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-III 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. გიორგიI, ბაგრატIV (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. 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-19ს. 60-80-იანი წწ. რეფორმები
36. რუსეთ-თურქეთის 1877-78 წწ. ომი და საქართველო
37. ეროვნული მოძრაობა XIX ს. 90-იან წლებში. ილია ჭავჭავაძის მემკვიდრეობის
საკითხი
38. რუსეთის 1905-1907 წწ. რევოლუცია და საქართველო
39. საქართველოს და მოუკიდებლობის აღდგენა
40. საქართველო 1918-21 წლებში (საშინაო პოლიტიკა)
41. საქართველო 1918-21 წლებში (საგარეო პოლიტიკა)
42. საქართველოს ანექსია რუსეთის მიერ
43. 1924 წლის აჯანყება
44. ქართული კულტურა 1918-21 წლებში

ლიტერატურა:
1. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. I – IV, თბ. 1971, 1973, 1979
2. საქართველოს ისტორია, ტ. I – IV, თბ. 2012
3. საქართველოს ისტორია, თბ. 2007
4. ვ. სილოგავა, კ. შენგელია, საქართველოს ისტორია, თბ. 2006

5. ნ. ასათიანი, საქართველოს ისტორია, თბ. 1991
6. მ. სანაძე, თ. ბერაძე, საქართველოს ისტორია, ტ. I, თბ. 2003
7. მ. ვაჩნაძე, ვ. გურული, საქართველოს ისტორია XIX საუკუნე, თბ. 2004
8. მ. ვაჩნაძე, ვ. გურული, საქართველოს ისტორია XX საუკუნე, თბ. 2003

საკითხები დოქტორანტურისათვის მსოფლიო ისტორია

1. ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის პრობლემები;
2.

ძველი საბერძნეთის სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემის ძირითადი

მახასიათებლები;
3. დიდი ბერძნული კოლონიზაცია და საქართველო;
4. ელინისტური სამყარო და საქართველო;
5. რომის რესპუბლიკის აზიური პოლიტიკა;
6.

რომი და ადრეული ქრისტიანობა;

7. ევროპის ქვეყნების შუა საუკუნეების პოლიტიკური ისტორიის საკითხები;
8. შუა საუკუნეების მსოფლიოს ისტორიის საკითხები
9. ევროპისა-ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის აქტუალური
საკითხები;
10. აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის აქტუალური
საკითხები;
11. კავკასიის ქვეყნების ისტორიის აქტუალური საკითხები;
12. მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის აქტუალური
საკითხები;
13. მსოფლიო ისტორიის აქტუალური პრობლემები XXI საუკუნის დასაწყისში;
14. წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციები(გაერო, ნატო, იუნესკო, ისლამური
ქვეყნების კონფედერაცია; არაბული ქვეყნების ლიგა) და მათი ადგილი მსოფლიო
პოლიტიკაში;

საკითხები დოქტორანტურისათვის მახლობელი
აღმოსავლეთის ისტორია

1. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის პრობლემები XX საუკუნის დასაწყისში;
2. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის პრობლემები პირველი მსოფლიო ომის
პერიოდში;
3. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები ომთა შორის პერიოდში;
4. მეორე მსოფლიო ომი და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემები;
5. მახლობელი აღმოსავლეთი მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს და ომისშემდგომ
წლებში ;
6. თანამედროვე ირანი და მისი საკითხები;
7. თანამედროვე თურქეთის პოლიტიკური საკითხები;
8. თანამედროვე არაბული ქვეყნები ;
9. მახლობელი აღმოსავლეთის კონფლიქტები, სიონიზმის საფუძვლები ;

10. მსოფლიო რელიგიები და მათი ისტორიული როლი მახლობელი აღმოსავლეთის
ქვეყნებში ;
11. ისლამური რადიკალიზმი. ისლამური ფუნდამენტალიზმის წარმოქმნის მიზეზები და
ძირითადი მიმართულებები ;
12. არაბული ნაციონალიზმი და პოლიტიკური ისლამი ;
13. მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზნები და
მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე;
14. მახლობელი აღმოსავლეთის რეგონების, ქალაქებისა და სოფლების ისტორია.

