
                                                                                                                                                         დანართი N8 

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია 

კურიკულუმი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

სახელწოდება: 

 
 

ქრისტიანული ფსიქოლოგია 

უმაღლესი აკადემიური განათლების 

საფეხური: 
 
 

პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი) 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 
 
 

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ბაკალავრი 

სწავლების ენა: 
 
 

ქართული 

პროგრამის ხელმძღვანელი: 
 
 

 

პროგრამის მოცულობა: 

 
 

240 კრედიტი (1 კრედიტი = 25 საათს) 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველ საფეხურზე სწავლის 

უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხორციელდება შიდა გამოცდების 

შედეგების მიხედვით - ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტი მოამზადოს თანამედროვე სტანდარტების 



 
 

შესაბამისად იმგვარად, რომ მან შეძლოს უპასუხოს თანამედროვე საზოგადოების 

მოთხოვნებს, შეძლოს კვალიფიციური დახმარება გაუწიოს ქრისტიანული ეკლესიის 

მრევლს, მართლმადიდებლურ სკოლებსა და გიმნაზიებს. ამასთან, განავითაროს 

საკუთარი შესაძლებლობები. შეისწავლოს და პრაქტიკაში გამოიყენოს პიროვნების 

კვლევისა და მისი ქცევის მოდიფიკაციის მეთოდები, განიხილოს ისინი 

მართლმადიდებლურ ჭრილში და მოარგოს ისინი ქრისტიანული ანთროპოლოგიის 

პრინციპებს. 

 

 

 

სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

 

სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს 

თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ 

გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების 

გაცნობიერება; 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

• აითვისონ ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების 

თეორიული საფუძვლები 

• გააცნობიერონ მართლმადიდებლური 

ფსიქოლოგიის როლი და სპეციფიკა 

• აითვისონ თანამედროვე ფსიქოლოგიური 

მიმდინარეობები, რომლებიც შეისწავლიან 

შემეცნებით პროცესებსა და ქცევის სტრუქტურას, 

მათ საფუძვლად მდებარე პროცესებსა და  ქცევის 

სტრუქტურას, მათ საფუძვლად მდებარე პროცესებსა 

და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს   განიხილავს 

მართლმადიდებლური კუთხით  

• შეიძინონ ქრისტიანულ ფსიქოლოგიასა და 

ანთროპოლოგიაში დაგროვილი ცოდნა და 

გააცნობიერონ მათი ძირითადი პოსტულატები 

 

ცოდნის პრაქტიკაში სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 



გამოყენების უნარი 

 

 

ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება 

პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან 

პრაქტიკული ხასიათის პროექტის 

განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული 

მითითებების შესაბამისად; 

• თეორიული ფსიქოლოგიური საკითხების 

პრაქტიკაში გამოყენება 

• მცირე მასშტაბის კვლევის დამოუკიდებლად 

ჩატარება, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი 

• გააანალიზონ პიროვნების ქცევის თავისებურებები 

განსხვავებულ სიტუაციებში 

• სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელთა 

ფსიქოლოგიური პრობლემების შეფასება, 

კონსულტირება 

• ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში 

დაკავშირებული პერსონალის შერჩევასა და 

მართვის საკითხებთან დაკავშირებული საკითხების 

გადაწყვეტა 

• სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარება   

• მოძღვართან თანამშრომლობა მრევლის წევრთა 

ფსიქოლოგიური პრობლემების მოგვარების მიზნით, 

ფსიქოლოგიური კონსულტირება 

 

დასკვნის უნარი 

 

 

სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების 

შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული 

მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი 

სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული 

მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული 

დასკვნის ჩამოყალიბება; 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

• პროფესიული ინფორმაციის კრიტიკულად 

გაანალიზება 

• ლოგიკური მსჯელობა, დისკუსიებსა და 

დიალოგებში მონაწილეობა 

• ანალიზისა და სინთეზის კოგნიტური უნარების 

რეალიზება 

• ცოდნისა და გააზრების საფუძველზე გამოტანილი 

დასკვნების ლოგიკურად დასაბუთება და საჯაროდ 

აუდიტორიის წინაშე წარდგენა 

კომუნიკაციის უნარი 

 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და 

გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური 

წერილობითი ანგარიშის მომზადება და 

ინფორმაციის სპეციალისტებისა და 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

