათლის სხივი უნდა მოჰ-

ფინოს ცოდვით აღვსებული ადამიანის მიწიერ ჭურჭელს, ისევ უკვდავების რწმენით რომ გააძ-

ლიეროს და აცხოვნოს. 

ამ მადლით არის აღსავსე თეიმურაზ პირველის მთელი შემოქმედება, რასაც ადასტუ-

რებს ლექსიც „ანბანთ-ქება”, სადაც კიდევ ვკითხულობთ: და „კარს ვერ შევვლი სამოთხისას, 

თუ ცოდვასა დამითვლიდეს” (1, 151). 

ამ შემთხვევაში ნათლად იკვეთება სინანულის განცდის მქონე ადამიანის სულიერი მდ-

გომარეობა, სურვილი მონანიებისა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი გზა ადამიანის ფერისცვა-

ლებისა, საღვთო წიაღისაკენ რომ აპყრობს თვალს... მისი შემოქმედება სავსეა სინანულის განც-

დით. „მეფე-პოეტი თავს სიცოცხლეშივე დამარხულად მიიჩნევს, ამისთვის იგი მონანული გახ-

და; მისი სინანული იმდენად ღრმაა, რომ ცრემლის გუბეც კი უდგას. ღრმადმორწმუნე ადამია-

ნი აღნიშნავს, რომ, თუ კაცთა ცოდვები არსებობს, მისი შენდობა ცრემლით=სინანულით შეიძ-

ლება” (2, 130), ცრემლით აღვსებული სინანული, ზედაპირულად თუ ღრმად, თვალსაჩინოდ 

თუ დაფარულად მის ყველა ნაწარმოებში ჩანს.  

მეფე-პოეტი კაცთა ცოდვების გასაცნობიერებლად ისევ იესოს ჯვარცმის ეპიზოდს მიმა-

რთავს, რათა არ იქნეს დავიწყებული მთავარი - იესოს მიერ სისხლის დაღვრა, მომასწავებელი 

მსხვერპლის შეწირვისა, მათი ცოდვების დასახსნელად გაღებული მსხვერპლისა, ადამიანთა 

ხსნად მოვლენილი; ეს მსხვერპლი გასაცნობიერებლად იმისა, ვინ არის ადამიანი, რომელი 

გზით უნდა წარმართოს მიწიერი არსებობა, რომელიც მოიცავს სიკეთეს, ლოცვას, სინანულს... 

იესოს ჯვარცმის ეპიზოდში მეფე-პოეტი ხაზს უსვამს მის მოთმინებას წამების დროს, დათმე-

ნით იგი განერიდა ჯოჯოხეთს, ძელზედ ამაღლებით ბოროტი სძლია და, რაც მთავარია: და 

„რუ სისხლისა და წყალისა ჩვენდა ხსნად გარდამოეცა” (1, 151), - წერს პოეტი. 

იესო ქრისტე თავისი ჯვარცმით მიწიერებაზე ამაღლდა, ამავე დროს, ცოდვილ კაცობ-

რიობას მისცა შესაძლებლობა ცხოვრების მანძილზე თანდათანობითი ღვაწლის აღსრულებით, 

ღმერთისადმი მსახურებით, ხსოვნებით, მისი მცნებების მიხედვით არსებობა და საერო ცხოვ-

რების წინაშე მისიის კეთილად აღსრულებით ღვთაების წიაღს მიუახლოვდეს, საკუთარი მიწი-

ერი სხეულის სიწმინდეს მიაპყროს ყურადღება და შინაგანი ხედვა, მიწიერი ცხოვრების ყოვე-

ლი დღე, ყოველი ნაბიჯი თუკი სისხლის დათხევას მოასწავებს, რაც მსხვერპლის გაღების ტო-

ლფასია და სიწმინდისკენ წარიმართება... 

ადამიანის ცოდვები აურაცხელია, ამა თუ იმ სიმძიმის, რომელთა შემცირება და შემსუ-

ბუქებაა საჭირო, სამოთხის კარს რომ მიუახლოვდე, რათა შეაღწიო უფრო უკეთეს სამყაროში, 

უფლის მიერ დაწესებულ სასუფეველში, სადაც ნეტარნი წარსდგებიან მხოლოდ. 

მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის ლექსი „ანბანთ-ქება”, როგორც დასაწყისში შევნიშნეთ, 

მხოლოდ ერთი-ორი საკითხით არ ამოიწურება, იგი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა: ჟანრი, 

აღნაგობა, ლექსის საზომი, სათქმელი, მაგალითად, ღვთისმშობლის განსაკუთრებულობის წინ 

წამოწევა და ა. შ.... რაც შემდეგ შრომებში აისახება შემოქმედის სხვა ნიმუშებში გადმოცემულ 

საკითხებთან ერთად,  ამჯერად დავამატებთ, რომ მეფე-პოეტის ბევრის ტევადი პოეზიის ნი-
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მუშები ქართული მწერლობის უკვდავი ძეგლებია, რომელთაც მკითხველს კიდევ ერთხელ შე-

ახსენა და დაანახა საღვთისმეტყველო სიბრძნის აუცილებლობა, გადმოტანილი მიწიერ სამყა-

როში, რადგან ადამიანის ამქვეყნიური არსებობა ღვთაებისაგან დაშორებით შეუძლებელია, 

ამიტომ მისი ცხოვრების მიზანი კვლავ ღმერთისაკენ სწრაფვა უნდა იყოს და ეს მისია შეასრუ-

ლა თეიმურაზ პირველის სულიერებით ნაზავმა მხატვრულმა სიტყვამ.    
გამოყენებული ლიტერატურა: 

Reference: 

1.ბარამიძე, ალ. თეიმურაზ პირველი, წიგნში: თეიმურაზ პირველი, თხზულებათა სრული კრებული, ტე-

ქსტი, გამოკვლევა, ლექსიკონი ალ. ბარამიძის და გ. ჯაკობიას რედაქციით, ტფილისი, 1934. Baramidze, 

Al. (1934), Teimuraz I, in book: Teimuraz I, Full collection of writings, texst, research, dictionary, Tbilisi. 

2. ბეთხოშვილი, დ. სიკვდილ-სიცოცხლის პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში (იაკობ ცურტაველის 

„წმიდა შუშანიკის წამება”, თეიმურაზ პირველის „წამება ქეთევან დედოფლისა”), თბილისი, 2012. 

Betkhoshvili, D. 2012, The Problem of Life and Death in Old Georgian Literature (Martyrdom of the Holy Queen 

Shushanik by Iakob Tsurtaveli, Martyrdom of Queen Ketevan by Teimuraz I), Tbilisi.  

3. ცაიშვილი, ს. ლიტერატურული წერილები, თბილისი, 1966. Tsaishvili,  S. 1966, Letters on Literature, 

Tbilisi. 

4. გუგუშვილი, მ. წერილები ქართულ ლიტერატურაზე, თბილისი, 1990. Gugushvili, M. 1990, Letters on 

Literature, Tbilisi. 
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Preparation of Epistolary Heritage for Publishing 

ეპისტოლარული  მემკვიდრეობის  გამოსაცემად მომზადება  

 
რეზიუმე: დიდია საზოგადოებისა და მეცნიერების ინტერესი ეპისტოლარული  მემკვიდრეობისადმი. ამ  

ინტერესზე  მეტყველებს  ის ფაქტიც,  რომ დღეს  პირადი  წერილები  არა მარტო მწერლის თხზულება-

თა სრული კრებულების, არამედ რჩეულების განუყრელ შემადგენელ ნაწილადაც კი იქცა.        

ეპისტოლარული მემკვიდრეობის გამოცემას წინ უსწრებს მასალის შეგროვებისა და ძიების რთული 

პროცესი. ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაში, ისევე როგორც მხატვრულ შემოქმედებაში, აისახება მწერ-

ლის იდეური ზრდა, მისი თვალსაზრისის განვითარებისა და ჩამოყალიბების პროცესი. მწერლის მხატვ-

რული და ეპისტოლარული მემკვიდრეობის სრულყოფილი მეცნიერული გამოცემა შესაძლებელია მხო-

ლოდ დიდი წინდახედულობისა და საქმის ცოდნით, ყველა არსებული მასალის ღრმა და დაკვირვებუ-

ლი შესწავლით.                                             

საკვანძო სიტყვები: ეპისტოლარული, წყარო, აკადემიური, ტექტსოლოგი, მხატვრული. 

