
 

ნაშრომის სათაური 

ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი სრულად  

ელექტრონული ფოსტის მისამართი 

რეზიუმე (ABSTRACT)  

იმავე ენაზე, რა  ენაზეც არის ნაშრომი;   

შრიფტი ქართული ტექსტისთვის ქართული UNICODE (Sylfaen), ინგლისური და რუსული 

ტექსტისთვის - Times New Roman, შრიფტის ზომა 10 pt; Bold; justified. სტრიქონებს შორის  

ერთმაგი ინტერვალი, ინტერვალი წინ – 18 pt, შემდეგ – 18 pt. აბზაცის დასაწყისი შეწეულია 1 

სმ-ით. 

ტექსტის მოცულობა – არანაკლებ 600 სიმბოლო; 

რეზიუმე  უნდა იყოს ინფორმაციული და ასახავდეს სტატიის ძირითად შინაარსსა და 

კვლევის შედეგებს, შედეგების გამოყენების არეალს, დასკვნას. 
რეზიუმე არ უნდა შეიცავდეს ციტატებს გამოყენებული ლიტერატურიდან და რთულ 

ფორმულებს. 

საკვანძო სიტყვები: 

იმავე ენაზე, რა ენაზეც არის ნაშრომი;   

შრიფტი ქართული ტექსტისთვის ქართული UNICODE (Sylfaen), ინგლისური და რუსული 

ტექსტისთვის – Times New Roman, შრიფტის ზომა 10 pt; Bold; italic, justified. სტრიქონებს შორის 

ერთმაგი ინტერვალი. ინტერვალი წინ 12 pt, შემდეგ – 12 pt. 

საკვანძო სიტყვების რაოდენობა 3-5. 

ფურცლის ზომა: A4 (21cm X 29,7cm); ზედა, ქვედა და გვერდითი არეები - 3 სმ.  

 

ზედა კოლონტიტულები:  

• ლუწ გვერდებზე: ფურცლის შუაში აწერია ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი იმ 

ენაზე, რა ენაზეც არის სტატია. დახრილი (Italic), შრიფტის ზომა – 10 pt, Bold,  

Alignment centered. 

• კენტ გვერდებზე: სტატიის სათაური იმავე ენაზე მუქად (Bold). შრიფტის ზომა – 

10 pt, Alignment centered.  
• სტატიის პირველი გვერდი განსხვავებულია, ხაზია მხოლოდ. 

ეს მონაცემები სტატიისგან გამოყოფილია ხაზით, სისქე – 0,75 pt. 

ნაშრომის სათაური:  

შრიფტის ზომა – 12 pt. Bold, Alignment centered. 

ავტორ(ებ)ის სახელი, გვარი სრულად: ზომა – 11 pt, italic, Alignment centered. ინტერვალი 

წინ – 6 pt, შემდეგ – 6 pt. 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი – შრიფტის ზომა – 11 pt, Alignment centered, italic, 

ინტერვალი წინ – 6 pt, შემდეგ – 18 pt. 

ნაშრომის ძირითადი ტექსტის დასაწყისი: ინტერვალი წინ – 18 pt. 
შრიფტი: ნაშრომში ქართული ტექსტისთვის გამოიყენება ქართული Unicode (Sylfaen); 

ინგლისური და რუსული ტექსტისთვის - Times New Roman; ზომა 10 pt; justified, სტრიქონებს 

შორის ერთმაგი ინტერვალი, აბზაცის დასაწყისი შეწეულია 1 სმ-ით.  



ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი სრულად 

 ქვესათაურები - შრიფტის ზომა 10 pt Bold, Alignment centered, ინტერვალი წინ – 12 pt, 

შემდეგ – 12 pt.  

ფორმულები ტექსტში უნდა ჩაისვას პროგრამის Equation Editor-ის ან MathType-ის 

საშუალებით. ტექსტში გამოყენებული ცალკეული ცვლადები, ბერძნული ასოები, ინდექსები, 

ხარისხები, აგრეთვე მარტივი ფორმულები, არ მოითხოვს ამ პროგრამით სარგებლობის 

აუცილებლობას. ფორმულის დაწერის სპეციფიკა ასეთია: Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, 

Sub Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 18 pt, Sub Symbol 10 pt. 
ნახაზები, გრაფიკები და სქემები აგებული უნდა იქნეს MS Word 2013/2016-ში, უნდა 

იყოს დაჯგუფებული, გამოყოფილი ცალკე ნაწილად და ჩასმული სტატიაში შესაბამის 

ადგილას. 

