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Summary 

The PhD thesis deals with the wide spectrum of post-Soviet Georgia’s 
education, science and health care problem. It analyzes the attitude of certain kind 
of governmental structures and society toward the advantages and drawbacks of 
these processes.   

The first chapter discusses historical sources of Georgian educational, science 
and health care problem, emphasizes the ancient traditions of Georgian 
educational and scientific traditions, language, cultural, genetic and other relations 
with different  peoples (Egypt, Sumer); is raised  the III century  rhetorical school 
theme, which is known for ancient cultural world as academy of Colchis. Here is 
emphasized first Georgian high school, Gelati Academy, which establishment is  
connected to the name of David the Builder.  

The great  interest draws XVII-XVIII century cultural-educational activities 
of Georgian colony  in Moscow. Great attention is paid to the  activity of 
Vakhushti Bagrationi, one of founder Moscow University, and the idea of Ioane 
Bagrationi about the establishment of higher educational institutions in Tbilisi, 
Gori and Telavi in 1799.  

The above mentioned chapter speaks about educational policy carried in 
XIX-XX centuries. Also it speaks about the first Russian language institute and first 
National University. The author discusses the issues of high and higher educational 
development of Georgian scientific schools, their onset-establishment and fame in 
Soviet Union and worldwide  before and after war.  

The second chapter tells us about post-Soviet Georgia’s educational ideology 
and policy. The first sub-chapter is dedicated to governmental educational policy 
of “Citizens Union”. Is highlighted the problematic issue of teacher’s attestation. 
The second sub-chapter discusses carried educational reforms, here are criticized 
existed staff problem as well. The third sub-chapter tells us about the 
interdependence of educational system and world bank. The fourth sub-chapter 
highlights the existed corruption in school educational system. The whole fifth 
sub-chapter deals with the educational policy and ideology of “National 
Movement”. PhD thesis emphasizes educational policy and ideology of “Georgian 
Dream” government and is made conclusion that educational system calls for  
substantial changes.  

The third chapter works out post-Soviet Georgian educational system. The 
first sub-chapter highlights system’s ideology, politics and legislative perspective. 
As for the second sub-chapter, it tells us about educational reforms and 
accreditation of higher institutions and the problem of entrance exams. The third 
sub-chapter deals with the ideology and policy of “National Movement” in higher 
educational institutions.  Are emphasized negative actions carried in Tbilisi State 
University and in other higher educational institutions. Here are discussed  
students activities and their results as well. The whole fourth chapter is dedicated 
to  sudden and harsh changes in Georgian Technical University and their results.    
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 The fourth chapter of PhD thesis investigates the way of scientific reforms 
in post-Soviet Georgia. The first sub-chapter of above mentioned chapter discusses 
attitude of “Citizens Movement” government to the Georgian science. The second 
sub-chapter shows us the ideology and policy of “National Movement” toward the 
Georgian science and scientists. The third sub-chapter examines the way of Baltic 
scientific reforms.  

The fifth chapter of the work shows the post-Soviet politics of period, 
especially, the politics, ideology and health care practice of “National Movement” 
and “Georgian Dream”. Positive and negative sides  of carried reforms are 
highlighted. Also are shown the positive sides of  health care reforms implemented 
by new government.     

The conclusion deals with the summarized results and recommendations.  
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

ქართული განათლება და მეცნიერება უძველესი ეპოქებიდან იღებს 

სათავეს და მისი ისტორია და პრაქტიკა საუკუნეებს ითვლის. ქართული 

სინამდვილისათვის დამახასიათებელია შუასაუკუნეების პერიოდის პირ-

ველი უმაღლესი სასწავლებელი _ გელათის აკადემია, რომელიც არა-

მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ აღმოსავლეთს „ჰფენდა“ ქრის-

ტიანულ სწავლებასა და მეცნიერებას.  

შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ XVII-X VIII საუკუნეების მოსკოვის 

ქართველთა კოლონიის კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობას და 

საგანმანათლებლო-კულტურულ ცხოვრებაში ერთვარი „ახალი რენესანსის“ 

ხანას, რომელიც XIX-XX საუკუნეებს უკავშირდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში საქართველომ დაკარგა 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და რუსეთის იმპერიის შემადგენ-

ლობაში აღმოჩნდა, ისტორიულ-პოლიტიკური კანონზომიერების წყალო-

ბით მოხდა ქვეყნის ტერიტორიული, ეკონომიკური და კულტურული 

გაერთიანება, ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ხასი-

ათის მატარებელი ცნობიერების ჩამოყალიბება და გაძლიერება. 

ამდენად, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის მიერთებამ ერთ-

გვარი მასტიმულირებელი როლი შეასრულა ქართული ეროვნული იდეის _ 

დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების სტრატეგიის პრაქტიკულად 

განხორციელებაში. 
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უდავოა, საქართველო რუსეთის მიერ დაპყრობილი ქვეყანა იყო და 

ეროვნული ჩაგვრის პარალელურად, იგრძნობოდა სოციალური, საგანმანა-

თლებლო და კულტურული ხასიათის შეზღუდვები, თუმცა რუსეთის იმპე-

რიას, ძალადობრივი გზით მიერთებული საქართველო, მრავალსაუკუნოვა-

ნი კულტურისა და საგანმანათლებლო ტრადიციის ქვეყანას წარმოადგენდა 

და, ამ მიმართულებით, დამპყრობელ ქვეყანას არ შეეძლო მასზე დიდი გავ-

ლენის მოხდენა, მითუმეტეს, დიდ როლს თამაშობდა ერთიანი სარწმუნოებ-

რივი ფაქტორი. 

1918 წელს, საქართველოს პირველმა დამოუკიდებელმა დემოკრა-

ტიულმა რესპუბლიკამ განახორციელა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები სწავ-

ლების, განათლებისა და მეცნიერების გაეროვნულებისათვის სწავლების 

მშობლიურ ენაზე გადაყვანისათვის. ამ მიზნით თითქმის ყველა სახელმძღ-

ვანელო ქართველი მეცნიერების მიერ იქნა შედგენილი.  

1921 წლის თებერვალში, საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს იძუ-

ლებითმა გასაბჭოებამ, ანუ კანონიერი ხელისუფლების, სახელმწიფო გადა-

ტრიალების გზით, დამხობამ ახალი გარემოებები წარმოშვა საგანმანათ-

ლებლო და მეცნიერების სისტემებში.  

1924 წლიდან დაიწყო საბჭოური სასკოლო სისტემის ჩამოყალიბება. 

კომუნისტური იდეოლოგიისა და პოლიტიკის განხორციელება დაკავშირე-

ბული იყო განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში არსობრივ ცვლილე-

ბებთან. აქცენტი იქნა გადატანილი განათლების მქონე კადრების რაოდე-

ნობრივ ზრდაზე და მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდობის სპეციალურ 

საორგანიზაციო და იდეურ-პოლიტიკურ წრთობაზე (ოქტომბრელი, პიო-

ნერი, კომკავშირელი, კომპარტიის წევრი და ა.შ.). დაიწყო სოციალიზმისა 

და კომუნიზმის იდეების რწმენით აღსავსე, ახალი ადამიანის აღზრდის და 

ჩამოყალიბების ურთულესი პროცესი.  

პარალელურად მიღებული იყო გადაწყვეტილება საქართველოს და 

სხვა ეროვნულ რესპუბლიკებში რუსული ენის სწავლების გაძლიერების 

შესახებ. ომის შემდგომ წლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქარ-

თველოს განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში, რამაც განაპირობა განა-

თლებისა და მეცნიერების აღმავლობა. ჩამოყალიბდა ქართული მათემატი-

კური, გეოლოგიური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სხვა სკოლები. 
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1990 წლის ოქტომბერში საქართველოში დასრულდა კომუნისტური 

მმართველობა. დღის წესრიგში დადგა განათლებისა და მეცნიერების სის-

ტემის შეცვლა. ეროვნულმა ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯები ამ მიმარ-

თულებით. ახალი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური რეალობა განათლებისა 

და მეცნიერების ახალი სისტემის შექმნას მოითხოვდა, მაგრამ 

საუბედუროდ, ქვეყანაში მომხდარმა, 1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის 

სახელმწიფო გადატრიალებამ ეს პროცესები შეაჩერა.  

სადისერტაციო ნაშრომში სპეციალურად არის განხილული პოსტსაბ-

ჭოური საქართველოს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ჯანმრთელობის 

დაცვის რეფორმირების გზა და ამ მიმართულებით საქართველოს „მოქა-

ლაქეთა კავშირის“ „ნაციონალური მოძრაობის“ და „ქართული ოცნების“ ხე-

ლისუფლებების მიერ განხორციელებული თეორიული და პრაქტიკული 

ღონისძიებები. ხაზგასმულია, რომ ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში 

დანერგილი რეფორმები თუ ნებისმიერი ტიპის ცვლილებები უკავშირ-

დებოდა დასავლური ღირებულებებისადმი სწრაფვას, ევროპულ-ამერიკულ 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეში შესვლას და დამკვიდრებას. 

ახალი რეფორმა გზას უკაფავდა ინფორმაციული ცოდნის ნაკადებს, წინ 

იწეოდა ცოდნის მიღების, მისი გამოყენებისა და განვითარების საკითხები. 

აქცენტი კეთდებოდა სამენეჯერო განათლებაზე, ცოდნაზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივებზე, ელექტრონული განათლების სისტე-

მის შემოღებაზე და ახალი, ჰარმონიული ადამიანის ჩამოყალიბებაზე. 

ბოლონიის პროცესს მიერთებული საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სისტემა გულისხმობდა მიერთებას განათლების უნიფიცირე-

ბულ სისტემასთან. 

ბოლონიის პროცესს უნდა დაეჩქარებინა უმაღლესი სასწავლებლის 

გლობალური მარკეტიზაცია. მითუმეტეს საგანმანათლებლო ბაზარს, რო-

მელშიც ჩნდებოდა აპრობირებული სასწავლო პროგრამები, მეთოდები და 

პილოტირებული სახელმძღვანელოები, არ გააჩნდათ ნაციონალური ნიშანი 

და საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო ბიზნესის შემადგენელ ნაწი-

ლებს წარმოადგენდნენ. 

დისერტაციაში მოცემულია, რომ საქართველო ვერ აცდებოდა ამ იდე-

ოლოგიასა და პრაქტიკას. საგანმანათლებლო ბიზნესმა ფართოდ შეაღწია სა-
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უნივერსიტეტო სივრცეში, ხოლო პროფესორები იძულებულნი გახდნენ და-

მორჩილებოდნენ ბოლონიის პროცესით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

თანამედროვე კულტურა მოწყდა აღზრდას, ეს უკანასკნელი კი _ 

განათლებას. კულტურისა და განათლების ინფორმაციულობის ხარისხი არ 

აღმოჩნდა საკმარისი ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებისეული გეზის წასა-

მართავად. შესაბამისად, ვერ დაისახა მიზანი და მოხდა განათლებისა და 

კულტურის თინეიჯერიზაცია. 