 

Abstract:  The interest of society and science is important for epistolary heritage. This interest also is demonstrat-

ed by the fact that today's personal letters have become not only a complete collection of writer's writings but 

also an integral part of the selected ones. A complex process of collecting and searching material precedes the 

epistolary heritage publishing. The ideal growth of the writer is reflected in the epistolary heritage, as well as in 

the fiction, also the development process of his viewpoints. The complete scientific publishing of the writer's fic-

tion and epistolary heritage can be done only with a profound understanding of the work and thorough study of 

all existing material.  

Keywords: epistolary, source, academic, textologist, fiction. 
 

The study and publication of the epistolary heritage of the writer and public figure is of great 
importance to the scientists. Personal letters help us not only to specify the details of the biographical 
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details of the author through many of the facts that cannot be verified by other documents. It allows us 
to clearly see what is whole or partially unknown to scientists, or otherwise known in official docu-
ments or memoirs. 

The epistolary heritage is one of the most accurate narrators of the majority of the author's sto-
ries - we say the majority, because sometimes, personal letters can have a conscious or ignorant distor-
tion of the fact. However, in most cases, epistolary heritage is one of the most important sources of 
study of the author's life and the spiritual world. 

In personal letters, the author's view of literature, policy, history of creation of public works 
and many other interesting issues can be expressed. It is therefore obvious that the issue of the episto-
lary heritage has the great importance of science. Nevertheless, the question whether the publisher has 
the right to put on the sunlight and make the subject of the discussion and evaluation of the public his 
creation, in which all his spiritual world and often the most remarkable feelings are expressed – that 
caused disputes and diverged for years. 

There is a great interest of reader society and science towards epistolary heritage. This interest 
also is demonstrated by the fact that today's personal letters have become not only a complete collec-
tion of writer's writings but also an integral part of the selected ones. Frequently, full writings and se-
lected ones of writers and public figures are published as an independent book.  

Now there is no question of issuing personal letters of outstanding people. There is no longer a 
violation of legal and ethical norms in the epistolary heritage. However, of course, this does not mean 
that all personal letters, without exception, provide to a massive reader and publish them on a multi-
issue magazine and newspaper paper. 

The material should be strictly selected for the massive editions. As for the highest type of pub-
lication - academic, it is indisputable that every word out of the writer's pen is to be included. That is 
why the circulation of academic editions is usually strictly restricted. 

A complicated process of collecting and searching material precedes the publishing of the epis-
tolary heritage that is related to difficulties than obtaining the texts of the fiction work. Epistolary her-
itage is largely dispersed in archives and families of different persons. The letter of the same person 
may be protected in different cities, even in different countries. 
The collection of personal letters is the first and the most difficult step in the publishing of epistolary 
heritage. After collection of epistolary heritage the publisher is obliged to find the identity of the ad-
dresses of the letters. After collecting material and clarifying the addressee, the publisher will have new 
issues – putting the dates on letters. 

The textologist is also obliged to verify and supplement the author's short date. To this end, it 
requires knowledge and consideration of different materials. Dating letters is one of the most important 
study issue for the publisher. It is not enough to give a thorough analysis of facts for accurately dating 
the letters but it is necessary to analyze the works of the writing and the whole of his archive, the 
memoirs around it, the periodic publications of that period and the public, political and cultural situa-
tion. In addition, all the work done for dating the letter by the publisher should be shown in the com-
ments of letter.  

The next step working on epistolary materials is the arrangement. There is no doubt that the 
epistolary heritage, as well as fiction creations, reflects the writer's ideal growth, the development of its 
viewpoints. Therefore, it is correct to locate the epistolary material chronologically. 

The principle of chronological order of epistolary material allows the reader to consistently vis-
ualize the variability of the author's opinions and get acquainted with his interest in different periods 
of time. The chronological principle of epistolary material deployment is a recognized principle in 
modern textology. However, this principle is repeatedly violated even in scientific publications. Textu-
als who reject the epistolary heritage arrangement of the common chronology, group the letters by ad-
dresses. 

