
კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი
გამოცდა ჩატარდება წერილობით. ნამუშევარი ფასდება 100 ბალიანი სისტემით. საგამოცდო
ბილეთში შედის ოთხი საკითხი. ბილეთის თითო საკითხი შეფასდება მაქსიმუმ 25 ქულით. 
გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.

საგამოცდო საკითხები

I.     კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ისტორიის მიმართულება
1. სახელმწიფოები და სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები კავკასიაში (ანტიკური და

შუა საუკუნეების ხანა).
2. ლეონტი   მროველის   (XIს.)    კონცეფცია   ქართველი   და   კავკასიელი   ხალხების

ეთნოლინგვისტური ნათესაობის შესახებ.
3. ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ეთნოგენეტიკური პროცესები შუა საუკუნეებში.
4. სსრკ დაშლა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1991 

წლის 9 აპრილს. პოლიტიკური კონფლიქტები ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში.
5. ჩრდილო კავკასიის ხალხები ადრე შუასაუკუნეებში. ვახტანგ გორგასალი და კავკასია.
6. გაერთიანებული კავკასია XI-XII სს: ნათესაური ერთობა თუ ძალდატანებითი კავშირი?
7. რუსეთ-კავკასიის ომი 1817-1864 წწ.
8. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოლიტიკური

ვითარება 1918-1921 წწ.
9. კავკასიის ხალხთა კულტუროგენეზის ძირითადი ფაქტორები (ენა, ტერიტორია,

რელიგია, სახელმწიფო, ქალაქები, განათლება).
10. რუსეთი და კავკასია XVI-XVIII სს.
11. რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში XIXს. _XX საუკუნის 20-იანი წწ.
12. სსრკ - გერმანიის ომი. რეპრესირებულ ხალხთა პრობლემა კავკასიაში.
13. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოსა და კავკასიაში
14. შამილის იმამათი (1834-1859)
15. კავკასია სსრკ–გერმანიის ომის დროს (1941-1945წწ.)
16. პოსტსაბჭოთა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების პრობლემები

ლიტერატურა:
1. ჯ. კვიციანი, კავკასია და კავკასიელები. თბ., 2010.
2. ივ. ჯავახიშვილი. ქართველი ერის ისტორიის შესავალი, წიგნი პირველი, საქართველოს, 

კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, 
თბილისი, 1950.

3. რ. თოფჩიშვილი, კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია.  თბ., 2008.
4. ვ. გურული. საქართველო და რუსეთი (მფარველობიდან ანექსიამდე) თბ., 2010
5. Народы Кавказа. т.I-II, М, 1960, 1962
6. История Северного Кавказа  с древнейших времен до 1917 г . т.I-II   М.1988



II. ენათმეცნიერების მოდულებისათვის
1. ენათა გენეალოგიური კლასიფიკაცია და იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახი.
2. იბერიულ-კავკასიურ ენათა აღსანიშნავად ხმარებული ტერმინები და ამ ოჯახის  ენათა

დაჯგუფების საფუძვლები.
3. იბერიულ-კავკასიურ ენათა სტრუქტურის ზოგადი ტიპოლოგიური დახასაიათება. ამ

ენათა სისტემა ამჟამად და ძველად.
4. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ვოკალიზმის ისტორია.
5. მორფოლოგიის ძირითადი პრონციპები იბერიულ-კავკასიურ ენებში. გრამატიკული

კლასის კატეგორია და მისი მიმართება გრამატიკული სქესის კატეგორიასთან.
6. ხმოვანთა სისტემა იბერიულ-კაკასიურ ენებში.
7. გრამატიკული კლასის ისტორია ნახურ-დაღესტნურ, აფხაზურ-ადიღურ და

ქართველურ ენებში.
8. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ზმნის მორფოლოგია: კლასოვან-პიროვანი და პიროვანი

უღვლილება.
9. იბერიულ-კავკასიურ ენათა სახელის მორფოლოგია, ბრუნვის კატეგორია, ბრუნვათა

