
საგამოცდო საკითხები სპეციალობების მიხედვით

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

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 (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

მახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება

1. მონოლოგი - ერთი-ორი აბზაცი ( არ უნდა იყოს ნათამაშები მის მიერ სპექტაკლში).
2. უცხო ტექსტის წაკითხვა, რომელსაც ხელმძღვანელი აურჩევს.
3. შემოქმედებითი პორთფოლიო.
4. გასაუბრება ზოგად განათლებაზე.



საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

ქართული ცეკვა და სადადგმო ხელოვნება

შეფასების ფორმა _ ზეპირი გამოცდა-გასაუბრება 100 ქ.

საგამოცდო გასაუბრების საკითხები

 გაკვეთილი - ცეკვის სწავლების ორგანიზაციის ძირითადი ფორმა
o გაკვეთილის ტიპები და სტრუქტურა.
o გაკვეთილის აგების მეთოდიკა და თავისებურებანი ვაჟთა, ქალთა და ქალ-ვაჟთა

(შერეულ) ჯგუფებში.
o გაკვეთილის შემადგენელი ნაწილების თავისებურება და თანაფარდობა.
o სწავლების მეთოდები. სწავლების სისტემატურობისა და თანმიმდევრობის პრინციპი.
o გაკვეთილის ტემპი. გაკვეთილის მუსიკალური შინაარსი.
o საცეკვაო მოედნის დაგეგმვა.

 ეგზერსისის (სავარჯიშოების) მოძრაობათა თანმიმდევრობა ძელთან და დარბაზის შუაში;
 ძელთან ვარჯიშის შესრულების ძირითადი მოთხოვნები;
 ცალკეული მოძრაობისა და საცეკვაო კომბინაციის შესრულების მეთოდიკა;
 ცეკვის ჩაწერის სისტემები (მიმოხილვა);
 რომელიმე კუთხის ფოლკლორული ან აკადემიური ცეკვის მოძრაობის შესრულების სტილის,

ხასიათისა და მანერის თავისებურება;
 ქართული ხალხური ცეკვის ტერმინოლოგია;
 ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული კულტურული მემკვიდრეობის საბაზო ნიმუშები

(თეორია და მეთოდიკა) :
o პატრიოტული ხასიათის ფერხულები;
o სამხედრო ხასიათის ფერხულები;
o საყოფაცხოვრებო ხასიათის ფერხულები;
o საწესჩვეულებო–რიტუალური ცეკვები და თამაშობანი საქართველოში;
o ცეკვები თეთრი გიორგის პატივსაცემად;
o საცეკვაო-რიტუალური წეს-ჩვეულებანი ავადმყოფობის დროს;
o რიტუალურ-სამგლოვიარო და მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული საცეკვაო

წეს-ჩვეულებანი;
o რიტუალურ–საცეკვაო წესჩვეულება ბავშვის დაბადების დროს. ცეკვა „სამაია“და მისი

ნაირსახეობანი;
o რიტუალური საახალწლო ცეკვები;
o გვალვასთან ბრძოლის რიტუალური წეს-ჩვეულება „ლაზარობა“;
o ბერიკაობა, ყეენობა;
o „ადრეკილაი“, „მელია თელეპია“, „საქშისაი“;
o სართულებიანი ფერხულები;



o გასამხედროებული ასპარეზობანი და ცეკვები;
o ხევსურული ფარიკაობა და კეჭნაობა;

ცეკვები:
o „ლაზური“
o “ყოლსარმა“,   „მხარული“, „განდაგან“
o „ფარცაკუკუ“
o „ხორუმი“
o „ხანჯლური“
o „მთიულური“
o “ცერული“
o “ბაღდადური“, „კინტოური“, „ყარაჩოხლური“
o „არირა“
o „ოღრო-ჩოღრო“
o „დავლური“, “ქართული“.

