VII-XII კლასებში 2017–2018 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფმინიჭებული

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი
კლასებისა და საგნების მიხედვით

VII კლასი
N

საგანი

1.
2.

ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა

3.

ისტორია

4.
5.
6.

გეოგრაფია
ბიოლოგია
პირველი უცხოურიენა(ინგ)

ბლიაძე, ჭანტურიძე
ნ.იოსებაშვილი, ნ.ზაალიშვილი
პაულ კელი, ი.დონე

7.
8.

მეორე უცხოურიენა(რუს)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

ს. ბოლდაკოვა ს2
ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

9.
10.

ავტორი
ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი,
ა.არაბული, მ.ხუციშვილი
გ.გოგიშვილი; თ. ვეფხვაძე; მებონია,
ი.ქურციშვილი
ჯ.სამუშია; ბ.კუპატაძე

მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი’’ / 2009
,,ინტელექტი’’/2009
,,ქართული ბიოგრაფიული
ცენტრი’’/2010
,,სულაკაური’’/2007
,,ტრიასიi~ / 2009.
ოქსფორდ უნივერსითი
პრესა
,,ოცდამეერთე’’/2010
,,კლიო’’/2009
“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე’’/2010

VIII კლასი
N
1.
2.
3.
4.
5.

საგანი
ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა
ისტორია

ავტორი
ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი,
ა.არაბული, მ.ხუციშვილი
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, ნ.წილოსანი
მზია სურგულაძე, გიორგი ანჩაბაძე,
სალომე ბახიაოქრუაშვილი
ბლიაძე, ჭანტურია
ნ.ტალახაძე

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი,,/2006-2007წ.
,,ბაკურ სულაკაური,,/2010
,,ლოგოს პრესი/2010

6.
7.
8.

გეოგრაფია
სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება
ბიოლოგია
ფიზიკა
პირველი უცხოურიენა(ინგ)

9.

მეორე უცხოურიენა(რუს)

ნ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

,,ბაკურ სულაკაური’’/2010
ეკონ.განათ დაგან.ცენტრი
,,სიდი“/2010წ.
,,ტრიასი’’/2009
,,დიოგენე’’/2010
ოქსფორდ უნივერსითი
პრესა
,,ინტელექტი’’/2009

10.

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ერისთავი

,,კლიო’’/2007

11.
12.

ნ.იოსებაშვილი, ნ.ზაალიშვილი
ქ.ტატიშვილი
პაულ კელი, ი.დონე

მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე’’/2010

IX კლასი
N

საგანი

1.
2.

ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა

3.
4.
5.

ისტორია
გეოგრაფია
სამოქალაქო განათლება

ახმეტელი
ჭანტურია, ბლიაძე
ნ.ტალახაძე; თ. ქალდანი

6.
7.
8.
9.

ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია
პირველი უცხოურიენა(ინგ)

ნ.ზაალიშვილი; ნ.იოსებაშვილი
ქ.ტატიშვილი
მ. ვარდიაშვილი; ს.ადამია
პაულ კელი, ი.დონე

10.
11.

მეორე უცხოურიენა(რუს)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე
ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ჯაყელი

12.
13.

ავტორი
ვ.როდონაია; გრიგალაშვილი
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, ნ.წილოსანი

მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,საქართველოს
მაცნე,,/2006-2007წ.
,,ბაკურ სულაკაური,,/2010
,,დიოგენე’’/2010
,,სულაკაური’’/2008
ეკონ.განათ.დაგანვ.ცენტრი
,,სიდი“/2008
,,ტრიასი’’/2008
,,დიოგენე’’/2010
,,ინტელექტი’’/2007
ოქსფორდ უნივერსითი
პრესა
,,ინტელექტი’’/2009
,,კლიო’’/2009
“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე’’/2010

X კლასი
N

საგანი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

2.

მათემატიკა

3.

ისტორია

ნ.ახმეტელი, დ.ლორთქიფანიძე

,,დიოგენე’’/2009

4.

გეოგრაფია

ნ.ელიზბარაშვილი;ნ.ბერუჩაშვილი

5.

სამოქალაქო განათლება

6.

ბიოლოგია

ხ.მირიანაშვილი, ი.ჯალაღონია,
ლ.მოსიაშვილი
ნ.ზაალიშვილი; ნ.იოსებაშვილი

ქართული ბიოგრაფიული
ცენტრი/2009
,,საქართველოს
მაცნე’’/2006
,,ტრიასი’’/2010

7.

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

,,დიოგენე’’/2010

8.

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი; ს.ადამია

,,ინტელექტი’’/2009

9.

პირველი უცხოურიენა(ინგ)

ანიე ცორნფორდ, დავიდ სპენსერ

10.
11.

მეორე უცხოურიენა(რუს)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

მ.ლორთქიფანიძე; მ. ჩხეიძე ს 5
ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ჯაყელი

12.
13.

ავტორი
მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი,
ვ.როდონაია
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, ნ.წილოსანი

მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი’’/2009
,,ბაკურ სულაკაური,,/2010

მაცმილან
,,ინტელექტი’’/2009
,,კლიო’’/2009
“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე’’/2010

XI კლასი
N

საგანი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

2.

მათემატიკა

3.
4.
5
6
7
8

ისტორია
გეოგრაფია
ფიზიკა
ქიმია
პირველი უცხოურიენა
ინგლისური
მეორე უცხოურიენა(რუს)

9

სპორტი

ავტორი
მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი,
ვ.როდონაია
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, ნ.წილოსანი

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი’’/2009
,,ბაკურ სულაკაური’’/2010

ნ.ახმეტელი, დ.ლორთქიფანიძე
ზ.დავითაშვილი. ნ. ელიზბარაშვილი
ქ.ტატიშვილი
გ.ანდრონიკაშვილი; მ. მამიაშვილი
ანიე ცორნფორდ, დავიდ სპენსერ

,,დიოგენე’’/2009
,,საქართველოს მაცნე’’/2009
,,დიოგენე’’/2010
,,კლიო’’/2010
მაცმილან

მ.ლორთქიფანიძე; მ. ჩხაიძე

,,ინტელექტი’’/2007

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დოიგენე’’/2010

XII კლასი
N

საგანი

1

ნ.მუხაშვილი; თ. ვასაძე; ნ.ჩუბიძე

2

ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა

3
4
5

ისტორია
ფიზიკა
ქიმია

ქ.ტატიშვილი
გ. გედენიძე; ლ. ლაზარიშვილი
გ.ანდრონიკაშვილი; მ. მამიაშვილი

6

პირველი უცხოურიენა
ინგლისური
მეორე უცხოურიენა(რუს)
სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება
გლობალური პრობლემების
გეოგრაფია
(არჩვითი)
სპორტი

7
8
9

10

ავტორი

ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, ნ.წილოსანი

ანიე ცორნფორდ, დავიდ სპენსერ
მ.ლორთქიფანიძე;მ.ჩხაიძე
ნ.ტალახაძე
ნ.ელიზბარაშვილი;ზ.დავითაშვილი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,დიოგენე’’/2008–2009
,,ბაკურ სულაკაური’’/2010
,,დიოგენე’’/2010
,,ინტელექტი’’/2010
,,კლიო’’/2010
მაცმილან
,,ინტელექტი’’/2008
ეკონ.განათ.დაგანვ.ცენტრი
,,სიდი“/2010წ.
,,საქართველოს მაცნე’’
2009
,,დოიგენე’’/2010

