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ÎÅ ÆÏÁ ÚÒÏ ÒÙÑÅÞÌ ÏÁ ÚÒ ÏÌ

„ÏÕÏ ÄÒ ÃÏ ÍÏÀ ÄÅ ÞÒÌ“
ÙÒÃ ÍÒÌ ÀÏ ÎË

ÌÊË ÄÒÌ ÞÒÞ ÄÒ Ë ÀÅ ÊÒÌ ÙÒÃ ÍÏ ÆÒ ÔËÍ ÆÒÌ
ØÅ ÌÏÂ ÌÅ ÞÏÆ ÃÀÏ ÂÏ ÇËÞÀ ÕÅÄ ÈË ÙÅ ÎÅÞÌ 

ÅÁ Ì Ê ÄÓ ÇÒ ÓÎ ÔÏ ÌÏÆ!  
„ÈÌËÔ ÄÒË ÄÒ ÜÅ ÎÏ ÜÓ ÎÒÌ ÊÄÏ ÌÒ ÊË ÌÅ ÞÒ“

20-ÜËÈÅÓÄÒ, ÅÎ ÀÒ ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ.  
ÌÏÑ ÈÏÙ ÂÒ ÄË ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ — „ÎÏ ÏÎÒÌ ÎÏ“

50-ÜËÈÅÓÄÒ, ÅÎ ÀÒ ÜË ÈÒ — 11 ÄÏ ÎÒ. 

èìëô äòë äò üå îï üó îòì êäï ìò êë ìå þòì ìå îò òì ðòî âå äò
üë èòì (âòá üëî ¸ò ó ãë — „ðï îò çòì éâàòì è øëþ äòì üï ûï îò“) æï
ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æò òì — „îï ïîòì îï“ ðòî âå äò üë èòì
(èìëô äò ëì øâò æò ìï ëú îå þï) õåä èë ùå îòì àïí õï ãïæ èë -
îòúõåà èòè æò íï îå ùäòì 5 èïî üïè æå, øåè æåã îåê âò çò üåþ çå: 

øðì „ïõï äò ãï íïà äå þï“ 202058735
ì/ì  þï çòì þïí êò, ï/ï GE46BS00000000236563 

þïí êòì êë æò: CBASGE22 

ØÅ ÌÏÛ ÄÅ ÞÅ ÄÒÏ ÅÎ À Æ ÎË Ó ÄÏÆ ÃÏ ÈË Ò ÙÅ ÎËÀ 
ÎÏÈÆÅÍÒÈÅ ÜËÈÒ ËÎÒ ÂÅ ÌÅ ÎÒ Ò ÆÏÍ. 

ÃÏÆ ÈË ÎÒÚÕ ÂÒ ÌÏÌ ÏÓÚÒ ÄÅÞ ÄÏÆ ÈÒ Ó ÀÒ ÀÅÀ ÁÏ ÄÏ ÁÒ, 
ÎÏ Ò Ë ÍÒ, ÌË ÔÅ ÄÒ, ÌÊË ÄÏ, ÌÏ ÕÅ ÄÒ ÆÏ ÃÂÏ ÎÒ. 

ØÅ ÌÏÛ ÄÅ ÞÅ ÄÒÏ ÒÍ ÆÒ ÂÒ ÆÓ Ï ÄÓ ÎÒ ÕÅÄ ÈË ÙÅ ÎÅ ÞÒÚ!

èìóî âå äå þò æïã âò êïâ øòî æòà üå äå ôë íåþ çå: 
95 80 23; 890 95 80 23; 877 13 22 83. 

ãïçåàòì õåäèëèùåîàï 
ìïñóîïæéåþëæ

åî àò ï íò åîëâ íó äò ãï èëú æå þò 2011
ãàïâïçëþà òíôëîèïúòïì, ïþòüóîòåíüàï îåãòìüîïúòòì, ìïõåäèùòôë ìïìùïâäë ãîïíüòì

ãïúåèòì ùåìòì, ìïãïèëúæë ðîëúåìòì, ïðåäïúòòìï æï ìõâï ìïêòàõåþòì øåìïõåþ
რა უნდა გაითვალისწინოს აბიტურიენტმა განაცხადის (სარეგისტრაციო ანკეტის)

შევსებისას?
• თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ თქვენი არჩევანი საბოლოოა, ნუ აჩქარდებით და

განაცხადი შეავსეთ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ (მაგრამ რეგისტრაციის
დასრულებამდე).

