
ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები
სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის  ფორმატი

მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება ქრისტიანობის ისტორიასა და საქართველოს
სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში. გამოცდის ფორმატი - წერითია, 
საგამოცდო ბილეთის საკითხები ორ ნაწილად ჯგუფდება: მსოფლიო ეკლესიათა და 
საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიად, ანუ: საგამოცდო 
ბილეთის ორი საკითხი დაეთმობა ქრისტიანობის ისტორიის ზოგად საკითხებს, ორიც 
საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან საკითხებს. გამოცდა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით;
თითო საკითხი 25 ქულა. მაგისტრატურაში ჩარიცხვისათვის აუცილებელი წინაპირობაა 
მინიმუმ 51 ქულა. შეფასებისას ყურადღება მიექცევა: დარგობრივ კომპეტენციას, მსჯელობის 
თანმიმდევრულობას და არგუმენტირებას, კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარს,  
ენობრივ კომპეტენციას.

საგამოცდო საკითხები

I. ქრისტიანობის ისტორია I-XI საუკუნის პირველ ნახევარში.

1. ქრისტიანობის ისტორიის საგანი
2. ქრისტიანობის ისტორიის პერიოდიზაცია
3. ქრისტიანობის ისტორიის წყაროები
4. წარმართული და იუდაური სამყარო ქრისტიანობის შემოსვლამდე
5. ქრისტიანობის დევნის საფუძვლები: პოლიტიკური, რელიგიური, საზოგადოებრივი.
6. პირველი ერესები და საეკლესიო განხეთქილებები
7. ბერ-მონაზვნობის ინსტიტუტის დაარსება
8. პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება-“ნიკეის სიმბოლო”
9. მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრება- “ახალი ნიკეელები’
10. მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება-მონოფიზიტური ერესის წარმოშობა
11. მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრება-მონოთელიტური ერესი
12. მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრება-ხატთბრძოლის ერესი
13. დიდი საეკლესიო განხეთქილება-1054 წელი: მიზეზები და შედეგები

ლიტერატურა:
 პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010
 ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია I-XI ს-ის I მეოთხედი, შემდგენელი გ.

            კოპლატაძე, თბ., 2007წ.
 არეოპაგიტული კრებული, გამოსცა ივ. ლოლაშვილმა თბ. 1983 წ.
 აპოლოგეტიკური წერილები. სხვადასხვა რელიგიებისა და მიმდინარეობების

             განხილვა. თბ.2001წ.
 მშვილდაძე მ. რომი და აღმოსავლური რელიგიები I-III საუკუნეებში, თბ.

             2005წ.
 ჯაფარიძე ანანია, მსოფლიო საეკლესიო კრებები ქართველ ეპისკოპოსთა



 მონაწილეობით, თბ. 2003წ.
 ყაუხჩიშვილი ს, ლექციები ბიზანტიის ისტორიიდან, წგნ. I თბ., 1948
 История Византии, т. I-II, M., 1967
 Флоровски Г, Восточные отцы IV-VIII веков, M., 1996
 Поснов М, Э. История Христанской церкви (до разделения церквей – 1054г.)
 Брюссель, 1964
 Тальберг И, История Христанской церкви, М., 1991

II კათოლიკური ეკლესია

14. პაპობის აღზევება-ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპაში
15. კარლოს დიდი - ცვლილება რწმენის სიმბოლოში
16. ბერ-მონაზვნობის ინსტიტუტე კათოლიკურ ეკლესიაში
17. პაპობის დამცრობა - ინკვიზიცია და მისი მნიშვნელობა
18. კათოლიკობის რეფორმაცია - იეზუიტთა ორდენი

ლიტერატურა:
 პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010
 აპოლოგეტიკური წერილები. სხვადასხვა რელიგიებისა და მიმდინარეობების
      განხილვა. თბ.2001წ.
 ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია I-XI ს-ის I მეოთხედი, შემდგენელი გ.
      კოპლატაძე, თბ., 2007წ.
 შუა საუკუნეების ისტორია, გ. კუტალიას რედაქციით, ტ.I, თბ., 2004
 ტივაძე გ, შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, თბ., 1967
 შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, ა. უდალცოვას, ე. კოსმინსკისა და ო.