ამდენად, არსებობის უფლება აქვს მოსაზრებას, რომ ახალგაზრდობას 

სულიერი სიღრმე გამოეცალა, განათლებამ სრული ცოდნა არ მისცა, დააკლ-

და აღზრდაც და ვერც კულტურული ხარისხი შეიძინა. შესაბამისად, ახალ-

გაზრდა ადამიანი XXI საუკუნის დასაწყისის განზომილებების ტყვეობაში 

აღმოჩნდა, რომელილც უარს ამბობს განათლების, კულტურისა და მეცნიე-

რების მესიანისტური სიმაღლეების დალაშქვრაზე და თანდათანობით ეფ-

ლობა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომერციალიზაციის 

სივრცეში. 

პოსტსაბჭოურ საქართველოში დაწყებულმა განათლების რეფორმამ 

მარცხი განიცადა. მისი განხორციელების იდეოლოგიურ-მეთოდოლოგიურ-

მა და პრაქტიკულმა გზამ, რომელიც დიქტატორული ექსპერიმენტით მიმ-

დინარეობდა და ნაკლებად ითვალისწინებდა საქართელოს საგანმანათლებ-

ლო-კულტურულ ტრადიციებს და თავისებურებებს, სასურველ შედეგამდე 

ვერ მიგვიყვანა.  

დისერტაციაში ყურადღება მახვილდება პოსტსაბჭოური საქართვე-

ლოს მეცნიერების ინსტიტუტის პრობლემებზე, როდესაც დაიწყო ქართუ-

ლი მეცნიერების ეროვნული ნიადაგიდან ამოძირკვის მცდელობა და მოხდა 

არსებული სამეცნიერო პოტენციალის და კვალიფიციური კადრების განად-

გურება და შევიწროვება, რაც დაუკავშირდა საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ერთიანი სამეცნიერო-კვლევითი სისტემის დაშლას და მსოფ-

ლიოში აღიარებული ქართული სამეცნიერო სკოლების დაქვეითებას.  

ნაშრომში განხილულია პოსტსაბჭოური ჯანდაცვის სისტემის თეორი-

ულ-პრაქტიკული მხარეები, განსაკუთრებით კეთდება აქცენტი „ნაციონა-

ლური მოძრაობისა“ და „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებების მიერ ამ მი-

მართულებით გაწეულ დადებით და უარყოფით მხარეებზე. დარწმუნებუ-
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ლი ვარ ისტორიულ-პოლიტოლოგიური მოვლენების შესწავლაში მთავარია 

არა ცალკეული, არამედ მთელი ერთობლიობის გააზრება, რაც აგვაცილებს 

შესაძლო დაბადებულ ეჭვს ფაქტების ამორჩევის ან თვითნებურად შერჩევის 

შესახებ.  

კვლევის აქტუალობა. მოცემული თემის აქტულობა ისაზღვრება 

განსახილველი საკითხების ისტორიოგრაფიული მდგომარეობით. საკვლევი 

პრობლემის პოლიტოლოგიურ-კულტუროლოგიური ანალიზი დღემდე არ-

სებითად არ განხორციელებულა. პოსტსაბჭოური საქართველოს საგანმა-

ნათლებლო-სამეცნიერო და ჯანდაცვის სფერო უშუალოდ არის დაკავშირე-

ბული ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებასთან და სოციალურ 

მხარეებთან. სადისერტაციო ნაშრომი, მასში განხილული საკითხების სპექ-

ტრის მიხედვით, სხვადასხვა დისციპლინათაშორის სივრცეშია მოქცეული. 

თემის კვლევის მრავალსპექტრიანობა ითხოვს სხვდსხვა სფეროში არსე-

ბული ლიტერატურის ანალიზს.  

პოსტსაბჭოურ საქართველოში ახლებურად დადგა განათლების, მეც-

ნიერებისა და ჯანდაცვის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის სა-

კითხი. მითუმეტეს, ამ მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები 

არაერთგვაროვნად იქნა აღქმული საზოგადოების მიერ. აღნიშნული ვითა-

რება დღის წესრგიში სვამს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ჯანდაცვის 

სფეროში განხორციელებული რეფორმების პოლიტიკური და სოციალური 

მიზანშეწონილობისა და მართლზომიერების შესწავლისა და განზოგდების 

საჭიროებას.  

კვლევის საგანი. სადისერტაციო კვლევის საგანს წარმოადგენს 

პოსტსაბჭოური საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ჯანდაცვის 

სფერო და ამ მიმართულებით სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის 

დადებითი და უარყოფითი მხარეების განზოგადება.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. თანამედროვე ეპოქას მრავალი 

საკითხისა და პრობლემის ახლებურად გადაფასების საკითხი შეაქვს დღის 

წესრიგში. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს დროის მოცემუ-

ლი პერიოდიდან აღებული კონკრეტული მაგალითებისა და ფაქტების მოშ-

ველიებით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ჯანდაცვის სისტე-

მაში მიმდინარე რეფორმების ისტორიული, პოლიტოლოგიური და კულ-
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ტუროლოგიური ანალიზი, რაც შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნა შესასწავ-

ლი პრობლემის სრული სურათი, რომელიც დაეხმარება ქართულ საზოგა-

დოებას წარმოდგენა იქონიოს განხორციელებული რეფორმების დადებით 

და უარყოფით მხარეებზე. 

პოსტსაბჭოური პერიოდის საქართველოს ხელისუფლებების მოღვაწე-

ობა განსახილველია წარმატებების, შეცდომების და მარცხის გათვალისწი-

ნებით, მკვლევარი მოვალეა ხელმძღვანელობდეს პრინციპით, რომ ისტო-

რიის და პოლიტიკური პროცესის არც გაუმჯობესება შეიძლება და არც 

გაუარესება. ამიტომ სადისერტაციო ნაშრომი, შესაძლებლობის ფარგლებში 

უნდა წარმოჩინდეს საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრე-

ბის, ჩვენს შემთხვევაში განათლების, მეცნიერებისა და ჯანდაცვის რეფორ-

მების მიმდინარეობის ობიექტური სურათი. 

კვლევის ობიექტი. სადისერტაციო გამოკვლევა წარმოაჩენს პოსტსაბ-

ჭოური საქართველოს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ჯანდაცვის 

სფეროების რეფორმების სხვადსხვა მხარეებს. მათ შორის კრიტიკულად 

ანალიზდება ხელისუფლების შესაბამისი სტრუქტურების საქმიანობა.  

კვლევის მეცნიერული სიახლე. წინამდებრე კვლევაში კომპლექსურად 

არის განხილული და გაანალიზებული პოსტსაბჭოური საქართველოს სა-

განმანათლებლო, სამეცნიერო და ჯანდაცვის სისტემების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. ნაშრომი წარმოადგენს აღნიშნული თემის ისტო-

რიული, პოლიტიკური და კულტუროლოგიური ასპექტებით შესწავლის 

პირველ მცდელობას. აღნიშნულ პრობელმაზე არ არსებობს მონოგრაფიული 

ნაშრომი, არ მომზადებულა დისერტაცია.  

მეცნიერული სიახლეა ისიც, რომ ამ ნაშრომის სახით სამეცნიერო ბრუ-

ნვაში შემოდის ნაკლებად ცნობილი და გამოკვლეული მასალები. სადისერ-

ტაციო ნაშრომი შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს აღნიშნული თემის 

ცალკეული სფეროების სიღრმისეულ კვლევას დისერტაციების ან მონოგრა-

ფიების სახით.  

კვლევის ქრონოლოგიური ჩარჩო. კვლევის ქრონოლოგიური ჩარჩო 

მოიცავს პოსტსაბჭოურ პერიოდს _ 1990 წლიდან დღევანდელ დღემდე. 

კვლევის სამეცნიერო-თეორიული ღირებულება მდგომარეობს იმაში, 

რომ აქ წარმოდგენილი მასალა, დასკვნები, წინადადებები და რეკომენდა-
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ციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მეცნიერთა და სხვა ავტორთა მიერ ამა 

თუ იმ პრობლემის შემდგომი შესწავლისა და კვლევის პროცესში. 

კვლევის პრაქტიკული ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ 

კვლევისას მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვეყნის 

სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, 

ჯანდაცვის სფეროების, საშუალო სკოლების, უმაღლესი სასწავლებლების, 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების, ჯანდაცვის სამსახურების მიერ.  

კვლევის მეთოდოლოგია. სადისერტაციო კვლევის მეთოდოლოგიური 

საფუძველია წყაროებისა და ლიტერატურისადმი კომპლექსური მიდგომა, 

რომელიც ივსება შედარებით _ ისტორიულ-პოლიტოლოგიური და კულ-

ტუროლოგიური ანალიზით. გამოყენებულია აღწერილობითი და შეფასე-

ბითი კვლევები, მოპოვებული, დამუშავებული და გამოყენებულია მედია 

და ინტერნეტ-რესურსები. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  დისერტცია მოიცავს ----- 

ნაბეჭდ გვერდს და შედგება ხუთი თავისა და 13 ქვეთავისაგან. ნაშრომს 

ერთვის ქართულ-ინგლისური რეზიუმეები, შესავალი ნაწილი, ლიტერატუ-

რის მიმოხილვა, დასკვნა, გამოყენებული ლიტერტურის ნუსხა. 

ნაშრომის აპრობაცია. ნაშრომში წარმოდგენილ ზოგიერთ მასალას 

კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე გავლილი აქვს სავალდებულო აპრობაცია, 

როგორც საერთაშორისო კონფერენციებში მოხსენებების, ასევე სამეცნიერო 

ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომების სახით. 
 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

ნაშრომის შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია კვლევის აქტუალობა და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა; განსაზღვრულია კვლევის საგანი, მიზანი და 

ამოცანები, კვლევის ობიექტი. წარმოდგენლია კვლევის მეცნიერული სიახ-

ლე, სამეცნიერო თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება და კვლევის მე-

თოდოლოგიური მხარე. 

წარმოდგენილი ნაშრომი შედგება 6 თავის, 10 ქვეთავისა და დასკვნები-

საგან. ასევე ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი. 

პირველი თავი _ „საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის სათავეებთან“ გვამცნობს ქართული განათლების, 
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მეცნიერების, ჯანმრთელობის დაცვის სათავეებს. ხაზი ესმება განვითარების 

გრძელ გზას და გამორჩეულ წარმატებებს სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა 

ეპოქებში. ნაშრომში წარმოჩენილია განათლებისა და მეცნიერების სახე და 

თვითმყოფადობა რუსეთის იმპერიის პირველი დამოუკიდებელი რესპუბ-

ლიკის, ხოლო შემდეგ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. აქცენტი კეთ-

დება ქართული განათლების და მეცნიერების განსაკუთრებული განვითარე-

ბის ხაზზე, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის არსებობის წლებში 

(1921-1990); გაკეთებულია დასკვნა, რომ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა, გერ-

მანულ საგანმანათლებლო მოდელზე დაყრდნობილი ზოგადსაგანმანათ-

ლებლო, უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო სისტემა. 

აღნიშნულია, რომ საბჭოთა ხელისუფლება ახორციელებდა საყოველ-

თაო სახალხო განათლების კურსს, დიდი ყურადღება ექცეოდა პედაგოგთა 

ახალი კადრების მომზადების საქმეს. მიმდინარეობდა სკოლებისა და 

უმაღლესი სასწავლებლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება. 

ჩამოყალიბდა ქვეყნისათვის საჭირო ზოგადი და დარგობრივი სახელმწიფო 

უმაღლესი სასწავლებლები. საკავშირო და მოსკოვის უმაღლესი სასწავლებ-

ლების ფილიალები. 

