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ენობრივი გარემოს უქონლობის პირობებში რუსულის 
როგორც უცხო ენის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების 
პროცესში პირველ ადგილზე გამოდის სპეციალობის ენის 
შესწავლა და უწინარეს ყოვლისა – წაკითხული სპეციალური 
ტექსტის გაგების და ინფორმაციის მიღების უნარ-ჩვევების 
ფორმირება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სრული უარი უნდა 
ითქვას ლაპარაკის, მოსმენისა და წერის უნარ-ჩვევების გან-
ვითარებაზე, მაგრამ ძირითადი ამოცანაა – ვასწავლოთ სტუ-
დენტებს დამოუკიდებლად ტექსტის წაკითხვა არჩეულ სპე-
ციალობაში (ლექსიკონით ან ლექსიკონის გარეშე).

შესწავლის მასალა უნდა გახდეს მეტყველების სა მეც ნიე-
რო სტილი საგაზეთო-პუბლიცისტურ და ოფიციალურ-საქმიან 
სტილებთან კომბინაციაში. ამა თუ იმ სტილის წამყვან თუ 
დაქვემდებარებულ პოზიციას განაპირობებს სტუდენტის სპე-
ციალობა: ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებლებში ძირითადია 
მეტყველების სამეცნიერო სტილი, სტუდენტ-იურისტებთან 
მეცადინეობებზე კი მთავარია ოფიციალურ-საქმიანი სტილის 
სპეციფიკური ნიშან-თვისებებისა და სამეცნიერო სტილის იმ 
თავისებურებების გამოვლენა, რომლებიც დამახასიათებელია 
იურისპრუდენციის ენისათვის: იურიდიული ტექსტები შეი-
ცავს სამეცნიერო და ოფიციალურ-საქმიანი მეტყველების 
ელე მენტებს და, შესაბამისად, წარმოადგენს გადმოცემის 
სხვადასხვა საშუალების მონაცვლეობას.

იურისტებისათვის, ისევე როგორც სხვა სპეციალობის 
სტუდენტებისათვის, სპეციალობის ენის სწავლების საწყისი 
ეტაპი ითვალისწინებს ტერმინებისა და ტერმინოლოგიური 
შესიტყვებების, ასევე, კლიშე-წინადადებების ათვისებას, ამი-
ტომ კანონზომიერია სწავლების პროცესში მცირე მოცულობის 
ადაპტირებული ტექსტების გამოყენება, რომლებიც სინტაქსის 
მხრივ გამარტივებულია, მაგრამ ინარჩუნებს ტერმინების 
მნიშვნელოვან ნაწილს.
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არაადაპტირებული სახით (ერთდროულად რუსულ და 
ქარ თულ ენებზე) შეიძლება მივაწოდოთ სტუდენტებს სტან-
დარტიზებული ფორმის სპეციალური ტექსტები (მაგ., სისხლის 
სამართლის და სამოქალაქო კოდექსების მუხლები). ისინი 
არ წარმოადგე ნენ ერთმანეთის ზუსტ თარგმანს, მაგრამ მათ 
აქვთ ერთნაირი სტრუქტურა და ლექსიკურადაც ემთხვევიან 
ერთმანეთს. ეს კი საშუალებას გვაძლევს გავამახვილოთ 
სტუდენტების ყურადღება ადეკვატური აზრების რუსულად და 
ქართულად გამოხატვის საშუალებებზე, ასევე, გამოვიყენოთ 
ეს ტექსტები რუსულიდან ქართულად და პირუკუ სათარგმნ 
მასალად. 

სწავლების საწყის ეტაპზე ტექსტების პრეზენტაციისას 
სასურველია, გათვალისწინებული იყოს სპეციალობაში სტუ-
დენტების ცოდნის დონე: თუ ტექსტის შინაარსი ნაცნობია, 
სტუდენტების ყურადღების კონცენტრირება შესაძლებელია 
ნაცნობი შინაარსის გამოხატვის ფორმაზე.

სწავლების შემდგომ ეტაპზე ხდება ორიგინალური ან 
მინიმალური ადაპტაციის ტექსტების წარდგენა. ამ ტექს-
ტე ბის მასალაზე სტუდენტები ეცნობიან სამეცნიერო და 
ოფიციალურ-საქმიანი სტილის იურისპრუდენციის ენაში ხში-
რად გამოყენებულ კონსტრუქციებსა და წანადადებებს, ასევე, 
აბზაცებს შორის მაკავშირებელ საშუალებებს.

ტექსტის გაგების ხარისხი მოწმდება კონტროლის სხვა-
დასხვა ხერხით: შესიტყვებების გაგების შემოწმება, მოცემულ 
დებულებებთან თანხმობის ან უთანხმოების დადასტურება (კი/
არა), კონკრეტული ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად კითხვებზე 
ტექსტში პასუხის მოძიება, რამდენიმე შესაძლო პასუხიდან 
სწორი ვარიანტის შერჩევა, ტერმინების შესაბამისობის 
დად   გენა მოცემულ რამდენიმე განმარტებასთან, ტექსტის 
შინაარსის წარდგენა სქემების სახით, ტექსტის ან მისი მო-
ნაკვეთის თარგმანი და ა. შ. 
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დამატებითი მასალის სახით მიზანშეწონილია, სტუ-
დენ ტების არასაკმარისი მომზადების შემთხვევაშიც, პრობ-
ლემური ტექსტების გამოყენება. ამგვარი ტექსტები ფართო 
საშუალებებს იძლევიან მეტყველებაში გასასვლელად და 
როგორც ლექსიკურად, ასევე შინაარსობრივად მიახ ლო-
ებულია სპეციალობის ტექსტებთან, მაგ. „ევთანაზია – და-
ნაშაული თუ წყალობა?“, „საქორწინო კონტრაქტი – დადებითი 
და უარყოფითი მხარეები“, „შვილად აყვანის საიდუმლოება“. 

ამ ეტაპზე გრძელდება ასევე მუშაობა ტერმინებზე. ეს 
სამუშაო სხვადასხვა სახისაა: 

 უკვე ნაცნობი ტერმინის ლექსიკური თავსებადობის 
გაფართოება და მისი გავრცობის ზღვრის დადგენა (вынести, 
огласить, опротестовать, обжаловать, отменить ПРИГОВОР; 
ПРИГОВОР обвинительный, оправдательный; ПРИГОВОР оконча-
тельный, обжалованию не подлежит; ПРИГОВОР вступил в за-
конную силу);

 ზმნური შესატყვისების ტრანსფორმირება სახელად 
შესატყვისებად (возложить/возлагать обязанность – возложение 
обязанности, ответственности, вины, расходов);

 ერთი ძირის და სხვადასხვა აფიქსის მქონე სიტყვების 
მნიშვნელობის დიფერენციაცია მათს შეთანადებაში უზუს-
ტობათა პრევენციის მიზნით (смертный приговор – смертельный 
удар, злое лицо – злостное хулиганство);

 უკვე ნაცნობი დერივაციული ელემენტების მქონე 
ლექსემთა წრის გაფართოება და დერივაციული მოდელის 
ცნების შემოყვანა (следователь,исполнитель, даритель);

 ახალ და უკვე ნაცნობ ტერმინოლოგიურ შესიტყვებებს 
შორის სისტემური კავშირების დადგენა (заключить договор 
– расторгнуть договор, дать показания – отказаться от дачи 
показаний).
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In the absences of a language environment teaching the lan-
guage of the specialty comes to the fore in teaching Russian as a for-
eign language in universities, fi rst of all, the formation of the ability 
to understand the read special text and extract information from it. 
It does not follow from the foregoing that it is necessary to com-
pletely abandon the development of speaking, listening and writing 
skills, but the main task is to teach students to independently read 
texts in their specialty (with and without a dictionary).

The material for studying at the university should be the scien-
tifi c style of speech in com bi nation with the newspaper-journalistic 
and formal-business style. The dominant or subordinate position of 
a particular style is determined by the specialty of students: in tech-
nical universities, the main one is the scientifi c style of speech, in 
the classroom with law students, the main thing is to identify the 
specifi c properties of the formal-business style and those features 
of the scientifi c style of speech that are characteristic of the lan-
guage of jurisprudence. Legal texts combine elements of scientifi c 
and formal-business speech, representing an ordered alternation of 
diff erent ways of presentation.

The initial course of teaching the language of the specialty of 
lawyers (as well as students of any other specialty) is the assimila-
tion of terms and terminological phrases, as well as cliché sentences, 



8

therefore, it is natural to use in the learning process small adapted 
texts, simplifi ed in terms of syntax, but retaining most of the terms.

Special texts of a standardized form (for example, articles of 
the criminal and civil codes) can be presented to students in an un-
adapted form (at the same time in Russian and native languages). 
Such texts are not exact translations of each other, but they have 
the same structure and lexical match. This makes it possible to focus 
students’ attention on the means of expressing adequate thoughts 
in Russian and their native languages   and use them as material for 
translating from Russian into their native language and vice versa.

When presenting texts at the initial stage of training, it is desir-
able to take into account the level of knowledge of students in the 
specialty: if the content of the text is familiar to students, the teach-
er has the opportunity to focus their attention on the form of expres-
sion of familiar content. At the advanced stage of teaching, original 
texts or with minimal adaptation are presented, and on their mate-
rial students get acquainted with the constructions of scientifi c and 
offi  cial business styles, frequent in the language of jurisprudence, 
and the means of connecting between sentences and paragraphs.

The quality of text comprehension is checked through various 
control methods: checking understanding of phrases, short answers 
to questions (“yes” or “no”) expressing agreement or disagreement 
with the given provisions, fi nd answers to questions in the text to 
fi nd specifi c information, select the correct option from several pos-
sible answers, correlating terms with their defi nitions, presenting the 
content of the text in the form of diagrams, translating the text or 
part of it, etc. 

As an additional material, even with insuffi  cient preparation of 
students, it is advisable to use problematic texts that provide ample 
opportunities for speech and are close in content and language to 
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texts in the specialty, e.g.: “Euthanasia – Crime or Mercy”, “Marriage 
Contract – Pros and Cons”, “Adoption secrecy”.

Work on terms is also ongoing at this stage. This work is of dif-
ferent types: 

expanding the lexical compatibility of an already known term 
and establishing the limits of its distribution (вынести, огласить, 
опротестовать, обжаловать, отменить ПРИГОВОР; ПРИГОВОР 
об ви нительный, оправдательный; ПРИГОВОР окончательный, 
обжалованию не подлежит; ПРИГОВОР вступил в законную силу); 

work on the compa ti bi lity of verbs, frequent in the language 
of jurisprudence, with the subsequent transforma tion of verb phras-
es into nominal ones (возложить/возлагать вину, обязанность – 
возложение вины, обязанности); 

work on verb-nominal phrases with desemantized verbs 
(принести протест, вступить в наследство);

work on the diff erentiation of the meanings of single-root 
words with diff erent suffi  xes and prefi xes in order to prevent errors in 
their compatibility (злое лицо – злостное хулиганство, смертный 
приговор – смертельный удар);

work on expanding the circle of lexemes with already known 
derivational elements and introducing the concept of a derivation 
model (следователь,исполнитель, даритель);

work on establishing systemic links between new termino-
logical phrases and those already learned (заключить договор 
– расторгнуть договор, дать показания – отказа¬ться от дачи 
показаний).
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