
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

გრიფმინიჭებული VII-XII კლასებში 2022–2023 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი 

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი კლასებისა და საგნების მიხედვით 

 

 

VII კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. ქართული ლიტერატურა 
ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 
,,სწავლანი’’ 

2. ქართული ენა ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი ,,სწავლანი,, 

3. მათემატიკა 
ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური ’’ 

4. ისტორია 
მ. სურგულაძე, გ. გამყრელიძე,ზ. 

კიკნაძე, ლ. პატარიძე, ნ. მინდაძე 
,,ლოგოსპრესი“ 

5. გეოგრაფია მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე ,,ბაკურ სულაკაური ’’ 

6. ბიოლოგია 
მ. სეხნიაშვილი, ნ. კობახიძე ნ. 

ჯიმშელიშვილი 
,,კლიო” 

7. 
I უცხოური ენა (ინგ) 

NEW BUILDING BRIDGES 7 

 

თამარ ჯაფარიძე 
 

,,ბაკურ სულაკაური’’ 

8. II უცხოური ენა (რუს) მარინა ბარსეგოვა შ.პ.ს.,,ო ც დამეერთე,, 

9. მოქალაქეობა მ.გოგოლაძე,ე.სიმსივე.მ.ჯინჭარძე ,,კლიო“ 

10. ფიზიკა ქ. ტატიშილი ,,დიოგენე’’ 

11. სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება 
ნ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე, 

მ. მაჭარაშვილი 
,,კლიო’’ 

12. მუსიკა ო. ოთიაშვილი, ი. მიქაძე „წყაროსთვალი“ 

13. სპორტი შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი 

14 ქიმია ლელა მეტრეველი  

 

 
 

VIII კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. ქართული ლიტერატურა 
ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი 
,,სწავლანი,, 

2. ქართული ენა ა.არაბული,ნ.ნაკუდაშვილი ,,სწავლანი,, 

3. მათემატიკა 
ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. ისტორია 
ნატო ახმეტელი,ბესიკ 

ლორთქიფანიძე,ნათია ფირცხალავა, 
შ..პ.ს. ,,დიოგენე,, 

5. გეოგრაფია ბლიაძე, კერესელიძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

6. 
სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 
ნ.ტალახაძე 

ეკონ.განათ დაგან.ცენტრი 

,,სიდი“ 



7. ბიოლოგია 
მარინა სეხნიაშვილი,ნანა კობახიძე,ნანა 

გელაშვილი 

,,შ.პ.ს. გამომცემლობა 

კლიო’’ 

8. ფიზიკა ქ.ტატიშვილი 
,,შ.პ.ს. გამომცემლობა 

დიოგენე 

 

9. 
I უცხოურიენა (ინგ) 

NEW BUILDING BRIDGES 8 
თამარ ჯაფარიძე 

,,შ.პ.ს. სულაკაურის 

გამომცემლობა 

10. II უცხოურიენა (რუს) მ. ბარსეგოვა შპს ,,ოცდამეერთე" 

11. 
სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მაია მეხაშიშვილი, ნან კუნჭულია,ნინო 

მიქაბერიძე 
,,დიოგენე’’ 

12. მუსიკა ლ.სულაქველიძე ,,საქართველოს მაცნე’’ 

13. სპორტი ლ. აფციაური, მ. ტუღუში ,,დიოგენე’’ 

14. ქიმია 
თინათინ ბუთხუზი სოფიკო ფაცაცია 

თამარ ხატისაშვილი მარინე კუჭუხიძე, 

,,შ.პ.ს. საქართველოს 

მაცნე,, 

15. მოქალაქეობა ს.ბაჩილავა,დ.ლოსაბერიძე ,,დიოგენე,, 

 
 

IX კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. 
ქართული ენა და ლიტ. 

ვ.როდონაია; 

ნაკუდაშვილი,არაბული,ხუციშვილი 
,,სწავლანი“ 

2. 
მათემატიკა 

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური’’ 

3. 
ისტორია ნ. ახმეტელი; ბ. ლორთქიფანიძე; ა. 

თაბუკაშვილი 
შპს ,,დიოგენე" 

4. გეოგრაფია მ. ბლიაძე; დ. კერესელიძე მ. 

