
 დანართი 1 
საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ–კურსი  

 

კურსის სახელწოდება: სომხეთი დღეს და გუშინ 

კურსის მოცულობა: 18 საათი 

კურსის ხელმძღვანელი: დალი ჩიტუნაშვილი (თსუ ჰუმატიტარული ფაკ.-ის ასისტ.პროფ.) 

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლები: დალი ჩიტუნაშვილი (თსუ ჰუმატიტარული 

ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი); 

ლელა ჯეჯელავა(თსუ ენების ცენტრის პედაგოგი). 

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული თანამშრომლები, 

რომელთაც უწევთ განხილულ საკითხებთან შეხება (საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რეინტეგრაციის 

სამინისტრის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლების სამინისტროს თანამშრომლები), 

დასახელებული საკითხებით დაინტერესებული პირები. 

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: კურსს არ გააჩნია განსაკუთრებული წინაპირობა. 

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს სომხეთის 

ისტორიის საკვანძო საკითხები, ქვეყნის თანამედროვე მდგომარეობა და საქართველოსთან 

ურთიერთობის პრობლემები. კურსის მოსმენის შედეგად მსმენელს ეცოდინება სომხეთის ისტორიის 

მოკლე კურსი, ის  შეძლებს ორიენტირებას საქართველოსა და სომხეთის ურთიერთობებში 

თანამედროვე ეტაპზე, შეეძლება მოსმენილ თემებთან დაკავშირებით სათანადო ლიტერატურის 

მოძიება და მისი ანალიზი. 

კურსის სტრუქტურა და შინაარსი: 

 

# სესიების თემები 

 

საათების 

რაოდენობა 

თითოეული 

სესიისათვის 

ლიტერატურა 

1 სომეხთა ეთნოგენეზი, ენა და ტერიტორია, 

სომხური სახელმწიფოების წარმოქმნა, 

სომეხი ხალხის ეროვნული ამოცანები და 

მიზნები საუკუნეთა განმავლობაში, სომეხი 

მოღვაწეები, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ეს 

ამოცანები, სომხური ეკლესიის როლი ამ 

პროცესებში. 

3 სალექციო საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 

ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  



независимого развития,   
Москва 1998 

კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 

იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

2 საქართველოსა და სომხეთის 

ურთიერთობათა ისტორიიის მოკლე 

მიმოხილვა, ქართულ-სომხური საეკლესიო 

განხეთქილება და მისი შედეგები ამ 

ქვეყნების შემდგომ ურთიერთობებზე. 

 

3სალექციო საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 

ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  
независимого развития,   
Москва 1998 
კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 

იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

3 საქართველოსა და სომხეთის სასაზღვრო 

რეგიონები და მათი ტერიტორიული 

კუთვნილების საკითხი სხვადასხვა დროს, 

საქართველოს სომხური მოსახლეობის და 

თემის ისტორია. 

 

3სალექციო   საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 



ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  
независимого развития,   
Москва 1998 
კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 

იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

4 სომხეთის სახელმწიფო მმართველობის 

სისტემა (კონსტიტუცია, საპრეზიდენტო 

ინსტიტუტი, აღმასრულებელი 

ხელისუფლება, საკანონმდებლო 

ხელისუფლება, სასამართლო 

ხელისუფლება, საარჩევნო სისტემა; 

სომხეთის პოლიტიკური სპექტრი 

(სახელისუფლებო და ოპოზიციური 

პოლიტიკური ძალები და მათი გავლენა 

სომხურ საზოგადოებაზე)  

 

 

3სალექციო  საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 

ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  
независимого развития,   
Москва 1998 
კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 

იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

5 სომხეთის საგარეო პოლიტიკა და 

რეგიონული ურთიერთობები  (სომხეთ- 

3სალექციო  საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 



ა.შ.შ.-ს ურთიერთობები, სომხეთ- 

რუსეთის, სომხეთ-ირანის, სომხეთ-

ისრაელის, სომხეთ-თურქეთის 

ურთიერთობები, სომხეთის 

დამოკიდებულება საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისადმი), სომხური 

დიასპორა და მისი როლი საგარეო ქვეყნის 

პოლიტიკაში.  

 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 

ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  
независимого развития,   
Москва 1998 
კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 

იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

6 სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები 

(სახელშეკრულებო სამართლებრივი 

საფუძვლები, საერთო გეო-პოლიტიკური 

და ეკონომიკური ინტერესები, 

პრობლემები სახელმწიფოთაშორისი და 

რეგიონული ურთიერთობების 

კონტექსტში) ; ჯავახეთის საკითხი 

სომხურ- ქართულ ურთიერთობებში,  

ჯავახეთი კონფლიქტოლოგიის პრიზმაში.   

 

 

3სალექციო  საგანგებოდ ამ კურსისათვის 

დამზადებული „რიდერები“ 

შემდეგი ლიტერატურის 

მიხედვით:  

ზ. ალექსიძე, ეპისტოლეთა 

წიგნი, 1968  

გ. მაისურაძე, საქართველოს 

სომხური მოსახლეობის 

საკითხები, თბ. 1999;   

სომეხი და ქართველი 

ხალხების ურთიერთობა 

XIII-XVIIIსს-ში,თბ.1982 

რელიგიები საქართველოში, 

2008 

ივ.ჯავახიშვილი, 

საქართველოს 

საზღვრები,თბ.1919 
Армениа: проблемы  
независимого развития,   
Москва 1998 

კონფლიქტური სიტუაციები 

პოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში, თბილისი 

1998 

ლ.ხურშუდარიანი,სომეხთა 

ეროვნული 



იდეოლოგია,ერევანი 1999 

 

მასალის ნაწილი 

მოწოდებული იქნება 

სლაიდშოუს გამოყენებით 

 

 

კურსის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური რესურსები: ფართი 

ლექციების ჩასატარებლად, კომპიუტერი და პროექტორი. 

 

 

 

                                                                                                    