• ყურადღებით შეავსეთ განაცხადი, რადგან მითითებული საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და გამოცდების ჩამონათვალი აღარ შეიცვლება!

• სანამ განაცხადის შევსებას შეუდგებით, ცალკე ფურცელზე ამოიწერეთ საჭირო
ინფორმაცია, გადაამოწმეთ საგა ნმა ნათ ლებლო პროგრამის შესაბამისი კოდები და მხოლოდ
ამის შემდეგ გადაიტანეთ განაცხადის ფორმაში!

• შესაბამის გრაფებში გადაიტანეთ თქვენს პირადობის მოწმობაში (ან სხვა დოკუმენტში)
მოცემული თქვენი სახელი, გვარი, მოწმობის სერია და პირადი ნომერი, ასევე სხვა
საკონტაქტო ინფორმაცია.

• ზუსტად განსაზღვრეთ თქვენ მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამების რიგითობა!
ჩამონათვალში ცვლილების შეტანა აღარ მოხდება!

• დაკვირვებით გადაიტანეთ აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების, ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ან პროფესიული პროგრამის კოდები (და არა
დასახელებები), დაკვირვებით მონიშნეთ გამოცდები, რომელთა ჩაბარებასაც აპირებთ,
რადგან განაცხადში მითითებული გამოცდების ჩამონათვალი აღარ შეიცვლება!

• კარგად დაფიქრდით, თუ რომელი უცხოური ენის ჩაბარება გსურთ ან რომელ ენაზე
აბარებთ დანარჩენ გამოცდებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა, რადგან
განაცხადში მითითებული არჩევანი საბოლოოა და ის აღარ შეიცვლება! გახსოვდეთ: თქვენ
შეგიძლიათ აირჩიოთ მხოლოდ ერთი უცხოური ენა; თუ საგანმანათლებლო პროგრამას
მითითებული აქვს კონკრეტული უცხოური ენა, თქვენ ვალდებული ხართ ეს გამოცდა
ჩააბაროთ. თუ საგანმანათლებლო პროგრამამ არ მიუთითა კონკრეტული უცხოური ენა ან
მიუთითა რამდენიმე, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ- ერთი.

• ყურადღება მიაქციეთ, ხომ არ გაზარდა უმაღლესმა სასწავლებელმა მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი რამდენიმე ან კონკრეტული გამოცდისათვის.

• სწორად მიუთითეთ საგამოცდო ქალაქი – ქალაქის შეცვლის უფლება აღარ გექნებათ.
განაცხადის შევსებისას აბიტურიენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს:
– აკრედიტებულია თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამა;
– კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის მხოლოდ 100-პროცენტიანი

დაფინანსებაა გათვალისწინებული თუ ნაწილობრივი (70%; 50%; 30%) დაფინანსებაც გაიცემა;

– უმაღლესი სასწავლებლის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამზე ჩასაბარებელი
გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტი;*

– საგანთა პრიორიტეტი.**
* უმაღლესი სასწავლებელი კოეფიციენტების მინიჭებით განსაზღვრავს საგანმანათლებლო

პროგრამისათვის მეტად თუ ნაკლებად პრიორიტეტულ საგამოცდო საგნებს (იხ. ჩარიცხვა).
საკონკურსო ქულები სწორედ კოეფიციენტების მიხედვით დაითვლება.

** საგანთა პრიორიტეტის გათვალისწინება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ორი ან მეტი
აბიტურიენტი დააგროვებს ერთნაირ საკონკურსო ქულას საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის გამოყოფილი ადგილების მიჯნაზე.

მაგალითად: კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არის 20 ადგილი. ცხადია, უნდა
ჩაირიცხოს საუკეთესო შედეგის მქონე 20 აბიტურიენტი, მაგრამ მე-20 პოზიციაზე აღმოჩნდა
ორი ზუსტად ერთნაირი საკონკურსო ქულის მქონე აბიტურიენტი. ამ შემთხვევაში
უპირატესობა მიენიჭება მას, ვისაც უფრო მაღალი შეფასება ექნება პრიორიტეტულ გამოცდაში.

