
საგამოცდო საკითხები სპეციალობების მიხედვით

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - დრამის რეჟისურა

გამოცდა ტარდება ორ ეტაპად:

- გასაუბრება ( ზოგადად ხელოვნების საკითხებზე: თეატრი, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება,
ლიტერატურა და ა.შ.)

- წერა ( პიესის რეჟისორული ექსპლიკაცია, სავარაუდო დრამატურგები : შექსპირი,
მოლიერი, ჩეხოვი, კლდიაშვილი, კაკაბაძე)
განმარტება: სასურველია მაგისტრანტობის კანდიდატმა წარმოადგინოს საკუთარი
ნამუშევრები ( მოთხრობა, ნოველა , ესსე, პიესა, ფოტოები და ა.შ.)

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება

- გასაუბრება, სადაც მაგისტრანტობის კანდიდატი წარმოაჩენს: მოტივაციას, ზოგად
ინტელექტუალურ და განათლების დონეს ლიტერატურასა და სამსახიობო ხელოვნებაში;
ინტერესთა სფეროს, ანალიზისა და შემოქმედებითი ფანტაზიის უნარს.

- მაგისტრანტი ვალდებულია მოამზადოს მონოლოგი.

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა

ტელერეჟისურა

- გასაუბრება, სადაც მაგისტრანტობის კანდიდატი წარმოაჩენს: მოტივაციას, ზოგად
ინტელექტუალურ და განათლების დონეს ლიტერატურასა და ხელოვნებაში; ინტერესთა
სფეროს, ანალიზისა და შემოქმედებითი ფანტაზიის უნარს.



საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება - აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა

დოკუმენტური კინოს რეჟისურა

შემოქმედებით ტურზე აბიტურიენტი წარმოადგენს:

1-მოტივაციას, თუ რატომ ირჩევს სამაგისტრო საფეხურს დოკუმენტური კინოს მიმართულებით.

2-თავისუფალი სტილით დაწერილ (ლიტერატურულ) ავტობიოგრაფიას.

3- მის მიერ შესრულებულ, აუდიო-ვიზუალურ ნაწარმოებს ან მათ მისამართს ინტერნეტ რესურსებში.

თავის შეხედულებისა და სურვილისამებრ დამატებით შეუძლია წარმოადგინოს ფოტო ნამუშევრები და
მომავალი ფილმის იდეა ან სცენარი (არსებობის შემთხვევაში)

გასუბრება:

1-აბიტურიენტი ასაბუთებს თავის ინტერესებს დოკუმენტურ კინოში; გამოყოფს სწავლის პროცესში
ჩაღრმავებულად შესასწავლ, მისთვის საინტერესო დოკუმენტური ჟანრის სახეობას ან მეთოდს.

კარგად უნდა ესმოდეს დოკუმენტური კინოს მნიშვნელობა; იცნობდეს სახეობათა მრავალფეროვნებას;
კარად უნდა აცნობიერებს მისთვის საინტერესო მიმართულებას და მეთოდებს; ნათლად და
დამაჯერებლად უნდა შეეუძლოს არგუმენტირებული მოსაზრების ჩამოყალიბება და მსჯელობა; კარგად
უნდა გრძნობდეს აქტუალურ პრობლემებს;

2- აბიტურიენტი აანალიზებს მის მიერ წარმოდგენილი აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოების შექმნის
პროცესს: თემისადმი მიდგომას, ლოგიკურად ასაბუთებს როგორ აცნობიერებს იდეის და თემის
შესაბამისობას,აქტუალურობას და სიახლეს; აანალიზებს, ამბის განვითარების ლოგიკას, ხედების
მნიშვნელობას და დატვირთვას შესაბამისი ემოციური მხარის წარმოსაჩენად; ეპიზოდების მნიშვნელობას
და მათ რიგითობას გამართული და ორიგინალური კომპოზიციის შესაქმნელად.

რაც გამოავლენს, დაკვირვების - ორიგინალური ფაქტების და დეტალების შემჩნევის, მათი
დრამატიზების და სიუჟეტის ლოგიკურ, დამაჯერებელი განვითარების უნარს. ასევე სტილის- ამბის
აზრობრივი შინაარსის ემოციურად გადმოსაცემად შესაბამისი ვიზუალური ეფექტების და ხმოვანი
რიგის გამოყენების შემოქმედებითად გააზრების უნარს.