სეხნიაშვილი 

,,ბაკურ სულაკაური’’ 

5. 
სამოქალაქო განათლება ს. ბაჩილავა; დ. ლოსაბერიძე; მ. 

გოგოჭური 
შპს ,,დიოგენე" 

6. ბიოლოგია მ. სეხნიაშვილი შპს ''გამომცემლობა 

კლიო" 

7. ფიზიკა ქ.ტატიშვილი ,,დიოგენე’’ 

8. 
ქიმია თ. ბუთხუზი; თ ხატისაშვილი 

შპს გაზეთი 

საქართველოს მაცნე 

9.  

I უცხოურიენა(ინგ) 
Right on 3 

თ. ჯაფარიძე შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

10. 
II უცხოურიენა(რუს) 

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე 

სIV 
,,არტანუჯი’’ 

11. სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
ა. კლდიაშვილი შპს ''გამომცემლობა 

კლიო" 

12. მუსიკა ლ. სულაქველიძე შპს გაზეთი 

საქართველოს მაცნე 

13. სპორტი ლ.აფციაური, მ.ტუღუში ,,დიოგენე’’ 



X კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

 

1. 
ქართული ენა და ლიტ. 

მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი, 

ვ.როდონაია, ა.არაბული 
,,სწავლანი’’ 

 

2. 
მათემატიკა 

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, 

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი. 
,,ინტელექტი’’ 

 

3. ისტორია 
ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, 

მ. მურღულია 
,,დიოგენე 

4. გეოგრაფია მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

 

5. 
ბიოლოგია მ. სეხნიაშვილი ,,კლიო’’ 

6. ფიზიკა ქ.ტატიშვილი ,,დიოგენე’’ 

7. ქიმია თ. ბუთხუზი, თ. ხატისაშვილი, 

ს. ფაცაცია 

,,შპს გაზეთი საქართველოს 

მაცნე ’’ 

8. 
I უცხოურიენა(ინგ) 

ENGLISH 10 
თ. ჯაფარიძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

 

9. 
II უცხოურიენა(რუს) მ.ლორთქიფანიძე; ი. ჩხეიძე, 

თ . ჩ ი მ ა კ ა ძ ე 
,,არტანუჯი’’ 

10. 
სპორტი ლ.აფციაური, მ.ტუღუში ,,დიოგენე’’ 

11. 
 

საქართველოს ისტორია 
ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, 

მ. მურღულია 
,,დიოგენე 

12. მოქალაქეობა ს. ბაჩილავა, დ.ლოსაბერიძე ,,დიოგენე’’ 

13. პროექტი მუსიკაში ი. ბარამიძე, ქ. ბაიაშვილი ,,პეგასი’’ 

 
XI კლასი 

 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. ქართული ენა და ლიტ. 
ვ.როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი, ლ. დათაშვილი 
,,სწავლანი’’ 

2. მათემატიკა 
ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური’’ 

3. ისტორია ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, რ. გაჩეჩილაძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. გეოგრაფია მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

5. ბიოლოგია ნ. იოსებაშვილი ,,ტრიასი’ 

6. ფიზიკა ქ.ტატიშვილი ,,დიოგენე’’ 

7. ქიმია მ.ვარდიაშვილი ,,ინტელექტი’’ 

8. 
I უცხოურიენა (ინგ) 

GATEWAY B1+ 
-David Spencer MACMILAN 

9. II უცხოურიენა (რუს) მ.ლორთქიფანიძე; ი. ჩხეიძე ს VI ,,არტანუჯი’’ 

10. სპორტი ბ. იოსებაშვილი ,,ტრიასი’’ 



XII კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

 

1. 
 

ქართული ენა და ლიტ. 
ვ. როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 

 

,,სწავლანი’’ 

2. მათემატიკა 
ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური’’ 

3. ისტორია ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, რ. გაჩეჩილაძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. 
I უცხოურიენა (ინგ) 

GATEWAY B1+ 
David Spencer MACMILAN 

5. II უცხოურიენა(რუს) მ.ლორთქიფანიძე;მ.ჩხეიძეს. ს.VII ,,არტანუკჯი’’ 

 

6. 
სამოქალაქოთავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

 

ნ.ტალახაძე 
ეკონ.განათ.დაგანვ.ცენტრი 

,,სიდი“ 

7. სპორტი ლ.აფციაური, მ.ტუღუში ,,დიოგენე’’ 

 