გამოკვლევაში ხაზგასმულია, რომ წარმატებით ვითარდებოდა ქართუ-

ლი მეცნიერება, შეიქმნა მსოფლიოში აღიარებული სამეცნიერო სკოლები და 

მიმართულებები. სამეცნიერო კადრების უკეთ ორგანიზაციის მიზნით, და-

არსდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ქართული მეცნიერებისა და 

კულტურის უდიდეს მიღწევას წარმოადგენდა „ქართული საბჭოთა ენციკ-

ლოპედიის“ მრავალტომეულის გამოცემა. ნაშრომში მითითებულია, რომ 

საქართველოში ჩამოყალიბდა საყოველთაო, უფასო ჯანდაცვის სისტემა, 

განხორციელდა მოქალაქეთა საპენსიო უზრუნველყოფა. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი  _  „სასკოლო  საგანმანათლებ-

ლო პოლიტიკა“ შედგება 5 ქვეთავისაგან. პირველი ქვეთავი „მოქალაქეთა 

კავშირის“ ხელისუფლების ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკა“ მიმოიხი-

ლავს XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში საქართველოს განათლების სფერო-

ში შექმნილ არასასურველ ტენდენციებს; მათ შორის: სრულყოფილი ეროვ-

ნული პროგრამის უქონლოლბას; სასკოლო დაფინანსების მოუგვარებლო-

ბას, მასწავლებელთა და მოსწავლეთა სოციალურად დაუცველობას, სწავლე-
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ბის, სწავლისა და გადამზადების სისტემის არარსებობას, კორუფციის მა-

ღალ დონეს, საკადრო ანომალიებს და ა.შ. 

ნაშრომის ამ ქვეთავში ხაზგასმულია, რომ სამხედრო გადატრიალების 

გზით მოსულ ახალ ხელისუფლებას სურვილი არ ჰქონდა გაეცხადებინა თა-

ვისი იდეოლოგია, როგორ სახელმწიფოს აშენებდა?! შესაბამისად, ვერ ჩამო-

უყალიბდა განათლებისა და მეცნიერების განვითარების კონცეფცია და 

პროგრამები. წინ არის წამოწეული სასკოლო ატესტაციის პრობლემები და 

განმარტებულია, რომ ხელისუფლების მიერ განათლების სისტემაში ჩატა-

რებული ცვლილებები საექსპერიმენტო ხასიათს ატარებდა, ხასიათდებოდა 

სუბიექტური ტენდენციებით და გზას უხსნიდა კორუფციას სისტემაში. 

ატესტაცია დაკავშირებული აღმოჩნდა პოლიტიკური რწმენის საკი-

თხებთანაც. საერთოდ არ შეხებია დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს, რომ-

ლებიც მოწოდებულნი უნდა ყოფილიყვნენ ჩაენერგათ მოსწავლეებში სამ-

შობლოს სიყვარული და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, განე-

მტკიცებინათ ეროვნულობისა და პატრიოტული ნაციონალიზმის გრძნობა.  

სამწუხაროდ, საქართველოს სკოლების უდიდესი უმრავლესობა ყოვე-

ლივე ამისგან შორს იდგა და შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებს უწევდათ 

სტუდენტებისათვის ესწავლებინათ ის, რაც მათ საშუალო სკოლაში სწავლის 

პერიოდში უნდა მიეღოთ. ნაშრომის ამ მონაკვეთში გაცხადებულია ისიც, 

რომ პედაგოგიური საზოგადოება არ ეთანხმებოდა განათლების სამინისტ-

როს სწრაფი ინტერნაციონალიზმის იდეას, და ახალი პროგრამების, სასწავ-

ლო გეგმების და სწავლების მეთოდების პირდაპირ გადმოღებას გარეშე სა-

ხელმწიფოებიდან.  

მეორე თავის  მეორე ქვეთავი  „ზოგადსაგანმანათლებლო რეფორმა და 

ხელისუფლება“ ყურადღებას უთმობს განათლების გარდაქმნის პროექტის 

დადებით და უარყოფით მხარეებს, რომელსაც მეცნიერები ანტიეროვნულს, 

სამღვდელოება ანტიმართლმადიდებლურს, პედაგოგები დამღუპველს, ხო-

ლო პოლიტიკოსები შეკვეთილს უწოდებდნენ. ამავე ქვეთავში კრიტიკუ-

ლად არის განხილული განათლების სამინისტროს საკადრო მიდგომები. 

მესამე ქვეთავში „კორუფცია და სასკოლო განათლების სისტემა“ 

განზოგადებულია სისტემაში ფართოდ გავრცელებული კორუფციის ობიექ-

ტური და სუბიექტური მიზეზები. საგანგებოდ ესმება ხაზი, რომ ვერ ამუ-
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შავდა ქვეყნის პრეზიდენტის ბრძანებულება „ზოგიერთი პირველი რიგის 

ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ“. ამავე პერიოდში საქართველოს 

სკოლებში ექსპერიმენტის სახით შემოტანილი იქნა ახალი საგანი „დანაშაუ-

ლისა და კორუფციის საწინააღმდეგო კურსი სკოლებისათვის“. თუმცა ამ 

ქვეთავში ისიც არის განმარტებული, რომ აღნიშნული კურსი წარმოადგენდა 

აშშ-ის სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრების მექსიკელი და ამერიკელი პედა-

გოგების და განათლების სხვა სპეციალისტების ერთობლივი ნაშრომის 

ადაპტირებულ ვარიანტს, რომელსაც ერთი სამეცნიერო ცენტრის რეკომენ-

დაცია არ ჰქონდა მიღებული. მითუმეტეს ის მიუღებელი იყო ქართული 

ცხოვრების წესის, ტრადიციებისა და ცნობიერებისათვის და განკუთვნლი 

იყო ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე მცხოვრები, კულტურულად შედა-

რებით ჩამორჩენილი მკვიდრი ინდიელი მოზარდებისათვის და ვერ პასუ-

ხობდა ქართულ კულტურულ და საგანმანათლებლო ტრადიციებს.  

აღნიშნული ქვეთავი გვერდს ვერ უვლის განათლების სამინისტროს 

საქმიანობის დაინტერესებას საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ, რო-

მელმაც გამოავლინა მნიშვნელოვანი დარღვევები საგანმანათლებლო სისტე-

მაში. აქვე კეთდება დასკვნა იმის შესახებ, რომ განათლების შესახებ კანონი 

პრაქტიკულად პარალიზებული აღმოჩნდა. ვერ ასრულებდა თავის ფუნქ-

ციას. არ ხდებოდა კანონის შეუსრულებლობის ობიექტური თუ სუბიექტუ-

რი მიზეზების შეფასება. 

მეორე თავის მეოთხე ქვეთავში „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ხელისუფლების საგანმანათლებლო პოლიტიკა“ ანალიზდება ახალი ხელი-

სუფლების საქმიანობის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები, განათლებას-

თან მიმართებაში. აქვე ესმება ხაზი განათლების სახელმწიფო პრიორიტე-

ტულ მიმართულებად ჩამოყალიბების ურთულეს პროცესს, რომელსაც გა-

ნათლება უნდა გადაექცია საკადრო დაწინაურების და, საერთოდ, ადამიანის 

შეფასება-დაფასების წამყვან კრიტერიუმად. ქვეთავში მოცემულია ახალი 

ხელისუფლების კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოიხატა 

შემდეგში: 1. ნიადაგის მომზადება კორუფციის დასაძლევად სისტემაში;            

2. ტესტური გამოცდების შემოღება; 3. მოსწავლეებისათვის ატესტატების 

უფასოდ გაცემა; 4. სამინისტროს მართვის ახალი პრინციპების შემუშავება;  

5. ახალი საგანმანათლებლო ეროვნული პროგრამების მომზადება; 6. ზოგად 
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საგანმანათლებლო პოლიტიკის და კანონმდებლობის შემუშავება და გან-

ხორციელება; 7. ზოგადსაგანმანათლო სკოლის სისტემის რეგულირებისა და 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის შექმნა. 

სადისერტაციო ნაშრომის ამ მონაკვეთში დადასტურებულია, რომ გა-

ნათლების სისტემაში განხორციელებული დადებითი მხარეების მიუხედა-

ვად, „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო განათლების 

სისტემაში ძირეული გარდაქმების განხორციელება: 1. განათლების სამინის-

ტრო წარმოადგენდა ცენტრალიზებულ ადმინისტრაციულ-ეკონომიკურ ორ-

განოს, რომელიც ცდოლობდა უშუალოდ ემართა საგანმანათლებლო სექ-

ტორი და საკუთარ თავზე აეღო განათლების სისტემის მართვის პოლიტიკის 

განსაზღვრა; 2. მკვიდრდებოდა კონკრეტული სისტემისათვის მიუღებელი 

სტანდარტები და სისტემის ფუნქციონირებისათვის ყალიბდებოდა საზე-

დამხედველო ინსტიტუტი; 3. არასრულყოფილი იყო ქართველი და უცხო-

ელი ექსპერტების მიერ მომზადებული ზოგადი განათლების ეროვნული 

მიზნების პროექტი; 4. მოვლენების განვითარება ადასტურებდა, რომ განათ-

ლების სამინისტროს და პირადად მინისტრის კ. ლომაიას სიტყვა და საქმე 

დიამეტრალურად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან; 5. საგანმანათლებლო 

სისტემა გარდაქმნის ნაცვლად ნგრევამ მოიცვა. მთლიანად იგნორირებული 

აღმოჩნდა ადრე არსებული პრუსიულ-გერმანული საგანმანათლებლო სის-

ტემის დადებითი გამოცდილება და შედეგები. საგანმანათლებლო სისტემა 

მთლიანად „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების დიქტატის ტყვეო-

ბაში აღმოჩნდა და გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენა ეროვნული გან-

ვითარების პროცესებს. 

სადისერტავიო გამოკვლევის მეორე თავის მეხუთე ქვეთავი „ქართული 

ოცნების“ ხელისუფლების ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკა და იდეო-

ლოგია“ ეძღვნება ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკაში მიმდინარე პრო-

ცესებს. ამასთანავე ხაზი ესმება იმ ფაქტსაც, რომ განათლებისა და მეცნიერე-

ბის მაშინდელი ახალი მინისტრი არ ეთანხმებოდა სფეროში სისტემური 

ცვლილებების იდეას და შესაბამისად, სამინისტრომ ვერ შეძლო გაეტარე-

ბინა კონკრეტული ცვლილებები და, ფაქტობრივად, ყველაფერი ძველებუ-

რად დარჩა. ნიშანდობლივია, რომ ნაშრომში მოყვანილია გ. მარგველაშვი-

ლის საპრეზიდენტო ინაუგურაციის დღეს ამერიკული გამოცემისათვის, ყო-
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ფილი პრეზიდენტის მიერ მიცემული ვრცელი ინტერვიუს ერთი ფრაგმ-

ენტი, რომელშიც მ. სააკაშვილი თავის მთავარ შეცდომად განათლების სის-

ტემის არასათანადოდ დაფინანსებას მიიჩნევს. „უმჯობესი იქნებოდა ერთი 

მილიარდით ნაკლები დაგვეხარჯა თავდაცვაზე და ეს თანხა განათლებაში 

ჩაგვედო. ეს უფრო კარგი თავდაცვა იქნებოდა, ვიდრე იარაღის შეძენა, რო-

მელსაც ნაკლები სარგებელი აქვს, როცა რუსეთის კონფრონტაციაზეა საუ-

ბარი. სწორედ ეს არის ჩემი უდიდესი შეცდომა _ აცხადებდა მ. სააკაშვილი.  