 

რეზიუმეები: 

ძირითად ტექსტს ორი ინტერვალის დაშორებით უნდა მოსდევდეს ორი რეზიუმე: 

ქართულენოვანი სტატიისთვის – ინგლისურ და რუსულ ენებზე; 

ინგლისურენოვანისთვის – ქართულ და რუსულ ენებზე; 

რუსულენოვანისთვის – ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

ნაშრომის სათაური  

ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი სრულად 

რეზიუმე  

სათაური – შრიფტის ზომა – 11pt, Bold,  Alignment centered; ინტერვალი წინ – 18 pt, 

შემდეგ – 6 pt. 

ავტორ(ებ)ის სახელი და  გვარი – შრიფტის ზომა – 11 pt, Alignment centered, italic, 

ინტერვალი წინ – 6 pt, შემდეგ – 6 pt. 

სიტყვა „რეზიუმე“ – შრიფტის ზომა 10pt, Bold, Alignment centered; ინტერვალი წინ – 

6 pt, შემდეგ – 12 pt. 

რეზიუმეს ტექსტი – შრიფტის ზომა – 10pt, justified, სტრიქონებს შორის ერთმაგი 

ინტერვალი, აბზაცის დასაწყისი შეწეულია 1 სმ-ით;  

ლიტერატურა – References – Литература 

სიტყვა „ლიტერატურა“ – შრიფტის ზომა – 11 pt, Bold, Alignment centered, დაშორებულია 

ზევიდან 18 pt, ქვევიდან – 12 pt. 

ბიბლიოგრაფიულ ჩამონათვალში ლიტერატურა ციტირებული უნდა იქნეს ორიგინალის 

ენაზე, justified, დაკიდული აბზაცით ანუ ნომრები წინ არის გამოწეული. 

დაცული უნდა იქნეს მიმდევრობა: ავტორის გვარი, ინიციალები, წიგნის (მონოგრაფიის ან 

ჟურნალის) დასახელება, პუბლიკაციის გამოცემის ადგილი, გამოცემის წელი, გვერდების 

რაოდენობა, შესაბამისად საავტორო უფლებებსა და პატენტებზე მიმართვის შემთხვევაში.  

კონფერენციის შრომათა კრებულისთვის: გვარი, ინიციალები, სტატიის სათაური, 

კონფერენციის დასახელება, ქალაქი: გამომცემლობა, გამოცემის წელი, ნომერი, გვერდები. 

დამოწმებული ლიტერატურის სია უნდა დალაგდეს ტექსტში ციტირების მიმდევრობის 

მიხედვით (ლიტერატურა ტექსტში აღნიშნული უნდა იყოს ციფრებით კვადრატულ 

ფრჩხილებში). 

 

 

https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dessci.com%2Fen%2Fproducts%2Fmathtype%2F&ei=_BB1Vf2XPMyqUZC6gwg&usg=AFQjCNH8u4N1nmjeIMC32LvS6rkjrNVz3w&bvm=bv.95039771,d.d24
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dessci.com%2Fen%2Fproducts%2Fmathtype%2F&ei=_BB1Vf2XPMyqUZC6gwg&usg=AFQjCNH8u4N1nmjeIMC32LvS6rkjrNVz3w&bvm=bv.95039771,d.d24


ნაშრომის სათაური 

 

წარმოდგენილი სტატია უნდა იყოს გულდასმით რედაქტირებული, 

კორექტირებული და შესრულებული ტექსტური რედაქტორის MS Word 

2013/2016-ის საშუალებით.  

 

სტატიის  სრული ტექსტის საბოლოო ვარიანტის შენახვის ფორმატი – RTF (Rich 

Text Format). 

სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის 6 გვერდს. სტატია 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად (CD დისკზე ან გამოგზავნილი 

მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე RTF  ფორმატში),  ასევე ნაბეჭდი ვერსია ერთ 

ეგზემპლიარად.  

სტატიის ბოლო გვერდი არ უნდა იყოს ნახევარ გვერდზე ნაკლები. 

ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი. 

პასუხისმგებლობა ნაშრომის შინაარსზე ეკისრება(თ) ავტორს ან ავტორთა 

ჯგუფს. 

სტატიები გაფორმებული უნდა იყოს მოცემული წესის მიხედვით. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში სტატია დასაბეჭდად არ მიიღება. 

შენიშვნებისთვის გთხოვთ მიმართოთ ჟურნალის პასუხისმგებელ მდივანს, 

მერი გეგეჭკორს მისამართზე: merigeg@gmail.com  

ავტორი ან ავტორთა ჯგუფი ერთ სამეცნიერო ნაშრომში მიიღებს ჟურნალის  

ერთ ეგზემპლარს. 

 


