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საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების,  

წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია 
 

1. ზოგადი ნაწილი 

1.1. საბაკალავრო ნაშრომი არის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც ბაკალავრი ამზადებს სწავლის პერიოდში, 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის ღია სხდომაზე საჯარო დაცვისათვის; 

1.2. ნაშრომი ასახავს ბაკალავრის ცოდნის დონეს და სათანადო კომპეტენციას, არჩეული 

სპეციალობის სფეროში; ასევე შემოქმედებითი და კვლევის უნარ-ჩვევების 

შესაბამისობას, საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;  

1.3. ნაშრომის დაცვაზე ბაკალავრი დაიშვება საბაკალავრო პროგრამით 

გათვალისწინებული სავალდებულო 220 კრედიტის მოპოვების შემდგომ; 

1.4. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ეფუძნება უნივერსიტეტში მომქმედ ბაკალავრთა 

ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების წესებსა და საბაკალავრო პროგრამით 

გათვალისწინებულ კომპონენტებს; 

1.5. ბაკალავრი ირჩევს თემის ხელმძღვანელს, უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალიდან (დასაშვებია მოწვეული პროფესორიც, რომელსაც აქვს შესაბამისი 

გამოცდილება). 

 

2. საბაკალავრო ნაშრომის თემა 

2.1. საბაკალავრო ნაშრომის თემა შეირჩევა ბაკალავრისა და თემის ხელმძღვანელის 

მოსაზრებათა შეჯერების საფუძველზე; 

2.2. საბაკალავრო ნაშრომის თემა უნდა იყოს აქტუალური – რეფერატული, მიმოხილვითი 

ან კვლევითი (რაოდენობრივი, თვისობრივი) ხასიათის;  

2.3. საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, შერჩეული საბაკალავრო ნაშრომის 

დასახელებას და ხელმძღვანელის ვინაობას წარუდგენს დეკანს (VIII სემესტრის 

არაუგვიანეს I კვირისა). 

 

3. საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვამდე გასავლელი ტექნიკური პროცედურები: 

 ბაკალავრმა თემაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს VIII სემესტრის პირველივე კვირიდან, 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის და თემის არჩევისთანავე;   

 1-დან მე-15 კვირამდე, ბაკალავრი მუშაობს საბაკალავრო ნაშრომზე; 

 მე-15 კვირის მეორე ნახევარში, დასრულებულ ნაშრომს განიხილავს საბაკალავრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელი (3 დღის ვადაში) და წერს დასკვნას; 

 მე-16 კვირის განმავლობაში, კათედრებზე ხდება საბაკალავრო ნაშრომების წინასწარი 

განხილვა/აპრობაცია (რომელიც არ ფასდება ქულებით) და ის აუცილებელი პირობაა 

ნაშრომის საჯაროდ დაცვისათვის;  

 მე-17 კვირის პირველ ნახევარში, ბაკალავრს საშუალება ეძლევა, გაითვალისწინოს 

წინასწარ განხილვაზე მიღებული შენიშვნები და რეკომენდაციები; 
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 მე-17 კვირის მეორე ნახევარში, ბაკალავრი შესაბამის ფაკულტეტზე წარმოადგენს 

სრულყოფილად გაფორმებული, აკინძული და ყდაში ჩასმული ნაშრომის ერთ 

ეგზემპლარს, დისკზე ჩაწერილ ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად, რომელიც 

მოგვიანებით, დაცვამდე 3 დღით ადრე წარედგინება საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის 

კომისიის წევრებს, წინასწარ განსახილველად; 

 მე-19 კვირას, ხდება ნაშრომის საბოლოო დაცვა (რომელიც ფასდება 100 ქულიანი 

შეფასების სისტემით), საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიაზე; 

 საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის თარიღი მტკიცდება სფასსსუ-ის რექტორის 

ბრძანებით; 

 საკვალიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარე, ინფორმაციას დაცვის თარიღისა და დროის 

შესახებ წერილობით ან ელექტრონული საშუალებით აწვდის ბაკალავრს, დაცვამდე 

არაუგვიანეს 2 კვირისა; 

 საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე შესაძლებელია მოწვეულ იქნენ შესაბამისი 

ორგანიზაციის წამყვანი სპეციალისტები (დამსაქმებლები). 