             ვაინშტაინის რედაქციით, თბ., 1946
 ოგიცკი დ, კოზლოვი გ, რომაული კათოლიცზმი, თბ., 2000
 Заборов М, попства и крестовые походы М,1960
 Удалцова В. Италия и Византия VII веке, М1976

III პროტესტანტული ეკლესია
19. კათოლიკურ ეკლესიაში რეფორმაციის კულტურულ-ისტორიული წინაპირობა.
20. პროტესტანტული ქრისტიანობის წარმოშობა
21. მარტინ ლუთერის სულიერი რევოლუცია
22. ქრისტიანობის კალვინისტური მიმდინარეობა
23. საეკლესიო რეფორმა ინგლისში: ანგლიკანური ეკლესიის ფორმირება

ლიტერატურა:
 პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010
 შუა საუკუნეების ისტორია, გ. კუტალიას რედაქციით, ტ.I, თბ., 2004
 ტივაძე გ, შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, თბ., 1967
 კუტალია გ, მარტინ ლუთერის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
 შეხედულებები, თბ., 1993
 კუტალია გ, მარტინ ლუთერის თეზისები, თბ., 1998
 თომა აკვინელის ფილოსფია, თბ., 1993
 შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, ა. უდალცოვას, ე. კოსმინსკისა და ო.



       ვაინშტაინის რედაქციით, თბ., 1946
 მენთეშაშვილი ივ, ინგლისის ისტორია, თბ., 2002
 კალანდაძე მ, გერმანიის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია, თბ., 2002
 Волконский А, Католичество и обященное иредание Востока, Париж, 1933
 Малюга Ю.Я. Культурология, М., 1998
 Поликарпов В.С. Лекции по культурологии, М. 1997

IV საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია

24. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საგანი და მისი სამეცნიერო დისციპლინებთან.
25. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები,
26. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პერიოდიზაცია
27. ქართველი ერის მომზადება ქრისტიანობის მისაღებად
28. საქართველოს საკათალიკოსოს დაარსება-ვახტანგ გორგასალის საეკლესიო რეფორმა
29. სირიულ-სპარსული საეკლესიო ორიენტაცია საქართველოს ეკლესიაში
30. სირიელი მამების მოღვაწეობის მიზეზ-შედეგები
31. აფხაზეთის საკათალიკოსოს დაარსება
32. საქართველოს საპატრიარქოს ადგილი მართლმადიდებელ დიპტიხში
33. დავით აღმაშენებლის საეკლესიო რეფორმა: მიზეზ-შედეგები
34. კათოლიცზმი საქართველოში (XVII საუკუნეში)
35. კათოლიკური ორიენტაციის კრახი და კათოლიკოს-პატრიარქი ანტონ I
36. საქართველოს საეგზარქოს დაარსება
37. რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა აფხაზეთში და მისი შედეგები XIX საუკუნე
38. რუსეთის სასულიერო მისიები (“ოსეთის სასულიერო კომისია”: კავკასიაში
მართლმადიდებელი სარწმუნოების აღმდგენელი საზოგადოება”)
39. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადება
(1917წ. 12 III)
40. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესია
41. ქართული სამღვდელოება და ქართული კულტურა (1800-1917წწ)
42. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია XX ს-ის 20-30-იან წლებში
43. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სამამულო ომის წლებში (1941-
1945წწ)

ლიტერატურა:
 ჯაფარიძე ანანია, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის
     ისტორია ტ.I-IV, თბ., 1996-2000წწ
 საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, თბ., 1998
 როგავა გ. კათოლიკობა საქართველოში, თბ., 1996
 როგავა გ. როგორ ებრძოდნენ რელიგიასა და ეკლესიას საქართველოში, თბ.,
      1996
 თამარაშვილი მ, ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე, თბ., 1995
 თამარაშვილი მ, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის, XIII— XXსს,
      ტფ., 1902
 პავლიაშვილი ქ, კათოლიკური ეკლესია და საქართველო (XVIIს I-ნახ.) თბ.,
      1987



 პავლიაშვილი ქ., საქართველოს საეგზარქოსო 1900-1917 წლებში, თბ., 1995
 პავლიაშვილი ქ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1917-1921
      წლებში, თბ., 2000
 პავლიაშვილი ქ., საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის
       ისტორია (1800-1945), ნაწ.I, თბ., 2008
 Еп. Кирион, Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархата за XIX
       столетие, Тиф, 1901
 Жордания Г, Гамезардашвили З, Римско-католическая миссия и Грузия, Тб.,
       1994

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს პროფესორ ქეთევან
პავლიაშვილს ტელეფონზე: 2 23 06 96 (ბინა);  5 99 27-32-13
ელ-ფოსტა: ketevan.pavliashvili@yahoo.com



ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 

სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის  ფორმატი


მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება ქრისტიანობის ისტორიასა და საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში. გამოცდის ფორმატი - წერითია, საგამოცდო ბილეთის საკითხები ორ ნაწილად ჯგუფდება: მსოფლიო ეკლესიათა და საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიად, ანუ: საგამოცდო ბილეთის ორი საკითხი დაეთმობა ქრისტიანობის ისტორიის ზოგად საკითხებს, ორიც საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან საკითხებს. გამოცდა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; თითო საკითხი 25 ქულა. მაგისტრატურაში ჩარიცხვისათვის აუცილებელი წინაპირობაა მინიმუმ 51 ქულა. შეფასებისას ყურადღება მიექცევა: დარგობრივ კომპეტენციას, მსჯელობის თანმიმდევრულობას და არგუმენტირებას, კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარს,  ენობრივ კომპეტენციას.

საგამოცდო საკითხები


I. ქრისტიანობის ისტორია I-XI საუკუნის პირველ ნახევარში.


1. ქრისტიანობის ისტორიის საგანი


2. ქრისტიანობის ისტორიის პერიოდიზაცია


3. ქრისტიანობის ისტორიის წყაროები


4. წარმართული და იუდაური სამყარო ქრისტიანობის შემოსვლამდე


5. ქრისტიანობის დევნის საფუძვლები: პოლიტიკური, რელიგიური, საზოგადოებრივი.


6. პირველი ერესები და საეკლესიო განხეთქილებები


7. ბერ-მონაზვნობის ინსტიტუტის დაარსება


8. პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება-“ნიკეის სიმბოლო”


9. მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრება- “ახალი ნიკეელები’


10. მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება-მონოფიზიტური ერესის წარმოშობა


11. მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრება-მონოთელიტური ერესი


12. მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრება-ხატთბრძოლის ერესი


13. დიდი საეკლესიო განხეთქილება-1054 წელი: მიზეზები და შედეგები


ლიტერატურა:


· პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010


· ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია I-XI ს-ის I მეოთხედი, შემდგენელი გ.


            კოპლატაძე, თბ., 2007წ.


· არეოპაგიტული კრებული, გამოსცა ივ. ლოლაშვილმა თბ. 1983 წ.


· აპოლოგეტიკური წერილები. სხვადასხვა რელიგიებისა და მიმდინარეობების


             განხილვა. თბ.2001წ.


· მშვილდაძე მ. რომი და აღმოსავლური რელიგიები I-III საუკუნეებში, თბ.


             2005წ.

· ჯაფარიძე ანანია, მსოფლიო საეკლესიო კრებები ქართველ ეპისკოპოსთა


· მონაწილეობით, თბ. 2003წ.


· ყაუხჩიშვილი ს, ლექციები ბიზანტიის ისტორიიდან, წგნ. I თბ., 1948


· История Византии, т. I-II, M., 1967


· Флоровски Г, Восточные отцы IV-VIII веков, M., 1996


· Поснов М, Э. История Христанской церкви (до разделения церквей – 1054г.)


· Брюссель, 1964


· Тальберг И, История Христанской церкви, М., 1991


II კათოლიკური ეკლესია


14. პაპობის აღზევება-ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპაში


15. კარლოს დიდი - ცვლილება რწმენის სიმბოლოში


16. ბერ-მონაზვნობის ინსტიტუტე კათოლიკურ ეკლესიაში


17. პაპობის დამცრობა - ინკვიზიცია და მისი მნიშვნელობა


18. კათოლიკობის რეფორმაცია - იეზუიტთა ორდენი


ლიტერატურა:


· პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010


· აპოლოგეტიკური წერილები. სხვადასხვა რელიგიებისა და მიმდინარეობების


      განხილვა. თბ.2001წ.


· ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია I-XI ს-ის I მეოთხედი, შემდგენელი გ.


      კოპლატაძე, თბ., 2007წ.


· შუა საუკუნეების ისტორია, გ. კუტალიას რედაქციით, ტ.I, თბ., 2004


· ტივაძე გ, შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, თბ., 1967


· შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, ა. უდალცოვას, ე. კოსმინსკისა და ო.


             ვაინშტაინის რედაქციით, თბ., 1946


· ოგიცკი დ, კოზლოვი გ, რომაული კათოლიცზმი, თბ., 2000


· Заборов М, попства и крестовые походы М,1960


· Удалцова В. Италия и Византия VII веке, М1976


III  პროტესტანტული ეკლესია


19. კათოლიკურ ეკლესიაში რეფორმაციის კულტურულ-ისტორიული წინაპირობა.