ხელოვნების ისტორია და თეორია - თეატრმცოდნეობა

თანამედროვე ქართული თეატრი

1. თანამედროვე ქართული თეატრის პერიოდიზაცია და საზღვრები. რეპრესიების შემდგომი
ქართული თეატრი. რუსთაველის თეატრი დიმიტრი ალექსიძის ხელმძღვანელობის პერიოდში.

2. მიხეილ თუმანიშვილის შემოქმედება რუსთაველის და კინომსახიობთა თეატრში
3. 60-იანელთა თაობა. რობერტ სტურუა და თემურ ჩხეიძე რუსთაველის თეატრში. თემურ ჩხეიძის

დადგმები რუსთაველის თეატრში.
4. რობერტ სტურუა რუსთაველის თეატრში. პირველი პერიოდი - „სეილემიდან“ „ყვარყვარემდე“.

რობერტ სტურუას შემოქმედების მეორე პერიოდი. რობერტ სტურუას შექსპირული დადგმები.
რობერტ სტურუას შემოქმედება 1991 წლამდე.

5. თანამედროვე და უახლესი თეატრი. დეფინიცია და საზღვრები. უახლესი ქართული თეატრის
პერიოდიზაცია. პოსტსაბჭოთა ქართული თეატრი, ცენზურისგან გათავისუფლებული სათეატრო
პროცესი, დამოუკიდებელი საქართველოს თეატრის ამოცანები და რეპერტუარი.

6. ახალი, დამოუკიდებელი და კერძო სათეატრო კერების გაჩენა, თეატრალური სარდაფი
რუსთაველზე, თავისუფალი თეატრი, სამეფო უბნის თეატრი, თეატრალური სარდაფი ვაკეში,
მოძრაობის თეატრი. რუსთაველის თეატრი 1991 წლიდან 2004 წლამდე, რობერტ სტურუას და სხვა
რეჟისორთა შემოქმედება რუსთაველის თეატრში. სამხატვრო ხელმძღვანელის ინსტიტუტის
ჩანაცვლება მმართველის ინსტიტუტით.

7. აპოკალიფსური აზროვნება და პუბლიცისტიკა უახლესი ქართული თეატრის სცენაზე.
სოციალური პრობლემატიკა სცენაზე. უახლესი ქართული თეატრის პირველი პერიოდის შეჯამება,
პრობლემები და ტენდენციები

8. უახლესი ქართული დრამატურგიის სცენური ინტერპრეტაცია უახლესი ქართული თეატრის
სცენაზე (ირაკლი სამსონაძე, ლაშა ბუღაძე, ბასა ჯანიკაშვილი, დათო გაბუნია, ალექსი ჩიღვინაძე).

9. უახლესი ქართული თეატრის ტენდენციები, ძირითადი თემები.
10. კლასიკური და უცხოური თანამედროვე დრამატურგიის სცენური ინტერპრეტაციების პრობლემა

უახლესი ქართული თეატრის სცენაზე.
11. უცხოური და ქართული კლასიკური დრამატურგია უახლესი ქართული თეატრის სცენაზე
12. უახლესი ქართული თეატრის რეპერტუარი, სამსახიობო ხელოვნება.
13. ექსპერიმენტები, ალტერნატიული დადგმები და ალტერნატიული სივრცეები, ახალი თაობის

რეჟისორები

ლიტერატურა:

ვ. კიკნაძე, ქართული დრამატული თეატრის ისტორია, თბ., 2001. ტ.2., გვ. 47-85.

ნ. გურაბანიძე, ევროპული დრამატურგია რუსთაველის თეატრის სცენაზე, თბ., 2012., გვ. 151-162. გვ. 186-
194.

დ. მუმლაძე, თანამედროვე ქართული რეჟისურა, თბ. 1973. გვ. 56-120.

ნ. გურაბანიძე, მიხეილ თუმანიშვილის თეატრი, თბ., 2010. გვ. 58-280.

ნ. ურუშაძე, მთავარი მოწმის ნაამბობი., თბ. 1999. გვ. 25-90.



მ. ვასაძე, რობერტ სტურუას სათეატრო ენის სემიოტიკა., თბ., 2016., გვ. 5-99.

ლ. ჩხარტიშვილი, თანამედროვე და უახლესი თეატრი. დეფინიცია და საზღვრები. ჟურნ.
„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები“, ბათ. 2019. გვ. 12-18.