 

3.1. ნაშრომის დაცვის პროცესში: 

3.1.1. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის მდივანი, საჯარო დაცვაზე დამსწრე 

საზოგადოებას აცნობს ბაკალავრის ვინაობას, აკადემიურ შედეგებს, 

საბაკალავრო თემის დასახელებას და ხელმძღვანელის ვინაობას; 

3.1.2. საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი დებულებების გასაცნობად, ბაკალავრი 

აკეთებს 10 წუთიან მოხსენებას; 

3.1.3. ბაკალავრის მოხსენებაში მოკლედ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ნაშრომის 

მიზანი, ამოცანები, არსებული მოსაზრებები დასმული პრობლემების შესახებ, 

მისი ანალიზი, საკუთარი კვლევის შედეგები, დასკვნები და მათი თეორიული და 

პრაქტიკული ღირებულებები; 

3.1.4. მოხსენების პროცესში ბაკალავრს შეუძლია საილუსტრაციო მასალების 

გამოყენება, ტექნიკური საშუალებების დახმარებით; 

3.1.5. ბაკალავრის მოხსენების დამთავრების შემდეგ, კომისიის თავმჯდომარის 

ნებართვით, კომისიის წევრებს და შემდეგ კი დამსწრე საზოგადოებას, შეუძლია 

ბაკალავრს დაუსვას შეკითხვები. ბაკალავრი ვალდებულია, თანმიმდევრულად 

გასცეს პასუხი თითოეულ შეკითხვას;  

3.1.6. შემდეგ, სიტყვა ეძლევა ბაკალავრის ხელმძღვანელს, რომელიც ახასიათებს 

ბაკალავრს; 

3.1.7. ბაკალავრს ეძლევა დასკვნითი სიტყვა. ამით საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა 

დამთავრებულია. 

 

4. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 

4.1. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით: 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

 A ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  
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 B ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

 C კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

 D დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

 E საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 FX ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

ბაკალავრს დასაცავად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 F ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

ბაკალავრის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საბაკალავრო ნაშრომი ახლიდან აქვს შესასრულებელი. 

 

4.2. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები, საბაკალავრო ნაშრომს აფასებენ 0-

100 ქულით, შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: 
 

 შინაარსობრივ-სტრუქტურული შესაბამისობა, საბაკალავრო ნაშრომის 

მოთხოვნებისადმი – 0-20 ქულა; 

 სტრუქტურა – 3 ქულა; 

 შინაარსი (მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა) – 10 ქულა; 

 კვლევის მეთოდები – 3 ქულა; 

 თეორიული მასალის (რეფერატული ან მიმოხილვითი ნაშრომების შემთხვევაში) ან 

სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების საკითხი – 2 ქულა; 

 ენობრივი გამართულობა – 2 ქულა. 

 საკვლევი პრობლემა, კვლევის აქტუალობა, მიზანი და ამოცანები – 0-20 ქულა; 

 საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა – 0-10 ქულა; 

 მიზანი და ამოცანები – 0-10 ქულა. 

 კვლევის შედეგები და დასკვნები – 0-20 ქულა; 

 კვლევის შედეგები – 0-10 ქულა; 

 დასკვნები – 0-10 ქულა. 

 ნაშრომის პრეზენტაცია – 0-20 ქულა; 

 ნაშრომის ზეპირი მოხსენება – 0-10 ქულა; 

 პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე – 0-10 ქულა. 
 

 მსჯელობა (მოხსენებისას, კითხვების დასმის დროს, ანდა დისკუსიისას, საკუთარი 

პოზიციების არგუმენტირებული გამყარება, პოზიციის დაცვა); შეკითხვებზე 

გაცემული პასუხები – 20 ქულა. 