დასახელებულ ქვეთავში გაშუქებულია ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინი-

სტრის გიორგი კვირიკაშვილის კონცეფცია საგანმანათლებლო რეფორმებ-

თან დაკავშირებით, რომელიც სამ მნიშვნელოვან მხარეს მოიცავს: 1. პროფე-

სიული განათლების განვითარება და პრესტიჟის ამაღლება; 2. ზოგადი გა-

ნათლების რეფორმის ჩატარება და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში გა-

ნათლების ხარისხის ამაღლება; 3. უმაღლესი განათლების მნიშვნელოვანი 

ფუნდამენტური რეფორმის ჩასატარებლად და სამთავრობო ფინანსური რე-

სურსის მაქსიმალურად გამოყენება ქვეყნისათვის საჭირო სპეციალობების 

შესაქმნელად.  

გ. კვირიკაშვილის ახალი საგანმანათლებლო დოქტრინა ითვალისწი-

ნებდა გერმანული მოდელის დანერგვას განათლების სივრცეში და საქმიან 

თანამშრომლობას შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

ქვეთავში ყურადღება მახვილდება ახალი საგანმანათლებლო კონცეფ-

ციის დადებით და უარყოფით მხარეებზე. მოცემულია განათლებისა და 

მეცნიერების სფეროს ექსპერტების მოსაზრებები განათლების სისტემაში 

არსებულ მნიშვნელოვან ხარვეზებზე და მისი დაძლევის სამომავლო 

გეგმებზე. ქვეთავში განმარტებულია, რომ საზოგადოების კრიტიკულ გან-

სჯის საგანი ხდებოდა სკოლებში ახალი საგნობრივი პროგრამების შემუ-

შავება და პრაქტიკული განხორციელება. ამ მხრივ ვნებათა ღელვას იწვევდა 

სახელმძღვანელოების „კომპასის“, „კომპასიტოს“ თარგმნა და დამკვიდ-

რების მცდელობა და ბოლო პერიოდში საჯარო სკოლაში საგნების „მე და 

საზოგადოება“ და „ჩემი საქართველოს“ შესაძლო შემოღება. 

საზოგადოების დიდი ნაწილი ფიქრობდა, რომ აღნიშნული სახელმძღ-

ვანელოები და საგნები ხელს უწყობდნენ სარწმუნოებრივ-ეროვნული ცნო-

ბიერების გადაგვარებას, მოსწავლეების მამათმავლური მიდრეკილებების 
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გაღვივებას, „სექსუალური ორიენტაციის“, „გენდერული იდენტობის“, ჰო-

მოსექსუალიზმის და ა.შ. ბუნებრივ ნორმებად გამოცხადებას. როგორც ირ-

კვეოდა, ევროპის საბჭოს ევროპული კომისია რეკომენდაციას აძლევდა სა-

ქართველოს ლგბტ-ის გასაძლიერებლად და „დასაცავად“ შეექმნათ სპეცია-

ლური დეპარტამენტი და მოსწავლეებში ლგბტ ცნობიერების ასამაღლებ-

ლად სკოლებში შეემუშავებინათ სათანადო ელემენტები. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავის დასკვნით ნაწილში ხაზ-

გასმულია, რომ აღნიშნული ნეგატიური მხარეების დაძლევა შესაძლებელი 

იყო, თუ სრულყოფილად განხორციელდებოდა „ქართული ოცნების“ წინა-

საარჩევნო პროგრამული დოკუმენტის ის ნაწილი, რომელიც საგანმანათ-

ლებლო სისტემის ძირეულ რეფორმას შეეხებოდა. პროგრამის განხორციე-

ლების პროცესში აუცილებლად უნდა ჩართულიყო საზოგადოების ის 

ჯგუფი, რომლებსაც უშუალო შეხება ჰქონდათ განათლების სისტემასთან. 

ცხადია, უნდა დაძლეულიყო „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის 

დროინდელი სქემა. როდესაც ხელისუფლების გადაწყვეტილება საზოგადო-

ებას მიეწოდებოდა, როგორც ერთადერთი ჭეშმარიტება და დასაწყისშივე 

ხდებოდა საზოაგდოებრივი აზრის იგნორირება. 

დისერტაციის მესამე თავი „უმაღლესი განათლების სისტემა  

პოსტსაბჭოურ საქართველოში“, მოიცავს სამ ქვეთავს. პირველ ქვეთავში 

უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის იდეოლოგია, პოლიტიკა და პერს-

პექტივები განზოგადებულია რეფორემების მიმდინარეობა უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში და მისი თანმდევი სუბიექტური და ობიექტური ხასიათის ფაქ-

ტორები. აქვე მახვილდება ყურადღება ღირებულებათა სისტემის ზეპიროვ-

ნულ და პიროვნულ ასპექტებზე. უმაღლესი განათლების სისტემის დეიდე-

ოლოგიზაციაზე, ანუ სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების განთავისუფლე-

ბაზე გაბატონებული იდეოლოგიური დოგმებისაგან. თუმცა, ისიც არის გან-

მარტებული, რომ ქვეყანას სჭირდებოდა ღირებულებათა ძირითად სისტემა, 

რომლის გარეშე იწყებოდა საზოგადოების რღვევა და მიუღწეველი ხდე-

ბოდა ეროვნული კონსოლიდაცია.  

ნაშრომის ამ ნაწილში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დეიდეოლოგი-

ზაცია გარკვეული რწმენის, წესრიგის და სახელმწიფო იდეოლოგიის გარეშე 

ტოვებდა ადამიანს და, განსაკუთრებით სტუდენტობას, რომლებიც გარკვე-
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ული საყრდენის გარეშე რჩებოდნენ. ერთის მხრივ ღებულობდნენ თავისუფ-

ლებას, მაგრამ მეორე მხრივ _ კარგავდნენ პასუხისმგებლობას. დისერტაცი-

ის ამ ქვეთავში აქცენტი კეთდება ხელისუფლების საგანმანათლებლო პო-

ლიტიკის სწორ არჩევანზე _ განათლების, სწავლისა და ცოდნის პრიორიტე-

ტულობაზე და სამშობლოსადმი პატრიოტული დამოკიდებულების უზენა-

ეს მისიის ილიასეულ გაცნობიერებაზე, რომ „ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუ-

დნოდეს“, ზვიად გამსახურდიასეულ თეზაზე: „საქართველო უპირველესად 

ქართველების ქვეყანაა“ და ამერიკელი ნობელიანტი მწერლის უილიამ 

ფოლკნერის შემდეგი ფრაზის გახსენებაზე: „თუკი ჩვენ, ამერიკელებს 

გადარჩენა გვიწერია, ეს იმიტომ მოხდება, რომ ჩვენ ვარჩევთ, ვამჯობინებთ 

და ვიცავთ იმას, რომ პირველ ყოვლისა, ჩვენ ამერიკელები ვართ“. 

მეორე ქვეთავი „საგანმანათლებლო რეფორმა და უმაღლესი 

სასწავლებლების აკრედიტაციისა და მისაღები გამოცდების პრობლემა“ 

გვამცნობს უმაღლესი სასწავლებლების რეფორმის ერთ-ერთი შემადგენელი 

ნაწილის _  აკრედიტაციის პროცესებს. თუმცა, ხაზგასმულია, რომ ამ იდეას 

საკმაოდ გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგეებიც და საერთო ჯამში ის სრულყო-

ფილად ვერ განხორციელდა. ამავე ქვეთავში გარკვეული ადგილი ეთმობა 

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების საკითხსაც. გაჩნდა უმაღლესი სკოლის 

ერთგვარ ბიზნესის ობიექტად გადაქცევის ტენდენცია. „მოქალაქეთა კავ-

შირის“ ხელისუფლება ამ სასწავლებლების შენარჩუნების პოლიტიკურ მი-

ზანშეწონილობასაც ითვალისწინებდა. მითუმეტეს, პროფესორ-მასწავლებ-

ლები სოციალურად და სამართლებრივად დაუცველნი იყვნენ და პოტენცი-

ურად მზად იყვნენ, სოციალურ-ეკონომიკური მოთხოვნების პარალელუ-

რად პოლიტიკური მოწოდებებით გამოსულიყვნენ და ხელისუფლების შეც-

ვლის საყოველთაო მოძრაობისათვის დაეჭირათ მხარი. სწორედ აღნიშნული 

ფაქტორების გამო ვერ ხერხდებოდა კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

საქმიანობის რეგულირება, და არც კანონი არსებობდა კერძო უმაღლესი გა-

ნათლების შესახებ. ასევე, ამ ქვეთავში განხილულია უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში მისაღები გამოცდების, საკონკურსო სისტემის, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის შექმნის, ფინანსური პრობლემების მოგვარების და სხვა 

საკითხები. ნაშრომში შეფასებულია უმაღლესი განათლების განვითარების 

ძირითადი მიმართულებები, რომელიც შემდეგში საფუძვლად დაედო 2002 
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წლის მარტში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებას 

„საქარ-თველოში უმაღლესი განათლების განვითარების მიმართულებების 

შესახებ“. 

დისერტაციის მესამე თავის მესამე ქვეთავში „ნაციონალური მოძრაო-

ბის“ იდეოლოგია და პრაქტიკა უმაღლესი სასწავლებლების (თბილისის სა-

ხელმწიფო, აგრარული და ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტები). განზოგადე-

ბულია 2003 წელს ხელისუფლების სათავეში მოსული „ნაციონალური მო-

ძრაობის“ უმაღლესი სასწავლებლების საგანმანათლებლო პოლიტიკა, რომე-

ლიც მათ ძირეულ რეორგანიზაციას ითვალისწინებდა. ამ მიმართულებით 

პირველი დარტყმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო, რომე-

ლიც განხორციელებული იქნა უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გი-

ორგი ხუბუას მმართველობის პერიოდში. აღნიშნული ქვეთავი გვამცნობს, 

რომ გ. ხუბუა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯერ კიდევ 2004 წელს 

გამოცემულ წიგნში იურიდიული განათლება მოუძებნა „ვარდების რევო-

ლუციას“. მას მიეწერება იურისპრუდენციაში მანამდე არარსებული ტერმინის  

„დაუმორჩილებლობის უფლების“  შემოტანაც. 

სადისერტაციო გამოკვლევაში ყურადღება მახვილდება უნივერსი-

ტეტში მიმდინარე ნეგატიურ პროცესებზე. ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის, 

ისტორიის, ფილოსოფიის, იურიდიული და სხვა ფაკულტეტების გაუმართ-

ლებელ რეორგანიზაციაზე, ანუ ე.წ. „ნგრევაზე“. ხელისუფლების მიერ უშუა-

ლოდ ორგანიზებული ე.წ. კონკურსების და სხვა გზებით უნივერსიტეტი-

დან დათხოვნილ იქნა 800-ზე მეტი პროფესორ-მასწავლებელი და თანამშ-

რომელი. მათ შორის 200-ზე მეტი პროფესორი და აკადემიკოსი.  