ასევე უნდა გაითვალისწინოთ:
– საგანმანათლებლო პროგრამაზე არსებული ადგილების რაოდენობა;
– საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების საფასური;
– ორი არჩევითი გამოცდის მითითების შემთხვევაში ამ გამოცდებისათვის დაწესებული

კვოტები;
– თუ რომელ ქალაქში მიმდინარეობს სწავლა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით.
რეგისტრაციის სკოლაში ან რესურსცენტრში გავლის შემთხვევაში რა უნდა მიუთითოს

აბიტურიენტმა განაცხადში?
განცხადებაში აბიტურიენტმა უნდა მიუთითოს:
– საკუთარი რეკვიზიტები (სახელი, გვარი, მოწმობის ნომერი და ა.შ.);
– საკონტაქტო ინფორმაცია (ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი);
– ჩასაბარებელი გამოცდების ჩამონათვალი;
– შერჩეული პროგრამის კოდები სასურველი არჩევანის რიგითობის მიხედვით (პირველ

ნომრად უნდა მიუთითოთ ყველაზე სასურველი პროგრამა, შემდეგ მომდევნო და ა.შ.);
– ქალაქი, სადაც გსურთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება;
– რაიმე ფუნქციონალური დარღვევის შემთხვევაში (მო ტო რული, სმენითი, მხე დვ ე ლ ობ ი -

თი და სხვ.) ივსება განაცხადის შესაბამისი გრაფა. საბუთებს თან უნდა ერთვოდეს ექიმის მიერ
გა ცემული შესაბამისი ცნობა.

ãàïâïçëþà òíôëîèïúòïì 
ìüó æåí üå þòì ìïã îïí üë êëí êóî ìòì à âòì
îåãòìüîïúòòì øåìïõåþ æï üåìüòì íòèóøì.

ïþòüóîòåíüàï ìïñóîïæéåþëæ!
ÃÀÏ ÂÏ ÇËÞÀ ØÅÌ ÙË ÎÅ ÞÏÌ ÏÞÒ ÜÓ ÎÒ ÅÍ Ü ÀÏ ÚÍË ÞÏÎ ØÒ

ÃÂÅÎÆÒ 6-9

ÃÂÅÎÆÒ 3

áïî à âå äò 
ðå æï ãë ãå þòì
àâï äòà 
æï íï õó äò
„æò æò 
ïæ îë íó äò
êë äï ò æå îò“
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გამოცდებამდე ან გამოცდების პერიოდში ინფექციური დაავადების აღმოჩენის
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ან საგამოცდო
ცენტრს გამოცდების დაწყებამდე მაინც, რათა ცენტრმა უზრუნველყოს მათთვის სპეციალური
პირობების შექმნა.

გახსოვდეთ, რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აბიტურიენტს არ აქვს უფლება
შეცვალოს განაცხადში მითითებული მონაცემები, გარდა ტექნიკური მონაცემებისა (სახელი,
გვარი, მამის სახელი, დაბადების წელი, საფოსტო მისამართი, ტელეფონი, პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობის რეკვიზიტები).

აბიტურიენტმა განაცხადის შევსებისას შეცდომის დაშვების შემთხვევაში არ უნდა
გადაასწოროს განაცხადში გაკეთებული ჩანაწერი – ასეთ შემთხვევაში უნდა შეივსოს ახალი
განაცხადი!

მას შემდეგ, რაც აბიტურიენტი ჩააბარებს შევსებულ განაცხადსა და სხვა საჭირო საბუთებს,
განაცხადში მითითებული პროგრამები, მათი რიგითობა, მონიშნული გამოცდების
ჩამონათვალი, გამოცდის ჩაბარების ენა და საგამოცდო ქალაქი აღარ შეიცვლება!

რა საბუთები უნდა ერთვოდეს განაცხადს, თუ აბიტურიენტი რეგისტრაციას სკოლაში ან
რესურსცენტრში გაივლის?

