
 

დამტკიცებულია ცვლილებებით სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  აკადემიური  საბჭოს  მიერ 

(აკადემიური  საბჭოს  დადგენილება  № 05/01- 351, 17.07.2017) 

 

 

 

1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება - ფიზიკური ორგანული ქიმია 

 
 
 

2. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - ქიმიის დოქტორი 
 

 

3. პროგრამის მოცულობა  -  180 (ECTS) კრედიტი, ხანგრძლივობა 6 სემესტრი, სემესტრში - 30 კრედიტი 

 

 

4. სწავლების ენა - ქართული 
 

 

 

5. სადოქტორო  პროგრამის ხელმძღვანელი 
 

ზურაბ ფაჩულია - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, 

სრული პროფესორი  

 

 

6. სადოქტორო  პროგრამაზე მიღების წინაპირობები 
 

 მაგისტრის ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული ერთსაფეხურიანი სწავლების დიპლომი ქიმიაში; 

 შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული,რუსული) - B2 დონე; 

 გასაუბრება სპეციალობაში (სასპეციალიზაციო დისციპლინა - ქიმია);  

 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

 



  

 

7. პროგრამის მიზანი 

უკანასკნელ წლებში ქიმიის პრობლემების მათემატიკური მეთოდებითა და კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით გადაწყვეტის განვითარებიდან 

გამომდინარე, აქტუალური გახდა დოქტორანტურის გახსნა ქიმიაში თეორიული - ფიზიკური ორგანული ქიმიის განხრით, რომლის საფუძველია 

ქიმიური ამოცანების გადაწყვეტა კომპიუტერული პროგრამების (ქვანტური ქიმიის თანამედროვე მეთოდები, მოლეკულური მექანიკა, 

ტოპოლოგიური ქიმია) გამოყენებით. ნივთიერების ელექტრონული აღნაგობის და რეაქციის უნარიანობის კვლევა წარმოადგენს თანამედროვე 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ერთ-ერთ აქტუალურ მიმართულებას. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა მიიღოს ფიზიკური ორგანული 

ქიმიის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, შეძლოს მიღებული ცოდნისა და პრობლემების გადაჭრის უნარის გამოყენება როგორც 

ქიმიური, ასევე ფიზიკური და ბიოლოგიური ხასიათის კვლევების შესრულებისათვის, შეძლოს შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური 

მიდგომები, რომლებიც ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში, დამოუკიდებლად 

დაგეგმოს და განახორციელოს ინოვაციური კვლევა. 

 

 

8. პროგრამის შედეგი 

აღნიშნული კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტს განუვითარდება შემდეგი კომპეტენციები: 

 
 ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ფიზიკურ ორგანულ ქიმიაში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რომელიც იძლევა ფიზიკურ 

ორგანულ ქიმიაში რეფერირებადი საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას. 

სრულად დაეუფლება ფიზიკური ორგანული ქიმიისათვის სპეციფიკურ თეორიულ და ექსპერიმენტალურ მეთოდებს.  

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც 

ორიენტირებულია ახალი ცოდნის შექმნაზე და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში, დამოუკიდებლად დაგეგმოს და 

განახორციელოს ინოვაციური კვლევა.  

 დასკვნის უნარი - კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი. 

განახორციელებს ახალი მიდგომების სინთეზს, რითაც შეუწყობს ხელს ფიზიკურ ორგანულ ქიმიაში ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას ან 

განვითარებას. გამოიმუშავებს უნარს დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება პრობლემის გადაჭრისათვის და 

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი რესურსები. 

 კომუნიკაციის უნარი - შეძლებს რთული და სადავო ინფორმაციის ეფექტურ გადაცემას სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ამ 

უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისწინებით; ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და 

გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე; თავისუფლად 



  

იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და შეძლებს მათ შემოქმედებით და კრიტიკულ გამოყენებას 

ფიზიკური ორგანული ქიმიისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში.  

 სწავლის უნარი - პროგრამის დასრულების შემდეგ ადეკვატურად შეაფასებს, დაგეგმავს და განახორციელებს საკუთარი სწავლის პროცესს და 

გამოიყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს. შეძლებს სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვას და მართვას. 

