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სასწავლო კურსის სილაბუსი

სასწავლო კურსის
სახელწოდება

სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკა
Geopolitics in South Caucasus

ავტორი (ავტორები) პროფ. ზურაბ დავითაშვილი

ლექტორი (ლექტორები) zurab daviTaSvili _ profesori, politikis mecnierebaTa doqtori, geografiis
mecnierebaTa kandidati. Tbilisis saxelmwifo universiteti, socialur da
politikur mecnierebaTa fakulteti, saerTaSoriso urTierTobebis
mimarTuleba. Tbilisi, i. WavWavaZis 14. telefoni: (995 32) 220366; el-
fosta zdavitashvili@hotmail.com
zurab.davitashvili@tsu.ge

სასწავლო კურსის კოდი
სასწავლო კურსის სტატუსი socialur-politikur mecnierebaTa fakulteti

bakalavriati

arCeviTi kursi saerTaSoriso urTierTobebis specialobis bakalavriatis
studentebisTvis

სასწავლო კურსის მიზანი kursis mizania misces studentebs Rrma da safuZvliani warmodgena
samxreT kavkasiis geopolitikur problemebze, regionis rolze
Tanamedrove saerTaSoriso sistemaSi, samxreT kavkasiis qveynebis
saSinao da sagareo politikur gamowvevebze.

კრედიტების რაოდენობა და
საათების განაწილება
სტუდენტის
დატვირთვის
შესაბამისად (ECTS)

სასწავლო კურსის კრედიტები: 5

საკონტაქტო საათების რაოდენობა: 35
მათ შორის:
სააუდიტორიო: 30
1. ლექცია - 15
2. სამუშაო ჯგუფი/სემინარი/პრაქტიკუმი - 15 (რეფერატის
დაცვის ჩათვლით)
საგამოცდო : 5

1. შუალედური გამოცდის/გამოცდების
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ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო - 2 saaTi
2. დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად

განკუთვნილი დრო - 3 saaTi

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების რაოდენობა
სემესტრში: 90
მათ შორის:

1. ლექცია-სემინარებისთვის მომზადება - 30
2. შუალედური გამოცდის/გამოცდებისთვის

მომზადება - 10
3. დასკვნითი გამოცდისთვის მომზადება - 25
4. რეფერატის მომზადება - 25

დაშვების წინაპირობა saerTaSoriso urTierTobebis specialobis studentebs Cabarebuli unda
hqondeT saerTaSoriso urTierTobebis Sesavlis kursi. sxva specialobis
studentebisTvis winapiroba ar aris, Tumca sasurvelia gavlili hqondeT
politikuri mecnierebis, sazogadoebrivi geografiisa da saerTaSoriso
urTierTobebis Sesavali kursebi.

სწავლის შედეგები ამ კურსის დასრულების შედეგად სტუდენტს შეუძლია:

 გაერკვეს საქართველოსა და კავკასიის რეგიონის გეოპოლიტიკურ
და გეოსტრატეგიულ მნიშვნელობაში

 ახსნას კავკასიის გეოგრაფიული, ეთნიკურ-რელიგიური,
ისტორიული და ეკონომიკური ფაქტორების როლი პოლიტიკურ
პროცესებზე

 გააანალიზოს დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკის
თავისებურებები რეგიონში, ახსნას მისი მიზეზები და
განსაზღვროს მომავლის პერსპექტივები

 მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებსა და პოლემიკებში და
მეცნიერული მსჯელობის საფუძველზე დაიცვას თავისი
პოზიციები

 წარადგინოს წერითი ანგარიშები და მოხსენებები.

სასწავლო კურსის გავლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს
ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება
შემდეგი მიმართ ულებებით:

ცოდნა და გაცნობიერება
 ახსნას გეოპოლიტიკის ძირითადი მახასიათებლები, მისი

როლი და მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკურ
პროცესებში.

 კავკასიის მაგალითზე გააანალიზოს  გეოპოლიტიკური
ფაქტორების გავლენა საერთაშორისო ურთიერთობებზე და
არსებული ტენდენციების საფუძველზე განსაზღვროს ამ
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ფენომენის მოსალოდნელი შედეგები მიმდინარე და მომავალ
პოლიტიკურ პროცესებში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დამოუკიდებელი თეორიული და პრაქტიკული კვლევის

საფუძველზე შეძლოს საფუძვლიანი დასკვნებისა და
რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც პრაქტიკულ
დახმარებას გაუწევენ შესაბამის სფეროში მომუშავე საჯარო
მოხელეებს და მეცნიერებს

დასკვნის უნარი
 შეძლოს სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოგროვება,

განზოგადება, ძირითადი პრობლემების გამოცალკევება და
არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება

 შეძლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება და ამ
გადაწყვეტილების დაცვა

კომუნიკაციის უნარი
 შეძლოს საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა, როგორც

წერილობით, ისე ზეპირად
 თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს
 ადვილად ახერხებდეს ადაპტაციას და არ ჰქონდეს ჯგუფური

მუშაობის პრობლემა
სწავლის უნარი
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და

მრავალმხრივად შეფასება;
 ცოდნის განახლებისა და დამოუკიდებლად ცოდნის

ამაღლებისკენ სწრაფვა
ღირებულებები
 დემოკრატიული სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას

და განვითარებაში თანამონაწილეობა
 ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ინტერესების დაცვა,

ინტერნაციონალიზმი და ტოლერანტობა.