განაცხადს უნდა დაერთოს:
• ფერადი ფოტოსურათი – 3X4;
• პასპორტის ან მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი მისივე დედნის წარდგენით.
• საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი განათლების

დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი მისივე დედნის წარდგენით. იმ შემთხვევაში, თუ
აბიტურიენტი დამამთავრებელ კლასში სწავლობს – სკოლის დირექტორის მიერ გაცემული
ცნობა, რომ პირი სწავლობს სრული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
დამამთავრებელ კლასში; ან ცნობა გაცემული სკოლიდან ან რესურსცენტრიდან, რომ პირი
დარეგისტრირებულია დამამთავრებელი კლასის ექსტერნის გამოცდებზე; ან თუ პირს აქვს
უმაღლესი განათლება, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. იმ
შემთხვევაში, თუ პირი არის სტუდენტი, ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე -
ბულებიდან, რომ ის სწავლობს ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

• ნოტარიალურად დამოწმებული დოკუმენტი, თუ ზემოაღნიშნული დოკუმენტები
უცხოურ ენაზეა წარმოდგენილი.

სად უნდა წარადგინოს აბიტურიენტმა ცნობა ფუნქციონალური დარღვევის არსებობის
თაობაზე?

აბიტურიენტმა ფუნქციონალური დარღვევის არსებობის ცნობა გამოცდების ეროვნულ
ცენტრში უნდა წარადგინოს იმის მიუხედავად, ინტერნეტით გაიარა რეგისტრაცია თუ
სკოლაში (პუნქტში).

რომელ ქალაქებში გაიხსნება საგამოცდო ცენტრები?
საგამოცდო ცენტრები გაიხსნება შემდეგ ქალაქებში:
ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ქუთაისი, ახალციხე, გორი, თბილისი, რუსთავი,

თელავი, სიღნაღი, ხულო.
რა შემთხვევაში გაუქმდება აბიტურიენტის განაცხადი?
აბიტურიენტის განაცხადი უქმდება, თუ მან:
• დაწერა განცხადება და მოითხოვა განაცხადის გაუქმება;
• ვერ ჩააბარა სკოლის გამოსაშვები გამოცდები და ვერ მიიღო სრული ზოგადი განათლების

დამადასტურებელი ატესტატი;
• 20 ივნისამდე არ წარმოადგინა უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების

დოკუმენტი.
ყველა აბიტურიენტის განაცხადი ელექტრონული ფორმით განთავსდება გამოცდების

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.
იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში ცენტრის

ბრალეულობით დაშვებულია შეცდომა, ცენტრი აბიტურიენტის მიმართვის შემთხვევაში
შეასწორებს მას. თუ აბიტურიენტმა შესაბამისი წლის 20 ივნისამდე არ მიმართა ცენტრს,
ძალაში რჩება საგანმანათლებლო პროგრამების ის რეიტინგული ჩამონათვალი, რომელიც
საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათთან ერთად ეგზავნება აბიტურიენტს.

სავალდებულო და არჩევითი გამოცდები
რამდენი გამოცდის ჩაბარებაა აუცილებელი უმაღლეს საგანმანათლებლო და წე სე ბუ -

ლებებში აკადემიურ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად?
აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მიზნით

აბიტურიენტი აბარებს 4 გამოცდას – აქედან 3 სავალდებულოსა (ქართული ენა და
ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხოური ენა) და 1 არჩევითს – შემდეგი საგნებიდან:
ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, იმ საგანს,
რომელსაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კონკრეტული პროგრამისთვის
ითხოვს.

როგორ უნდა მოიქცეს აბიტურიენტი, თუ საგანმანათლებლო პროგრამამ მიუთითა ერთი ან
რამდენიმე უცხოური ენა?

• აბიტურიენტი ვალდებულია, ჩააბაროს ის უცხოური ენა, რომელსაც საგანმანათლებლო
პროგრამა მოითხოვს.

• საგანმანათლებლო პროგრამის მიერ ორი ან მეტი უცხოური ენის მითითების შემთხვევაში
აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს ერთ-ერთი უცხოური ენის გამოცდა
დასახელებულთაგან, რომელსაც თავად აირჩევს.

• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამა
უფლებამოსილია, არ აირჩიოს გამოცდა კონკრეტულ უცხოურ ენაში. ამ შემთხვევაში ამა თუ
იმ უცხოური ენის გამოცდის არჩევის უფლება აბიტურიენტს ენიჭება.

