
საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის 

საგამოცდო საკითხები 

 

 
1.   საქართველოს  ისტორიის  წყაროები (ქართული და უცხოური) 

 

2.   საქართველოს  ბუნებრივ-გეოგრაფიული და ისტორიულ-გეოგრაფიული 

დახასიათება 

3.   პირველყოფილი  საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიაზე 
 

4.   ადრეკლასობრივი სახელმწიფოები (დიაოხი და კოლხა) 
 

5.   მეფე ფარნავაზის ეპოქა 
 

6.   რომაელთა პირველი  ლაშქრობა საქართველოში 
 

7.   ქართული პოლიტიკური ერთეულები I-II სს. 
 

8.   ქრისტიანობა და მისი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება საქართველოში 
 

9.   ვახტანგ გორგასალი 
 

10. დიდი ომიანობა ეგრისში 
 

11. არაბთა გამოჩენა საქართველოში (დაცვის სიგელი) 
 

12. ბაგრატ III და ერთიანი ქართული მონარქიის შექმნა 
 

13. გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი II (ურთიერთობა ბიზანტიასთან) 
 

14. დავით აღმაშენებლის გამეფება და რეფორმები 
 

15. თურქ-სელჩუკთა განდევნა საქართველოდან 
 

16. დიდგორის ომი, ანისისა და შირვანის შემოერთება 
 

17. დემეტრე I, გიორგი III 
 

18. თამარის გამეფება და შინაპოლიტიკური კრიზისი 
 

19. შამქორისა და ბასიანის ბრძოლები 

20. ქართული კულტურა XI-XIII ს.ს. 
 

20. საქართველოს სახელმწიფო წყობილება XII-XIII სს. 
 

21. საქართველოს დაპყრობა მონღოლთა მიერ 
 

22. გიორგიV ბრწყინვალე 
 

23. თემურ-ლენგის ლაშქრობები საქართველოში 
 

24. საქართველოს  დაშლა სამეფო-სამთავროებად 



25. ამასიის  ზავი  და  საქართველო 
 

26. ლუარსაბ I და სიმონ I 
 

27. ქართლი მუსულმანი მმართველების ხანაში 
 

28. ვახტანგ VI 
 

29. ,,ოსმალობა” და ,,ყიზილბაშობა” 
 

30. ერეკლე II 
 

31. სოლომონ I 
 

32. ქართლ-კახეთის დაპყრობა რუსეთის მიერ 
 

33. იმერეთის დაპყრობა რუსეთის მიერ 
 

34. ეროვნული მოძრაობა XIX ს. I მესამედში 
 

35. მე-19 ს. 60-80-იანი წწ. რეფორმები 
 

36. რუსეთ-თურქეთის  1877-78 წწ. ომი  და  საქართველო 
 

37. ეროვნული  მოძრაობა  XIX ს. 60-90-იან წლებში.  

38. რუსეთის 1905-1907 წწ. რევოლუცია და საქართველო 
 

39.პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო (1914-1918 წ.წ.) 
 

40. საქართველო 1918-21 წლებში  
 

41. საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ (1921 წლის 25 თებერვალი) 
 

43. ეროვნული მოძრაობა 1921-1924 წლებში 
 

44. საქართველო მეორე მსოფლიო ომის წლებში (1939-1945 წ.წ.) 

45. ეროვნული მოძრაობა საქართველოში მეოცე საუკუნის 70-80-იან წლებში. 

     საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა (1990-1991 წ.წ.) 

46. საქართველო 1991-2014 წლებში 
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8. საქართველოს ისტორია, ტ. I, 2005, ტ. II, 2008 

9.ო. ჯანელიძე,  საქართველოს ახალი და თანამედროვე ისტორია, თბ., 2009 



საგამოცდო საკითხები დოქტორანტებისთვის 
(07.00.03) 

1. ძველ აღმოსავლური ცივილიზაციების გენეზისი (წარმოების აზიური წესის არსი); 

2. ანტიკური ისტორიის ისტორიოგრაფია (სკოლები, მიმდინარეობები. თ.მომზენი); 

3. ჰომეროსი და ტროას ომის პრობლემა; 