თ. კახიანი, თანამედროვე ქართული რეჟისურის ტენდენციები 1990-2000 წწ. თბ. 2016. გვ. 24-52.
http://www.tafu.edu.ge/files/pdf/Disertacia/tea_kaxiani_disertacia.pdf

ლ. ჩხარტიშვილი, მ. ვასაძე, ე. ბაბკიშვილი, თბილისის თეატრები გარდამავალი ეკნომიკის პირობებში
(ანალიტიკა, პრაგმატიკა, სტატისტიკა), თბ. 2014. გვ. 253-268.

თავისუფალი თეატრალური პროექტები (ლაშა ჩხარტიშვილის რედაქციით), თბ., 2015-2016. გვ. 188-204.

დ. მუმლაძე, ნადირობა გოდოზე, თბ., 2014. გვ. 144-158. გვ. 168-183.

მ. გეგჭკორი, პოსსაბჭოური ქართული თეატრი, წიგნში „ქართულ კულტურაში მიმიდნარე პროცესები XX
საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღემდე“, თბ. 2007. გვ. 19-26.
https://www.theatrelife.ge/postsabchouriqartuliteatri
ნ. გურაბანიძე, ევროპული დრამატურგია რუსთაველის თეატრის სცენაზე, თბ., 2012. გვ. 432-439.

თავისუფალი თეატრალური პროექტები (ლაშა ჩხარტიშვილის რედაქციით), თბ., 2015-2016. გვ. 58-82; გვ.
188-204. გვ. 245-264.

ლ. ჩხარტიშვილი, ქართული თეატრი დღეს. ჟურნ. „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, #-34, 2019

პოსტსაბჭოთა დრამატურგია, აქცენტები ცენზურის გარეშე დარჩენილ სივრცეში, თბ. 2012.

თავისუფალი თეატრალური პროექტები (ლაშა ჩხარტიშვილის რედაქციით), თბ., 2015-2016. გვ. 58-82; გვ.
188-204. გვ. 245-264.

ხელოვნების ისტორია და თეორია - თეატრმცოდნეობა

სათეატრო კრიტიკა და თეორია

ჯგუფის ხელმძღ. ასოც. პროფ. მ. კიკნაძე

საგამოცდო საკითხები:

1. ანტიკური ხანის პოეტური ტრაქტატები:

( არისტოტელეს ‘პოეტიკა“ და კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსის „პოეტური ხელოვნებისათვის“);

2. ქართული სათეატრო კრიტიკის მამამთავარი-გიორგი თუმანიშვილი;

3. მე-19 საუკუნის, II ნახევრის თეატრალური პროცესები და სათეატრო კრიტიკის ზოგადი დახასიათება
(ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წრეთლის, ვალერიან გუნიას, სერგი მესხის წერილები თეატრის შესახებ.  (ერთი
წერილის განხილვა, მაგ. ილიას წერილი ‘ახალი დრამების გამო“);



4. მე-20 საუკინის 60- 80-იანი წლების თეატრალური პროცესები და სათეატრო კრიტიკა;

5. მოდერნისტული მიმდინერეობები (სიმბოლიზმი, ექპრესიონიზმი) ქართულ და უცხოურ
დრამატურგიაში (მაგ. რობაქიძის“შპიგელმენში, მეტერლინკის“ ლურჯი ფრინველი“, პოლიკარპე
კაკაბაძის „სამი ასული“ და ა/შ) მათი დამახასიათებელი თვისებები.

6. პოსტმოდერნიზმი ქართულ თეატრში (ზოგადი დახასიათება);

7. შეარჩიეთ მიმდინარე ან გასული წლის რეპერუარიდან ერთი რომელიმე სპექტაკლი და წარმოადგინეთ
წერილობთ. (2-3 გვერდი)

8 მიმდინარე თეატრალური პროცესები და თეატრალური კრიტიკა. (გაგვაცანით თქვენი მოსაზრება თუ
რამდენად ასახავს სათეატრო პროცესებს თანამედროვე სათეატრო კრიტიკა).