სადისერტაციო ნაშრომში ხაზი ესმება, რომ ხელისუფლების საგანმა-

ნათლებლო რეფორმის ნეგატიური წნეხის მსხვერპლნი გახდნენ სხვა უმაღ-

ლესი სასწავლებლებიც. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ცდი-

ლობდა უმაღლესი სასწქვლებლების ხელოვნურად გაერთიანებას და ამ 

მიზნით ყოველგვარ დაშვებულ თუ დაუშვებელ მეთოდებსა და ხერხებს 

მიმართავდა. ერთი მხრივ, ეს გამოწვეული იყო, რომ ისინი „ნაციონალური 

მოძრაობის“ იდეოლოგიის ქვეშ მოექციათ, მეორე მხრივ პრაქტიკულად 

უნდა განხორციელებულიყო რუსეთიდან ჩამოსული ერთ-ერთი ოლიგარქის 

კ. ბენდუქიძის თეზა „სინდისის გარდა ყველაფრის გაყიდვის“ შესახებ. 
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სადისერტაციო გამოკვლევაში დასაბუთებულია, რომ უმაღლესი სას-

წავლებლების გაერთიანების ერთ-ერთი მხარდამჭერი იყო „ნაციონალური 

მოძრაობის“ რადიკალურ-ლიბერალური ფრთის წარმომადგენელი გიგი 

თევზაძე, რომელმაც 2006 წელს, სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო 

პედაგოგიური უნივერსიტეტის ბაზაზე შემქნილ ილია ჭავჭავაძის უნივერ-

სიტეტს სხვა უმაღლესი სასწავლებლები და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტი-

ტუტები შემოუერთა. მათ შორის იყო კულტურის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, გოგებაშვილის პედაგოგიური კვლევითი ინსტიტუტი, ე. ხარაძის სა-

ხელობის აბასთუმანის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის, პო-

ლიტოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის, ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის 

ინსტიტუტები, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია, სეისმოლო-

გიის მონიტორინგის ცენტრი და ზოოლოგიის ინსტიტუტი. დისერტაციის 

ამ მონაკვეთში ფიქსირებულია ის ფაქტი, რომ განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის, კ. ლომაიას მოსაზრებით, უნდა გაერთიანებულიყვნენ ტექნიკუ-

რი და აგრარული უნივერსიტეტები, ერთ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტად. 

კ. ბენდუქიძე აგრარული უნივერსიტეტის ტექნიკური უნივერსიტეტის 

შენობაში განთავსებას უჭერდა მხარს. 

დისერტაციის ამ მონაკვეთში განხილულია „ნაციონალური მოძრაო-

ბის“ მიერ უნივერსიტეტში განხორციელებული საგანმანათლებლო რეფორ-

მის ნეგატიური შედეგები, რომელმაც მოგვიანებით უნივერსიტეტის რექტო-

რის აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას რექტორობის პერიოდში იჩინა თავი. 

ნაშრომი ეხება სტუდენტური მოძრაობის სხვადასხვა ასპექტებსაც, როდესაც 

საუნივერსიტეტო მოძრაობამ პროტესტის საფუძვლად ორი ძირითადი თემა 

წარმოწია: 1. სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ გახარჯული არამიზ-

ნობრივი თანხები; 2. უნივერსიტეტში კანცლერის თანამდებობაზე ასარჩევი 

ადამიანების არჩევა-დამტკიცება; საბოლოოდ სტუდენტურ მოძრაობას რექ-

ტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომა მოჰყვა. 

ნაშრომში გარკვეული ადგილი ეთმობა საქართველოს უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში განვითარებულ მიმდინარე პროცესებს, რომელშიც პირდაპირ 

თუ ირიბად მონაწილეობას ღებულობენ „ნაციონალური მოძრაობის“ პოლი-

ტიკური კლასის წარმომადგენლები. ამ თვალსაზრისით, გამოყოფილია 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები. 
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დისერტაციის მეოთხე თავში _ „საგანმანათლებლო რეფორმა და ტექ-

ნიკური უნივერსიტეტი (იდეოლოგია, პოლიტიკა, შედეგები)“ განხილულია 

ამ უმაღლეს სასწავლებელში მიმდინარე სასწავლო-სამეცნიერო და შემოქმე-

დებითი პროცესები. გამოკვლევაში წარმოჩენილია ტექნიკური უნივერსიტე-

ტის დაარსების საწყისები, დახასიათებულია მისი განვლილი გზა და თანა-

მედროვე რეალიები. ხაზი ესმება ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე 

სასწავლო-სამეცნიერო პროცესებს. დაფიქსირებულია, რომ ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტი წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ერთადერთ უმაღლეს სასწავ-

ლებელს, სადაც ფუნქციონირებს სწავლებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის 

ისეთი თანამედროვე აქტუალური მიმართულებები, როგორიცაა: საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიები, მეტალურგიული და ქიმიური ტექნოლოგიები, ბიო-

ტექნოლოგია, მანქანათმშენებლობა, ავიაცია და სკომონავტიკა, სამოქალაქო 

მშენებლობა და არქიტექტურა, კავშირგაბმულობა და ენერგეტიკა, ტრანს-

პორტი, სამთო საქმე, გეოლოგია, აგრარული მიმართულებები და სხვ. ორ 

ათეულ წელზე მეტია უმაღლესი სასწავლებელი ამზადებს ჰუმანიტარული, 

ეკონომიკური, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, სამარ-

თალმცოდნეობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, საბანკო საქმის, საზოგადო-

ებასთან ურთიერთობების, მასკომუნიკაციის, ეკონომიკის და სხვა პროფი-

ლის სპეციალისტებს.  

აღნიშნულ თავში განზოგადებულია, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2009 

წლიდან მიმდინარე ძველი სასწავლო-სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორ-

ტული და სხვა ტრადიციების, ღირსებისა და პრესტიჟის აღდგენის შეუქ-

ცევადი პროცესები. წარმატებულად მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიიდან შემოერთებული 14 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. აქვეა 

განხილული 2012 წლის ივლისში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

მიერ დამტკიცებული უნივერსიტეტის განვითარების გეგმის ძირითადი 

ასპექტები, რომელიც მოიცავს და ეყრდნობა ევროპული საგანმანათლებლო 

გარემოს ძირითად პარადიგმებს, რომელთაც საზოგადოება იცნობს როგორც 

ლისაბონის, კოპენჰაგენის პროცესს და ლისაბონის კონვენციას. გამოკვლე-

ვაში განმარტებულია, რომ თანამედროვე ტექნიკური უნივერსიტეტი საკუ-

თარ მომავალს ხედავს პიროვნების, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს საგან-

მანათლებლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მისიაში; უნივერსიტე-
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ტი საკუთარ მომავალს ხედავს პიროვნების, საზოგადოებისა და სახელმწი-

ფოს საგანმანათლებლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მისიაში; უნი-

ვერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის მსოფლიო საგანმანათლებლო სივ-

რცის შესაბამისი უმაღლესი პროფესიული დონის მინიჭებაში. უმაღლესი 

სასწავლებლების ინოვაციათა და ტექნო-ტრანსფერთა რესურსების გლობა-

ლურ ინტეგრირებაში.  

სადისერტაციო ნაშრომის ამ  თავში წინ არის წამოწეული ცოდნის ეკო-

ნომიკის კომპონენტები: განათლება, ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა, 

თამაშის წესები ეკონომიკაში და ინოვაციური სისტემა. მთლიანობაში საუ-

ნივერსიტეტო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კონცეფცია გამოკვლევაში 

ასე ისაზღვრება: 1. ტექნიკისა და ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო სფე-

როს ხარისხის მართვის უზრუნველყოფა; 2. სტუ-ის საგანმანათლებლო 

სტრატეგიის ჰარმონიზაცია ევროპულ საინჟინრო ორგანიზაციათა სტრუქ-

ტურებთან. ევროპელი ინჟინრის პროფესიული წოდების მოსაპოვებლად და 

მასში სტუ-ს კურსდამთავრებულთა გასაწევრიანებლად. 3. სტუ-ს მონაწი-

ლეობა ვაშინგტონის, დუბლინის, სიდნეის შეთანხმებებისა და ხელშეკრუ-

ლებების სისტემაში; 4. თანამედროვე დონის სწავლისა და სწავლების ორგა-

ნიზაციული და ტექნოლოგიური ორგანიზება; 5. მეცნიერული კვლევის კო-

მერციალიზაციის პრაქტიკული განხორციელება; 6. სტუ-ს გადაქცევა საბაზ-

რო პრინციპებით მოქმედ სასწავლო-სამეცნიერო-საფინანსო-საწარმოო სტრუ-

ქტურად; 7. მჭიდრო პრაქტიკული და თემატური ურთიერთობების და-

მყარება მსოფლიოს საინჟინრო ორგანიზაციებთან; 8. სტუ-ს, როგორც უმაღ-

ლესი საინჟინრო სკოლის ბრენდ-ორგანიზაციად ჩამოყალიბება კავკა-სიის 

რეგიონში. 9. სტუ-ს როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულების მოდერნიზაცია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. 

სადისერტაციო ნაშრომში საგანგებოდ ესმება ხაზი რექტორის, აკადე-

მიკოს არჩილ ფრანგიშვილის მიერ სტუ-ის განვთითარების საეტაპო პროგ-

რამას, რომელიც ძალაში ტოვებს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების 

გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმის (2012-2018 წწ.) სტრატეგიებს, ანუ ევრო-

პული საგანმანათლებლო გარემოს ძირითად პარადიგმებს. უნივერსიტეტის 

წინაშე ძალაში რჩება „ევროპული ინჟინრის“ პროფესიული წოდების მო-

პოვების პერსპექტივა. შესაბამისად, წინ იწევა ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცა-
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ნები, როგორიცაა საინოვაციო-საწარმოო უნივერსიტეტად ჩამოყალიბება, 

სისტემის _ „განათლება _ მეცნიერება _ მრეწველობა“ _ ჩარჩოში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეხუთე თავი „პოსტსაბჭოური საქართველოს 

სამეცნიერო რეფორმების გზა“ მოიცავს ორ ქვეთავს. პირველ ქვეთავში _  

„მოქალაქეთა კავშირის“ ხელისუფლება და საქართველოს მეცნიერება“ 

მოცემულია ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოს მეცნიერთა 

აკადემიის პრობლემებისადმი. ნაშრომში განხილულია 2002 წლისათვის ამ 

სისტემაში დაგროვილი ბევრი მოუგვარებელი საკითხის გამო ქართველ მეც-

ნიერთა მიმართვები ქვეყნის პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის 

მიმართ. კრიტიკულად არის გააზრებული ქვეყნის პრეზიდენტის უარყოფი-

თი მიდგომა 30 კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორთა წერილში წამოყე-

ნებული მოთხოვნებისადმი. 