 მსჯელობა – 0-10 ქულა; 

 შეკითხვებზე გაცემული პასუხები – 0-10 ქულა. 

 

შეფასების კომპონენტების დეტალური აღწერა იხილეთ „დანართი 2“-ში. 
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საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის 

საკვალიფიკაციო კომისიის თითოეული წევრის მიერ, მინიჭებულ ქულათა ჯამის საშუალო 

არითმეტიკულით. 

 

4.3. საბაკალავრო ნაშრომი ბაკალავრს შესრულებულად ჩაეთვლება, თუ შეფასებისას 

დააგროვებს 51 და მეტ ქულას; 

4.4. საბაკალავრო ნაშრომის 41-50 ქულით შეფასების შემთხვევაში, ბაკალავრს უფლება 

ეძლევა გადამუშავებული საბაკალავრო ნაშრომი წარადგინოს 1 თვის ვადაში; 

4.5. საბაკალავრო ნაშრომის 0-40 ქულით შეფასების შემთხვევაში, ბაკალავრი კარგავს 

იგივე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. მას ენიჭება უფლება, შეარჩიოს ახალი თემა და  

ხელმძღვანელი და, საბაკალავრო ნაშრომი დაიცვას კომისიის წინაშე შემდეგ სასწავლო 

წელს; 

4.6. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან, ბოლომდე 

დაესწრონ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვებს, აქტიურად მონაწილეობდნენ კამათში, 

დაცვების დამთავრების შემდეგ, კომისიის დახურულ სხდომაზე შეაჯამონ  და ღია 

კენჭისყრით შეაფასონ თითოეული საბაკალავრო ნაშრომი; 

4.7. კომისია ადგენს საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების ოქმს და ღებულობს საბოლოო 

გადაწყვეტილებას, კურსდამთავრებულისთვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის 

მინიჭების თაობაზე; 

4.8. კომისიის დადებითი გადაწყვეტილება არის საფუძველი კურსდამთავრებულზე 

ბაკალავრის დიპლომის გაცემისათვის; 

4.9. უნივერსიტეტის ბაკალავრის დიპლომი წარმოადგენს მოქმედი სტანდარტების 

დაცვით გაფორმებულ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს საქართველოში 

უმაღლესი განათლების პირველი  საფეხურის  −  ბაკალავრიატის დამთავრებას; 

4.10. კურსდამთავრებულზე ბაკალავრის დიპლომთან ერთად, გაიცემა დიპლომის 

დანართი, რომელიც შევსებულია მოქმედი წესების დაცვით; 

4.11. ნაშრომის დაცვის შედეგების მიმართ პრეტენზიის მქონე კურსადმთავრებული 

უფლებამოსილია, გააკეთოს წერითი განაცხადი იქვე, შედეგების გამოცხადებისთანავე 

და შეხვდეს კომისიას, მისთვის მიუღებელი შედეგის გასარკვევად; 

4.12. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში, ნაშრომი დასაცავად შეიძლება წარდგენილ იქნეს 1 თვის ვადაში. 

 

5. საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმება 

5.1. საბაკალავრო ნაშრომს (რომელიც შეიძლება იყოს რეფერატული, მიმოხილვითი ან 

კვლევითი) აქვს სტრუქტურა, რომელიც თემატიკის შესაბამისად შედგენილია 

მეცნიერ-ხელმძღვანელთან ერთად და მოიცავს შემდეგ ნაწილებს: 

5.1.1. თავფურცელი. ის ფორმდება განსაზღვრული წესების დაცვით: 

 გვერდის ზემოთ ნაწილში მიეთითება საბაკალავრო ნაშრომის დასახელება 

(ცენტრირებული, 14 შრიფტი, Bold-ით); 

 მის ქვემოთ იწერება ბაკალავრის სახელი და გვარი (ცენტრირებული, 12 

შრიფტი, Bold-ით); 
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 გვერდის შუა ნაწილში იწერება სტანდარტული ტექსტი − „საბაკალავრო 

ნაშრომი წარდგენილია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის `შესაბამის` ფაკულტეტზე, 