ლიტერატურა:

1. არისტოტელეს „პოეტიკა’ (ნებისმიერი გამოცემა);

2. კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსი „პოეტური ხელოვნებისათვის“ თბ. 1981
3. თ. ბოკუჩავა, მ.გოშაძე უძველესი და ანტიკური თეატრი, თბ2019

3. ნათელა ურუშაძე ქართული სათეატრო კრიტიკა, თბ 1973 ;

4. ილია ჭავჭავაძე თეატრის შესახებ, თბ.1955;

5. აკაკი წერეთელი თეატრის შესახებ, თბ.1955;

6. სერგეი მესხი წერილები თეატრის შესახებ, თბ1958

7. მ. კალანდარიშვილი მოდერნიზმი ქართულ თეატრში, თბ2007

8. ს. სიგუა ქართული მოდერნიზმი, თბ 2002;

9. დ. მუმლაძე პოსტმოდერნიზმის ეპოქა რუსთაველის თეატრში, ჟურ. თეატრი და ცხოვრება, 2004, N 6

10. ფ. ველში „პოსტმოდერნი“. ერთი საკამათო ცნების გენეალოგია და მნიშვნელობა. ჟურ. აფრა 1994, N4

11. რეცენზიები გამოქვეყნებული ჟურნალებში: „თეატარი და ცხოვრება,“  „თეატრი,“ ინტერნეტ გვერდი
theatre life.ge

სათეატრო კრიტიკა და თეორია

ჯგუფის ხელმძღ. ასოც. პროფ. თ. ცაგარელი

საგამოცდო საკითხები:

1. ანტიკური ხანის დრამატურგია/თეატრი;



2. შუა საუკუნეების დრამა/თეატრი;

3. აღორძინების პერიოდის დრამატურგია/თეატრი;

4. კლასიციზმის ეპოქის დრამატურგია/თეატრი;

5. განათლების ეპოქის დრამა/თეატრი;

6. XIX საუკუნის დრამატურგია/თეატრი მიმართულებების ცვლა (რომანტიზმი, რეალიზმი,
სიმბოლიზმი);

7. XX საუკუნის დრამატურგია/თეატრი ესთეტიკური მიმართულებით;

8. XXI საუკუნის დრამატურგია/თეატრი ესთეტიკური მიმართულებით;

ლიტერატურა:

1. ს. ყაუხჩიშვილი ,,ანტიკური თეატრის ისტორია" თბ., 1953.

2. ს. ყაუხჩიშვილი ,,ანტიკური ლიტერატურის ისტორია", თბ. 1958.

3. ,,დასავლეთ ევროპის თეატრის ისტორია" (მაკულსკის რედაქტორობით) თბ. 1961.

4. გ. ხავთასი ,,ნარკვევები გერმანული ლიტერატურის ისტორიიდან. თბ. 1953

5. ე. თოფურიძე ,,რჩეული ნაშრომები მსოფლიო თეატრის ისტორიაში“. თბ. 2009

6. არისტოტელე - პოეტიკა თბ.. 1944

7. ბრეხტი - მცირე ორგანონი თეატრისათვის თბ . 1982 წ.

8. პ.ბრუკი - ცარიელი სივრცე.თბ 1982 წ.

9. კ. სტანისლავსკი ,,ჩემი ცხოვრება ხელოვნებაში“ თბ. 1988

10. История западноевропейского театра (8-т-ах)   М. 1956г.

11. Дживелегев А. и Бояджиев Г. – История западноевропейского театра. От возникновения до 1789г. М-
Л. 1941г.

12. Финкенштеин Е. – Картель четырёх (Шарль Дюлен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев) Л. 1971г

13. Бояджиев Г. – Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения М. 1973г.

14. Фрадкин И. – Бертольд Брехт М. 1965г.

15. Куликова И. – Что такое театр абсурда?  М. 1967г.



ხელოვნების ისტორია და თეორია - კინომცოდნეობა

კინომცოდნეობის საგამოცდო საკითხები

მსოფლიო კინოს ისტორიის ძირიადი ტენენცები

1. კინოს დასაწყისი (ედისონი, ლუმიერები, სკლადანოვსკები, მელიესი)

2. დეივიდ გრიფითი

3. ჩარლზ ჩაპლინი

4. მხატვრული მიმდინარეობები კინოში (ავანგარდი, ექსპრესიონიზმი, პოეტური

რეალიზმი, ნეორეალიზმი, “ახალი ტალღა”, ახალი გერმანული კინო)

5. ხმის მოსვლა კინოში და მისი შედეგები

6. პოპულარული კინოჟანრები

7. კინოს სახეობები

8. ამერიკული “კინოვარსკვლავთა სისტემა”

9. თანამედროვე მსოფლიო კინოინდუსტრია

ქართული კინოს ისტორია ეპოქებში

1. 20-იანი წლების ქართული კინო – ახალი კინოენისა და ფორმების ძიება და ჩამოყალიბება.
კავშირი მსოფლიო კინემატოგრაფში მიმდინარე პროცესებთან.