ნაჩვენებია მეცნიერთა და უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორთა 

გაუსაძლისი ეკონომიკური მდგომარეობა. თუმცა, ისიც არის აღნიშნული, 

რომ ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი ვითარების მიუხედავად, ქართველი მეც-

ნიერები მაინც ახერხებდნენ შეექმნათ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოკვ-

ლევები და სამეცნიერო ურთიერთობები დაემყარებინათ საზღვარგარეშის 

სამეცნიერო ცენტრებთან. ამავე ქვეთავში წინ არის წამოწეული საბჭოური 

პერიოდის მეცნიერების თემა და გაკეთებულია დასკვნა, რომ საბჭოთა 

მეცნიერებს XX საუკუნის მიწურულისათვის უკვე დაკარგული ჰქონდათ 

თავისი ბრწყინვალება და ამ მიმართულებით საბჭოურმა „პერესტროიკის“ 

კურსმა თითქმის ვერაფერი ვერ შეცვალა. საბჭოთა მეცნიერების განვითა-

რება საგრძნობლად ჩამორჩა დასავლეთ ევროპულ, ამერიკულ და იაპონურ 

სამეცნიერო მიღწევებს. თუმცა ზოგიერთი ამერიკელი მეცნიერი მიიჩნევდა, 

რომ საბჭოური მეცნიერების ჩამორჩენილობას თავისი უპირატესობაც ჰქონ-

და, რაც აიძულებდა მათ დიდი დრო ფიქრებში გაეტარებინათ, რაც განაპი-

რობებდა საბჭოთა სპეციალისტების დიდ წარმატებებს თეორიულ მხარე-

ებში  _ ფიზიკასა და მათემატიკაში. ქვვეთავში აგრეთვე ყურადღება მახ-

ვილდება ზოგადად მეცნიერების და, კერძოდ, საბჭოური მეცნიერებების 

თეორიულ და პრაქტიკულ შეხედულებებზე. ამ მიმართულებით გამოყო-

ფილია მეცნიერების ა. გრანბერგის, ვეისის, ხ. ბალზერის, ა. საგდეევის, ა. 

ივანოვის და სხვათა მოსაზრებები. 
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ნაშრომში განმარტებულია, რომ ე. შევარდნაძის და შემდეგ მ. სააკაშვი-

ლის რეჟიმენბში არ სჭირდებოდათ მეცნიერები, რომლებიც თავისუფლად 

აზროვნებდნენ და პროგნოზირებდნენ, ამიტომ ქვეყნის სამეცნიერო დაწე-

სებულებების მიმართვები, განცხადებები და წინადადებები მეცნიერების 

ნგრევის პროცესის შეჩერების შესახებ პასუხგაუცემელი რჩებოდა.  

საქართველოს მეცნიერების ირგვლივ შექმნილი ვითარება არაერთი 

მეცნიერის განსჯის საგანი გახდა. ერთ-ერთი უცხოური კვლევა, „გლობა-

ლური ტექნოლოგიური რევოლუცია 2020“, აქვეყნებდა თანამედროვე მსოფ-

ლიოს სხვადასხვა ქვეყნების სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს, 

რომლის მიხედვით საქართველო მე-100 ადგილს იკავებდა. ამავე კვლევის 

შემდეგ კატეგორიაში _ „მეცნიერული მიღწევების ადაპტირება“, რომელიც 

100-ქულიანი სისტემით ფასდებოდა, საქართველო იყო გამოკვეთილი აუტ-

საიდერი და 5 ქულას იმსახურებდა. კატეგორიის მიხედვით, თუ რამდენად 

ძნელია მეცნიერული კვლევებისათვის სახსრების მოძიება“, რომელიც ასევე 

100-ქულიანი სისტემნით ფასდებოდა, საქართველოში მდგომარეობა 

შეფასებული იყო როგორც ყოველმხრივ ბუნდოვანი.  

ნაშრომში გატარებულია აზრი იმის შესახებ, რომ გაუმართლებელი 

იყო  იმ პოზიციის გაზიარება, რომ საქართველო წარმოადგენდა „პატარა“ 

ქვეყანას და არ სჭირდებოდა საკუთარი მეცნიერება. მითუმეტეს, 

მსოფლიოში არსებობდნენ საქართველოზე „პატარა ქვეყნები _ ჰოლანდია, 

ისრაელი, ბელგია, ავსტრია, შვეიცარია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ხორვატია, 

ესტონეთი, ლატვია და ა.შ., რომლებშიც წარმატებით ვითარდებოდა საგან-

მანათლებლო და სამეცნიერო სისტემა. გამოკვლევაში დაფიქსირებულია 

ისიც, რომ უცხო ქვეყნებში არსებული მეცნიერების მართვის ვერცერთი სის-

ტემის პირდაპირი კალკირება ვერ მოგვცემდა სასურველ შედეგს, თუ არ მო-

ხდებოდა ასეთი სისტემის ქართულ ფესვებზე დაყრდნობა, ქართული რეა-

ლობის, ქართული სპეციფიკის, მენტალიტეტის გათვალისწინება. ნიშანდ-

ობლივია, ის გარემოება, რომ საქართველო მიჩნეული იყო განვითარებად 

ქვეყნად, ამიტომ მას არ უნდა ჰყოლოდა ათასობით მეცნიერი. 

აღნიშნული თავის მეორე ქვეთავში „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ხელისუფლების იდეოლოგია და მეცნიერების პრობლემები“ გატარებულია 

ის აზრი, რომ ამ ხელისუფლების პერიოდში ფაქტობრივად დაიწყო ქარ-
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თული მეცნიერების ეროვნული ნიადაგიდან ამოძირკვის მცდელობა. 

შესაბამისად, მოხდა არსებული სამეცნიერო პოტენციალის და კვალიფი-

ციური კადრების განადგურება და შევიწროვება. 2005 წლის ივნისში 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი თ. 

გამყრელიძე გაზეთ „24 საათში“ გამოქვეყნებულ წერილში „საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის რეფორმირებული სტრუქტურისა და შედგენილო-

ბის შესახებ“ აღშფოთებას გამოთქვამდა აკადემიის სისტემისადმი ხელი-

სუფლების ნეგატიური დამოკიდებულების გამო. იმავდროულად აკადე-

მიისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა განათლების სამინისტროს მიერ შემოთავა-

ზებული მოდელი, აკადემიის „მეცნიერთა ასოციაციად“, მეცნიერთა ერთ-

გვარ „საპატიო კლუბად“ გარდაქმნის შესახებ. ხელისუფლების სტრუქტუ-

რის მიერ წარმოდგენილ მოდელს ანალოგი არ გააჩნდა ვერცერთ ცივი-

ლიზებულ ქვეყანაში, დასავლეთსა თუ აღმოსავლეთში. 

ამ ქვეთავში დაფიქსირებულია მეცნიერებათა აკადემიის გაუქმების ვე-

რაგული გეგმა, რომელიც ჯერ კიდევ 1995 წელს გახმოვანდა და დაკავშირე-

ბული იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია „ტასისთან“, რომელმაც ამ მიზნით 

დაიქირავა 4 საერთაშორისო ექსპერტი, რომლებსაც ამ პროექტის წარმატე-

ბით განხორციელებისათვის 6 მლნ აშშ დოლარი უნდა მიეღოთ. საინტერე-

სოა ის გარემოება, რომ მაშინ აკადემია 55 ინსტიტუტიდან 44-ის გაუქმებას 

ეთანხმებოდა. ამ პროექტს ერთი პერიოდი მხარს უწერდა თ. გამყრელიძე, 

თუმცა შემდეგ პოზიცია შეიცვალა. საქართველოს აკადემია თხოვნით მი-

მართავდა ნიდერლანდების ხელოვნებისა და მეცნიერების სამეფო აკადემი-

ას და სრულიად ევროპის მეცნიერებათა აკადემიების ასოციაციას დაეგმოთ 

ხელისუფლების ასეთი დამოკიდებულება და გადაერჩინათ ის გაუქმებისაგან. 

2005 წლის ოქტომბერში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა 

„საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების გადარჩენისათვის“, რომელიც 

კატეგორიულად მოითხოვდა პრეზიდენტთა შექმნილიყო კვალიფიციური 

ექსპერტებისაგან შემდგარი კომისია, რომელიც ობიექტურ შეფასებას მის-

ცემდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში შექმნილ საგანგაშო მდგო-

მარეობას. საზოგადოებრივი მოძრაობის მიერ შედგენილი კონცეფცია გაზი-

არებულ იქნა საზოგადოების დიდი ნაწილის მიერ. მეცნიერებს თანაგრძ-

ნობას უცხადებდნენ პოლიტიკოსებიც. ქართველ მეცნიერთა პოზიციებს 
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იზიარებდნენ უცხოელი მეცნიერები და საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი 

მეცნიერებიც. 

ნაშრომში დაფიქსირებულია, რომ 2006 წლის დასაწყისისათვის ხელი-

სუფლება გაემიჯნა მეცნიერთა მოთხოვნებს. პარლამენტის მიერ მიღებული 

კანონით „უმაღლესი განათლების შესახებ“ უნივერსიტეტი და სხვა უმაღ-

ლესი სასწავლებლები არ წარმოადგენდნენ სამეცნიერო დაწესებულებებს. 

გაჩნდა იდეა 50 წელს ასაკგადაცილებული მეცნიერების „სტიპენდიურ“ 

დაფინანსებაზე გადაყვანის შესახებ. ხელისუფლება აშკარად ამჟღავნებდა 

საქართველოს წარსული ისტორიისადმი ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას 

და ისტორიის ათვლას 2003 წლის ნოემბრიდან, ანუ „ვარდების რევოლუ-

ციიდან“ იწყებდა. „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერები ივიწყებდნენ 

საქართველოს მფარველი ქვეყნის ერთ-ერთი გამოჩენილი ლიდერის, პრე-

ზიდენტ რეიგანის შემდეგ სიტყვებს „თუკი დავივიწყებთ, რისი გაკეთება 

შევძელით, არ გვეცოდინება ვინ ვართ ჩვენ. გაფრთხილებთ, არ დაივიწყოთ 

ჩვენი დიდებული წარსული, რასაც შეუძლია მიგვიყვანოს, ბოლოს და 

ბოლოს ამერიკის სულის გაქრობამდე“.  

საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული სამეცნიერო 

რეფორმები მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის. ამ 

სახით ის არცერთ პოსტსაბჭოურ ქვეყანაში არ გატარებულა. მითითებულ 

ქვეთავში მოცემულია „ნაციონალური მოძრაობის“ იდეოლოგია, თეორიუ-

ლი შეხედულებები და პრაქტიკული გადაწყვეტილებები განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის პრობლემებზე და გაკეთებულია დასკვნა, რომ 

ხელისუფლება ცდილობდა ე.წ. „ჩარეცხილებად“ გამოეცხადებინა ძველი და 

საშუალო თაობა და მხოლოდ ახალი თაობა გამოეყვანათ პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ, კულტურულ, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ასპარეზზე. 

გამოკვლევაში განმარტებულია, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ რე-

ვოლუციონერების ლენინის გზას გაჰყვნენ, რომელიც თავის დროზე მოუწო-

დებდა უცოლშვილო ახალგაზრდები მიეღოთ პარტიაში და რეფორმების 

განხორციელების მთავარ დამრტყმელ ძალად მხოლოდ ახალგაზრდები 

გამოეცხადებინათ. ხელისუფლებამ იტვირთა ქვეყნის რეფორმირება. ახალ-

გაზრდა გუნდის საშუალებით, რომელიც სწრაფად, ყველაფერის საგულდა-

გულოდ აწონ-დაწონვის გარეშე, მოუფიქრებლად იღებდა გადაწყვეტილე-
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ბას. მმართველ გუნდს სჭირდებოდა მობილიზებული, ძალაუფლების შე-

სანარჩუნებლად ნებისმიერ მოქმედებაზე წამსვლელი ადამიანები და ფიქ-

რობდა, რომ მას ამ გზაზე ძველი და საშუალო თაობის ინტელექტუალური 

ფენა არ გამოადგებოდა. ეს მისია ხელისუფლებაში მოსვლამდე „ხუნვეი-

ბინების“ მსგავსმა უმეცარმა, მაგრამ საკმაოდ ბრძოლისუნარიანმა, შემტევმა 

და ყველაფრისმკადრებელმა, ახალგაზრდათა ორგანიზაცია „კმარამ“ იკის-

რა, რომელმაც ორგანიზაციული და სულიერი მომზადება ევროპასა და ამე-

რიკაში გაიარა. 

