
ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება ეთნოლოგიაში  და მოიცავს შემდეგ
მიმართულებებს: თეორიული ეთნოლოგია, საქართველოს ეთნოლოგია, კავკასიის
ეთნოლოგია. გამოცდის ფორმატი: წერა. საგამოცდო ბილეთში შეტანილი ოთხი საკითხი.
კანდიდატს მოეთხოვება თითოეულ მათგანზე დაწეროს დაახლოებით 500 სიტყვიანი (1,5-2 
გვერდი) ესე, არგუმენტირებული ნარკვევი. გამოცდა შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით,
თითოეული საკითხი მაქსიმუმ 25 ქულა. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 
ქულა.

საგამოცდო საკითხები:

1. ეთნოლოგიის საგანი (მეცნიერება ხალხებისა და ეთნიკური კულტურის შესახებ).
2. ეთნოლოგიის კვლევის მეთოდები.
3. ეთნოსთა კლასიფიკაციის პრინციპები.
4. ეთნოსი და ეთნონიმი.
5. ერის შესახებ. ერი და სახელმწიფოებრიობა.
6. მსოფლიოს ხალხთა ეთნოლინგვისტური კლასიფიკაცია.
7. რელიგია და ხალხები.
8. ადამიანთა რასები.
9 კავკასიის ხალხთა ეთნოლინგვისტური კლასიფიკაცია.
10. ეთნიკური სიტუაციის დინამიკა ისტორიულ და თანამედროვე კავკასიაში.
11. ადიღეური მოდგმის ხალხები.
12. კავკასიის თურქულენოვანი  ხალხები.
13. ვაინახური მოდგმის ხალხები.
14. ოსები საქართველოში.
15. ქართველთა განსახლების არეალი.
16. ქართველთა აღმნიშვნელი სახელწოდებები.
17. ქართველთა სარწმუნოება და რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები.
18. ქართველთა ეთნოგენეზი.
19. ქართველთა ეთნიკური ისტორია.
20. სამეგრელოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.
21. სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.
22. დვალეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.
23. ფშავისა და ხევსურეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მხარეები.
24. შავშეთისა კლარჯეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები.
25. ქართველთა სამიწათმოქმედო ყოფა: მემინდვრეობა.
26. ქართველთა მევენახეობა და მეღვინეობა.
27. ქართველთა ტრადიციული დასახლების ფორმები და საცხოვრებელი სახლები.
28. ქართული საკუთარი სახელები, ანთროპონიმიული მოდელი.



29. ტერიტორიული თემი საქართველოში.
30. ქართველთა საქორწინო წეს-ჩვეულებები და საოჯახი ყოფა.

ლიტერატურა:

1. 1. რ. თოფჩიშვილი,   ქ. ხუციშვილი, რ. გუჯეჯიანი. თეორიული ეთნოლოგია, 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010.

2. რ. თოფჩიშვილი. ევროპის ეთნოლოგია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009.
3. რ. თოფჩიშვილი. საქართველოს ეთნოლოგია, თბილისის უნივერსიტეტის

გამომცემლობა,2008.
4. რ. თოფჩიშვილი. კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია, 2007.
5. ქ. ხუციშვილი. კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია, თბ., 2006.
6. საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, 2010.
7. ს. ჭანტურიშვილი. ეთნოლოგია, 1999.
8. რ. თოფჩიშვილი.  ქართველთა  ეთნიკური  ისტორია  და  ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარეები, თბ., 2002.
9. რ. თოფჩიშვილი. ქართველთა ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემები, 

თბ.,2008.
10.რ. თოფჩიშვილი. ეთნოისტორიული ეტიუდები, წ. I, თბ., 2005.
11.რ. თოფჩიშვილი. სახელების ეთნოლოგია და ისტორია. თბ., 2010.
12.მ. გეგეშიძე. ეთნოსი და ეთნიკური კულტურა. თბ., 1987.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ  მიმართოთ სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. როლანდ თოფჩიშვილს

