
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სადისერტაციო ნაშრომის  ტექნიკური  მონაცემების  ინსტრუქცია 

 

1. თავფურცელი (მიეთითოს: უნივერსიტეტის სახელწოდება; ფაკულტეტის 

სახელწოდება; სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება; ავტორის სახელი და გვარი; 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური; ტექსტი „-------------- დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია“; სამეცნიერო 

ხელმძღვანელ(ებ)ის სახელი და გვარი; ნაშრომის წარდგენის ადგილი და წელი). 

2. აბსტრაქტი (ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენაზე უნდა იყოს წარდგენილი.  

თითოეული აბსტრაქტის ტექსტი  500 დან 1000 სიტყვამდე.  

3. სარჩევი, სადაც უნდა აღინიშნოს სადისერტაციო ნაშრომის ყველა ნაწილი 

მათი თანმიმდევრობის შესაბამისად გვერდების ნუმერაციის აღნიშვნით. 

4. ნაშრომის საწყისი გვერდები (აბსტრაქტი, სარჩევი)  თავფურცლის გარდა 

ინომრება რომაული ციფრებით;  

5. შესავალი (აღიწერება - საკვლევი პრობლემა; კვლევის 

მნიშვნელობა/აქტუალობა; კვლევის მიზანი; ჰიპოთეზა ან/და საკვლევი საკითხები); 

6. სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა (გამოქვეყნებული  სტატიები, 

წიგნები, მონოგრაფიები, სადისერტაციო ნაშრომები და სხვა სახის მასალები; 

წყაროების მითითებისას გამოიყენება აკადემიური სტილი APA ან Chicago. 

7.  კვლევის შინაარსი, განხორციელების ეტაპები და მეთოდოლოგია (კვლევის 

ყველა გამოყენებული მეთოდი უნდა იყოს მითითებული, დეტალურად და 

თანამიმდევრულად აღიწეროს კვლევის პროცედურები), მეცნიერული სიახლე. 

8.  ნაშრომში წარმოდგენილი უნდა იყოს კვლევის ახალი მეცნიერული შედეგები 

ან/და დასკვნები. 

9. ბიბლიოგრაფია (ყველა  გამოყენებული წყარო - ელექტრონული თუ ბეჭდვითი 

მასალები - მიეთითოს ანბანური თანმიმდევრობით, წყაროების მითითებისას 

გამოიყენება აკადემიური სტილი APA ან Chicago.) 

10. ნაშრომის ძირითადი ნაწილი - (შესავალი, ლიტერატურის მიმოხილვა, 

კვლევის შინაარსი, მეთოდოლოგია, შედეგები) ინომრება არაბული ციფრებით. 

11. ნაშრომის ფორმატირებისას გამოიყენება Sylfaen-ის შრიფტი. ველები: მარჯვენა 

ველი - 1,5 სმ, მარცხენა ველი - 3 სმ., ზედა ველი - 2 სმ., ქვედა ველი - 2 სმ. ძირითადი 

ტექსტის შრიფტის ზომა - 12; ტექსტის სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.5.   

12. ნაშრომში წარმოდგენილი თითოეული ცხრილი, გრაფიკი და სხვა 

ილუსტრაცია უნდა იყოს დასათაურებული და დანომრილი. 

13. ნაშრომში წარმოდგენილ აბრევიატურას უნდა ახლდეს  შესაბამისი განმარტება. 

14. ნაშრომს შესაძლებელია ახლდეს დანართები (მასალა, რომლის სრული 

მითითება ძირითად ნაწილში არ არის მიზანშეწონილი). 

15.  სადისერტაციო ნაშრომის ზღვრული მოცულობაა 70-დან 200 გვერდამდე.  

16. თავფურცელი სრულდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე დანართი 1-ის 

მიხედვით. 



17.  დისერტაციის ბოლოს  დოქტორანტს მითითებული უნდა ჰქონდეს მის მიერ 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში გამოქვეყნებული ნაშრომების სია. მათგან  

Clarivate Analytics Web of Science კლასიფიკატორის მიხედვით დადებით იმპაქტ–

ფაქტორის მქონე ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების მითითებისას  

გამოყენებული  იყოს  მუქი შრიფტი (ბოლდი) 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე ვერსია (შესრულების ენისგან დამოუკიდებლად): 

 

1. ზღვრული მოცულობა - სრული დისერტაციის არანაკლებ 25%-ისა)  

2. ფურცლის ზომა A 4, შრიფტის სახეობა Sylfaen, შრიფტის ზომა – 12. 

სტრიქონებს შორის მანძილი 1,5; გვერდის საზღვრები: მარჯვენა ველი - 1,5 სმ., 

მარცხენა ველი - 3 სმ., ზედა ველი - 2 სმ., ქვედა ველი - 2 სმ. 

3. ნაშრომის  მოკლე ვერსიას თან უნდა ერთვოდეს გამოყენებული 

ლიტერატურის ჩამონათვალი;  ლიტერატურის მითითება - APA ან Chicago  სტილით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი #1 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

შრიფტი 12 

 

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა ------- (სახელწოდება) 

შრიფტი 12 

 

 

 

სახელი, გვარი  

შრიფტი 14 (ბოლდი) 

 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური 

შრიფტი 14 (ბოლდი) 

 

 

(მისანიჭებელი კვალიფიკაცია)-------------- დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია 

შრიფტი 14 (ბოლდი) 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სახელი გვარი   

                                                                                                            აკადემიური ხარისხი,  

შრიფტი 12 

 

 

თბილისი  

----------- წელი 

შრიფტი 12 
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