20. პროტესტანტული ქრისტიანობის წარმოშობა


21. მარტინ ლუთერის სულიერი რევოლუცია


22. ქრისტიანობის კალვინისტური მიმდინარეობა


23. საეკლესიო რეფორმა ინგლისში: ანგლიკანური ეკლესიის ფორმირება


ლიტერატურა:


· პავლიაშვილი ქ. ქრისტიანობის ისტორია. თბ., 2010 

· შუა საუკუნეების ისტორია, გ. კუტალიას რედაქციით, ტ.I, თბ., 2004


· ტივაძე გ, შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, თბ., 1967


· კუტალია გ, მარტინ ლუთერის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური


· შეხედულებები, თბ., 1993


· კუტალია გ, მარტინ ლუთერის თეზისები, თბ., 1998


· თომა აკვინელის ფილოსფია, თბ., 1993


· შუა საუკუნეების ისტორია, ტ. I, ა. უდალცოვას, ე. კოსმინსკისა და ო.


       ვაინშტაინის რედაქციით, თბ., 1946


· მენთეშაშვილი ივ, ინგლისის ისტორია, თბ., 2002


· კალანდაძე მ, გერმანიის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია, თბ., 2002


· Волконский А, Католичество и обященное иредание Востока, Париж, 1933


· Малюга Ю.Я. Культурология, М., 1998


· Поликарпов В.С. Лекции по культурологии, М. 1997


IV საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია


24. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საგანი და მისი სამეცნიერო დისციპლინებთან.


25. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები,


26. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პერიოდიზაცია


27. ქართველი ერის მომზადება ქრისტიანობის მისაღებად


28. საქართველოს საკათალიკოსოს დაარსება-ვახტანგ გორგასალის საეკლესიო რეფორმა


29. სირიულ-სპარსული საეკლესიო ორიენტაცია საქართველოს ეკლესიაში


30. სირიელი მამების მოღვაწეობის მიზეზ-შედეგები


31. აფხაზეთის საკათალიკოსოს დაარსება


32. საქართველოს საპატრიარქოს ადგილი მართლმადიდებელ დიპტიხში


33. დავით აღმაშენებლის საეკლესიო რეფორმა: მიზეზ-შედეგები


34. კათოლიცზმი საქართველოში (XVII საუკუნეში)


35. კათოლიკური ორიენტაციის კრახი და კათოლიკოს-პატრიარქი ანტონ I


36. საქართველოს საეგზარქოს დაარსება


37. რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა აფხაზეთში და მისი შედეგები XIX საუკუნე


38. რუსეთის სასულიერო მისიები (“ოსეთის სასულიერო კომისია”: კავკასიაში მართლმადიდებელი სარწმუნოების აღმდგენელი საზოგადოება”)


39. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადება


(1917წ. 12 III)


40. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და საქართველოს


მართლმადიდებელი ეკლესია


41. ქართული სამღვდელოება და ქართული კულტურა (1800-1917წწ)


42. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია XX ს-ის 20-30-იან წლებში


43. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სამამულო ომის წლებში (1941-


1945წწ)

ლიტერატურა:


· ჯაფარიძე ანანია, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის


     ისტორია ტ.I-IV, თბ., 1996-2000წწ


· საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, თბ., 1998


· როგავა გ. კათოლიკობა საქართველოში, თბ., 1996


· როგავა გ. როგორ ებრძოდნენ რელიგიასა და ეკლესიას საქართველოში, თბ.,


      1996


· თამარაშვილი მ, ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე, თბ., 1995


· თამარაშვილი მ, ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის, XIII— XXსს,


      ტფ., 1902


· პავლიაშვილი ქ, კათოლიკური ეკლესია და საქართველო (XVIIს I-ნახ.) თბ.,


      1987


· პავლიაშვილი ქ., საქართველოს საეგზარქოსო 1900-1917 წლებში, თბ., 1995


· პავლიაშვილი ქ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1917-1921


      წლებში, თბ., 2000


· პავლიაშვილი ქ., საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის


       ისტორია (1800-1945), ნაწ.I, თბ., 2008


· Еп. Кирион, Краткий очерк истории грузинской церкви и экзархата за XIX


       столетие, Тиф, 1901


· Жордания Г, Гамезардашвили З, Римско-католическая миссия и Грузия, Тб.,


       1994


კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს პროფესორ ქეთევან პავლიაშვილს ტელეფონზე: 2 23 06 96 (ბინა);   5 99 27-32-13
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