სასწავლო კურსის შინაარსი იხ. დანართი 1
სწავლების/სწავლის
მეთოდები

სალექციო კურსის წარმართვა ხდება ახსნა–განმარტებით,
სასემინარო მეცადინეობა მიმდინარეობს დისკუსიის სახით, აგრეთვე
ხდება შემთხვევების ანალიზი. სტუდენტები მასალას ითვისებენ
აგრეთვე წიგნზე მუშაობის გზით და წერითი მუშაობის მეთოდით
(რეფერატის მომზადება).

შეფასების კრიტერიუმები
daswreba da aqtiuroba 10%, Sualeduri gamocda 20%, qvizebi 20%;
referati 20%, saboloo gamocda  30%.

ძირითადი ლიტერატურა
1. გაჩეჩილაძე  რ. - საქართველო მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
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სულაკაურის გამომცემლობა. თბილისი 2013
2. გეგეშიძე ა. - გეოპოლიტიკა. თბილისი 1999.
3. დავითაშვილი ზ. ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია. თბილისი

„მეცნიერება“ 2003.
4. daviTaSvili z. _ saqarTvelo Tanamedrove saerTaSoriso sistemaSi. _

orientaciis problema. qarTuli diplomatia. weliwdeuli 10. Tsu
gamomcemloba. Tbilisi 2003. gv. 40-52;.

5. ჩიტაძე ნ. - გეოპოლიტიკა. გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011

6. ჯონსი სტივენ - საქართველო: პოლიტიკური ისტორია
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. თბილისი 2013.

7. A History of Armenia, by Vahan M. Kurkjian,
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Asia/Armen
ia/_Texts/KURARM/home.html,

8. A country study: Azerbaijan,
http://history1900s.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http://lcw
eb2.loc.gov/frd/cs/aztoc.html,
http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng

9. De Waal Thomas– The Caucasus: An Introduction. Oxford University
Press. 2010

Lliteratura xelmisawvdomia Tsu centralur da socialur-politikur
mecnierebaTa fakultetis biblioTekebSi

დამხმარე ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა

აბაშიძე ზ. ნატო და საქართველო: უტოპიიდან რეალობისკენ.
თბილისი 2000
ასმუსი რ. - მცირე ომი, რომელმაც შეძრა მსოფლიო. თბილისი 2011

gamsaxurdia z. _ werilebi, esseebi. “xelovneba” Tbilisi 1991.
kostava m. _ fiqrebi saqarTvelos misiaze. “saqarTvelo” Tbilisi 1991.
nodia g. _ konfliqti afxazeTSi: mizezebi da gaazreba. Tbilisi 1999.
Asmus Ronald, Dimitrov Konstantin and Forbrig Joerg -A NEW EURO-
ATLANTIC STRATEGY FOR THE BLACK SEA REGION. Editors, GMFUS 2005
Coppieters Bruno, ed., Contested Borders of the Caucasus

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng
Cornell Svante, Starr Frederick - The Caucasus: A Challenge for Europe Central
Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2006
Gachechiladze R. - The New Georgia: Spase, Society, Politics. London: UCL
Press. 1995.

Smith Graham- The Post-Soviet States: Mapping the Politics of Transition
Oxford University Press, 1999

De Waal Thomas - Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and
War (New York University Press, 2003)

ლიტერატურა და მასალები, რომლებსაც ლექტორი უშუალოდ
მიაწვდის ან მიუთითებს სტუდენტებს.
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დამატებითი
ინფორმაცია/პირობები

შუალედური გამოცდა და პრეზენტაცია  ტარდება
აუდიტორიაში, ფინალური გამოცდა თსუ საგამოცდო
ცენტრში
ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს
30 -ს

სასწავლო კურსის შინაარსი

დანრთი 1

№

თემა
(ლექციის/სემინარის/სამუშაოჯგუფის/პრაქტიკუ
ლი, ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ.)