შედგენილობა და ბრუნების პროცესი.
10. ნ. მარის იაფეტური თეორიის კავკასიოლოგიური ეტაპი.
11. ფრ. მიულერი კავკასიურ ენათა განკერძოებულობის შესახებ.
12. ნ. მარის იაფეტური თეორიის პალეონტოლოგიური ეტაპი.
13. მორფოლოგიის ძირითადი პრონციპები იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
14. გრამატიკული   კლასის   კატეგორია   და   მისი   მიმართება   გრამატიკული   სქესის

კატეგორიასთან.
15. ხმოვანთა სისტემა იბერიულ-კაკასიურ ენებში.
16. ორფუძიანი ბრუნების პრინციპი იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
17. მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა პირველი გრამატიკები.
18. გრამატიკული კლასის ისტორია ნახურ-დაღესტნურ, აფხაზურ-ადიღურ და

ქართველურ ენებში.
19. თანდებულიანი ბრუნვები ქართულსა და მთის კავკასიურ ენებში.
20. ფრ. მიულერი კავკასიურ ენათა განკერძოებულობის შესახებ.
21. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ვოკალიზმის ისტორია.
22. კონსონანტიზმის განვითარების ზოგადი ტენდენციები იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
23. იბერიულ-კავკასიურ ენათა სინტაქსური სისტემისა და ისტორიის ზოგადი საკითხები.
24. ერგატიული კონსტრუქცია იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
25. ატრიბუტული და პრედიკატული სინტაგმები იკეში.
26. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება და ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი.
27. ბასკური ენის ადგილი იბერიულ-კავკასიურ ენათა შორის.
28. დივერგენციისა და კონვერგენციის პროცესების არათანაბარი მნიშვნელობა

ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის თვლსაზრისით.

ლიტერატურა:
1. არნ. ჩიქობავა., იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი
2. არნ. ჩიქობავა.,  იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია
3. არნ. ჩიქობავა., ენათმეცნიერების შესავალი
4. მ. ქურდიანი., იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საფუძვლები

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ცირა ბარამიძეს. ტელ: 597171368  ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com



კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები

სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი


გამოცდა ჩატარდება წერილობით. ნამუშევარი ფასდება 100 ბალიანი სისტემით. საგამოცდო ბილეთში შედის ოთხი საკითხი. ბილეთის თითო საკითხი შეფასდება მაქსიმუმ 25 ქულით. გამოცდის ხანგრძლივობა 3 საათი.


საგამოცდო საკითხები

I.     კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ისტორიის მიმართულება

1. სახელმწიფოები  და  სახელმწიფოებრივი  წარმონაქმნები  კავკასიაში  (ანტიკური  და  შუა საუკუნეების ხანა).


2. ლეონტი    მროველის    (XIს.)    კონცეფცია    ქართველი    და    კავკასიელი    ხალხების ეთნოლინგვისტური ნათესაობის შესახებ.

3. ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ეთნოგენეტიკური პროცესები შუა საუკუნეებში.

4. სსრკ  დაშლა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1991 წლის 9 აპრილს. პოლიტიკური კონფლიქტები ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში.


5. ჩრდილო კავკასიის ხალხები ადრე შუასაუკუნეებში. ვახტანგ გორგასალი და კავკასია.

6. გაერთიანებული კავკასია XI-XII სს: ნათესაური ერთობა თუ ძალდატანებითი კავშირი?


7. რუსეთ-კავკასიის ომი 1817-1864 წწ.


8. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოლიტიკური ვითარება 1918-1921 წწ.


9. კავკასიის ხალხთა კულტუროგენეზის ძირითადი ფაქტორები (ენა, ტერიტორია, რელიგია, სახელმწიფო, ქალაქები, განათლება).


10. რუსეთი და კავკასია XVI-XVIII სს.

11. რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში XIXს. _XX საუკუნის 20-იანი წწ.


12. სსრკ - გერმანიის ომი. რეპრესირებულ ხალხთა პრობლემა კავკასიაში.


13. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოსა და კავკასიაში

14. შამილის იმამათი (1834-1859)

15. კავკასია სსრკ–გერმანიის ომის დროს (1941-1945წწ.)