სადისერტაციო გამოკვლევაში განმარტებულია, რომ მმართველი გუნ-

დის იდეები და საქმიანობა უეჭველ ჭეშმარიტებად მიიჩნეოდა და ეს კულ-

ტურისა და განათლების საკუთარი სისტემის შექმნით უნდა მიეღწიათ. ხე-

ლისუფლების სწორედ ასეთმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია საზოგა-

დოების გათიშვა „ნაციონალური მოძრაობის“ მომხრე და მოწინააღმდეგე 

ჯგუფებად და, განსაკუთრებით შეეხო ეს განათლებასა და მეცნიერებას. 

დისერტაციის მეექვსე თავში „ჯანდაცვის თეორიული და პრაქტიკული 

ასპექტები“ გაშუქებულია „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ქართული ოცნე-

ბის“ ხლეისუფლების საქმიანობა ქვეყნის ჯანდაცვის პროგრამის განსახორ-

ციელებლად. თუ 2012 წლის ოქტომბრამდე ეროვნული ჯანდაცვის სისტემა 

იყო მიზნობრივი სამედიცინო მომსახურება და არჩეული იყო ყველაზე 

უფრო მოწყვლადი ჯგუფები: ბავშვები, ხანდაზმულები, სოციალურად 

დაუცველები, სტუდენტები და მათ მიმართ ხორციელდებოდა მხოლოდ 

გარკვეული ჯგუფის სამედიცინო სერვისები, 2013 წლის ივლისიდან ამოქ-

მედდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ეტაპი. შესაბამისად, სა-

ყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელებამ შვება მოუტანა საქართ-

ველოს 2 მლნ 200 ათას მოქალაქეს. 

სადისერტაციო ნაშრომის აღნიშნულ თავში დაფიქსირებულია ახალი 

ხელისუფლების ჯანდაცვის პოლიტიკის პრიორიტეტული მხარეები, რო-

მელთა შორის აღსანიშნავია 1. მაღალტექნოლოგიური და უნიკალური ოპე-

რაციები; 2. ონკოლოგიური მომსახურების გაძლიერება; 3. ამბულატორიაში 

ოჯახის ექიმის მომსახურების, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული 

კვლევების დაფინანსება; 4. სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
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5. ყველა კატეგორიის პენსიის მომატება; 6. დევნილთა ოჯახების საცხოვ-

რებლით უზრუნველყოფა.  

დასკვნა 

1. ქართული განათლება და მეცნიერება უძველესი ეპოქიდან იღებს 

სათავეს. მან განვითარების გრძელი გზა განვლო და გამორჩეულ 

წარმატებებს მიაღწია სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა ეპოქებში. 

2. ქართულ განათლებასა და მეცნიერებას თავისი სახე და თვითმყო-

ფადობა ჰქონდა რუსეთის იმპერიის, ხოლო შემდეგ საბჭოთა კავშირის 

შემადგენლობაში ყოფნის დროს. 

3. ეროვნული ხასიათის გამომხატველი იყო ქართული განათლებისა 

და მეცნიერებისადმი საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლი-

კის მესვეურთა დამოკიდებულება. 

4. ქართულმა განათლებამ და მეცნიერებამ განსაკუთრებულ განვითა-

რებას მიაღწია საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის არსებობის (1921-

1990) წლებში. ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა სრულყოფილი, გერმანულ 

საგანმანათლებლო მოდელს დაყრდნობილი ზოგადსაგანმანათლებლო და 

უმაღლესი განათლების სისტემა; შეიქმნა საერთაშორისო მასშტაბით 

აღიარებული მათემატიკური, ფიზიოლოგიური, გეოლოგიური, ფსიქოლო-

გიური, ენათმეცნიერების, ხელოვნებათმცოდნეობის და სხვა სკოლები. 

5. 1990 წლის ოქტომბერში, კომუნისტური მმართველობის დასრუ-

ლების და ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალების მოსვლის შემდეგ, 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოსა-

ფხვრელად გადაიდგა პირველი ნაბიჯები, ახალი საზოგადოებრივ-პოლი-

ტიკური რეალობა ახალი სისტემის შექმნას მოითხოვდა, მაგრამ ქვეყანაში 

განვითარებულმა, 1991-1992 წლების სახელმწიფო გადატრიალებამ ეს 

პროცესები შეაჩერა. 

6. სამხედრო გადატრიალების გზით მოსულ ახალ ხელისუფლებას არ 

გააჩნდა სახელმწიფო იდეოლოგია, სახელმწიფო მშენებლობის ეროვნულ-

ფუნდამენტური პრინციპები და, შესაბამისად, ვერ ჩამოყალიბდა განათ-

ლებისა და მეცნიერების განვითარების ქვეყნისათვის მისაღები კონცეფცია 

და პროგრამები. 
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7. ხელისუფლება ცდილობდა შეემუშავებინა და განეხორციელებინა 

განათლების რეფორმის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის წინაპირობად 

საკადრო უზრუნველყოფა, ატესტაცია და კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

გადამზადების ერთიანი სისტემის შექმნა მიიჩნეოდა, მაგრამ აღნიშნული 

მიმართულებით ხელისუფლებამ ვერ შეძლო რაიმე შესამჩნევი და 

რეალური პოლიტიკის გატარება.  

8. ხარვეზებითა და დართვევებით ჩატარდა ატესტაციის პროცესი. 

განსაკუთრებით იგრნობოდა ეს რეგიონებში, მითუმეტეს, არ იყო შემუშავე-

ბული საგანგებო პოლიტიკა, რეგიონის ეკონომიკური, კულტურული და 

საგანმანათლებლო სივრცის ათვისების მიმართულებით. იმ პერიოდში 

ატესტაციასთან დაკავშირებით გარკვეულ როლს თამაშობდა პოლიტიკური 

რწმენის სხვადასხვაობაც („ზვიადისტები“, „შევარდნაძისტები“ და ა.შ.). 

9. ხელისუფლებამ ვერ შეძლო მოეწესრიგებინა დაწყებითი განათლე-

ბის პრობლემა, რომელსაც ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა 

ჰქონდა. რადგანაც სამშობლოს სიყვარულის და პოლიტიკისა და საზოგა-

დოებათმცოდნეობის პირველი ანბანის დაუფლება დაწყებით კლასებში უნ-

და მომხდარიყო. სწორედ დაწყებითი სწავლების სისტემას უნდა მოეწეს-

რიგებინა მოზარდის ცნობიერებაში ერთი მხრივ, ცოდნის, მეორე მხრივ _ 

გარკვეული იდეების ჩანერგვა; ჩამოეყალიბებინა ეროვნულობისა და პატ-

რიოტული ნაციონალიზმის გრძნობა, საკუთარ ქვეყანაზე მაღალი წარ-

მოდგენა. 

10. განათლების სისტემაში გადადგმული ორგანიზაციული ნაბიჯების 

მიუხედავად, სისტემაში ვერ აღმოიფხვრა არსებული ნეგატიური მხარეები; 

ვერ ჩამოყალიბდა განათლებაზე, შეხედულებასა და გამოცდილებაზე 

დაფუძნებული ქცევის სტანდარტული კოდექსი. სკოლებში არ მიმდინა-

რეობდა პროცესი, რომელიც მასწავლებელს მისცემდა ზრდისა და განვი-

თარების საშუალებას.  

11. სერიოზული ხარვეზებით წარიმართა განათლების უცხოური სის-

ტემის ურკიტიკოდ გადმოტანის პროცესი (გერმანული (კლასიკური), ამე-

რიკული _ „პრობლემაზე ორიენტირებული“ და ინგლისური _ „ინტეგრი-

რებული“). ამ კონტექსტში საყურადღებოა მეცნიერებისა და განათლების 

განვითარების ეროვნული პროგრამის ავტორის ივანე ჯავახიშვილის შეგო-
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ნება: „რა ხასიათისა და მიმართულებისა უნდა გახდეს ჩვენი დღევანდელი 

გაეროვნებული სკოლა? ... საერთო თვალსაზრისით თუ მივუდგებით პრობ-

ლემას, არსებობს ორი გზა _ გზა უცხო სახელმწიფოების გამოცდილებისა 

და გადმოღებისა და ორიგინალურ ეროვნულ ნიადაგზე სწავლა-აღზრდისა 

და განათლების განვითარებისა... ჩვენი ეროვნული ბუნება და ამასთანავე 

სამომავლო მოთხოვნილებანი ახალი ქართული სკოლისა, მეორე გზის 

არჩევას გვთხოვს“. 

12. ზოგადსაგანმანათლებლო რეფორმის ძირითადი ნაწილი საზოგა-

დოებასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მეცნიერები განათლების სამინისტ-

როს ინიციატივას _ ანტიეროვნულს, სამღვდელოება _ ანტიმართლმადი-

დებლურს, პედაგოგები _ დამღუპველს, ხოლო პოლიტიკოსები შეკვეთილს 

უწოდებდნენ. 

13. საქართველოში განათლების რეფორმის ეგიდით დაწყებული მო-

ძრაობა ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი. ვერანაირ სტანდარტებს ვერ აკმაყო-

ფილებდა სწავლების დონე. უმძიმესი იყო სისტემის ფინანსური მდგომა-

რეობა. გამეფებული იყო სიცრუე და კორუფცია. არ იყო გამოკვეთილი სის-

ტემის მთავარი მიზანი _ სრულყოფილი ფიზიკური და სულიერი აღზრდის 

მიღწევა, ღრმა ცოდნის დაუფლება, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღი-

რებულებების გაცნობიერება. არ არსებობდა გამართული სასკოლო სახელმ-

ძღვანელოები. 

14. განათლების სამინისტრომ ვერ შეძლო ერთიანი სახელმწიფო სა-

განმანათლებლო პოლიტიკის გატარება. უწყების ხელმძღვანელობის მუშა-

ობას უარყოფით შეფასებას აძლევდა საქართველოს პარლამენტი. კონტრო-

ლის პალატა, მასმედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები. მტკივნეულად 

აღიქმებოდა კრიტიკა. დასავლური ორიენტაციის მიმდევრები ივიწყებდნენ, 

რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქალაქის პასუხისმგებლობის ყვე-

ლაზე მკაფიო გამოვლინება საკუთარი ქვეყნის მთავრობის გაკრიტიკება 

იყო, რომელიც ეხმარებოდა ხელისუფლებას საქმიანობის სრულყოფაში. 

