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2022-2023 სასწავლო წლის კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამაზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები 

სპეციალობაში 
 

1. პერსონოლოგია - მეცნიერება პიროვნების შესახებ 

• პიროვნების ცნება; 

• პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები; 

• პიროვნების თეორია: მიმოხილვა; 

• პიროვნების თეორიის კომპონენტები. 

[ლ. ხეჩუაშვილი, პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში (I), 

თბილისი 2013. გვ.: 2-33] 

 

2. მეცნიერება და პიროვნება: ანალიზის დონეები და კვლევის მეთოდები 

• რას იკვლევენ პიროვნების ფსიქოლოგები; 

• როგორ იკვლევენ პიროვნების ფსიქოლოგები; 

• რა სტრატეგიებით იკვლევენ პიროვნების ფსიქოლოგები; 

• რა მეთოდებით იკვლევენ პიროვნების ფსიქოლოგები: პიროვნების შეფასება. 

[ლ. ხეჩუაშვილი, პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში (I), 

თბილისი 2013. გვ.: 34-91] 

3. პიროვნების ფსიქოლოგია: ძირითადი პრობლემატიკა 

• პიროვნების თეორია როგორც პასუხი კითხვებზე “რა”, “როგორ” და “რატომ”; 

• პიროვნების თეორიის ძირითადი პრობლემები. 

[მ. ბალიაშვილი, პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები, გამომცემლობა 
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„ირიდა’’, თბილისი 2014. გვ.: 3-26] 

 

4. ნიშნების კონცეფცია: ძირითადი ცნებები და საკითხები 

• ნიშნების კონცეფცია 

• ნიშნების მოკლე ისტორია; 

• პიროვნული ნიშნები; 

• ნიშნების იდენტიფიცირება და გაზომვა. 

[ლ. ხეჩუაშვილი, პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში (I), 

თბილისი 2013. გვ.: 211-244] 

 

5. ნიშნების პერსონალოგიური თეორია: გორდონ ოლპორტი და 

ინდივიდუალობის ფსიქოლოგია 

 

• ოლპორტის შრომების ძირითადი თემები; 

• ადამიანის ბაზისური ბუნება ოლპორტის სისტემაში; 

• პიროვნების ოლპორტისეული განსაზღვრება; 

• პიროვნების სტრუქტურა და დინამიკა. 

[ლ. ხეჩუაშვილი, პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში (I), 

თბილისი 2013. გვ.: 245-303] 

 

6. ფსიქოდინამიკური თეორია: ფროიდის ფსიქოანალიზი 

 

• ფროიდის შეხედულებები საზოგადოებასა და ადამიანზე; 

• ფსიქოანალიზი: პიროვნების თეორია; 

• ფროიდის ფსიქოდინამიკური თეორია: პრაქტიკა და გამოყენება. 

 

[მ. ბალიაშვილი, პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები, გამომცემლობა 

“ირიდა’’, თბილისი 2014. გვ.: 48–10] 

 

7. ფენომენოლოგიური ჰუმანისტური თეორია 

• როჯერსის შეხედულებები ადამიანის რაობაზე; 

• კარლ როჯერსის პიროვნების თეორია. 

[მ. ბალიაშვილი, პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები, გამომცემლობა 

“ირიდა’’, თბილისი 2014. გვ.:126-146] 
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8. სოციალური განვითარება ცხოვრების მანძილზე 

• ერიკსონის ფსიქო-სოციალური განვითარების სტადიები; 

• სოციალური განვითარება ბავშვობაში/მოზარდობაში და მოზრდილობაში. 

[რ.გერეგი, ფ. ზიმბარდო, ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009. გვ.: 428-448] 

9. ემოცია, სტრესი და ჯანმრთელობა 

• ემოციები; 
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• • სტრესი თქვენს ცხოვრებაში; 

• • ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია 

 

ლიტერატურა:  

1. ლ.ხეჩუაშვილი „ პიროვნება შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში“  I ნაწ, თბილისი 

2013 

https://drive.google.com/file/d/1oObNTkVsVZixhAuabZXqYYqBrQndZIRp/view?usp=sharing 

2. მ.ბალიაშვილი, პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები, გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’, თბილისი 2014  

https://drive.google.com/file/d/1qIVzr5boRCSf-bjSuQljGOH1-a-Jn8h9/view?usp=sharing 

3. რ.გერეგი, ფ.ზიმბარდო, ფსიქოლოგია და ცხოვრება, 2009 

https://drive.google.com/file/d/1QEXh3qOOhwfqXUCFDah_J0BfcCREhXrf/view?usp=sharing 
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