16. პოსტსაბჭოთა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების პრობლემები 

ლიტერატურა:

1. ჯ. კვიციანი, კავკასია და კავკასიელები. თბ., 2010.


2. ივ. ჯავახიშვილი. ქართველი ერის ისტორიის შესავალი, წიგნი პირველი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, თბილისი, 1950.


3. რ. თოფჩიშვილი, კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია.  თბ., 2008.


4. ვ. გურული. საქართველო და რუსეთი (მფარველობიდან ანექსიამდე) თბ., 2010


5. Народы Кавказа. т.I-II, М, 1960, 1962


6. История Северного Кавказа  с древнейших времен до 1917 г . т.I-II   М.1988


II. ენათმეცნიერების მოდულებისათვის

1. ენათა გენეალოგიური კლასიფიკაცია და იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახი.

2. იბერიულ-კავკასიურ ენათა აღსანიშნავად ხმარებული ტერმინები და ამ ოჯახის  ენათა დაჯგუფების საფუძვლები.

3. იბერიულ-კავკასიურ ენათა სტრუქტურის ზოგადი ტიპოლოგიური დახასაიათება. ამ ენათა სისტემა ამჟამად და ძველად.


4. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ვოკალიზმის ისტორია.


5. მორფოლოგიის ძირითადი პრონციპები იბერიულ-კავკასიურ ენებში. გრამატიკული კლასის კატეგორია და მისი მიმართება გრამატიკული სქესის კატეგორიასთან.


6. ხმოვანთა სისტემა იბერიულ-კაკასიურ ენებში.


7. გრამატიკული კლასის ისტორია ნახურ-დაღესტნურ, აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენებში.


8. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ზმნის მორფოლოგია: კლასოვან-პიროვანი და პიროვანი უღვლილება.


9. იბერიულ-კავკასიურ  ენათა  სახელის  მორფოლოგია,  ბრუნვის  კატეგორია,  ბრუნვათა შედგენილობა და ბრუნების პროცესი.


10. ნ. მარის იაფეტური თეორიის კავკასიოლოგიური ეტაპი.


11. ფრ. მიულერი კავკასიურ ენათა განკერძოებულობის შესახებ.


12. ნ. მარის იაფეტური თეორიის პალეონტოლოგიური ეტაპი.


13. მორფოლოგიის ძირითადი პრონციპები იბერიულ-კავკასიურ ენებში.


14. გრამატიკული    კლასის    კატეგორია    და    მისი    მიმართება    გრამატიკული    სქესის კატეგორიასთან.

15. ხმოვანთა სისტემა იბერიულ-კაკასიურ ენებში.


16. ორფუძიანი ბრუნების პრინციპი იბერიულ-კავკასიურ ენებში.


17. მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა პირველი გრამატიკები.


18. გრამატიკული კლასის ისტორია ნახურ-დაღესტნურ, აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენებში.


19. თანდებულიანი ბრუნვები ქართულსა და მთის კავკასიურ ენებში.


20. ფრ. მიულერი კავკასიურ ენათა განკერძოებულობის შესახებ.


21. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ვოკალიზმის ისტორია.


22. კონსონანტიზმის განვითარების ზოგადი ტენდენციები იბერიულ-კავკასიურ ენებში.


23. იბერიულ-კავკასიურ ენათა სინტაქსური სისტემისა და ისტორიის ზოგადი საკითხები.


24. ერგატიული კონსტრუქცია იბერიულ-კავკასიურ ენებში.


25. ატრიბუტული და პრედიკატული სინტაგმები იკეში.

26. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება და ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი.


27. ბასკური ენის ადგილი იბერიულ-კავკასიურ ენათა შორის.


28. დივერგენციისა და კონვერგენციის პროცესების არათანაბარი მნიშვნელობა ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის თვლსაზრისით.

ლიტერატურა:


1. არნ. ჩიქობავა., იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი

2. არნ. ჩიქობავა.,  იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია

3. არნ. ჩიქობავა., ენათმეცნიერების შესავალი

4. მ. ქურდიანი., იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საფუძვლები

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 
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