`შესაბამისი` აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების 

შესაბამისად“ (ცენტრირებული, 11 შრიფტი, დახრილად); 

 შემდეგ, მიეთითება სამეცნიერო ხელმძღვანელის სახელი და გვარი, 

სამეცნიერო ხარისხი (ცენტრირებული, 11 შრიფტი); 

 ქვემოთ იწერება სასწავლებლის დასახელება (საქართველოს ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი), 

ნაშრომის შესრულების ადგილი (ანუ ქალაქი) და მისი წარდგენის წელი 

(ცენტრირებული, 12 შრიფტი, Bold-ით). იხ. „დანართი 1“. 

5.1.2. ანოტაცია (აბსტრაქტი) − არანაკლებ ნახევარი გვერდისა, სადაც აღნიშნულია 

ნაშრომის მოცულობა, მითითებულია თავები და ქვეთავები (რას ეძღვნება 

თითოეული მათგანი); მოკლედ არის მოცემული საბაკალავრო ნაშრომის მიზანი, 

მიღებული შედეგები და ძირითადი დასკვნები; 

ანოტაცია, ნაშრომის მთლიანი ტექსტის მსგავსად, დაწერილი უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. ის განთავსდება თავფურცელის მომდევნო გვერდზე. ანოტაციის 

ბოლოს წარმოდგენილი უნდა იყოს ძირითადი საკვანძო სიტყვები;   

5.1.3. სარჩევი (შინაარსი) − რომელშიც თანმიმდევრულად ასახულია ნაშრომის 

ტექსტის ყველა თავისა და ქვეთავის ზუსტი დასახელება, მათი დასაწყისი 

გვერდების ნომრის მითითებით მარჯვენა მხარეს; 

5.1.4. შესავალი − წამოადგენს ნაშრომის ზოგად ნაწილს, სადაც არაუმეტეს 2-3 გვერდზე 

დასაბუთებულია საკვლევი პრობლემა/თემის აქტუალობა, კვლევის 

მნიშვნელობა, კვლევის მიზანი და ამოცანები. განსაზღვრულია კვლევის საგანი 

და ობიექტი; 

5.1.5. კვლევის მეთოდები − აქ აღნიშნული უნდა იყოს:  

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სადაც წარიმართა კვლევა *; 

 კვლევისათვის  გამოყენებული მეთოდები; 

 ცდის პირთა რაოდენობა, მათი ჯგუფებში განაწილება და ა.შ *;  

 გაზომვები − თუ რა ხელსაწყოების გამოყენებით ხდებოდა გარკვეული 

მონაცემების აღება *;    

 სტატისტიკა − თუ როგორ იქნა მონაცემები დამუშავებული (მაგ. SPSS-ში და 

ა.შ.) *;  

* კვლევითი ნაშრომების შემთხვევაში. 

5.1.6. სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა − აქ მოყვანილი და განხილული უნდა 

იყოს საბაკალავრო ნაშრომის თემატიკასთან ახლოს მყოფი სამეცნიერო 

მიგნებები და მოცემულ სფეროში, საკითხის შესწავლის მხრივ არსებული ის 

ნაკლოვანებები, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომის თემატიკას და მის 

აქტუალობას ამართლებს; 
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5.1.7. კვლევის შედეგები (ძირითადი ტექსტი), რომელიც იყოფა თავებად, თავები კი 

ქვეთავებად. თავებისა და ქვეთავების დასათაურება ხდება მეცნიერ-

ხელმძღვანელთან ერთად, თემატიკის შინაარსის გათვალისწინებით; 

5.1.8. დასკვნები − სრულად უნდა ეყრდნობოდეს მიღებულ მონაცემებს და 

წარმოადგენდეს ნაშრომის ძირითად მიგნებებს; 

5.1.9. რეკომენდაციები − რომლებიც ფორმულირდება კვლევის შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე და დასკვნებიდან გამომდინარე. ის საშუალებას იძლევა, კვლევის 

ძირითადი მიგნებები ეფექტურად დაინერგოს პრაქტიკაში (რეფერატულ 

ნაშრომს რეკომენდაციები არ ახლავს); 