• აბიტურიენტი სარეგისტრაციო განცხადებაში უთითებს მხოლოდ ერთ უცხოურ ენას.
 არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულებს უფლება აქვთ რუსული აირჩიონ

უცხოურ ენად.
როგორ უნდა მოიქცეს აბიტურიენტი, თუ საგანმანათლებლო პროგრამამ მიუთითა ორი ან

მეტი არჩევითი საგანი?
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას კონკრეტული საგანმანათლებლო

პროგრამისთვის შეუძლია აირჩიოს არა ერთი, არამედ რამდენიმე (ყველა) არჩევითი საგანი და
დააწესოს მინიმალური კვოტა თითოეული გამოცდით მისაღები კონტინგენტისათვის. ამ
შემთხვევაში აბიტურიენტი ვალდებულია ჩააბაროს დასახელებულთაგან ერთ-ერთი საგნის
გამოცდა, რომელსაც თავად აირჩევს (აბიტურიენტს უფლება აქვს ჩააბაროს ყველა საგნის
გამოცდა). 

მაგალითად: სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა
აცხადებს, რომ მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობაა 150, ამასთან
საგანმანათლებლო პროგრამამ მეოთხე გამოცდად აირჩია ქიმია და ბიოლოგია და განსაზღვრა,
რომ 150-დან 120 ადგილზე მიიღებს აბიტურიენტებს, რომლებმაც ჩააბარეს ბიოლოგია,
დანარჩენ 30 ადგილზე კი იმ აბიტურიენტებს, რომლებმაც ჩააბარეს ქიმია. აბიტურიენტი
ქიმიისა და ბიოლოგიის გამოცდებიდან ირჩევს ერთ-ერთს. ვთქვათ, იმ აბიტურიენტთაგან,
რომლებმაც ამ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გააკეთეს განაცხადი და მეოთხე
გამოცდად ბიოლოგია ჩააბარეს, ჩაირიცხა მხოლოდ 100 აბიტურიენტი. დარჩენილი 20
ადგილი შეივსება იმ აბიტურიენტებით, რომლებიც ამავე საგანმანათლებლო პროგრამაზე
აბარებდნენ მეოთხე გამოცდად ქიმიას და თავდაპირველად არ ეყოთ ქულები ამ
გამოცდისთვის გამოყოფილ ადგილებზე ჩასარიცხად.

რამდენი გამოცდის ჩაბარებაა აუცილებელი სახელოვნებო და სასპორტო საგან მა ნათ ლე ბ -
ლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად?

საშემსრულებლო ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების
მსურველებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდამდე უნდა გაიარონ შესაბამისი კონკურსი
(შემოქმედებითი ან სპორტული ტური, რომლისთვისაც რეგისტრირდებიან უშუალოდ
უმაღლეს სასწავლებელში) და ჩააბარონ:

ა) 3 სავალდებულო გამოცდა (ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხოური
ენა), თუ სასწავლებელმა (საგანმანათლებლო პროგრამამ) მიუთითა მეოთხე, არჩევითი
გამოცდა, აბიტურიენტები ამ გამოცდასაც ჩააბარებენ.

ბ) ზოგადი უნარების გამოცდა სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების
მოსაპოვებლად. ზემოაღნიშნული კონკურსი (შემოქმედებითი ან სპორტული ტური)
ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე. ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად
აბიტურიენტებმა უნდა მიმართონ შესაბამის სასწავლებლებს (ტურების ჩატარების განრიგი
გამოქვეყნდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზეც).

შეუძლია თუ არა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება ქართულის
გარდა სხვა ენაზე?

• აბიტურიენტს უფლება აქვს მათემატიკის, ისტორიის, გეოგრაფიის, ქიმიის, ფიზიკის,
ბიოლოგიის გამოცდა ჩააბაროს რუსულ ენაზე.

• ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელია რუსულ, სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე. 

რამდენი გამოცდის ჩაბარებაა აუცილებელი ქართულ ენაში მომზადების საგა ნ -
მანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად? 

აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ამა თუ იმ უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისათვის გა -
ნსაზღვრულ ადგილებზე, მოუწევთ მხოლოდ ერთი გამოცდის – ზოგადი უნარების ჩაბარება
სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე. ეს აბიტურიენტები ერთმანეთს გაუწევენ კონკურენციას და
ჩარიცხვის შემთხვევაში ისწავლიან 1 წელი (60 კრედიტი) ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამაზე. ამ პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის
მიღების შემდეგ სტუდენტები, დამატებითი გამოცდების გარეშე, თავიანთი არჩევანის
შესაბამისად სწავლას გააგრძელებენ უმაღლესი დაწესებულების ბაკალავრიატის (4 წელი – 240
კრედიტი), დიპლომირებული სტომატოლოგის/ვეტერინარის (5 წელი – 300 კრედიტი) ან
დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამით (6 წელი – 360 კრედიტი).

• ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი და
სომხურენოვანი ტესტების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხვის მსურველები, რომლებიც
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლით აპირებენ სწავლას
საშემსრულებლო ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ვალდებული არიან ერთიან
ეროვნულ გამოცდებამდე გაიარონ შესაბამისი კონკურსი სახელოვნებო ან სასპორტო
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით;

• ეს პროგრამები განკუთვნილია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის.
2011 წელს ექნება თუ არა აბიტურიენტს განაცხადში უმაღლესი პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამების მითითების შესაძლებლობა?
უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც 2011 წლამდე

არსებობდა, გაუქმებულია. ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ და პროგრამების
ჩამონათვალი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება მოგვიანებით.
აბიტურიენტმა, რომელიც აკადემიურ პროგრამებთან ერთად აპირებს პროფესიული
პროგრამის არჩევას, განაცხადი ამ ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდეგ უნდა შეიტანოს
(განაცხადების მიღება შეწყდება 25 მარტს).

• აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად აბიტურიენტებს უფლება
აქვთ რეიტინგულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამა ან/და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. ამ შემთხვევაში აბიტურიენტები
აბარებენ ამ პროგრამისთვის განსაზღვრულ ყველა გამოცდას.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის წესი
როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი?
ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის

მოპოვების უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი არ გაიცემა:
• იმ პირებზე, რომლებიც არააკრედიტებულ პროგრამებზე ჩაირიცხებიან;
• იმ პირებზე, რომლებსაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ერთხელ მიღებული აქვთ

ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარის საგანმ ანათ -
ლებლო პროგრამაზე;

• იმ პირებზე, რომლებმაც დააგროვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებისათვის
საკმარისი ქულა, მაგრამ ვერ მოიპოვეს 2011 წელს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის
უფლება;

• იმ პირებზე, რომლებმაც ვერ გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი საგამოცდო
ბარათში მითითებულ ყველა გამოცდაში (აღნიშნული არ ეხება ქართულ ენაში მომზადების
და აგრეთვე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს).

უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა შესაძლებელია
სახელმწიფოს მიერ სასწავლო გრანტისათვის გამოყოფილი თანხის წლიური მოცულობის არა
უმეტეს 2%-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
განსაზღვრული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით, საერთაშორისო შეთანხმების
საფუძველზე, ან ნაცვალგების პრინციპით.

აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო დაფინანსების წესი:
აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

გაიცემა ყველა გამოცდის (3 სავალდებულო და ერთ-ერთი არჩევითი საგნის) შედეგის
მიხედვით.

აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე საგრანტო (აბსოლუტური) ქულის
დადგენის წესი:

სახელმწიფოს მიერ აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების
დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხის 7% თანაბრად განაწილდება ყოველ არჩევით
საგანზე (ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია –
თითოეულზე 1%). დარჩენილი 93% – პროპორციულად განაწილდება კონკურსის
შესაბამისად, ანუ იმის მიხედვით, თუ რამდენი  აბიტურიენტი აირჩევს ამა თუ იმ არჩევით
გამოცდას.

შემდეგ მიმართულებებზე გაიცემა მხოლოდ 100-პროცენტიანი დაფინანსება:
• სამართალი;
• ჯანდაცვა;
• ბიზნესის ადმინისტრირება, გარდა ტურიზმისა;
• მასობრივი კომუნიკაცია, ჟურნალისტიკა;
• საერთაშორისო ურთიერთობები;
• საჯარო მმართველობა.
ამ მიმართულებებზე ნაწილობრივი დაფინანსება არ გაიცემა!
თუ რომელიმე საგნისათვის გამოყოფილი თანხა ბოლომდე ვერ იქნება ათვისებული,

დარჩენილი რაოდენობა პროპორციულად გადანაწილდება არჩევით საგნებს შორის.
ყველა საგამოცდო საგანს აქვს თავისი წონა (ზოგადი უნარების გამოცდას – 1.5, ხოლო

ყველა სხვა საგამოცდო საგანს – 1). თითოეულ გამოცდაში მოპოვებული სკალირებული ქულა
მრავლდება შესაბამის წონაზე და მიღებული ქულები ჯამდება.

