
თარგმანის თეორია და მთარგმნელობთი პრაქტიკა 

 

სამაგისტრო პროგრამა 

 

1. XIX საუკუნის ქარული ლიტერატურა და მხატვრული თარგმანი 
Nineteenth-Century Georgian Literature and Literary Translation 
                    სალექციო კურსი სტუდენტებს მისცეს სისტემურ ცოდნაS, რომელიც დაეხმარება 

მათ დაგროვებული ცოდნის პრაგმატიზაციასა და აქტუალიზაციაში. სტუდენტები  

შეისწავლიან  XIX საუკუნეში შესრულებული ქართული თარგმანების ისტორიას, 

პროზაული და პოეტური თარგმანის განვითარების ტენდენციებს.   

 

2. XX საუკუნის თარგმანის ისტორია ( თეორიული ასპექტები ) 
 The History of 20th-Century Translation (Theoretical Aspects) 
                    სალექციო კურსის  შეასწავლის  მაგისტრანტებს XX საუკუნის ლიტერატურული 

მიმდინარეობების  -  პრემოდერნიზმის,  მოდერნიზმის,  იმაჟიზმის, პატაფიზიკის, 

პოსტმოდერნიზმის, ავტოფიქციის  -  მწერალთა ნაწარმოებების ქართული 

თარგმანების ისტორიას, პროზაული და პოეტური თარგმანის განვითარების 

თავისებურებებს.  

 

3. adamianis  ZiriTadi  uflebebi  da  Tavisuflebebi 
human right 
       

     კურსი სტუდენტებს შეასწავლის adamiაnisa da moqalaqis politikurი, 

socialur-ekonomikurი da piradი uflebebი da Tavisuflebebი, maTi 

ganxorcielebisa da dacvis pirobebი da SesaZleblobebი, am sferoSi 

arsebulი sasamarTlo praqtikიsa da saqarTvelos kanonmdeblobis 

Semdgomi ganviTarebisa da srulyofis perspeqtivebი.  

 

4. ზეპირი და ეკრანული თარგმანი  (რუსული/გერმანული) 1, 2. 

 Oral and audiovisual translation(Russian /German) 1, 2. 

                    სასწავლო კურსის  ფარგლებში  მაგისტრანტები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას ზეპირ 

თარგმანთან დაკავშირებულ ყველა არსებით საკითხზე, შეიძენენ იმ უნარ-ჩვევებსა და 

გამოცდილებას, რომლებიც აუცილებელია ზეპირი მთარგმნელისათვის, თეორიულ 

ცოდნასთან ერთად მიიღებენ   პრაქტიკულ გამოცდილებას,რომელიც დაეხმარებათ 

დამოუკიდებლად შეასრულონ ზეპირი თარგმანი და,  ასევე, ღრმად ჩასწვდნენ  

ეკრანული თარგმანის სირთულეებსა და თავისებურებებს.   

  

5. Targmanis stilistika  
stylistics of translation 

                    კურსის ფარგლებში გათვალისწინებულია Targmanis stilistikis Teoriul 
bazaze informaciuli da mxatvruli teqstebis interpretaciisa da 
Targmnis teqnikis daufleba; dednisa da Targmanis komparatiuli analizis 
meTodikis aTviseba. 

 

6. თარგმანმცოდნეობა 1,2. 
Translation Studies 
                    სალექციო კურსი, მაგისტრანტებს მისცემს სისტემურ ცოდნას თანამედროვე 

თარგმანმცოდნეობის ძირითადი  ტექსტოლოგიური, კულტუროლოგიური, 

სოციოლოგიური და სხვ.   პრობლემების შესახებ, რომლებიც საერთოა ენათა 

ნებისმიერი კომბინაციისათვის. 