Such arrangement of epistolary heritage has its advantages. It easily simplifies the reader to see 
the author's attitude towards a certain person. However, the arrangement of epistolary heritage by the 
addresses prevents the researcher to observe the author's ideological-political beliefs and artistic views. 
Thus, the epistolary material gives us the conclusions of the author's viewpoint, and therefore the cor-
rect understanding of the author's creativity, its study and publication should be chronologically pub-
lished. 

When preparing the epistolary material for publishing, as well as publishing all other material, 
one of the most important issues is to select the main source and determine the text. Following the 
origin of the letter, the copy in the author's archive is the most reliable source for the main text. How-
ever, if the draft is not kept in the writer's archive, the textologist uses the printed text of the author or 
copies copied by others. A thorough study of all existing materials is required to find among the sources 
the most closest and reliable source of the text of the author. 
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In academic editions of personal letters, as in fiction writings, it is not desirable to make cou-
plings. Couplings can be made in selected and massive editions. What's awkward and unwelcome in 
massive editions remains largely in scientific publications. 

In the text of the personal letters, you may find stylistic incompatibilities and grammatical er-
rors. The scientific edition should not correct these kinds of errors, since it is also important for the re-
searcher how a public servant or even a writer used a language. In the scientific edition should be cor-
rected only the erroneous errors of the author, which is due to negligence or speed. 

In the text of the personal letters, the publisher must fill the short words used by the author. In 
addition, if the author loses any word not because of lack of a place, it usually writes so and it will not 
be difficult for the reader to read it, it may remain in the text in short form. For example: Geo or Geor-
gia, St-ies for Stories, etc. If we write these words entirely, then in the notes it is sufficient to indicate 
that this word is used in short form by the author. This is series of corrections that do not make any 
harm to the text and on the contrary, making it easier for readers to understand. 

Thus, the complete scientific edition of the fiction and epistolary heritage of a certain author is 
possible only through the profound and obscure study of all the available material knowledge.  
 
References: 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. Fundamentals of Textology (I), Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, "Science", 1970, Tbilisi. 

2. Textographic Issues (I), Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, "Science", 1983, Tbilisi. 

3. Javakhishvili, I. Georgian Writer - Expert, or Paleography, 1949, Tbilisi.  

 

 

1005 

ეკატერინე გოგიაშვილი 

Ekaterine Gogiashvili 

ფილოლოგიის დოქტორი 

Doctor of Philology 

ევროპული უნივერსიტეტი 

European University 

 

სიყვარულის საკითხის ინტერპრეტაციისათვის „ვეფხისტყაოსანში” 

 Interpretation of the Love Issue in „The Knight in the Panther's Skin" 

 
რეზიუმე: „ვეფხისტყაოსანში” არსებობის, ადამიანის სიცოცხლის საფუძველი სიყვარულია. სიყვარულია 

ყოველგვარი წონასწორობისა და ჰარმონიის საფუძველი პოემაში. რუსთაველი ყველაზე ფართო გაგებით 

მოიაზრებს ამ ფენომენს და მასში  მიჯნურობას, მეგობრობას და მოყვასის სიყვარულს გულისხმობს. გან-

საკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ რუსთაველის მიჯნურობა, ანუ ხორციელი სიყვარული, სულიე-

რი და ხორციელი გრძნობის თანაზიარობით გამოირჩევა. თავისი არსითა და „ამაღლების” უნარით, „ხა-

ნიერებითა” და სიდიადით იგი საზეო სიყვარულს მიეახლება და ამასთანავე, ხორციელი გამოხატულე-

ბაც გააჩნია. სიყვარულის კანონით ცხოვრება „ვეფხისტყაოსნის” მხატვრული სამყაროს ყველა ბინადა-

რის აუცილებელი მოვალეობაა.  

საკვანძო სიტყვები: ქალ-ვაჟის სიყვარული, საღმრთო სიყვარული, მეგობრობა,    მოყვასის სიყვარული. 

Abstract:    The basis of human life is love in „The Man in the Panther’s Skin“.  Love is the basis for   harmony in 

the poem. Rustavrli understands this phenomenon in the broadest sense implies love, friendship. It should be 

noted, that Rustaveli's love is marked by the sharing of spiritual and fleshly feelings. With its essence and raising 

ability, on the basis of eternity and in the darkness, it rises up to the height of divine love and in addition Rustvel-

ian love has a fleshly expression. Life with law of Love   is the necessary duty of all the inhabitants of the artistic 

world of this great masterpiece.  