სასწავლო მასალა

1

Sesavali. kursis miznis da amocanebis gacnoba. saorganizacio
sakiTxebi

Tema 1. გეოპოლიტიკის თეორიული საკითხები

1. გეოპოლიტიკის ცნება.
2. გეოპოლიტიკა და გეოდეტერმინიზმი
3. გეოპოლიტიკური თეორიები
4. გეოპოლიტიკური კოდის ცნება
5. დიდი სახელმწიფოების გეოპოლიტიკური

ინტერესები

ა. გეგეშიძე - გეოპოლიტიკა. თბილისი
1999. გვ. 29-102

2

თემა 2. სამხრეთი კავკასია: გეოგრაფიული და ეთნიკური
სურათი

1. სამხრეთ კავკასიის გეოგრაფიული მდებარეობის
შეფასება

2. სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკული, მინერალური და
ბუნებრივი რესურსები

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 53-64, 180-200,
325-339,

De Waal Thomas– The Caucasus: An
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3. სამხრეთ კავკასიის დემოგრაფიული სურათი
4. მოსახლეობის ეთნიკურ-რელიგიური სტრუქტურა

და ტერიტორიული განაწილება
5. კავკასიური ერთობა: მითი და რეალობა

Introduction. Oxford University Press.
2010. P. 6-36

3

თემა 3. სომხეთი და აზერბაიჯანი: მოკლე ისტორიულ-
გეოგრაფიული ექსკურსი

1. სომეხი ეთნოსის ფორმირება
2. სომხეთის ტერიტორიული ცვლილებების

ისტორია
3. სომხეთის ტერიტორიული პრეტენზიები
4. აზერბაიჯანელი ეთნოსის ფორმირება
5. აზერბაიჯანის ტერიტორიული ცვლილებების

ისტორია
6. აზერბაიჯანის თანამედროვე ტერიტორიული

პრობლემები

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 133-165

A History of Armenia, by Vahan M.
Kurkjian,
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/
Gazetteer/Places/Asia/Armenia/_Texts/K
URARM/home.html,

A country study: Azerbaijan,
http://history1900s.about.com/gi/dynami
c/offsite.htm?site=http://lcweb2.loc.gov/f
rd/cs/aztoc.html,

4

თემა 4. საქართველო: მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული
ექსკურსი

1. ქართველთა ეთნოგენეზი
2. საქართველოს ტერიტორიული ცვლილებების

ისტორია
3. საქართველოს სადაო ტერიტორიები

.

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 133-160, 165-169,
172-200

5

თემა 5. ჩრდილოეთ კავკასის ფაქტორი სამხრეთ კავკასიის
გეოპოლიტიკაში

1. ჩრდილოეთ კავკასიის ეთნიკური რუკა
2. ჩრდილოეთ კავკასიის ისტორიის მოკლე

მიმოხილვა
3. ჩრდილოეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური

ნ. ჩიტაძე - გეოპოლიტიკა.
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011. გვ. 591-603..

ლიტერატურა, რომელსაც
ლექტორი უშუალოდ მიაწვდის
სტუდენტებს
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მნიშვნელობა
4. ეთნოპოლიტიკური პრობლემები

ჩრდილოეთ კავკასიაში და მისი გავლენა
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე

5. ჩრდილოეთ კავკასიის ფაქტორი რუსეთის
სამხრეთკავკასიურ პოლიტიკაში

6

თემა 6. სამხრეთ კავკასია და ენერგოუსაფრთხოების
პრობლემა

1. სამხრეთ კავკასიის სატრანზიტო მნიშვნელობა
2. კასპიის ზღვის აუზის ენერგეტიკული რესურსები
3. კასპიის ენერგორესურსების ტრანსპორტირების

პრობლემა
4. ენერგეტიკა და გეოპოლიტიკა

ნ. ჩიტაძე - გეოპოლიტიკა.
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011  გვ. 626–639

De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University Press.
2010 p. 167-187

7

თემა 7. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები: შიდა პრობლემები

1. ეკონომიკური პრობლემები
2. სოციალური პრობლემები

3.დემოკრატიზაციისა და უმცირესობების უფლებების
დაცვის პრობლემები

4. კულტურული იდენტობის პრობლემა

სტივენ ჯონსი - საქართველო:
პოლიტიკური ისტორია
დამოუკიდებლობის გამოცხადების
შემდეგ. თბილისი 2013. გვ. 149-302

ლიტერატურა, რომელსაც ლექტორი
უშუალოდ მიაწვდის სტუდენტებს

8

თემა 8. ნაციონალიზმი და ეთნოკონფლიქტები სამხრეთ
კავკასიაში (სომხეთი და აზერბაიჯანი)

1. სომხური ნაციონალიზმის თავისებურებები და
სომხური ნაციონალური იდეა

2. აზერბაიჯანული ნაციონალიზმის თავისებურებები
და აზერბაიჯანული ნაციონალური იდეა

3. ყარაბახის კონფლიქტის წინაპირობები და
ესკალაცია

4. გაყინული კონფლიქტი და მყიფე მშვიდობა

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 78-84

De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University Press.
2010 p. 98-130

9.