4. `არქაული რევოლუცია~ და ძვ.წ. VII-VI  ს-ბში ბერძნული პოლისების ჩამოყალიბება  

(სპარტა, ათენი); 

5. ძვ.წ. V-IV ს-ბის ათენური დემოკრატია (პოლიტიკა, სამართალი, ეკონიმიკა); 

6. ძვ.წ. IV-III  ს-ბის ბერძნული პოლისის კრიზისი: მიზეზები და შედეგები;  

7. რომის პოლისის გენეზისი; 

8. რომის აღმოსავლური პოლიტიკა; 

9. მონათა საკითხი ანტიკურ საზოგადოებაში; 

10. რომი სამოქალაქო ომების ეპოქაში; 

11. ადრეული იმპერია. პრინციპატის რეჟიმის სპეციფიკა; 

12. III-V ს-ბის ანტიკური საზოგადოების კრიზისი. დომინანტი; 

13. რომი და ადრეული ქრისტიანობა; 

14. ფეოდალიზმის არსი; 

15. დას. ევროპა V-XI ს-ბში.  ადრე ფეოდალური სახელმწიფოების აღმოცენება და 

დაშლა; 

16. `კაროლინგური რენესანსი~. 

17. ჯვაროსნული ლაშქრობები და მისი შედეგები.  

18. კათოლიკური ეკლესია და XI-XV  ს-ბის შუა საუკუნეების ევროპული საზოგადოება; 

19. რენესანსი და ჰუმანიზი. რენესანსის ნიშნები. ჰუმანიზმის თავისებურებანი 

ევროპაში. 

20. ევროპის სახელმწიფოებში კაპიტალისტური ურთიერთობების აღმოცენების 

პირობები და გარემოებები;  

21. რეფორმაცია და კონტრეფორმაცია ევროპაში: პრობლემები და მიდგომები; 

22. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები 

23. ინგლისი ტიუდორების ეპოქაში. ანგლიკანური ეკლესია. 

24. შუა საუკენეების კულტურის სპეციფიკა; 

25. XVII- XVIII ს-ბის დას. ევროპის აბსოლუტიზმი.: საერთო და ზოგადი; 

26. ისლამის გენეზისი, არაბთა დაპყრობები და მათი გავლენა აღმოსავლეთზე; 



27. XVII- XVIII  ს-ბის ევროპის რევოლუციები. ზოგადი და საერთო;  

28. ვენის კონგრესი და 19 ს-ის საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემა; 

29. ახალ დროში კოლონიური იმპერიების ჩამოყალიბება; ლიდერები და აუტსაიდერები; 

30. XVIII-XIX  ს-ბის ჩრდილო ამერიკული რევოლუვია; 

31. XIX  ს-ბის  რევოლუციების როლი ევროპის საზოგადოების ლიბერალიზაციის 

პროცესში; 

32. `აღმოსავლეთის საკითხი~ გლობალურ პოლიტიკაში; 

33. ოსმალეთის იმპერია და ევროპა; 

34. `ოპიუმის ომები~ და ევროპული სახელმწიფოების პოლიტიკა აღმოსავლეთ აზიაში; 

35. I მსოფლიო ომი. მიზეზები და სოც-პოლიტიკური შედეგები;  

36. გაერთიანებები და ნაციონალური საკითხის გადაჭრა ლათინურ ამერიკის ქვეყნებში; 

37. ევროპა მსოფლიო ომების პერიოდში; 

38. მეორე მსოფლიო ომი და მისი გეოპოლიტიკური ასპექტები; 

39. `ცივი ომის~ პოლიტიკა; 

40. მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნები თანამედროვე ეტაპზე. `არაბული გაზაფხული; 

41. ევროკავშირის ისტორია; 

42. კულტურული რევოლუცია და  ჩინური სოციალიზმის გენეზისი; 

43. XX ს-ის 80-90-იანი წლების თურქეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები; 

44. XX ს-ის 60-70-იანი წლების იაპონური და კორეული `ეკონომიკური სასწაული~ 

45. საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ნატო, იუნესკო, ისლამური ქვეყნების 

კონფედერაცია, არაბული ქვეყნების ლიგა) როლი მსოფლიო პოლიტიკაში;  
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