5.1.10. გამოყენებული ლიტერატურა − ლიტერატურის ჩამონათვალი, რომელიც 

განსაზღვრული წესების დაცვით ფორმდება (იხ. ქვემოთ); 

5.1.11. დასრულებული საბაკალავრო ნაშრომის ყველა ნაწილი უნდა აიკინძოს ყდაში, 

შემდეგი თანმიმდევრობით: თავფურცელი, ანოტაცია, სარჩევი, შესავალი, 

კვლევის მეთოდები, სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, კვლევის 

შედეგები, დასკვნები, რეკომენდაციები, გამოყენებული ლიტერატურა, 

დანართები. 

5.2. დაცვის კომისიის წინაშე დასაცავად წარდგენილი საბაკლავრო ნაშრომი უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფორმალურ მოთხოვნებს: 

5.2.1. საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 20 გვერდი. 

რაოდენობაში იგულისხმება ყველა აკინძული გვერდი. 

5.2.2. ნაშრომის ტექნიკური პარამეტრები: 

 იბეჭდება A4 ზომის ფურცელზე;  

 Sylfaen-ში;  

 12-იანი შრიფტით;  

 სათაურების ზომა 14 (ცენტრირებული, Bold-ი);  

 ქვეთავების − 12 (მარცხენა მხარეს, Bold-ი);  

 სტრიქონებს შორის მანძილი − 1.5 ინტერვალი; 

 ტექსტის გასწორება − მთელ სიგანეზე; 

 გვერდის ველები მარცხნიდან 3.0 სმ. (1.19 Inch); ზემოდან, ქვემოდან და 

მარჯვნიდან 2.54 სმ. (1 Inch). 

5.3. საბაკალავრო ნაშრომი სრულდება ქართულ ენაზე, ორთოგრაფიული და 

სტილისტური ნორმების დაცვით; 

5.4. ნაშრომის ყველა გვერდი, სატიტულო გვერდის გარდა, უნდა დაინომროს 

თანმიმდევრობით. თოთოეული გვერდის აღმნიშვნელი ნომერი, უნდა ეწეროს 

გვერდის ქვედა მარჯვენა კიდეში, არაბული ციფრებით (ზომა 11 შრიფტი); 

5.5. ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება ჩართული უნდა იყოს სარჩევში. 

ყველა თავი უნდა იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო ქვეთავი უნდა გაგრძელდეს 

იმავე გვერდიდან; 

5.6. საბაკალავრო ნაშრომში აუცილებელია გამოყენებული ლიტერატურული წყაროების 

მითითება (იხ. დანართი 3); 
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5.7. გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი განთავსდება ნაშრომის ბოლოს, 

ანბანური თანმიმდევრობით და ინომრება. ჯერ იწერება ქართულ ენაზე, ხოლო 

შემდეგ უცხოურ ენებზე გამოცემული წყაროები. მათი ჩამონათვალი კეთდება წესების 

დაცვით (APA-ს სტილი): 
 

5.7.1. წიგნის მითითებისას საჭიროა დასახელდეს:  

 ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები; 

 გამოცემის წელი;  

 წიგნის დასახელება (დახრილად); 

 გამოცემის ქალაქი; 

 გამომცემლობა. 
 

5.7.2. სამეცნიერო სტატიის მითითებისას საჭიროა დასახელდეს: 

 ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები; 

 გამოცემის წელი; 

 სტატიის სათაური; 

 ჟურნალის სახელწოდება (დახრილად); 

 ტომი, ნომერი; 

 ჟურნალის ის გვერდები, რომლებზედაც მოცემული სტატიაა. 
 

5.7.3. ინტერნეტ მასალების (ლინკი) გამოყენების შემთხვევაში: 

 მასალის ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები; 

 წელი; 

 მასალის დასახელება (დახრილად);  

 მასალის მოძიების თარიღი; 

 ლინკი. 