2. ახალი ეპოქა. რა არის სოციალისტური რეალიზმი? სოციალისტური რეალიზმი და ქართული კინო.

3. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდისა და ომისშემდგომი კინემატოგრაფის ახალი

იდეოლოგია და პროპაგანდა.

4. “აღორძინება” ქართულ კინოში - 50-60-იანი წლები.

5. ქართული კინო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ – კრიზისი და ახალი

ტენდენციები.



ლიტერატურა:

მსოფლიო კინო

1. ზვიად დოლიძე. მსოფლიო კინოს ისტორია. უხმო კინო. თბილისი, “კენტავრი”, 2008 (თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა)

2. ზვიად დოლიძე. მსოფლიო კინოს ისტორია. 1930-1960-იანი წწ. თბ. “კენტავრი”, 2014 (თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა)

3. მაია ლევანიძე "60-70-იანი წლების გერმანული კინო“, 2008

4. ქეთევან ღონღაძე „ბრიტანული უხმო კინო“, „ცის ნამი“, 2006

5.    Андре Базен. Что такое кино. М., “Искусство”, 1972 (თეატრისა და კინოს უნივერსიტე-ტის
ბიბლიოთეკა)

6. თჰე Oხფორდ Hისტორყ ოფ ჭორლდ ჩინემა. Lონდონ-Nეწ Yორკ: Oხფორდ Uნივერსიტყ Pრესს, 1997
(თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა);
https://www.goodreads.com/book/show/72392.The_Oxford_History_of_World_Cinema

7. Spike, Mike, Slackers, & Dykes: A Guided Tour Across a Decade of American Independent Cinema

https://www.goodreads.com/book/show/72392.The_Oxford_History_of_World_Cinema
8. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. by Siegfried Kracauer, LeonardoQuaresima ,

https://www.goodreads.com/book/show/72392.The_Oxford_History_of_World_Cinema

ქართული კინო

1. მე-20 საუკუნის ხელოვნება. სახელოვნებო პროცესები. 1900-1930. საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“. 2011

2. ხელოვნება ტოტალიტარიზმის პერიოდში. 1930-1960. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“. 2012

3. სახელოვნებო პროცესები 1960-2000. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“. 2013

4.    „დრო. ხელოვანი. თავისუფლება. „ქართული კინოს ოჯახური პორტრეტი პერესტროიკიდან
თანამედროვე არაერთგვაროვანი პეიზაჟის ფონზე“. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „კენტავრი„. 2014

5. ქეთევან ტრაპაიძე, მერაბ კოკოჩაშვილი, „კენტავრი“, 2014

6. ეთერ ოკუჯავა, დავით კაკაბაძე – კინომხატვარი, 2009



7. ზვიად დოლიძე “ქართული კინო”, 2004

8. ნათია ამირეჯიბი “სინემატოგრაფიდან კინოხელოვნებამდე”, თბ., 1996.

9. ოლღა თაბუკაშვილი, ნიკოლოზ შენგელაია, თბ., 1976.

10. ალექსანდრე შპაგინი, ”კიდე”, ისკუსტვო კინო, 2, მ.,N1991

11. ევგენი ვეიცმანი, კინოს ფილოსოფიის ნარკვევები, მ., “ისკუსტვო”, 1978

12. მიხეილ ბლეიმანი, კინოს შესახებ _ მოწმის ჩვენებები, მ., “ისკუსტვო”, 1973

13. ალექსანდრე ტროშინი, ისტორია – ეს რომანია, მ., “ისკუსტვო კინო”, 1989

14. რუსუდან თიკანაძე, Грузинское кино – Проблемы, исскания. “ხელოვნება”, 1978

15. ნათია ამირეჯიბი, დროთა ეკრანი, “ხელოვნება”, 1989, თბ

16. ტატა თვალჭრელიძე, კინემატოგრაფიული ძიებანი, “ხელოვნება”, 1989.

17.  История Советского Кино. ოთხ ტომად, I-II ტომი, მ., 1968

18. ლელა ოჩიაური, მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი რაზმაძე. უახლოესი ქართული მხატვრული კინო.
თბილისი, „კენტავრი“, 2018

ხელოვნების ისტორია და თეორია - ხელოვნებათმცოდნეობა

ქართული ხელოვნება –კვლევა და დაცვა

ხელოვნებათმცოდნეობის საგამოცდო საკითხები:

1. ქართული ხელოვნების ისტორიის ეტაპები.