• კოლეგებისა და არასპეციალისტებისათვის ცოდნისა 

თუ კვლევის შედეგების ლოგიკურად, გასაგებად და 

თანმიმდევრულად გადაცემა 



არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა 

ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; 

• სპეციალისტთა ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა, 

პასუხისმგებლობის გონივრული წილის აღება და 

გადანაწილება 

• ეფექტური კომუნიკაცია 

• პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით 

სწავლის უნარი 

 

 

საკუთარი სწავლის პროცესის 

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად 

შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების 

დადგენა; 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

• საკუთარი სწავლის პროცესის მენეჯმენტი, 

პროფესიულ თვითგანვითარებაზე მიმართული 

აქტივობების განხორციელება 

• პირადი სასწავლო დროისა და სასწავლო 

რესურსების მართვა 

• სწავლის პროცესისა და შედეგის თვითშეფასება, 

შემდგომი საჭიროებების განსაზღვრა 

• სასწავლო ლიტერატურასთან დამოუკიდებელი 

მუშაობა 

• თვითმოტივირება, სწავლისადმი მზაობა, არჩევანის 

გაკეთება პირადი ინტერესებისა და უნარების 

გათვალისწინებით 

• ახალ, უცნობ ინფორმაციაში ორიენტირება, მასალის 

ორგანიზება დასწავლისათვის 

ღირებულებები 

 

 

ღირებულებების ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად 

სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

• პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა 

• მულტიკულტურულ გარემოში ტოლერანტული 

თანაცხოვრება და პროფესიული საქმიანობის 

წარმართვა დისკრიმინაციის ყოველგვარი 

გამოვლინების გარეშე 

• კვლევებში მონაწილე ადამიანების მონაცემებისა და 

შედეგების ანონიმურობის შენარჩუნება 

• ცდისპირთა ადვოკატირება (საჭირების მიხედვით) 

• სტიგმისა და სეგრეგაციის საპირისპიროდ 

ინტერგირებისა და ინკლუზიის პრინციპების 



გატარება 

• შედეგების კეთილსინდისიერად და  

ხელმისაწვდომად წარმოჩენა 

 

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა 

(დატვირთვა) 

 

 

 

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

● ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

● პრაქტიკულ მეცადინეობას 

● დამოუკიდებელ მეცადინეობას 

● გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

 

 

 

მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა.  

სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 

დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

● (A)ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

● (B)ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 %; 

●(C)კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 %; 

● (D)დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

● (E)საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება: 

● (FX)ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

●(F)ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ  

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 

უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 

შეფასების ფორმა: 

● შუალედური შეფასება 

● დასკვნითი შეფასება 

შეფასების მეთოდი: 

● ტესტი 



● ზეპირი გამოკითხვა 

● ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 

● დაკვირვება და დემონსტრირება 

სწავლის მეთოდები 

 

 

 

● თეორიული სწავლება 

● პრაქტიკული მეცადინეობა 

● სასწავლო პრაქტიკა 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსი 

 

 

 

 

დასაქმების სფერო 

 

 

 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

დამტკიცების თარიღი: 

 

 

 

 

 

 

 



 

სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კურსები/ 

მოდულები/საგნები 
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1. ძველი აღთქმა I 4 42     100 