მაგალითად: თუ აბიტურიენტმა მიიღო ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 169,1, ზოგად
უნარებში – 165,7, უცხოურ ენაში – 164,8 და მათემატიკაში – 164,0 ქულა, მისი საგრანტო
(აბსოლუტური) ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: 169,1 + 165,7X1,5 + 164,8 + 164,0= 746,45.
მიღებული ჯამი მრავლდება 10–ზე, ანუ აბსოლუტური საგრანტო ქულა იქნება 746,45X10= 7464,5. 

სახელმწიფოს მიერ სასწავლო გრანტისათვის გამოყოფილი თანხის წლიური მოცულობა
განაწილდება შემდეგი პრინციპით:

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა მოხდება არა ერთიანი რეიტინგული სიის
მიხედვით, არამედ ყოველი არჩევითი საგნისათვის (ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია,
გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) შედგება საგრანტო (აბსოლუტურ) ქულაზე
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ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÄÒ ÜÅ ÎÏ ÜÓ ÎÒÌ ÒÍ Ì -
ÜÒ ÜÓ ÜÒÌ ÃÏ ÈËÈ ÚÅÈ ÄË ÞÏÈ ÆÏ -
ÞÅŸ ÆÏ ÀÏ ÈÏÎ ÍÓ ÚÓ ÞÒ ÛÒÌ 

„ùå îò äå þò 
äò üå îï üó îò ìï 

æï êóä üó îòì 
øå ìï õåþ“

ÊÎÅ ÞÓ ÄÒ ÅÛÉ Â ÍÅ ÞÏ ÞÏ ÎÏ ÀÏØ -
ÂÒ ÄÒÌ, ÞÏ Ò ÎË ÍÒÌ, ÒÄÒ ÏÌ, ÏÊÏ ÊÒÌ,
ØÅÁ Ì ÐÒ ÎÒÌ ÆÏ ÌÕÂÏ ÀÏ ØÅ ÈËÁ ÈÅ -
ÆÅ ÞÏÌ; ÒÂÏ ÍÅ ÈÏ ÷Ï ÞÅ ÄÒÌ ÈÀÏÎ Ã È -
ÍÅ ÄË ÞÒÀ ÕÅ ÄËÂ ÍÅ ÞÏÌ. ÙÅ ÎÒ ÄÅ -
ÞÒÌ ÍÏ ÙÒ ÄÒ ÅÕÅ ÞÏ ÆÒ ÆÒ ÁÏÎ À ÂÅ -
ÄÒ ÔÒ ÄË ÌË ÔË ÌÒÌ ØÏÄ ÂÏ ÍÓ ÚÓ -
ÞÒ ÛÒÌ, ÎË ÃËÎÚ ÐÒ ÎËÂ ÍÅ ÞÒÌ ÙÏÎ -
ÈË ÷Å ÍÏÌ. 

ðåü îå øë àï ûòì ìï õå äë þòì
àþò äò ìòì 

ìï èå æò úò íë ïêï æå èòï

èå æò úò íòì ôï êóä üå üò, ìðå úò ï äë þå þò:
Ø ÌÏÈ ÊÓÎ ÍÏ ÄË ÌÏÁ ÈÅ — 360 ÊÎÅ ÆÒ ÜÒ;
Ø ÌÜË ÈÏ ÜË ÄË ÃÒÏ — 300 ÊÎÅ ÆÒ ÜÒ.

n ìï èå æò úò íë ïêï æå èò òì æï ìõâï óèïé äå ìò ìïì ùïâ äåþ äå -
þòì èå æò úò íòì ôï êóä üå üòì êóî ì æïè àïâ îå þó äåþì ìï øó ï -
äå þï åû äå âïà, ìùïâ äï ãï ïã î ûå äëí ìï èå æò úò íë ïêï æå èò ï øò
ïî ìå þóä ïê îå æò üå þóä ìï îå çò æåí üë ðîëã îï èåþ çå: èå ï -
íë þï-ãò íå êë äë ãò ï øò, êïî æò ë äë ãò ï øò, ìï èå æò úò íë îå ï þò -
äò üï úò ï ìï æï ìðëî üòì èå æò úò íï øò, æåî èï üë âå íå îë äë ãò -
ï øò, àå îï ðò óä ìüë èï üë äë ãò ï øò.

n ìï êó àï îò æï ïôò äò îå þó äò êäò íò êó îò þï çå þò, èæò æï -
îò þòþ äò ë àå êï, ìüó æåí üå þòì ìüï ýò îå þï ìïçé âïî ãï îåà.

n ðåü îå øë àï ûòì ìï õå äë þòì àþò äò ìòì ìï èå æò úò íë ïêï -
æå èòï ìï èå æò úò íë ãï íïà äå þòì ìï åî àï øë îò ìë æò îåá üë îò -
òì (IMED-FAIMER) ùåâ îòï.