2. ბაზილიკების არქიტექტურა საქართველოში.

3. მცხეთის ჯვრისა და წრომის ტაძრები.

4.   "გარდამავალი ხანის" ქართული ხუროთმოძღვრება და კედლის მხატვრობა.

5.   X-XI საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება (ოშკი, ბაგრატის ტაძარი, სვეტიცხოველი, სამთავისი).

6.   X-XI საუკუნების ოქრომჭედლობა (იშხნის ჯვარი, ბედიის ბარძიმი, ლაკლაკიძის ხატი).

7.   XII-XIII საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება (გელათი, ბეთანია, ქვათახევი, ფიტარეთი).

8. წმ. სოფიას ტაძარი კონსტანტინოპოლში და ბიზანტიის ხელოვნება.

9. რომანული და გოთიკური სტილი ევროპაში - ზოგადი დახასიათება.

10. რენესანსის ოსტატები - ლეონარდო, რაფაელი, მიქელანჯელო.



11. იმპრესიონიზმი.

12. მოდერნიზმი ევროპის ქვეყნებში.

13. „ტფილისური პორტრეტული სკოლის” მხატვრობა.

14. გიორგი გაბაშვილის შემოქმედება.

15. ნიკო ფიროსმანიშვილის შემოქმედება.

16. დავით კაკაბაძე და ლადო გუდიაშვილი.

17. ელენე ახვლედიანი და შალვა ქიქოძე.

18. ქართველი მოქანდაკე - იაკობ ნიკოლაძე.

19. დიმიტრი შევარდნაძე - შემოქმედი და საზოგადო მოღვაწე.

20. პეტრე ოცხელის და ირაკლი გამრეკელის შემოქმედება.

ლიტერატურა:

ძველი ქართული ხელოვნება:

• ამირანაშვილი შ., ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ. 1971.

• ბერიძე ვ. ქართული ხუროტმოძღვრების ისტორია, ტ. 1-2., თბ. 2014.

ხელოვნების ისტორია და თეორია - ეთნო-ქორეოლოგია

ქართული ქორეოგრაფიის მკვლევარი

ეთნო-ქორეოლოგია - საგამოცდო საკითხები

1. ქორეოგრაფიული ფოლკლორის შესწავლის წყაროები;

2. არქეოლოგიური მასალა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

3. თრიალეთის თასი და მისი ადგილი ქართული ქორეოგრაფიის ისტორიაში;

4. ისტორიულ _ ლიტერატურული მასალა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

5. უცხოელი ავტორები საქართველოში არსებული საცეკვაო რიტუალების შესახებ;

6. მონადირულ _ მეომრული და ტოტემური ცეკვა, როგორც საწყისი ეტაპი

ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში;



7. ფერხული, როგორც საცეკვაო ხელოვნების უძველესი ფორმა;

8. ქართული საცეკვაო ფოლკლორის ფუნქციურ _ შინაარსობრივი კლასიფიკაცია;

9. საკულტო _ რიტუალური ცეკვების ზოგადი დახასიათება;

10. ნადიროდის კულტი და მასთან დაკავშირებული ცეკვები ქართულ ხალხურ

ქორეოგრაფიაში;

11. ასტრალური კულტი და მასთან დაკავშირებული ცეკვები ქართულ ხალხურ

ქორეოგრაფიაში;

12. ნაყოფიერების კულტი და მასთან დაკავშირებული ცეკვები ქართულ ხალხურ

ქორეოგრაფიაში;

13. ბავშვის დაბადების რიტუალთან დაკავშირებული საცეკვაო ნიმუშები;

14. ავადმყოფობის დროს შესასრულებელი საცეკვაო ნიმუშები;

15. ამინდის კულტი და მასთან დაკავშირებული საცეკვაო ნიმუშები ქართულ ხალხურ

ქორეოგრაფიაში;

16. საერო _ საყოფაცხოვრებო ცეკვების ზოგადი დახასიათება;

17. საბრძოლო შინაარსის ცეკვები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

18. შრომის ცეკვები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

19. სატრფიალო შინაარსის ცეკვები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

20. სახუმარო ხასიათის ცეკვები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