ელ-ფოსტა:  topchi49@hotmail.com    roland.topchishvili@tsu.ge
ტელ: 599904677



ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები

სასპეციალიზაციო  გამოცდა

გამოცდის ფორმატი

სასპეციალიზაციო  გამოცდა ჩატარდება ეთნოლოგიაში  და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: თეორიული ეთნოლოგია, საქართველოს ეთნოლოგია, კავკასიის ეთნოლოგია. გამოცდის ფორმატი: წერა. საგამოცდო ბილეთში შეტანილი ოთხი საკითხი. კანდიდატს მოეთხოვება თითოეულ მათგანზე დაწეროს დაახლოებით 500 სიტყვიანი (1,5-2 გვერდი) ესე, არგუმენტირებული ნარკვევი. გამოცდა შეფასდება 100 ქულიანი სისტემით, თითოეული საკითხი მაქსიმუმ 25 ქულა. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.

საგამოცდო საკითხები:

1. ეთნოლოგიის საგანი (მეცნიერება ხალხებისა და ეთნიკური კულტურის შესახებ).

2. ეთნოლოგიის კვლევის მეთოდები.

3. ეთნოსთა კლასიფიკაციის პრინციპები.

4. ეთნოსი და ეთნონიმი.


5. ერის შესახებ. ერი და სახელმწიფოებრიობა.


6. მსოფლიოს ხალხთა ეთნოლინგვისტური  კლასიფიკაცია.

7. რელიგია და ხალხები.

8. ადამიანთა რასები.

9 კავკასიის ხალხთა ეთნოლინგვისტური  კლასიფიკაცია.

10. ეთნიკური სიტუაციის დინამიკა ისტორიულ და თანამედროვე კავკასიაში.

11. ადიღეური მოდგმის ხალხები.

12. კავკასიის თურქულენოვანი  ხალხები.

13. ვაინახური მოდგმის ხალხები.

14. ოსები საქართველოში.

15. ქართველთა განსახლების არეალი.

16. ქართველთა აღმნიშვნელი სახელწოდებები.

17. ქართველთა სარწმუნოება და რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები.

18. ქართველთა ეთნოგენეზი.

19. ქართველთა ეთნიკური ისტორია.

20. სამეგრელოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.

21. სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.

22. დვალეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე.

23. ფშავისა და ხევსურეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მხარეები.

24. შავშეთისა კლარჯეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები.


25. ქართველთა სამიწათმოქმედო ყოფა: მემინდვრეობა.

26. ქართველთა მევენახეობა და მეღვინეობა.

27. ქართველთა ტრადიციული დასახლების ფორმები და საცხოვრებელი სახლები.

28. ქართული საკუთარი სახელები, ანთროპონიმიული  მოდელი.

29. ტერიტორიული თემი საქართველოში.


30. ქართველთა საქორწინო წეს-ჩვეულებები და საოჯახი ყოფა.

ლიტერატურა:

1. 1. რ.  თოფჩიშვილი,   ქ.  ხუციშვილი,  რ.  გუჯეჯიანი.  თეორიული  ეთნოლოგია,  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010.


2. რ. თოფჩიშვილი. ევროპის ეთნოლოგია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009.


3. რ. თოფჩიშვილი.  საქართველოს  ეთნოლოგია,  თბილისის უნივერსიტეტის  გამომცემლობა,2008.

4. რ. თოფჩიშვილი. კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია, 2007.

5. ქ. ხუციშვილი. კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია, თბ., 2006.


6. საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, 2010.


7. ს. ჭანტურიშვილი. ეთნოლოგია, 1999.


8. რ.  თოფჩიშვილი.   ქართველთა   ეთნიკური   ისტორია   და   ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები, თბ., 2002.


9. რ. თოფჩიშვილი.  ქართველთა  ეთნოგენეზისა  და ეთნიკური ისტორიის პრობლემები,  თბ.,2008.


10. რ. თოფჩიშვილი. ეთნოისტორიული  ეტიუდები, წ. I, თბ., 2005.


11. რ. თოფჩიშვილი. სახელების ეთნოლოგია და ისტორია. თბ., 2010.


12. მ. გეგეშიძე. ეთნოსი და ეთნიკური კულტურა. თბ., 1987.


კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ  მიმართოთ სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. როლანდ თოფჩიშვილს

ელ-ფოსტა:  topchi49@hotmail.com    roland.topchishvili@tsu.ge

ტელ: 599904677