15. ზოგადად განათლების სისტემის რეფორმის ერთ-ერთო მთავარი 

მიზანი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის გატარება უნდა ყო-

ფილიყო. თუმცა მსოფლიო ბანაკის მიერ გამოყოფილი 60 მლნ აშშ დოლარი 

ეროვნული ფასეულობების დამკვიდრებას არ მოხმარებია. ცხადია, სახელი-
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სუფლებო წრეებში ქვეყნის განათლების რეფორმას მსოფლიო ბანკის მიერ 

გამოყოფილ კრედიტს უკავშირებდნენ. მაგრამ განათლების სამინისტრომ 

ვერ შეძლო ის რეფორმის სრულყოფისათვის წარემართა და ძირითადად 

ხმარდებოდა უცხოელი და ადგილობრივი ექსპერტების ანაზღაურებას, 

სხვადასხვა უმნიშვნელო პროექტებს, ხდებოდა ფინანსური გარიგებები. 

16. სასკოლო საგანმანათლებლო სისტემა ვერ აცდა ქვეყანაში ფართოდ 

გავრცელებულ კორუფციას. ქვეყნის პრეზიდენტის ბრძანებულება „ზოგი-

ერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ“ განათ-

ლების სისტემასაც ეხებოდა. ამიტომ შემუშავდა ანტიკრიმინალური და 

ანტიკორუფციული პროგრამა, რომლის შემადგენელი ნაწილი გახდა სკო-

ლებში ექსპერიმენტის სახით შემოტანილი ახალი საგანი „დანაშაულისა და 

კორუფციის საწინააღმდეგო კურსი სკოლებისათვის“, თუმცა აშშ-ის სასაზ-

ღვრო რაიონებში მცხოვრები მექსიკელი და ამერიკელი პედაგოგების და 

განათლების სხვა სპეციალისტების ერთობლივი ნაშრომის ადაპტირებული 

ვარიანტი მიუღებელი აღმოჩნდა ქართული ცხოვრების წესის, ტრადიციე-

ბისა და ცნობიერებისათვის. განათლების უწყებაში არსებული კორუფცია 

სახელმწიფო მართვაში დაშვებული უმძიმესი შეცდომებით იყო განპირო-

ბებული და არსებული საერთო, სახელმწიფო კორუფციული სისტემის ნა-

წილი იყო.  

17. მიუხედავად იმისა, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ ხლეისუფ-

ლებამ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები განათლების სისტემის რეფორმირე-

ბისათვის, საბოლოოდ, საგანმანათლებლო სისტემა გარდაქმნის ნაცვლად 

ნგრევამ მოიცვა. იგნორირებულ იქნა პრუსიულ-გერმანული საგანმანათ-

ლებლო სისტემის დადებითი გამოცდილება და შედეგები. საგანმანათ-

ლებლო სისტემა მთლიანად „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების 

დიქტატის ტყვეობაში აღმოჩნდა და გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენა 

ქვეყნის ეროვნული განვითარების პროცესებს. 

ამ კონტექსტში სრულიად ლოგიკურად გვეჩვენება მ. სააკაშვილის 

აღიარება „უმჯობესი იქნებოდა ერთი მილიარდით ნაკლები დაგვეხარჯა 

თავდაცვაზე და ეს თანხა განათლებაში ჩაგვედო. ეს უფრო კარგი თავდაცვა 

იქნებოდა, ვიდრე იარაღის შეძენა, რომელსაც ნაკლები სარგებელი აქვს, რო-
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ცა რუსეთის კონფრონტაციაზეა საუბარი. სწორედ ეს არის ჩემი უდიდესი 

შეცდომა“. 

18. საინტერესო იყო „ქართული ოცნების“ საგანმანათლებლო კონცეფ-

ცია. თუმცა მისი განხორციელება ვერ მოხერხდა. ამ კონტექსტში მნიშვნე-

ლოვანია ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის პრო-

ექტი, რომელიც ითვალისწინებს სამ უმთავრეს მიმართულებას: ა) პროფე-

სიული განათლების განვითარებას; ბ) ზოგადი განათლების რეფორმას; გ) 

უმაღლესი განათლების ფუნდამენტურ რეფორმას. 

19. საერთაშორისო კვლევების თანახმად, მსოფლიოში ცოდნის ყვე-

ლაზე მაღალ დონედ მიჩნეულია ფინური მოდელი, რომელიც მოიცავს         

7 პრინციპს: 1) თანასწორობა; 2) მშობლები; 3) სახელმწიფო; 4) ინდივი-

დუალობა; 5) ნდობა; 6) ნებაყოფლობითობა; 7) პრაქტიკულობა. 

20. საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარირების პროცესს მოჰყ-

ვა უმაღლესი განათლების სისტემის დეიდეოლოგიზაცია. თუმცა ამ პროცე-

სმა გარკვეული რწმენის, წესრიგის და სახელმწიფო იდეოლოგიის გარეშე 

დატოვა ადამიანი და, განსაკუთრებით, სტუდენტობა, რომლებიც საყრდე-

ნის გარეშე დარჩნენ; ერთის მხრივ, მიიღეს თავისუფლება, მაგრამ მეორე 

მხრივ _ დაკარგეს პასუხისმგებლობა. „მოქალაქეთა კავშირის“ ხელისუფლე-

ბის პერიოდში საგანმანათლებლო რეფორმის შედეგი გაურკვეველი აღმოჩნ-

და. სრულყოფილად ვერ ამუშავდააკრედიტაციის ინსტიტუტი. ვერ მო-

წესრიგდა მისაღები გამოცდების ფორმები და მეთოდები. 2002 წლის მარტ-

ში პარლამენტმა მიიღო კანონი „საქართველოში უმაღლესი განათლების 

განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ“, რომელიც საფუძვ-

ლად უნდა დადებოდა კანონშემოქმედებით მუშაობას საქართველოს უმაღ-

ლესი განათლების სფეროში.  

21. 2003 წელს ხელისუფლების სათავეში მოსულ „ნაციონალურ მო-

ძრაობას“ უკვე ჰქონდა გეგმაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და 

სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ძირეული რეორგანიზაცია. უნივერსი-

ტეტში ეს პროცესი ტექტორ გ. ხუბუას სახელთან არის დაკავშირებული, რაც 

გამოიხატა ფაკულტეტების თვითმიზნურ გაერთიანებაში, ასეულობით 

პროფესორ-მასწავლებლისა და თანამშრომლის უკანონოდ დათხოვნაში, ქი-

მიისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტების უნიკალური მატერიალურ-ტექნი-
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კური ბაზის განადგურებაში, გამომცემლობის ლიკვიდაციაში, არასწორ 

ტენდენციურ საკონკურსო პროცესების გამართვაში, ხელისუფლების მხარ-

დამჭერი სტუდენტური თვითმმართველობის ინსტიტუტის ჩამოყალიბე-

ბაში და, საერთო ჯამში, უნივერსიტეტის ეროვნული იდეოლოგიისა და 

პოლიტიკის იგნორირებაში და უმაღლესი სასწავლებლის ნგრევაში.  

22. ხელისუფლების პოლიტიკური რეჟიმის და გაუმართლებელი 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის მსხვერპლნი გახდნენ სხვა უმაღლესი 

სასწავლებლები _ სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი, უცხო ენების ინსტიტუტი, აგრარული უნივერსიტეტი, 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

23. ე.წ. „საგანმანათლებლო ნგრევის“ ობიექტად მოიაზრებოდა საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რაც ითვალსიწინებდა უნივერსიტე-

ტის სტატუსის გაუქმებას, მის ფორმირებას მხოლოდ საინჟინრო პროფილის 

უმაღლეს სასწავლებლად და საბოლოო ჯამში მის გადაქცევას კ. ბენდუ-

ქიძის მიერ განსაზღვრულ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის, ვიწრო პრო-

ფილის ფილიალად. 

საბედნიეროდ, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის სწორი 

სტრატეგიისა და ტაქტიკის განხორციელების შედეგად ტექნიკური უნივერ-

სიტეტი გადაურჩა უმაღლესი სასწავლებლების საყოველთაო შიდა „ნგრე-

ვას“, თუმცა 2004-2009 წლებში მოხდა უნივერსიტეტის მფლობელობაში 

არსებული კორპუსების, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლების, სპორტუ-

ლი კომპლექსების, დამხმარე მეურნეობების, მშენებარე ობიექტების გაყიდ-

ვა, გაჩუქება თუ სიმბოლურ ფასებში გადაცემა. მიუხედავად ამისა, სტუ 

ჩამოყალიბდა თანამედროვე, საერთაშორისოდ აღიარებულ უმაღლეს სას-

წავლებლად, სადაც გეგმაზომიერად მიმდინარეობს რეფორმების შეუქცევა-

დი პროცესები. 

24. მტკივნეული აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა საქართველოს სამეცნიერო 

რეფორმების გზა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის და სხვა სამეც-ნი-

ერო დაწესებულებების მიმართვები, განცხადებები, წინადადებები მეც-ნიე-

რების ნგრევის პროცესის შეჩერების შესახებ, პასუხგაუცემელი რჩებოდა 

პრეზიდენტის, პარლამენტისა და მთავრობის მიერ. საქართველოს მეცნი-
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ერებათა ეროვნული აკადემიის პრობლემა კვლავ სადისკუსიო გახდა ხე-

ლისუფლების სათავეში „ქართული ოცნების“ მოსვლის შემდეგაც. 

25. პოსტსაბჭოურ საქართველოში მოხდა ჯანდაცვის სისტემის რე-

ფორმირება. თუ ამ მიმართულებით „მოქალაქეთა კავშირის“ ხელისუფლე-

ბის საქმიანობა შეიძლება შეფასდეს არადამაკმაყოფილებლად, „ნაციონა-

ლური მოძრაობის“ ხელისუფლების პერიოდში ამ მიმართულებით გადაიდ-

გა გარკვეული ნაბიჯები. ხოლო „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ შეძ-

ლო მიეღწია მნიშვნელოვანი წარმატებებისათვის, რაც გამოიხატა ჯანდა-

ცვისა და სოციალური დაცვის საყოველთაო სისტემის შექმნაში. 
 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-
მებში:  
 

მოხსენიებულია ორ სემინარში: 
 

1. „სამეცნიერო რეფორმების ბალტიისპირული გზა“ – 13.02.2015 
2. „უმაღლესი განათლების სექტორის სახელმწიფო  

 რეგულირების ძირითადი მოდელები“ – 08.07.2015 
 

სამ  კოლოქვიუმში:  
1. „ზოგადსაგანმანათლებლო რეფორმა და ხელისუფლება“ – 

13.02.2015 
2. „უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის იდეოლოგია, პოლიტიკა 

და პერსპექტივები“ – 08.07.2015 
3. „ნაციონალური მოძრაობის“ იდეოლოგია და პრაქტიკა და 

უმაღლესი სასწავლებლები“ – 05.02.16 
 

სტატიები: 
 

1. „პოსტსაბჭოური საქართველოს სასკოლო განათლების ნეგატიური 
ტენდენციები“ - საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო 
ვერტიკალები“, №31, 2015. გვ. 284-289. 

2. „კორუფცია და სასკოლო განათლების სისტემა“ - საერთაშორისო 
სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №32, 2016. გვ. 255-265. 

3. „საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა და მსოფლიო ბანკი“ 
- საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №33, 
2016. გვ. 256-265. 

 

კონფერენციები: 
1. მოხსენება: „სასკოლო საგანმანათლებლო რეფორმა პოსტსაბჭოურ 

საქართველოში“ მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„მსოფლიო და კავკასია“.  სტუ, თბილისი, 2015. 