 ცეკვის ანალიზი (მსჯელობის უნარი)
 მუსიკალური და ქორეოგრაფიული დრამატურგია
 ცეკვის კომპოზიცია (შემადგენელი ნაწილები)
 ფოლკლორული ცეკვის სასცენო დამუშავება
 ცეკვის ჩაწერის სისტემები

ლიტერატურა

1. არქანჯელო ლამბერტი, სამეგრელოს აღწერა, თბ. 1991.
2. გვარამაძე ლ.; ქართული საცეკვაო ფოლკლორი; თბ.; 1997.
3. გვარამაძე ლ.; ქართული ხალხური ქორეოგრაფია; თბ.; 1957.
4. გრიშაშვილი ი.; ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა; თბ.; 1998.
5. ვ. ბარდაველიძე, ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ღვთაება ბარბარ-ბაბარ),

თბ., 1941.
6. თათარაძე ა. ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის ისტორიის საკითხები; თბ.; 1999.
7. თათარაძე ა. - ქართული ხალხური ცეკვა, თბ; 2010. http://folk.gov.ge/wp-

content/uploads/2014/09/37.pdf
8. კოკელაძე გ.; ზოგი რამ ქართულ ცეკვაზე; თბ.; 1977.
9. ითონიშვილი ვ.; ქართლის მთიელთა ყოფა-ცხოვრება; თბ. 1974 .
10. მაკალათია ს.; თუშეთი; თბ. 1933.
11. მაკალათია ს.; მესხათ-ჯავახეთი; თბ.1938.
12. მაკალათია ს.; მთის რაჭა; თბ.1987.
13. მაკალათია ს.; ფშავი; თბ.1985.
14. მაკალათია ს.; ხევსურეთი; თბ. 1984.
15. ფრუიძე ლ.; რაჭა ეთნოგრაფიის თვალით; თბ.; 1986.
16. ქართული ხალხური ცეკვა, შემდგ. უ.დვალიშვილი, ლ.ჭანიშვილი. დამხმ. მეთოდური

სახელმძღვანელო, კენტავრი, თბ. 2017.



17. ჯავრიშვილი დავით, ქართული ხალხური ცეკვა, შემდგ. უ.დვალიშვილი, ბ. ასიეშვილი, თბ.,
2018. http://folk.gov.ge/cekva/

18. ჯავრიშვილი დავით, თვითმოქმედი ქორეოგრაფიული წრის ორგანიზაციული, სასწავლო და
მხატვრული მუშაობა საკლუბო დაწესებულებაში, თბ., 1954.

19. ჯანელიძე დ. ქართული თეატრის ხალხური საწყისები; თბ.; 1948.
20. ჯავრიშვილი დ. - მთიულური ცეკვები, თბ; 1953.
21. ჭანიშვილი რ.; ხალხური ქორეოგრაფიული ხელოვნება მოსწავლე ახალგაზრდობის აღზრდის

სამსახურში; თბ.; 2000.
22. გელიაშვილი ეკატერინე, ორნამენტული სიმბოლიკა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში,

(დის.) 1. EKATERINE GELIASHVILI 3.12.2014.pdf (nplg.gov.ge)
23. Бардавелидзе В.; Дреднеишие религиозные верования и обрядовое графическое искусство

грузинских племен; Тб.1957;
24. Тарасов Н. Классический танец. М., 1981.
25. Ваганова А. Основы классического танца. Л., 1980.
26. Стуколкина Н. Четыре Экзерсиса. М., 1972
27. Ткаченко Т. Работа с танцевальными коллективами. М., 1958.Захаров Р. Искусство балетмейстера.

М., 1954.
28. Смирнов И. Работа балетмейстера над хореографическим произведением. М., 1979.
29. Смирнов И. Искусство балетмейстера. М., 1986.
30. Захаров Р. Сочинение танца. М., 1983.
31. Захаров Р. Беседы о танце. М., 1963.
32. Захаров Р. Записки балетмейстера. М., 1976.
33. Выготский Л.С. Психологиа искуства. Ростов-на-Дону:Феникс,1998.
34. Понамарев Я.Л.  Психология творчества и педагогика.-М.Педагогика.1976
35. ГРИГОРОВИЧ   Ю.  ВАЛЕТ-энциклопедия.  . М.-1981.QQ
36. Лисициан С. Запись движений. М.- Л.,1940.