21. შეჯიბრის ხასიათის ცეკვები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში;

22. ქორეოგრაფიული ტერმინები სულხან_საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით;

23. ქალაქური საცეკვაო ფოლკლორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობა და

ზოგადი დახასიათება;

24. ქართული სასცენო ქორეოგრაფიის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობა;

25. ალექსი ალექსიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობა და `აზიური ცეკვების~ სტუდია;

26. დავით ჯავრიშვილის შემოქმედებითი და პედაგოგიურ-სამეცნიერო მოღვაწეობა;

27. ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის რეფორმატორული მოღვაწეობა;

28. ლილი გვარამაძე, როგორც ქართული ქორეოგრაფიის მკვლევარი;

29. ავთო თათარაძის შემოქმედებითი და პედაგოგიურ-სამეცნიერო მოღვაწეობა;

30. ქართული ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლები;



31. თანამედროვე ტენდენციები ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში.

ლიტერატურა

1. გვარამაძე ლ.; ქართული საცეკვაო ფოლკლორი; თბ.; 1997

2. თათარაძე ა.; ქართულ ცეკვათა განმარტებანი; თბ.; 1986

3. თათარაძე ა.; ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის ისტორიის საკითხები; თბ.; 1999

4. თათარაძე ა.; ძველი ქართული (სვანური) ფერხულები; თბ.; 1976

5. მიქელაძე თ.; ქსენოფონტის `ანაბასისი~; თბ.; 1967;

6. მითოლოგიური ლექსიკონი (გელოვანის რედაქციით);

7. ჯანელიძე დ. ქართული თეატრის ხალხური საწყისები; თბ.; 1948

8. ჯანელიძე დ.; პირარწივსახე სამაია; ჟ.`საბჭოთა ხელოვნება ~; 1987;#9

9. თეიმურაზ II; ქართული პოეზია: ტ.V; თბ. 1987;

10. ჯავახიშვილი ი.; ქართველი ერის ისტორია; ტ.I;

11. ამირანაშვილი შ.; ქართული ხელოვნების ისტორია; თბ.; 1944;

12. სულხან-საბა ორბელიანი; ლექსიკონი ქართული; თბ.; 1991

13. ჭანიშვილი რ.; ხალხური ქორეოგრაფიული ხელოვნება მოსწავლე ახალგაზრდობის აღზრდის

სამსახურში; თბ.; 2000

14. ფაილოძე რ.; დავით ჯავრიშვილი, მონოგრაფია; თბ.; 2000

15. ფაილოძე რ.; ავთანდილ თათარაძე; თბ. 2005;

16. Бардавелидзе В.; Дреднеишие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских

племен; Тб.1957;

17. ალექსიძე ა.; რა არის ცეკვა და რა მნიშვნელობა აქვს მას; ჟურნ.`თეატრი და ცხოვრება~; 1924;

#18

18. გვარამაძე ლ.; ქართული ხალხური ქორეოგრაფია; თბ.; 1957

19. გვარამაძე ლ.; მთაწმინდელი მოცეკვავე; თბ.;1962

20. კოკელაძე გ.; ზოგი რამ ქართულ ცეკვაზე; თბ.; 1977

21. სუხიშვილი გ.; ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის მოღვაწენი; თბ.; 1988

22. ქართული ნაციონალური ბალეტი; თბ.; 1996

23. ითონიშვილი ვ.; ქართლის მთიელთა ყოფა-ცხოვრება; თბ. 1974



24. მაკალათია ს.; თუშეთი; თბ. 1933

25. მაკალათია ს.; მესხათ-ჯავახეთი; თბ.1938

26. მაკალათია ს.; მთის რაჭა; თბ.1987

27. მაკალათია ს.; ფშავი; თბ.1985

28. მაკალათია ს.; ხევსურეთი; თბ. 1984

29. ფრუიძე ლ.; რაჭა ეთნოგრაფიის თვალით; თბ.; 1986

30. ვ. ბარდაველიძე, ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ღვთაება ბარბარ-ბაბარ),

თბ., 1941.

31. ჟან შარდენი, მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში (ცნობები

საქართველოს შესახებ), თბ., 1975.

32. არქანჯელო ლამბერტი, სამეგრელოს აღწერა, თბ. 1991.