Tema 9. ნაციონალიზმი და ეთნოკონფლიქტები სამხრეთ
კავკასიაში (საქართველო)

1. ქართული ნაციონალიზმის თავისებურებები
2. ქართული ნაციონალური იდეა
3. აფხაზური და ოსური ნაციონალიზმის

თავისებურებები და აფხაზური  და ოსური

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 71-78

ზ. დავითაშვილი ნაციონალიზმი და
გლობალიზაცია. თბილისი
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ნაციონალური იდეები
4. აფხაზეთის კონფლიქტი
5. ცხინვალის კონფლიქტი

„მეცნიერება“ 2003. გვ,338-425

სტივენ ჯონსი - საქართველო:
პოლიტიკური ისტორია
დამოუკიდებლობის გამოცხადების
შემდეგ. თბილისი 2013. გვ. 303-336

De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University Press.
2010 p. 131-166

10.

თემა 10. კონფლიქტების გადაჭრისა და მშვიდობის
დამყარების გზები სამხრეთ კავკასიაში

1. კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდობის
შენარჩუნების თეორიული საფუძვლები

2. მშვიდობის დამყარების გზები მოწინააღმდეგე
მხარეების თვალთახედვით

3. საერთაშორისო თანამშრომლობა კონფლიქტების
მოგვარებისა და მშვიდობის დაცვისათვის სამხრეთ
კავკასიაში

4. მშვიდობის პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში

ზ. დავითაშვილი ნაციონალიზმი და
გლობალიზაცია. თბილისი
„მეცნიერება“ 2003. გვ.425-433

ლიტერატურა, რომელსაც ლექტორი
უშუალოდ მიაწვდის სტუდენტებს

11.

თემა 11. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები: საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტები

1.სომხეთის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში
2.აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები
3.საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის
ვარიანტები:
ა. ინტეგრაცია პოსტსაბჭოთა სივრცეში
ბ. ნეიტრალიტეტი
გ. ინტეგრაცია დასავლეთთან

ზ. daviTaSvili _ saqarTvelo Tanamedrove
saerTaSoriso sistemaSi. _ orientaciis
problema. qarTuli diplomatia. weliwdeuli
10. Tsu gamomcemloba. Tbilisi 2003. gv.
40-52;
რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 728-735
სტივენ ჯონსი - საქართველო:
პოლიტიკური ისტორია
დამოუკიდებლობის გამოცხადების
შემდეგ. თბილისი 2013. გვ. 337-380

12.

თემა 12. სამხრეთ კავკასია და დასავლეთი

1. სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა
დასავლეთისთვის

2. აშშ-ის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების
მიმართ

3. ევროკავშირის ქვეყნების პოლიტიკა სამხრეთ
კავკასიაში

4. ნატო და სამხრეთ კავკასია

ნ. ჩიტაძე - გეოპოლიტიკა.
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011. გვ. 245-351; 508-556

რ. გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 752-768
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ლიტერატურა, რომელსაც ლექტორი
უშუალოდ მიაწვდის სტუდენტებს

13.

თემა 13. სამხრეთ კავკასია აღმოსავლეთის ქვეყნების
ინტერესებში

1. სამხრეთ კავკასია თურქეთის პოლიტიკურ
ინტერესებში

2. ირანის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში
3. ჩინეთი და სამხრეთ კავკასია
4. იაპონია და სამხრეთ კავკასია

ნ. ჩიტაძე - გეოპოლიტიკა.
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011.  გვ.368-401, 450-458,
603-607, 616-620, 622-625.

რ.გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 719-728

14.

თემა 14. რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში

1. სამხრეთ კავკასია რუსეთის გეოპოლიტიკურ
გეგმებში (ისტორიული მიმოხილვა)

2. რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობები
3. რუსეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები
4. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები (1992-

2008 წლები)
5. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი და

ომისშემდგომი ურთიერთობები

ნ. ჩიტაძე - გეოპოლიტიკა.
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი 2011. გვ. 351-367, 556-591.

რ.გაჩეჩილაძე - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში. ბაკურ
სულაკაურის გამომცემლობა.
თბილისი 2013. გვ. 702-719; 634-649

De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University Press.
2010 p.37–97;  203–224

15

თემა 15. სამხრეთი კავკასია მომავლის გეოპოლიტიკურ
სურათში

1. საერთაშორისო სისტემა: მომავლის პროგნოზი
2. სამხრეთ კავკასია: განვითარების შესაძლო

სცენარები
3. ჩამოყალიბდება თუ არა სამხრეთ კავკასია,

როგორც ერთიანი რეგიონი?
4. ახალი რეგიონული იდენტობა: ფართო შავი

ზღვის რეგიონი?

De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University Press.
2010 p.225–227

ლიტერატურა, რომელსაც ლექტორი
უშუალოდ მიაწვდის სტუდენტებს



10