2. ძველი აღთქმა II 4 42     100 

3. ძველი აღთქმა III 4 42     100 

4. ძველი აღთქმა IV 4 42     100 

5. ძველი აღთქმა V 4 42     100 

6. ძველი აღთქმა VI 4 42     100 

7. ძველი აღთქმა VII 4 42     100 

8. ძველი აღთქმა VIII 4 42     100 

9. ახალი აღთქმა I 4 42     100 

10. ახალი აღთქმა II 4 42     100 

11. ახალი აღთქმა III 4 42     100 

12. ახალი აღთქმა IV 4 42     100 

13. ახალი აღთქმა V 4 42     100 

14. ახალი აღთქმა VI 4 42     100 

15. ახალი აღთქმა VII  4 42     100 

16. ახალი აღთქმა VIII 4 42     100 

17. დოგმატური ღვთისმეტყველება I 3 28     75 

18. დოგმატური ღვთისმეტყველება II 3 28     75 

19. პატროლოგია I 3 28     75 

20. პატროლოგია II 3 28     75 

21. ეკლესიის ისტორია I 3 28     75 

22. ეკლესიის ისტორია II 3 28     75 



23. ეკლესიის ისტორია III 3 28     75 

24. ეკლესიის ისტორია IV 3 28     75 

25. რელიგიათმცოდნეობა I 3 28     75 

26. რელიგიათმცოდნეობა II 3 28     75 

27. საეკლესიო სამართალი I 3 28     75 

28. საეკლესიო სამართალი II 3 28     75 

29. ლიტურგიკა I 3 28     75 

30. ლიტურგიკა II 3 28     75 

31. საქართველოს ისტორია I 4 42     100 

32. საქართველოს ისტორია II 4 42     100 

33. საქართველოს ეკლესიის ისტორია I 4 42     100 

34. საქართველოს ეკლესიის ისტორია II 4 42     100 

35. უცხო ენა I 5 56     125 

36. უცხო ენა II 5 56     125 

37. უცხო ენა III 5 56     125 

38. უცხო ენა IV 5 56     125 

39. ახალი ქართული ენა I 4 42     100 

40. ახალი ქართული ენა II 4 42     100 

41. ძველი ქართული ენა I 3 28     75 

42. ძველი ქართული ენა II 3 28     75 

43. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია I 3 28     75 

44. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია II 3 28     75 

45. ახალი ქართული ლიტერატურა I 3 28     75 

46. ახალი ქართული ლიტერატურა II 3 28     75 

47. ფილოსოფია I 3 28     75 

48. ფილოსოფია II 3 28     75 

49. აკადემიური წერა I 3 28     75 

50. აკადემიური წერა II 3 28     75 

51. ფსიქოლოგიის საფუძვლები I 3 28     75 

52. ფსიქოლოგიის საფუძვლები II 3 28     75 

53. სოციალური ფსიქოლოგია I 3 28     75 

54. სოციალური ფსიქოლოგია II 3 28     75 

55. პრაქტიკული ფსიქოლოგია I 3 28     75 

56. პრაქტიკული ფსიქოლოგია II 3 28     75 

57. ფსიქოთერაპია I 3 28     75 

58. ფსიქოთერაპია II 3 28     75 

59. ფსიქოლოგიის მეთოდები I 3 28     75 



60. ფსიქოლოგიის მეთოდები II 3 28     75 

61. მართლმადიდებლური ფსიქოლოგია I 3 28     75 

62. მართლმადიდებლური ფსიქოლოგია II 3 28     75 

63. განვითარებისა და განათლების ფსიქოლოგია I 3 28     75 

64. განვითარებისა და განათლების ფსიქოლოგია II 3 28     75 

65. პათოფსიქოლოგია I 3 28     75 

66. პათოფსიქოლოგია II 3 28     75 

67. სამოძღვრო ფსიქოლოგია I 3 28     75 

68. სამოძღვრო ფსიქოლოგია II 3 28     75 

69. ფსიქოთერაპიული მიმდინარეობები I 3 28     75 

70. ფსიქოთერაპიული მიმდინარეობები II 3 28     75 

71. ქრისტიანული ფსიქოლოგია I 3 28     75 

72. ქრისტიანული ფსიქოლოგია II 3 28     75 

73. ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები I 3 28     75 

74. ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები II 3 28     75 

75. მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია I 3 28     75 

76. მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია II 3 28     75 

77. ქრისტიანული პედაგოგიკა I 3 28     75 

78. ქრისტიანული პედაგოგიკა II 3 28     75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სწავლის  შედეგების რუქა 