 



 

7. kanonis ena 

Language of  Law 
                      humanitaruli fakultetis samagistro safexuris studentebisaTvis 

SemuSavebuli specialuri kursi kanonis enaSi სpecialistებს moაmzadebs im 
umniSvnelovanes dargSi, romelsac iurislingvistika ewodeba; iuridiuli 
dokumentebi ki, Tavis mxriv, obieqturad asaxavs qarTulis, rogorc 
saxelmwifo enis, mdgomareobasa da misi ganviTarebis  perspeqtivas. zemoT 
dasaxelebuli kursi kanonSemoqmedebiT procesSi werisa da Targmanis 
kulturis gaumjobesebas emsaxureba. 

 

8. ლიტერატურული კომპარატივისტიკა 

Comparative Literature 

                      სალექციო კურსი  მისცემს  მაგისტრანტს   ლიტერატურული ურთიერთობების, 

როგორც ტიპოლოგიური, ასევე კონტაქტური კავშირების, მათი კვლევის ძირითადი 

მეთოდების სისტემურ ცოდნას, რის საფუძველზეც  ეროვნულ ლიტერატურებს შორის 

არსებულ მსგავსება-განსხვავებებს   განიხილავს  საერთაშორისო-ისტორიულ 

კონტექსტში, რაც მას აძლევს, ერთი მხრივ, ეროვნული და, მეორე მხრივ, მსოფლიო 

ლიტერატურის არსის შეცნობის შესაძლებლობას. 

 

9. მხატვრული თარგმანის ანალიზი და კრიტიკა 

Analysis and critics of literary translation 

                   სალექციო კურსის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხატვრული თარგმანის 

ანალიზისა და კრიტიკის ზოგადი და კერძო საკითხების სისტემური შესწავლა;  

თარგმანის კრიტიკისა და შეფასების  ჩვევების  გამომუშავება. 

 

10. პრაქტიკული რიტორიკა 
Practical rhetoric 
                     სასწავლო კურსის  სტუდენტებს მისცემს სისტემურ ცოდნას, როგორ მოახდინონ 

დაგროვებული  ცოდნის პრაგმატიზაცია და აქტუალიზაცია. კურსი შეასწავლის 

მაგისტრანტებს   პრაქტიკული რიტორიკის ძირითად საკითხებს:  დისკუსიის 

წარმართვას,  საჯარო გამოსვლისათვის მომზადების,   აუდიტორიასთან კონტაქტის 

დამყარებისა   და  მასზე ზემოქმედების მოხდენის,  შესაფერისი  სამეტყველო სტილისა 

და  მეტყველების სიზუსტის, ლოგიკურობისა და გამომსახველობის მიღწევის წესებსა 

და სტრატეგიას. 

 

11. romis samarTlis safuZvlebi 
Foundations of Roman law (Basics of of Roman law) 
                  romis samarTlis safuZvlebi, rogorc iuridiuli disciplina, 

გულისხმობს  Zveli romis saxelmwifoebriobisa da samarTalganviTarebis 

evoluciis შესწავლას pirvelwyaroebისა da samecniero literaturis 

safuZvelze.  

  

12. სისხლის სამართალი  (ზოგადი ნაწილი)   
penal code 
                   saswavlo kursi Tsu humanitaruli fakultetis studentebs Seuqmnas 

codnis maragi sisxlis samarTlis zogadi nawilis ZiriTad institutebze, 

შეასწავლოს saTanado terminologia, raTa მათ შეძლონ ამ ტერმინოლოგიის  

gamoyeneba mTargmnelobiT Tu sxva saxis saqmianobaSi.  

 

13. ტექსტის თარგმნამდელი ანალიზი (რუსული და გერმანული ენების მასალზე) 



pre-translation analysis (based on Russian and German  languages) 

                  სასწავლო კურსი  განუვითარებს მაგისტრანტებს თარგმანის პრაქტიკულ ჩვევებს. 

ასწავლის მათ, როგორ  ჩასწვდნენ ტექსტის ენას, როგორც მთლიან სისტემას,   

გაიაზრონ ტექსტის  შექმნის   მექანიზმი და შეძენილი უნარ-ჩვევები გამოიყენონ 

პრაქტიკულ მთარგმნელობით საქმიანობაში.   