Keywords: Love, Spiritual love, Friendship, Human love. 

 

„ვეფხისტყაოსანში” არსებობის, ადამიანის სიცოცხლის   ყოველგვარი წონასწორობისა 

და ჰარმონიის საფუძველია სიყვარული. ყოველგვარი ურთიერთობა თუ პერსონაჟთა ქცევა 

„ვეფხისტყაოსანში” სიყვარულით არის განსაზღვრული. სიყვარული პოემის ღერძია, რომლის 

ირგვლივ ბრუნავს „ვეფხისტყაოსნის” სამყარო, ისევე, როგორც მზის ირგვლივ მისი გალაქტიკა. 
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რუსთაველი ყველაზე ფართო გაგებით მოიაზრებს ამ ფენომენს, რომელიც შემდგომ კონკრეტ-

დება იმისდა მიხედვით, თუ ვის მიემართება. 

გრძნობის უმაღლესი გამოხატულებაა სიყვარული უზენაესისადმი. ყველას არ ძალუძს 

იტვირთოს ამგვარი გრძნობა, რადგან მისი ტრფობის საგანი ყოველივეს დასაბამი უფალია. ეს 

არის ტანჯვანარევი სიამოვნება, რომელიც ყოველივეს სწირავს ღვთაებისათვის და მისივე სიყ-

ვარულით უმთავრესს – სრულყოფილებით აღვსებას. ენა ვერ გადმოსცემს ამ ნეტარების სიდი-

ადეს და არც არსებობს ამისი საჭიროება, რადგან მისი შეცნობა, გააზრება შეუძლებელია, იგი 

მარტოოდენ შეიგრძნობა. 

     „ვთქვა მიჯნურობა - პირველი და ტომი გვართა ზენათა, 

     ძნელად სათქმელი, საჭირო გამოსაგები ენათა; 

     იგია საქმე საზეო, მომცემი აღმაფრენათა; 

     ვინცა ეცდების, თმობამცა ჰქონდა მრავალთა წყენათა! 

     მას ერთსა მიჯნურობასა ჭკვიანნი ვერ  მიჰხვდებიან, 

     ენა დაშვრების, მსმენლისა ყურნიცა დავალდებიან”   2,(სტრ. 19-20).                                                       

რუსთაველი არაფერს ამბობს ამაზე მეტს, მაგრამ პოემის ჰარმონიული, ჰუმანურობით 

აღბეჭდილი სამყარო თავად წარმოადგენს ხოტბას და დიდებას მისი მიუწვდომელი ძალისას. 

პოეტი ცალკე გამოჰყოფს სიყვარულის მეორე სახეობას, ქალ-ვაჟის სიყვარულს, რომე-

ლიც სულიერი და ხორციელი გრძნობის თანაზიარობით გამოირჩევა. თავისი არსითა და „ამა-

ღლების” უნარით, „ხანიერებითა” და სიდიადით იგი საზეო სიყვარულს მიეახლება და ამასთა-

ნავე, ხორციელი გამოხატულებაც გააჩნია. 

                             „ვთქვნე ხელობანი ქვენანი, რომელნი  ხორცთა ჰხვდებიან, 

                              მართ მასვე ჰბაძვენ, თუ ოდენ არ სიძვენ შორით ბნდებიან”  2,(სტრ.21). 

პოეტის ხოტბის საგნად სწორედ ამგვარი, ღვთიურ-კაცობრივი შარავანდედით მოსილი 

სიყვარული გამხდარა, რადგან „ვეფხისტყაოსნის” გმირები მისი საშუალებით ეზიარებიან მა-

რადისობას. ამ გრძნობის კერძოობითი სახეებია: მიჯნურობა, მეგობრობა, მოყვასის სიყვარუ-

ლი.  

პოეტისათვის სიყვარული გარეგნული აღქმითვე, „თვალ-ახმით” იწყება, მაგრამ ადამია-

ნის ხატის ვიზუალური ჭვრეტა „ვეფხისტყაოსანში” რამდენადმე პირობით ხასიათს ატარებს. 