წყაროთა მითითების მაგალითები იხილეთ დანართი 3-ში 
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დანართი 1 

 

 

საბაკალავრო ნაშრომის სათაური 

 

 

 

ბაკალავრის სახელი და გვარი 

 

 

საბაკალავრო ნაშრომი წარდგენილია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტზე, შესაბამისი  

აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად 

 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სახელი გვარი, სამეცნიერო ხარისხი 

 

 

 

 

 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

თბილისი, 2019 
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დანართი 2 

 

1. შინაარსობრივ-სტრუქტურული შესაბამისობა, საბაკალავრო ნაშრომის მოთხოვნებისადმი 

– 0-20 ქულა. 
 

სტრუქტურა – 3 ქულა. 

o სტრუქტურა სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტულ მოთხოვნებს – 3 ქულა; 

o სტრუქტურა მეტ-ნაკლებად აკმაყოფილებს სტანდარტულ მოთხოვნებს – 2 ქულა; 

o სტრუქტურა ნაწილობრივ აკმაყოფილებს სტანდარტულ მოთხოვნებს – 1 ქულა; 

o სტრუქტურა ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტულ მოთხოვნებს – 0 ქულა. 
 

შინაარსი (მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა) – 10 ქულა. 

o მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა იდენტური და ზუსტია – 9-10 ქულა; 

o მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა უმეტესად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს – 7-8 ქულა; 

o მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებელია – 5-6 ქულა; 

o მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა არ არის სრულყოფილი, მას აკლია ფრაგმენტები – 3-4 ქულა; 

o მიზნის, ამოცანების, კვლევის შედეგების, დასკვნების და რეკომენდაციების 

ურთიერთშესაბამისობა არ არის სრულყოფილი, მას აკლია ფრაგმენტები და არსებული 

ფრაგმენტები შინაარსობრივად გაუმართავია – 1-2 ქულა; 

o მიზანი, ამოცანები, კვლევის შედეგები, დასკვნები და რეკომენდაციები არ არის 

ურთიერთშესაბამისი – 0 ქულა. 
 

კვლევის მეთოდები – 3 ქულა. 

o მეთოდები აღწერილია სრულად – 3 ქულა; 

o მეთოდები აღწერილია ნაწილობრივ – 2 ქულა; 

o მეთოდები აღწერილია შეცდომებით – 1 ქულა; 

o მეთოდები არ არის აღწერილი – 0 ქულა. 
 

თეორიული მასალის (რეფერატული ან მიმოხილვითი ნაშრომების შემთხვევაში) ან 

სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების საკითხი – 2 ქულა. 

o კარგად არის დამუშავებული თეორიული მასალა/სტატისტიკური მონაცემები – 2 ქულა; 

o ხარვეზებით არის დამუშავებული თეორიული მასალა/სტატისტიკური მონაცემები – 1 ქულა; 

o არ არის დამუშავებული თეორიული მასალა/სტატისტიკური მონაცემები – 0 ქულა. 
 

ენობრივი გამართულობა – 2 ქულა. 

o ნაშრომი ენობრივად კარგად არის გამართული – 2 ქულა; 

o ნაშრომი ენობრივად ნაკლებად არის გამართული – 1 ქულა; 

o ნაშრომი ენობრივად გაუმართავია – 0 ქულა. 
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2. საკვლევი პრობლემა, კვლევის აქტუალობა, მიზანი და ამოცანები – 0-20 ქულა. 
 

საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა – 10 ქულა. 

o საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული – 9-10 ქ; 

o საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა ძირითადად კარგად არის 

ჩამოყალიბებული – 7-8 ქ; 

o საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა ნაწილობრივ არის ჩამოყალიბებული – 5-6 ქ; 

o საკვლევი პრობლემა ან კვლევის აქტუალობა ძირითადად ხარვეზებით არის 

ჩამოყალიბებული – 3-4 ქ; 

o საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა ბუნდოვნად არის ჩამოყალიბებული – 1-2 ქ; 

o საკვლევი პრობლემა და კვლევის აქტუალობა არ არის ჩამოყალიბებული – 0 ქ. 
 