 ღირებულებები - იცის ქიმიის განვითარების ისტორია, მისი როლი და მნიშვნელობა კაცობრიობის ცივილიზაციის განვითარების საქმეში, 

წარმოდგენა აქვს ქიმიის ფუნდამენტალურ აღმოჩენებზე და თანამედროვე პრობლემებზე, ესწრაფვის თავისი წვლილი შეიტანოს ქართული 

ქიმიური სკოლის წარმატებაში. პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი შეძლებს გამოიკვლიოს ახალი ღირებულებების 

დამკვიდრების გზები და მათ დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს.              

          

 

9. კურსდამთავრებულის დასაქმების სფეროები 
 

 

ქიმიის აკადემიური დოქტორის დასაქმების სფეროებია: უმაღლესი საგანმანათლებლო და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი დაწე-

სებულებები, სახელისუფლებო და კერძო სტრუქტურები. 

       

 

 

10. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსების შესახებ 
 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების თეორიული ნაწილი წაიკითხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის, ინტერნეტრესურსებისა და პროგრამაში დასაქმებული აკადემიური 

პერსონალის პირადი ელექტრონული ბიბლიოთეკების გამოყენებით. 

ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, სადოქტორო პროგრამაზე შესაძლებელია 3 დოქტორანტის მიღება. 

 

 

         

 



11. სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა 
 

№ სასწავლო კურსი კოდი ECTS 

საათების 

რაოდენობა 

კრედიტების განაწილება სემესტრების 

მიხედვით 

ლექტორი 
I II III IV V V I 

სა
კო

ნტ
აქ

ტ
ო

 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

პროგრამის სასწავლო კომპონენეტი - 60 კრედიტი 

I. სავალდებულო კომპონენტი - 48 კრედიტი 

1. სწავლების თანამედროვე მეთოდები EDUC D 301 6 35 115 6      
ჯემალ ჯინჯიხაძე 

სსუ სრული პროფესორი 

2. 
აკადემიური წერა (კვლევის 

მეთოდების კომპონენტებით) 
CHEM D 314 3 20 55 3      

მინედა ჭანტურია 

სსუ ასოცირებული პროფესორი 

3. პროფესორის ასისტენტობა CHEM D 301 3 35 40  3      

4. სემინარი-1 CHEM D 302 3 20 55 3       

5. სემინარი-2 CHEM D 303 3 20 55  3      

6. მათემატიკური მოდელები ქიმიაში CHEM D 304 6 35 115 6      
ციალა ძიძიგური 

სსუ ასოცირებული პროფესორი 

7. 
კომპიუტერული ქიმია-1 (მოლეკულური 

ორბიტალების მეთოდი) 
CHEM D 305 6 35 115 6      

ჯუმბერ კერესელიძე 

ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი 

8. 

კომპიუტერული ქიმია-2  
(ნახევრადემპირიული, არაემპირიული (ab 

initio) და სიმკვრივის ფუნქციონალის 

თეორიის (DFT) მეთოდები) 

CHEM D 306 12 65 235  12     
ზურაბ ფაჩულია 

სსუ სრული პროფესორი 

 

9. 

ბიოქიმიურად მნიშვნელოვან 

ორგანულ ნაერთთა სინთეზის 

თანამედროვე მეთოდები და 

რეაქციების მექანიზმები 

CHEM D 307 6 35 115  6     
ლალი ტაბატაძე 

სსუ ასოცირებული პროფესორი 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. არჩევითი სასწავლო კურსები - 12 კრედიტი 
(სტუდენტი ირჩევს სასწავლო კურსებს  სემესტრებში მითითებული კრედიტების შესაბამისად) 

6 6      

1. სტატისტიკური თერმოდინამიკა CHEM D 308 6 35 115       
ვლადიმერ კირცხალია 

სსუ სრული პროფესორი 

2. 
ორგანულ ნაერთთა რეაქციების 

კინეტიკა და რეაქციისუნარიანობა 
CHEM D 309 6 35 115       

ანტონინა მსხილაძე 

სსუ ასოცირებული პროფესორი 

3. 
ორგანულ ნაერთთა რეაქციების 

მექანიზმები 
CHEM D 310 6 35 115       

ანტონინა მსხილაძე 

სსუ ასოცირებული პროფესორი 
 

პროგრამის სამეცნიერო კომპონენტი - 120 კრედიტი 

1. კოლოქვიუმი-1 CHEM D 311 10 65 185   10     

2. კოლოქვიუმი-2 CHEM D 312 10 65 185    10    

3. კოლოქვიუმი-3 CHEM D 313 10 65 185     10   

7. სადისერტაციო ნაშრომი CHEM D 315 90 260 1990   20 20 20 30  

ს უ ლ - 180 კრედიტი 30 30 30 30 30 30  