მისი გმირები მზეებრ ანათებენ, შუქით მას ეცილებიან, „წამის ყოფით” ძალუძთ დაიპყრონ მნა-

ხველთა გული, გონება და სული. ეს ნათელი, რომელიც მზის, მთვარისა და ყველა ციური სხე-

ულის ციალს აცუდებს, მათი შინაგანი სამყაროდან მოდის და გარეგან მშვენიერებას ასხივოს-

ნებს. ამდენად, „ვეფხისტყაოსნის” გმირის გარეგანი სახე და შინაგანი სამყარო მნახველთათვის 

თითქმის ერთდროულად საცნაურდება. აღქმის ამგვარი თანადროულობის გამო „ვეფხისტყაო-

სნის” ე.წ. იდეალური პერსონაჟები პირველივე ნახვისთანავე უმიჯნურდებიან ერთმანეთს და 

იბადება „მუნ თანა წასატანებელი”, მარადიული სიყვარული. ამავე კანონზომიერების დადას-

ტურებაა ჭაშნაგირი – მოხდენილი, გარეგნულად მშვენიერი ყმაწვილი კაცი, რომელიც შინაგა-

ნი სიღარიბის გამო მოკლებულია რუსთველისეული ფართო გაგების მშვენიერებას და მოკლე-

ბულია ჭეშმარიტი ტრფიალების განცდის უნარსაც. 

სახეობა სიყვარულისა „მარადისობას ადამიანურ ურთიერთობაში მოიაზრებს” (3, 174). 

ამგვარ სიყვარულს სამი ძირითადი თვისება ახასიათებს – მსხვერპლშეწირვა, ხანიერება და 

გმირის სულიერი ამაღლება. 

რუსთველისეული მიჯნურობა სატრფოს ერთადერთობას გულისხმობს. მისი სახით 

გმირი თავის უკეთეს მეს პოულობს, იმ ნახევარს აღმოაჩენს რომელიც მისი სულის ნაწილია და 

ურომლისოდაც მთელი არ შეიქმნება. მიჯნურის ერთადერთობა გამორიცხავს ჭეშმარიტი გრძ-

ნობის გამეორების შესაძლებლობას: „სხვა ჩემებრი ვერა ჰპოვო, ცათამდისცა ხელი აჰყო!“ 

2,(სტრ.534). ამით რუსთაველი ამკვიდრებს იდეას უკვდავებასთან წილნაყარი მარადიული სი-

ყვარულისა, რომელიც გმირის გამაკეთილშობილებელი ძალაა. ამაღლებული სული მზადაა 

თავისი ნებით, სიამოვნებით შეწიროს ყოველივე სატრფოს და ამ მსხვერპლშეწირვით თვითონ-

ვე მოიპოვებს საკუთარ თავს. რუსთაველი აღწერს ამის რადიკალურად საპირისპირო ხორცი-
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ელ სიყვარულსაც, რომელიც მხოლოდ ვნებაა და არა სულისმიერი ტრფობა. იგი მას სიძვას 

უწოდებს და კატეგორიულად გამიჯნავს იმ სიყვარულისაგან, რომელიც მისი ხოტბის საგანია. 

 „ვეფხისტყაოსნის” მეგობრობა მიჯნურობის სადარი, მისი მსგავსი გრძნობაა, მას იგივე 

სათავე – სიყვარული ასაზრდოებს და ისიც ადამიანს მიემართება. „სიყვარული დაბადებს მე-

გობრობას, მეგობრობა გადაარჩენს და უკვდავყოფს სიყვარულს” ( 1, 92). 

„ვეფხისტყაოსანში” მიჯნურობისა და მეგობრობის გარდა, წარმოდგენილია ყოვლისმო-

მცველი სიყვარული მოყვასისა, როგორც პოემის ჰუმანურობის საფუძველი. მოყვასის „ვეფხის-

ტყაოსნისეული” გაგება ამ ცნების ქრისტიანული გააზრების ანალოგიურია. იგი გულისხმობს 

ყველა ადამიანს, განურჩევლად სარწმუნოებრივი აღმსარებლობისა, სოციალური და ეროვნუ-

ლი ნიშნისა.  

მოყვასის სიყვარული რუსთაველს სამყაროში ზნეობრივი კოდექსის სახეს ატარებს. 

ამის გამოხატულებაა ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გაცემული, თითქოსდა, „ზეცით ნაბუქალ” წყა-

ლობა, რომელსაც „საბოძვარ-ხშირი გმირები განურჩველად მიაგებენ „დიდსა” და „მცირეს”. პო-

ემაში წარმავალი სიმდიდრის გაცემა წარუვალი საუნჯის შეკრებად მოიაზრება, რაც გმირს მა-

რადიულ სამკვიდრებელს განუმზადებს. მორალი: ,„ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად 

მოეფინების”, გვევლინება აქსიომად, რომელიც ნაწარმოებში ასახული ყველა ქვეყნისათვის ბუ-

ნებრივია და უცილობლად აღესრულება. უფრო მეტიც, იგი მეფეთა ეთიკური მრწამსი და პო-

ლიტიკური კონცეფციის საფუძველია: „რასაცა გასცემ შენია, რასც არა _ დაკარგულია!“   

ძნელია წარმოიდგინო სამყარო, სადაც ადამიანის სიყვარული იმ რანგში იქნება აყვანი-

ლი, რომ ერთი უცნობი მოყმის ტირილი ხელმწიფეთა ჭმუნვის მიზეზი ხდება. გაჭირვებული 

კაცის ხილვა ,,ვეფხისტყაოსანში” დახმარების განუზომელ სურვილს აღძრავს. შოთა რუსთავე-

ლის გმირები თვით ჭირში ყოფნის დროსაც კი არ იხევენ უკან და ვალდებულებად მიიჩნევენ 

მოყვასის წინაშე ყოველთვის აღასრულონ სიყვარულის საღმრთო ვალი. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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- ნაშრომს  წინ უნდა უძღოდეს რეზიუმე (ინგლისურად –Abstraqt, 8-10 სტრიქონი) ორ ენაზე 

(ქართული  და ინგლისური) და ასევე საკვანძო სიტყვები (3-5) ორივე ენაზე; 

- ნაშრომიც და რეზიუმეებიც აწყობილი უნდა იყოს Sylfaen –შრიფტში. შრიფტის  ზომა 11, 
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2,5 სმ.,  ზევიდან 2 სმ. და ქვევიდან 2,5 სმ.; 

- ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ზომის 8 ნაბეჭდ გვერდს, გამოყენებული 

ლიტერატურისა (არაუმეტეს 12 დასახელებისა) და რეზიუმეების ჩათვლით. გამოყენებული 

ლიტერატურის ჩამონათვალი უნდა მოსდევდეს ტექსტს, დაინომროს და დაიწყოს ლათინურ 

ანბანზე მიუხედავად ენისა და ითარგმნოს ინგლისურ ენაზე (დასავლეთევროპელ ავტორებს 

თარგმანი არ სჭირდება); 

- ტექსტში ციტირება უნდა შესრულდეს მრგვალი ფრჩხილების საშუალებით და 

ფრჩხილებს შიგნით მოთავსდეს გამოყენებული ლიტერატურის რიგითი ნომერი, რომელსაც 

მძიმე მოსდევს, ხოლო მძიმეს უნდა მოსდევდეს გვერდის მითითება - (2,15); 

- ნაშრომი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად ამობეჭდილი A4 

ზომის ქაღალდზე ერთ ეგზემპლარად, მას თავფურცელზე აუცილებელია დაერთოს ავტორის  

საკონტაქტო ინფორმაცია: სახელი, გვარი; სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა, 

მისამართი (ბინის, სამსახურის, ტელეფონის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართი). 

ამობეჭდილ სტატიასთან ერთად ავტორმა უნდა წარმოადგინოს დადებითი რეცენზია; 

- სტატიის ჟურნალში დაბეჭდვის ან დაბეჭდვაზე უარის თქმის შეტყობინება ხდება 

წარდგენიდან 3 თვის ვადაში; 

-  ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი. 

  

მისამართი:  ქ. თბილისი, ქსნის ქ. #35 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ტელეფონზე: 255 33 33, 

მაგთიფიქსი: 7 90 333353 
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