33. გრიშაშვილი ი.; ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა; თბ.; 1998

34. ეგაძე ო.; ქართული ბალეტი; თბ.; 1961

35. ერქომაიშვილი ა., ანსამბლი `რუსთავი~ ორმოცი წლისაა, თბ., 2009

36. კაშმაძე შ.; თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი (მასალები ისტორიისათვის); ტ. I-II თბ.;

1950-1955

37. საქართველოს ხალხური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი -35, თბ.,

1980;

38. სუხიშვილი ი., მოგონებები, (ტექსტი მოამზადა კოტე ჯანდიერმა); 2008

39. კასრაძე ქ., ტრიუმფი მსოფლიო გზებზე, თბ., 1971;

40. კასრაძე ქ., ტრიუმფი გრძელდება, თბ., 1982;

41. სამსონაძე ა.; ქორეოგრაფიული ხელოვნება და მისი შესწავლის ძირითადი მიმართულებები;

დისერტაცია თბ.;2006;

42. სამსონაძე ა.; `ქართული საცეკვაო ფოლკლორის ფუნქციურ - შინაარსობრივი

კლასიფიკაციისათვის~; თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცბიერო შრომათა კრებული; II; თბ.; 2004

43. სამსონაძე ა.; `აუთენტური და სასცენო ხალხური ცეკვების ურთიერთმიმართების

საკითხისათვის~თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების



სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული; III; თბ.; 2005

44. Энциклопедия "Балет"; М.; 1981

ტელემედია - თეორია და პრაქტიკა

ტელეჟურნალისტიკა

სწავლის მსურველთათვის გათვალისწინებულია ზეპირი გამოცდა.

კონსულტაცია შესაძლებელია პროგრამის ხელმძღვანელთან.

საგამოცდო საკითხები:

1. ჟურნალისტიკის ფორმები და ჟანრული სტრუქტურა.

2. პროფესიონალიზმის დონეები და კრიტერიუმები, ინტერესები და უნარები.

3. ჟურნალისტიკის რაობა.

4. მასმედიის სოციალური მნიშვნელობა.

5. ტელემაუწყებლობის სპეციფიკური თავისებურებების ძირითადი მახასიათებლები.

6. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების სტრუქტურა.

7. მასმედიის სოციალური მნიშვნელობა.

8. სატელევიზიო სცენარი.

9. პროფესია _ ჟურნალისტი.

10. ჟურნალისტური ნაწარმოებების შინაარსობრივი სტრუქტურა და ფორმათა ნაირგვარობა.

ლიტერატურა:

გ. ჩართოლანი, ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა, ნაწ. I, “ტელეჟურნალისტიკა”. თავი I და II,

თბილისი, 2008.



კულტურული ტურიზმი

საკითხები :

1. კულტურული ტურიზმის როლი და ადგილი საერთაშორისო მოგზაურებებში
2. კულტურული ტურიზმი ტუროპერატორული კონცეფციის კონტექსტში, ტუროპერატორების

ბაზარი
3. კულტურული ტურიზმის ბაზარი; საქართველოს ტურისტული ფირმების კულტურული ტურები
4. კულტურულ ტურიზმში სხვადასხვა მიმართულებების წარმატებული ფუნქციონირების

სტრატეგიები; კულტურულ-ტურისტული შეთავაზებების წარმატების განმსაზღვრელი
ფაქტორები.

5. ატრაქციები და ღირსშესანიშნაობები, როგორც კულტურული ტურიზმის ობიექტი.
6. მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც კულტურული ტურიზმის ატრაქციები;
7. იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში
8. ”იკომოსი და უნიკალური ქართული მემკვიდრეობის ძეგლები
9. EVENT მენეჯმენტი კულტურულ ტურიზმში
10. ტურისტული გამოფენების მენეჯმენტი; მიზნობრივი ბაზრის ამორჩევა; გამოფენის ბიუჯეტი;

საგამოფენო სივრცის დაქირავება.
11. კულტურულ-შემეცნებითი საქალაქო ტურიზმი; ბიზნეს-ტურიზმი; გასართობ-სათამაშო ტურიზმი.
12. ტურისტული გამოფენები ურბანულ ცენტრებში"
13. მუზეუმების როლი კულტურულ ტურიზმში
14. მსოფლიო მუზეუმები და ტურიზმი; სამუზეუმო მენეჯმენტი და მარკეტინგი.
15. რელიგიური ტურიზმი, როგორც ტურიზმის მნიშვნელოვანი მიმართულება
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