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)
ქართული ხალხური სასიმღერო და სამგალობლო ხელოვნება

სამოტივაციო განაცხადი

ფაკულტეტი: -------------------------------------------------------------------------------



პირადი მონაცემები
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
განათლება (უნივერსიტეტი,
ფაკულტეტი)
გამოცდილება
მისამართი
ელ-ფოსტა
ტელ. ნომერი
სამსახური
საჭიროების შემთხვევაში
დამატებითი ინფორმაცია

საკვლევი/სამუშაო თემის (ინტერესის სფეროს) სათაური:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

რეფერატული ნაშრომის გეგმა:
(გთხოვთ, საკვლევი/სამუშაო თემა წარმოადგინოთ შემდეგი ქვესათაურების მიხედვით)

• სამოტივაციო ნაწილი

• საკვლევი თემა/პრობლემა და მისი აქტუალურობა

• საკვლევი თემის სპეციფიკა და საჭირეობის მიზეზები

• მიზნები (საკვლევი თემის ქვეთავები, ნიშნულები/შრეები)

• კვლევის მეთოდოლოგიის თქვენეული ხედვა

• ლიტერატურის პირველადი მიმოხილვა

სარეფერატო ნაშრომის რაოდენობა უნდა შედგებოდეს 3 დან 4 გვერდამდე.
წერის სტილი: ფონტი 12, ველი 2,5სმ. (მარცხ.), 2სმ. (მარჯვ.), ხაზებს შორის სივრცე 1.5.

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა - მხატვრული კინოს რეჟისურა



 გამომცდელის მიერ შერჩეული ფილმის ერთი ეპიზოდის სტრუქტურული ანალიზი( წერა).

 აბიტურიენტებმა გამოცდამდე უნდა წარმოადგინონ საკუთარი შემოქმედებითი პორტფოლიო.

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

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 (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

კინო-ტელე ოპერატორი

აბიტურიენტმა საბუთებთან ერთად უნდა შემოიტანოს:

1. თავისი გადაღებული სამოყვარულო, ან პროფესიული ვიდეონამუშევრები, ფოტოსურათები,
სახვითი და სხვა მხატვრული ფორმების შემოქმედებითი ნამუშევრები, თუკი ასეთი გააჩნია:

2. სამოტივაციო წერილი, თუ რატომ უნდა მას საოპერატორო მიმართულებით მაგისტრატურაში
სწავლა

მისაღები გამოცდა შედგება გასაუბრებისგან საერთო განათლების, კინოსა და კერძოდ
კინოსაოპერატორო ხელოვნებასთან დაკავშირებულ თემებზე; გასაუბრებაზე აბიტურიენტს დაესმება
შეკითხვები მსოფლიო და ქართული კინოს ისტორიიდან, კინოსაოპერატორო პროფესიასთან და
სახვით ხელოვნებასთან დაკავშირებულ თემებზე. გასაუბრებისას გამოვლინდება აბიტურიენტის
საერთო განათლების, აგრეთვე - კინო-ტელე ტექნიკის ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების დონე.

ლიტერატურა:



პიტერ უორდის წიგნი "კადრის კომპოზიცია კინოსა და ტელევიზიაში"

ზვიად დოლიძე - «მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია - უხმო კინო» (თბ. 2008)

ზვიად დოლიძე - მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია 1930-1960-იანი წლები

ლელა ოჩიაური, მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი რაზმაძე - უახლესი ქართული მხატვრული კინო

Майк Гудридж, Тим Грирсон - Профессия Кинооператор – из серии «Лучшие мастерклассы» -თარგმანი
ინგლისურიდან

ყველა ჩამოთვლილი წიგნი არის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში

ხელოვნების ისტორია და თეორია - თეატრმცოდნეობა

ქართული თეატრის ისტორია

1. ქართული თეატრის საწყისები ( ბერიკაობა , ყეენობა, სახიობა)
2. XVIII საუკუნის ქართული თეატრი
3. XIX საუკუნის ქართული თეატრი
4. დავით კლდიაშვილი დრამატურგია
5. კოტე მარჯანიშვილი
6. სანდრო ახმეტელი
7. პოლიკარპე კაკაბაძის დრამატურგია
8. აკაკი ხორავა
9. აკაკი ვასაძე
10. ვერიკო ანჯაფარიძე
11. სერგო ზაქარიაძე
12. უშანგი ჩხეიძე
13. მიხეილ თუმანიშვილი

ლიტერატურა:

1. დიმიტრი ჯანელიძე - ,,სახიობა“ წიგნი I,II,III
2. ვასილ კიკნაძე ,,ქართული დრამატული თეატრის ისტორია “. ტომი I.



3. დავით კლდიაშვილი - პიესები (,,დარისპანის გასაჭირი“, ,,ირინეს ბედნიერება“, „უბედურება“).
4. ეთერ გუგუშვილი - ,, კოტე მარჯანიშვილი“.
5. ვასილ კიკნაძე - ,,სანდრო ახმეტელი“.
6. პოლიკარპე კაკაბაძწე - პიესები ( ,, ყვარყვარე თუთაბერი“, ,,კახაბრის ხმალი“, ,,სამი ასული“).
7. ნოდარ გურაბანიძე - ,, მიხეილ თუმანიშვილის თეატრი“.

ხელოვნების ისტორია და თეორია - კინომცოდნეობა

კინოს ენა და სტრუქტურა

1 კინოს საწყისები, კინოს ძირითადი სახეობები და მათი მახასიათებელები

2 ექსპრესიონიზმი

3 ფრანგული ავანგადი

4 რუსული/ქართული ავანგარდი

5 ამერიკული რეალისტური კინო

6 ნეორეალიზმი

7 ახალი ტალღა

8 საავტორო კინოს მახასიათებლები და ძირითადი ავტორები

9 ახალი გერმანული კინო

10 დოგმა

11 პოსტმოდერნიზმი

12 თანამედროვე კინოს /ქართული, უცხოური/ ტენდენციები( 2000-2020)

ხელოვნების ისტორია და თეორია - ხელოვნებათმცოდნეობა

ძველი 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



არტჟურნალისტიკა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები

ა) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

ბ) საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება;

გ) შიდასაუნივერსიტო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა შედგება სააპლიკაციო პაკეტისაგან და ინტერვიუსაგან.

სააპლიკაციო პაკეტში უნდა შედიოდეს:

- აპლიკანტის CV (ავტობიოგრაფია),
- სამოტივაციო წერილი (ესე), რომელშიც აპლიკანტი აღწერს პროგრამაზე სწავლის

გაგრძელების მოტივაციას;
- ინტერვიუ/გასაუბრება, რითაც დგინდება აპლიკანტის მომზადების დონე და უნარი
- სასურველია, აპლიკანტმა წარმოადგინოს ადრინდელი ნაშრომი/პროექტი/სტატია, რომელიც

საუკეთესოდ ასახავს აკადემიური წერისთვის საჭირო კომპეტენციებს.
- იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი წარმოადგენს არტჟურნალისტიკის ან მედიაარტის სფეროში

მანამდე შესრულებულ თეორიულ ან პრაქტიკულ ნამუშევარს (სტატიის , დადებითი
შეფასების შემთხვევაში, თავისუფლდება გასაუბრებისგან.

სააპლიკაციო პაკეტის შეფასების კრიტერიუმები

ანალიტიკური აზროვნების უნარი 15
მეტყველების კულტურა 10
წერის კულტურა 15
კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი 10
არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი 10
თხრობის ორგანიზების უნარი 10
შემოქმედებითი აზროვნების უნარი 15
ზოგადი კომპეტენციები და სახელოვნებო
დარგების ცოდნა

15