მიზანი და ამოცანები – 10 ქულა. 

o მიზანი და ამოცანები მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული – 9-10 ქულა; 

o მიზანი და ამოცანები ძირითადად კარგად არის ჩამოყალიბებული  – 7-8 ქულა; 

o მიზანი და ამოცანები ნაწილობრივ არის ჩამოყალიბებული – 5-6 ქულა; 

o მიზანი და ამოცანები ძირითადად ხარვეზებით არის ჩამოყალიბებული – 3-4 ქ; 

o მიზანი და ამოცანები ბუნდოვნად არის ჩამოყალიბებული – 1-2 ქულა; 

o მიზანი და ამოცანები არ არის ჩამოყალიბებული – 0 ქულა. 

 

3. კვლევის შედეგები და დასკვნები – 0-20 ქულა. 
 

კვლევის შედეგები – 10 ქულა. 

o კვლევის შედეგები ნათლად არის წარმოდგენილი და აღწერილი – 9-10 ქულა; 

o კვლევის შედეგები უმეტესწილად ნათლად არის აღწერილი – 7-8 ქულა; 

o კვლევის შედეგები მეტ-ნაკლები ხარვეზებით არის წარმოდგენილი – 5-6 ქულა; 

o კვლევის შედეგები არასრულყოფილად არის წარმოდგენილი – 3-4 ქულა; 

o კვლევის შედეგები ბუნდოვნად არის წარმოდგენილი – 1-2 ქულა; 

o კვლევის შედეგები არ არის წარმოდგენილი – 0 ქულა. 
 

დასკვნები – 10 ქულა. 

o დასკვნები ნათლად და არგუმენტირებულად არის წარმოდგენილი – 9-10 ქულა; 

o დასკვნები უმეტესწილად ნათლად არის წარმოდგენილი – 7-8 ქულა; 

o დასკვნები მეტ-ნაკლები ხარვეზებით არის წარმოდგენილი – 5-6 ქულა; 

o დასკვნები არასრულყოფილად არის წარმოდგენილი – 3-4 ქულა;  

o დასკვნები ბუნდოვნად არის წარმოდგენილი – 1-2 ქულა; 

o დასკვნები არ არის წარმოდგენილი – 0 ქულა. 
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4. ნაშრომის პრეზენტაცია – 0-20 ქულა. 
 

ნაშრომის ზეპირი მოხსენება – 0-10 ქულა. 

o ნაშრომი სრულად არის მოხსენებული ზეპირად – 9-10 ქულა; 

o ნაშრომი ძირითადად მოხსენებულია ზეპირად – 7-8 ქულა; 

o ნაშრომი გადმოიცა უფრო მეტად ზეპირი ფორმით – 5-6 ქულა; 

o ნაშრომი გადმოიცა ნაწილობრივ ზეპირი, ნაწილობრივ კი კითხვის ფონზე – 3-4 ქულა; 

o ნაშრომში ზეპირი ფორმით გადმოცემა იყო მინიმალური – 1-2 ქულა; 

o ნაშრომი გადმოიცა წაკითხვის ფონზე – 0 ქულა. 
 

პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე – 0-10 ქულა. 

o ვიზუალური მხარე სრულყოფილია, გამოყენებულია მრავალფეროვანი 

თვალსაჩინოებები – 9-10 ქულა; 

o ვიზუალური მხარე ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, თვალსაჩინოებები 

ძირითადად, მრავალფეროვანია – 7-8 ქულა; 

o ვიზუალური მხარე მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულია, თვალსაჩინოებები მწირად არის 

გამოყენებული – 5-6 ქულა;  

o ვიზუალური მხარე და მისი შინაარსი ზოგიერთ შემთხვევაში თემატიკას არის 

აცდენილი – 3-4 ქულა; 

o ვიზუალური მხარე ძალიან მცირედად შეესაბამება მოთხოვნებს – 1-2 ქულა. 

o არ მომხდარა ნაშრომის დაცვა პრეზენტაციის ფონზე – 0 ქულა. 