სასწავლო კურსები/ 

მოდულები/საგნები 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

კომუნიკაც

იის უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებულებ

ები 

1. ფსიქოლოგიის საფუძვლები (მოკლე კურსი)1 ×     × 
2. ფსიქოლოგიის საფუძვლები (მოკლე კურსი)2  ×     
3. სოციალური ფსიქოლოგია  × ×    
4. კომუნიკაცია (სოციალური უნარების ტრენინგი)    ×   
5. ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები     × × 
6. ფსიქოდიაგნოსტიკა       
7. პათოფსიქოლოგია       
8. ინკლუზიური განათლების ფსიქოლოგია       
9. განვითარების ფსიქოლოგია       
10. განათლების ფსიქოლოგია       
11. ფსიქოლოგიის ისტორია       
12. ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიმდინარეობები       
13. ბავშვის ფსიქოლოგია       
14. სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური       
15. პიროვნების ფსიქოლოგია       
16. ქრისტიანული ფსიქოკონსულტირების საფუძვლები       
17. განწყობის ფსიქოლოგია       
18. პრაქტიკუმი ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში       

19. ორგანიზაციული და მართვის ფსიქოლოგია       

20. სამოძღვრო ფსიქოლოგია       
21. ნეიროფსიქოლოგია       
22. ფსიქოსომატიკა       
23. ქრისტიანული პედაგოგიკა       
24. ქრისტიანული ფსიქოლოგია და ასკეტიკა       

 



საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსი 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

1. ფსიქოლოგიის საფუძვლები (მოკლე 

კურსი)1 
დეკ. დავით ციცქიშვილი მაგისტრი 

2. ფსიქოლოგიის საფუძვლები (მოკლე 

კურსი)2 
დეკ. დავით ციცქიშვილი მაგისტრი 

3. სოციალური ფსიქოლოგია მაკა ხარშილაძე მეცნიერებათა დოქტორი 

4. კომუნიკაცია (სოციალური უნარების 

ტრენინგი) 
მაკა ხარშილაძე მეცნიერებათა დოქტორი 

5. ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები   

6. ფსიქოდიაგნოსტიკა ნათია წერეთელი მეცნიერებათა დოქტორი 

7. პათოფსიქოლოგია ნათია წერეთელი მეცნიერებათა დოქტორი 

8. ინკლუზიური განათლების 

ფსიქოლოგია 
  

9. განვითარების ფსიქოლოგია ლელა ტყეშელაშვილი დოქტორანტი 

10. განათლების ფსიქოლოგია ლელა ტყეშელაშვილი დოქტორანტი 

11. ფსიქოლოგიის ისტორია   

12. ფსიქოლოგიის თანამედროვე 

მიმდინარეობები 
  

13. ბავშვის ფსიქოლოგია   

14. სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური   

15. პიროვნების ფსიქოლოგია სოფიკო გოგოჩაშვილი მაგისტრი 



16. ქრისტიანული ფსიქოკონსულტირების 

საფუძვლები 
სოფიკო გოგოჩაშვილი მაგისტრი 

17. განწყობის ფსიქოლოგია   

18. პრაქტიკუმი ექსპერიმენტულ 

ფსიქოლოგიაში 
  

19. ორგანიზაციული და მართვის 

ფსიქოლოგია 
  

20. სამოძღვრო ფსიქოლოგია სოფიკო გოგოჩაშვილი მაგისტრი 

21. ნეიროფსიქოლოგია   

22. ფსიქოსომატიკა   

23. ქრისტიანული პედაგოგიკა ავთანდილ ასათიანი მეცნიერებათა დოქტორი 

24. ქრისტიანული ფსიქოლოგია და 

ასკეტიკა 
დეკ. დ.ციცქიშვილი მაგისტრი 

 