                    ტექსტის თარგმნამდე  მაგისტრანტებმა უნდა შეძლონ, დაამუშაონ და შეისწავლონ 

სათარგმნი მასალა, გაარკვიონ მისი ჟანრული, ენობრივი, შინაარსობრივი 

თავისებურებანი.  

 

14. ქართული ენის პრაქტიკული კურსი 1,2. 

Practical course of Georgian  1, 2. 

                  ქართული ენის პრაქტიკული  კურსის ფარგლებში მაგისტრანტები დაეუფლებიან 

ქართული ენის მართლწერის ძირითად წესებს. 

 

15. ქართულ – ევროპული ლიტერატურულ- მთარგმნელობითი ურთიერთობები 
     Georgian- European literary  and   translation connections 
                 კურსის ფარგლებში განსაზღვრულია ქართულ – ევროპული მთარგმნელობითი 

ურთიერთობების ისტორიის სისტემური შესწავლა კულტურულ-ლიტერატურულ 

ჭრილში. 

 

 

16. ქართული ენის ფუნქციური გრამატიკა (არაქართულენოვანთათვის) 
functional grammar of the Georgian language (not for the Georgian-language) 
                   ქართული ენის ფუნქციური გრამატიკის კურსის ფარგლებში სტუდენტები, 

რომელთათვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური,  სიღრმისეულად  გაიაზრებენ 

ენობრივ ფორმებს ფუნქციური თვალსაზრისით, შეისწავლიან ენის გრამატიკულ 

კატეგორიათა ფუნქციებს და გარკვეული შინაარსის  გამოსახატავად სხვადასხვა 

ენობრივი ფორმის  მიზანმიმართული გამოყენების შესაძლებლობას. 

 
17. qarTuli samarTlis istoria 
History of Georgian law 
                  kursis FfarglebSi studenti daeufleba codnas Zveli qarTuli 

samarTlis wyaroebisa da misi calkeuli dargebis Sesaxeb, maT Soris 
Zveli qarTuli saxelmwifo, sisxlis, sanivTo, valdebulebiTi, saojaxo, 
samemkvidreo, procesualuri samarTlis calkeuli institutebis Sesaxeb; 
aseve, im iuridiuli xasiaTis Sexedulebebze, romlebic araerTi saukunis 
manZilze yalibdeboda sxvadasxva Taobis cnobili qarTveli moazrovneebis 
naSromebSi. 

 

18. შეპირისპირებითი სტილისტიკა  
Comparative stylistics 
                  შეპირისპირებითი სტილისტიკის  კურსი აძლევს სტუდენტებს იმ ცოდნას, რომელიც 

მათ დაეხმარება ორი განსხვავებული ენის გამომხატველობითი შესაძლებლობების 

შეპირისპირების გზით მოძებნონ და დაადგინონ   ენათშორისი ეკვივალენტები ზუსტი 

თარგმანის შესასრულებლად.   

 

 

19. გერმანული ენა1, 2, 3. 

           German   1, 2, 3. 

                    გერმანული ენის კურსი უზრუნველყოფს ენის კომპეტენციის სრულყოფას და მის 

კომპეტენტურ დონეზე გამოყენებას მოთხოვნების შესაბამისად. კურსის ძირითადი 



მიზანია მაგისტრანტების ენობრივი კომპეტენციის დონის ამაღლება C1.1 დონეზე 

ენათა საერთო ევროპული ჩარჩოს  სტანდარტების მიხედვით,  გერმანული ენის 

საკომუნიკაციო (ზეპირი და წერილობითი) უნარ-ჩვევების კომპეტენტურ დონეზე 

განვითარება, რათა მან შეძლოს შეძენილი ცოდნის თავისუფლად გამოიყენება 

გერმანულენოვან ბუნებრივ გარემოში. ლექსიკურ-გრამატიკული და რთული ენობრივი 

სტრუქტურების დაუფლებით იგი შეძლებს სხვადასხვა სირთულის სამეცნიერო და 

დარგობრივი ლიტერატურის დამუშავებას, გაგებას, კრიტიკულ ანალიზსა და 

დასკვნების გაკეთებას.  

 

20. Targmanis praqtikuli kursi (germanulenovani teqstis Targmnა) 1, 2, 3. 

Practical course in translation (German-language translation of the text) 1, 2, 3. 

 

                    კურსის ფარგლებში მagistrantebs gamoumuSaვდებათ praqtikuli 

mTargmnelobiTi saqmianobis,  sxvadasxva tipis teqstebis adekvaturad 

Targmnis unar-Cveveბi,  rac maT daexmarebaT dednisa da Targmanis 

adekvaturobis miRwevaSi. magistrantebi daეუფლებიან Targmanis ZiriTad 

xerxebsa da principebs.  am amocanas emsaxureba praqtikuli mecadineobebi, 

romlებzec magistrantebs saTargmnelad eZlevaT gansxvavebuli stilis 
teqstebi, aseve sxvadasxva leqsikur-gramatikuli transformaciis 

savarjiSoebi, rac saSualebas iZleva, gadailaxos mTargmnelobiTi 

sirTuleebi. 

 

21. იურიდიული ინგლისური ენა 1, 2, 3. 

          Legal English 1, 2, 3 

                    კურსის მიზანია, მისცეს მაგისტრანტს იურიდიული ტერმინოლოგიისა და ენის 

საფუძვლიანი და მყარი ცოდნა, რაც მას  დაეხმარება იმაში, რომ  შეეძლოს იურიდიულ 

გარემოში ინგლისურ ენაზე  სრულფასოვანი კომუნიკაცია. 

 

22. პრაქტიკული იურიდიული თარგმანი (ინგლისურენოვანი  იურიდიული 

დოკუმენტაციის თარგმანი)1, 2, 3.  

Practical legal translation (English translation of legal documentation) 1, 2, 3. 

 

                      კურსის მაგისტრანტებს გამოუმუშავებს იურიდიული დოკუმენტების თარგმნის 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს  როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად.  იგი  შეასწავლის  

სტუდენტებს  დარგობრივი იურიდიული ტექსტების პრაქტიკული თარგმანის 

პრინციპებს,  იურიდიული ტექსტების ენობრივ და სტილისტურ თავისებურებსა და 

მთარგმნელობითი სირთულეების დაძლევის ხერხებს.  

 

 

23. „პრაქტიკული იურიდიული თარგმანი  

(გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმანი)“ 1, 2, 3. 

Practical legal translation (German  translation of legal documentation)1, 2, 3. 

 

                      კურსი სტუდენტს უვითარებს დარგობრივი (იურიდიული) ტექსტების, 

დოკუმენტებისა და საკანონმდებლო აქტების თარგმნის უნარ-ჩვევებს, როგორც 

წერილობით, ასევე ზეპირად; გამოუმუშავებს გერმანული ენის ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაციის უნარს და განუვითარებს სათანადო კომპეტენციებს. 

პრაქტიკული მეცადინეობებით და სხვადასხვა ტიპის წერილობითი და ზეპირი 

სავარჯიშოებით სტუდენტი გაიღრმავებს გერმანული დარგობრივი ენის ცოდნას  და  

სათანადო თარგმნის ტექნიკას გაიუნჯობესებს. კურსი ითვალისწინებს სტუდენტებს 



გააცნოს დარგობრივი იურიდიული ტექსტების პრაქტიკული თარგმანის პრინციპები, 

შეასწავლოს იურიდიული ტექსტების ენობრივი და სტილისტური თავისებურებანი და 

თარგმნის დროს არსებული სირთულეების დაძლევის ხერხები.  

                    გერმანული და ქართული ენების განსხვავებული ენობრივი სტრუქტურების 

გაანალიზების საფუძველზე სტუდენტმა უნდა გამოიმუშაოს იურიდიული ტექსტის 

მართებულად გაგების უნარი და შეძლოს როგორც შინაარსობრივად, ასევე 

სტილისტურად გამართული ტექსტის აგება. 

 

24. rusuli ena 1, 2, 3. 

             Russian  1, 2, 3. 

                     შემოთავაზებული კურსი უზრუნველყოფს ენის კომპეტენციის სრულყოფას 

არსებული საკომუნიკაციო და საინფორმაციო მოთხოვნების შესაბამისად. კურსის 

ძირითადი მიზანია სტუდენტების ენობრივი კომპეტენციის დონის ამაღლება B 2.2 

დონეზე ენათა საერთო ევროპული ჩარჩოს  სტანდარტების მიხედვით.   

                      პრაქტიკული კურსის სწავლის მიზანს წარმოადგენს პრაგმატული, კოგნიტიური და 

აფექტურ-ემოციური განზომილებების ჩამოყალიბება. კურსის მიზანია განუვითაროს 

სტუდენტს რუსული ენის საკომუნიკაციო (ზეპირი და წერილობითი) უნარ-ჩვევები, 

რათა მან შეძლოს შეძენილი ცოდნის თავისუფლად გამოიყენება რუსულენოვან 

ბუნებრივ გარემოში. ლექსიკურ-გრამატიკული და რთული ენობრივი სტრუქტურების 

დაუფლებით იგი შეძლებს ხვადასხვა სირთულის სამეცნიერო და დარგობრივი 

ლიტერატურის დამუშავებას, გაგებას, კრიტიკულ ანალიზს და დასკვნების გაკეთებას.  

 

25. Targmanis praqtikuli kursi (rusulenovani  teqstis Targmna) 1, 2, 3. 

         Practical course in translation (Russian translation of the text)  1, 2, 3. 

 
                       kursis mizania magistrantebi daauflos Targmanis ZiriTad xerxebsa da 

principebs, gamoumuSaos sxvadasxva tipis teqstebis adekvaturad Targmnis 
unar-Cvevebi.   

 
26. Sesavali samarTalmcodneobaSi 

Introduction to Jurisprudence 

           სასწავლო კურსის ფარგლებში მაგისტრანტი დაეუფლება samarTlis mecnierebis 

safuZvlebს. 
 

27. რუსული ენის ფუნქციონალური გრამატიკის საფუძვლები  

Bases of functional grammar of Russian 

                   სალექციო  კურსის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი ცოდნისა და 

პრაქტიკული უნარების ფორმირება, რომლებიც დაკავშირებულია  რუსულის, როგორც 

უცხო ენის, ლინგვისტური ფაქტების განსხვავებულ ხედვასთან;  სტუდენტებს 

გამოუმუშავდებათ ენობრივი ფაქტების მათი ფუნქციურ-კომუნიკაციური 

ღირებულების პოზიციიდან ამორჩევისა და განხილვის უნარ-ჩვევები. 

 
 
28. Kkonstituciuri (saxelmwifo mowyobis) samarTali 
   constitutional law 
                    საkonstitucio samarTali Tanamedrove saqarTvelos samarTlebrivi 

sistemis erT-erTi umniSnelovanesi dargia. კურსი moicavs ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებს, როგორებიცაა: saqarTvelos saxelmwifoebrivi mSeneblobis 

konstituciurი safuZvlebი, saxelmwifos forma, saqarTvelos parlamentი, 

prezidentი da mTavroba და sxva  samarTlebrivი institutebი და 



saqarTvelos sakonstitucio samarTlis srulyofilad aTvisebis 
saSualebas iZleva. 

 
29. Tanamedrove rusuli enis leqsikologia 

        Lexicology of Modern Russian 

                 kursis ფარგლებში studentebი daeuflებიაn  literaturuli metyvelebis 
gamomsaxvelobiTi saSualebebs, rac xels Seuwyobs maT warmatebul 

profesiul საქმიანობაში. agreTve, magistrantebma unda გაიღრმაონ leqsikuri 

მარაგი, გაეცნონ Tanamedrove rusul enaSi mimdinare aqtiur procesebს. მათ  

warmodgena  Seeqნებათ enaze, rogorc sistemaze, leqsikis adgilze რუსული 
enis sxva doneebs Soris da mis Taviseburebebze. 

 
 