 

5. მსჯელობა (მოხსენებისას, კითხვების დასმის დროს, ანდა დისკუსიისას, საკუთარი 

პოზიციების არგუმენტირებული გამყარება, პოზიციის დაცვა); შეკითხვებზე 

გაცემული პასუხები – 20 ქულა. 
 

მსჯელობა – 10 ქულა.  

o მსჯელობა სრულად დასაბუთებულია – 9-10 ქულა; 

o მსჯელობა უმეტესწილად დასაბუთებულია – 7-8 ქულა;  

o მსჯელობა ნაწილობრივ დასაბუთებულია – 5-6 ქულა;  

o მსჯელობა მცირედად არის დასაბუთებული – 3-4 ქულა;  

o მსჯელობა არათანმიმდევრული და არალოგიკურია – 1-2 ქულა;  

o  მსჯელობა დაუსაბუთებელია – 0 ქულა. 
   

შეკითხვებზე გაცემული პასუხები – 10 ქულა. 

o ყველა შეკითხვას სრულფასოვნად უპასუხა – 9-10 ქულა; 

o ზოგიერთ შეკითხვაზე სრულყოფილად ვერ უპასუხა – 7-8 ქულა; 

o კითხვებზე ამომწურავად ვერ  პასუხობდა – 5-6 ქულა; 

o ზოგიერთი პასუხი აცდენილი იყო კითხვის კონტექსტს – 3-4 ქულა; 

o უმრავლეს შეკითხვაზე არ ჰქონდა პასუხი – 1-2 ქულა; 

o კითხვებზე არ ჰქონდა პასუხი – 0 ქულა. 
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წიგნის მითითება გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში (მაგალითები): 

 ზუბიტაშვილი, გ. (2018). ძიუდოს თეორია და მეთოდიკა. თბილისი: ფაუნტეინ ჯორჯია. 

 პატარაია, მ. (2019). კინეზოთერაპია და სამკურნალო მასაჟი, ლულოვანი ძვლების 

მოტეხილობის დროს. თბილისი. 

 Kenney, W., Wilmore, J., Costill, D. (2015). Physiology of Sport and Exercise (6th Edition). United States: 

Human Kinetics. 
 

სამეცნიერო სტატიის მითითება გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში (მაგალითები): 

 ლიპარტელიანი, ვ., ფახურიძე, მ. (2018). მარკეტინგის არსი და მნიშვნელობა სპორტული 

ორგანიზაციის მენეჯმენტში. დიპლომატია და სამართალი. 2 (5), 170-173. 

 Beridze, K. (2018). Influence of physical activity on the development of adolescent’s physical and 

cognitive functions. Annals of the XXII international Conference „Olympic sport and sport for all“. 

Tbilisi. 22, 266-268. 

 Murvanidze, E. (2018). Effects of early regular physical therapy treatment on gross motor function of 

children with cerebral palsy. International academy journal „web of scholar“. 5 (23), 3-6. 
 

ინტერნეტ მასალის (ლინკი) მითითება გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალში (მაგალითები): 

 Cohn, P. (2019). Overcoming mental blocks in competition. [22.04.2019]. Internet Link: 

https://www.peaksports.com/sports-psychology-blog/overcoming-mental-blocks-in-competition/  

 Taft, L. (2019). 6 Amazing Exercises that Improve Athletic Speed. [23.04.2019]. Internet Link: 

https://athletesacceleration.com/6-amazing-exercises-improve-athletic-speed/ 

 Mayo Clinic Staff (2019). Stretching: Focus on flexibility. [14.05.2019]. Internet Link: 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/stretching/art-20047931  

 

 

გამოყენებული ლიტერატურის ციტირება უნდა მოხდეს ძირითად ტექსტში (ციტატის 

ბოლოს). ფრჩხილებში უნდა დაიწეროს ავტორის გვარ(ებ)ი და გამოყენებული ლიტერატურის 

გამოცემის წელი. მაგ: (Kenney, Wilmore, Costill, 2015) ან (Taft, 2019) და ა.შ. 

 

APA-ს სტილი: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf  

http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf

