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არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ჩატარდება  საქართველოს არქეოლოგიაში. გამოცდა
შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ბილეთში შედის 4 საკითხი, თითოეული საკითხი ფასდება
მაქსიმუმ 25 ქულით. გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.

საგამოცდო საკითხები:

1. 1.   არქეოლოგიის  საგანი,  მისი  მნიშვნელობა  ისტორიისათვის.    ცნება  
”არქეოლოგიური კულტურა”

2. არქეოლოგიური კვლევის მეთოდები
3. არქეოლოგიური წყაროები
4. საქართველოს არქეოლოგიური ქრონოლოგია- პერიოდიზაცია
5. ქვის ხანის ძეგლები საქართველოში (ქვედა და ზედა პელეოლითი)
6. მეზოლითი (შუა ქვის ხანა) საქართველოში
7. ნეოლითი ”ნეოლითური რევოლუციის არსი
8. ადრესამიწათმოქმედო კულტურა საქართველოში (შულავერ-შომუთეფე, გინჩი, სიონი, 

წოფი)
9. ადრელითონების   ეპოქის   არქეოლოგიური    კულტურები   საქართველოში   (მტკვარ-

არაქსის, ადრეყორღანული კულტურა, დოლმენები)
10. თრიალეთის ბრწყინვალე ყორღანების კულტურა
11. გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის კულტურები საქართველოში
12. საქართველო რკინის ფართო ათვისების ხანაში.
13. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ანტიკური ხანის დასავლეთ საქართველოში
14. ურბანისტული აფეთქება ინბერიაში. ანტიკური ხანის ქალაქები იბერიაში
15. ელინიზმი და საქართველო
16. დაკრძალვის წესები და სამარხთა ტიპები ანტიკური ხანის საქართველოში
17. განათება და დამწერლობა რომაული ხანის საქართველოში
18. ქრისტიანობის   გავრცელების წინამძღვრები საქართველოში  წერილობითი  წყაროებისა

და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით.
19. ადრეშუასაუკუნეების   არქეოლოგიუი  ძეგლები  საქართველოში  (ურბნისი,  ბიჭვინთა,

უჯარმა, ჭერემი)
20. შუა საუკუნებეის ხანის ნაქალაქარები (თბილისი, დმანისი სამშვილდე)

ლიტერატურა
1. კვიციანი    ზ.    დასავლეთ    საქართველოსა     და    რომის    იმპერიის    კულტურულ

ურთიერთობათა ისტორიისათვის. თბ. 1997
2. კრებულები ”ვანი”, ტ. I-IX, თბილისი, 1976 – 2000
3. კრებულები ”მცხეთა” ტ. I-XIII, თბილისი, 1953-2000
4. კრებულები ”დიდი პიტიუნტი”, თბილისი, 1972



2
5. კრებულები ”თბილისი”, ტ. I, 1978
6. კრებულები ”რუსთავი”, ტ. I- III თბილისი,
7. კრებულები ”დმანისი”, ტ. I-V, თბილისი, 1999-2006
8. ლიჩელი ვ. კოლხეთისა და იბერიის კულტურის საკითხები. თბილისი, 2001
9. ლორთქიფანიძე გ., ბიჭვინთის ნაქალაქარი თბ. 1991
10. ლორთქიფანიძე ო., არქეოლოგია და თანამედროვეობა, თბილისი, 1989.
11. ლორთქიფანიძე ო., ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან, თბილისი, 2002
12. მიქელაძე თ. ძიებანი კოლხეთისა და სამხრეთ - აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის უძველესი

მოსახლეობის ისტორიიდან. თბილისი, 1974
13. მიქელაძე თ., კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამაროვნები. თბილისი, 1985
14. მუსხელიშვილიდ., უჯარმა, თბილისი, 1961
15. საქართველოს არქეოლოგია, ტ. I, თბილისი, 1991
16. საქართველოს არქეოლოგია, ტ. II, თბილისი, 1992
17. ჭილაშვილილ., კახეთის ქალაქები, 1980
18. ჯაფარიძე ო., საქართველოს ისტორიის სათავეებთან, პირველყოფილი ეპოქა, თბილისი,

2003

კონსულტაციისათვის  შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელ პროფ. ვახტანგ ლიჩელს
ტელ: 599 510809
ელ-ფოსტა: vakhlich@hotmail.com; vakhtang.licheli@tsu.ge
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სასპეციალიზაციო  გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო  წერითი გამოცდა ჩატარდება  საქართველოს  არქეოლოგიაში.  გამოცდა შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ბილეთში შედის 4 საკითხი, თითოეული საკითხი ფასდება მაქსიმუმ 25 ქულით. გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.

საგამოცდო საკითხები:

1. 1.   არქეოლოგიის   საგანი,   მისი   მნიშვნელობა   ისტორიისათვის.    ცნება   ”არქეოლოგიური კულტურა”


2. არქეოლოგიური კვლევის მეთოდები

3. არქეოლოგიური წყაროები

4. საქართველოს არქეოლოგიური ქრონოლოგია- პერიოდიზაცია

5. ქვის ხანის ძეგლები საქართველოში (ქვედა და ზედა პელეოლითი)

6. მეზოლითი (შუა ქვის ხანა) საქართველოში

7. ნეოლითი ”ნეოლითური რევოლუციის არსი

8. ადრესამიწათმოქმედო კულტურა  საქართველოში  (შულავერ-შომუთეფე, გინჩი,  სიონი, წოფი)

9. ადრელითონების    ეპოქის    არქეოლოგიური     კულტურები    საქართველოში    (მტკვარ-არაქსის, ადრეყორღანული  კულტურა, დოლმენები)

10. თრიალეთის ბრწყინვალე ყორღანების კულტურა

11. გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის კულტურები საქართველოში

12. საქართველო რკინის ფართო ათვისების ხანაში.

13. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ანტიკური ხანის დასავლეთ საქართველოში

14. ურბანისტული აფეთქება ინბერიაში. ანტიკური ხანის ქალაქები იბერიაში

15. ელინიზმი და საქართველო

16. დაკრძალვის წესები და სამარხთა ტიპები ანტიკური ხანის საქართველოში

17. განათება და დამწერლობა რომაული ხანის საქართველოში

18. ქრისტიანობის   გავრცელების  წინამძღვრები  საქართველოში   წერილობითი   წყაროებისა და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით.

19. ადრეშუასაუკუნეების    არქეოლოგიუი   ძეგლები   საქართველოში   (ურბნისი,   ბიჭვინთა, უჯარმა, ჭერემი)

20. შუა საუკუნებეის ხანის ნაქალაქარები (თბილისი, დმანისი სამშვილდე)

ლიტერატურა

1. კვიციანი     ზ.     დასავლეთ     საქართველოსა      და     რომის     იმპერიის     კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიისათვის. თბ. 1997


2. კრებულები ”ვანი”, ტ. I-IX, თბილისი, 1976 – 2000


3. კრებულები ”მცხეთა” ტ. I-XIII, თბილისი, 1953-2000


4. კრებულები ”დიდი პიტიუნტი”, თბილისი, 1972


5. კრებულები ”თბილისი”, ტ. I, 1978


6. კრებულები ”რუსთავი”, ტ. I- III თბილისი,

7. კრებულები ”დმანისი”, ტ. I-V, თბილისი, 1999-2006


8. ლიჩელი ვ. კოლხეთისა და იბერიის კულტურის საკითხები. თბილისი, 2001


9. ლორთქიფანიძე გ., ბიჭვინთის ნაქალაქარი თბ. 1991


10. ლორთქიფანიძე ო., არქეოლოგია და თანამედროვეობა,  თბილისი, 1989.


11. ლორთქიფანიძე ო., ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან, თბილისი, 2002


12. მიქელაძე თ. ძიებანი კოლხეთისა და სამხრეთ - აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის  უძველესი მოსახლეობის ისტორიიდან. თბილისი, 1974


13. მიქელაძე თ., კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამაროვნები. თბილისი, 1985


14. მუსხელიშვილი დ., უჯარმა, თბილისი, 1961


15. საქართველოს არქეოლოგია, ტ. I, თბილისი, 1991


16. საქართველოს არქეოლოგია, ტ. II, თბილისი, 1992


17. ჭილაშვილი ლ., კახეთის ქალაქები, 1980


18. ჯაფარიძე ო., საქართველოს  ისტორიის სათავეებთან,  პირველყოფილი  ეპოქა, თბილისი, 2003
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