ÈÒ ÌÏ ÈÏÎ ÀÒ:
ÁÅ ÀÅ ÂÏÍ ÙÏ ÈÅ ÞÓ ÄÒÌ 51/2.   ÜÅÄ.: 91-24-84 

www.tma.edu.ge

æòð äë èïè æå äò æï æòð äë èòì øåè æ ãë èò 
ìï èå æò úò íë ãï íïà äå þï

åîà óèïé äåì ìïì ùïâ äå þåä øò

ìùë îò  ïî ÷å âï íò 
ùïî èï üå þòì  ìï ùòí æï îòï!

ïþòüóîòåíüàï ìïñóîïæéåþëæ!
ÃÀÏ ÂÏ ÇËÞÀ ØÅÌ ÙË ÎÅ ÞÏÌ ÏÞÒ ÜÓ ÎÒ ÅÍ Ü ÀÏ ÚÍË ÞÏÎ ØÒ, 

ÎÏÈ ÆÅ ÍÒ ÈÅ ÓÈÏÉ ÄÅ ÌÒ ÌÏÌ ÙÏÂ ÄÅÞ ÄÒÌ ÌÏ ÃÏÍ ÈÏ ÍÏÀ ÄÅÞ ÄË ÐÎËÃ ÎÏ ÈÅ ÞÒÌ
ØÅ ÌÏ ÕÅÞ ÃÏ ÈËÁ ÂÅÑ ÍÅ ÞÓÄ ÒÍ ÔËÎ ÈÏ ÚÒ ÏÌ ÀÏÍ ÆÏ ÊÏÂ ØÒ ÎÅ ÞÒÀ.

„ÌÏÇÉ ÂÏË ÌÏÌ ÙÏÂ ÄË ÚÅÍ Ü ÎÒ ÏÍ ÎÒ“ (Á. ÞÏ ÀÓ ÈÒ)
ðîëã îï èï — 1560101  — æï ôò íïí ìå þï  — 100%; 70%; 50%; 30%.
ðîëã îï èï — 1560201 — æï ôò íïí ìå þï — èõë äëæ 100%.
ðîëã îï èï — 1560301 — æï ôò íïí ìå þï — èõë äëæ 100%.

ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄËÌ ÌÏ Ï ÂÒ Ï ÚÒË ÓÍÒ ÂÅÎ ÌÒ ÜÅ ÜÒ, ðîëã îï èï 1310201 —
„ìïï â üë èë þò äë ãçå þò ìï æï ïåîëæ îë èå þòì èøå íåþ äë þï æï åá ì ðó äï üï -
úòï“ íïú â äïæ, óí æï òñëì „ïåîë ðëî üå þòì ïåîëæ îë èå þò ìï æï ãçå þòì
èøå íåþ äë þï æï åá ì ðó äï üï úòï“.

ÞÏ ÀÓ ÈÒÌ ÍÏ ÂÒ ÃÏ ÚÒ ÒÌ ÌÏÌ ÙÏÂ ÄË ÓÍÒ ÂÅÎ ÌÒ ÜÅ ÜÒ, ðîëã îï èï
1400101 — „ìïçé âïë èåú íò å îå þï àï þï êï äïâ îò“ íïú â äïæ, óí æï òñëì
„ìïçé âï ëì íë èåú íò å îå þï àï þï êï äïâ îò“.

ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄËÌ ÌÏ ÕÅÄ È ÙÒ ÔË ÏÃ ÎÏ ÎÓ ÄÒ ÓÍÒ ÂÅÎ ÌÒ ÜÅ ÜÒ
ðîëã îï èï — 0050601 — æï ôò íïí ìå þï — 100%; 70%; 50%; 30%.

დაფუძნებული რეიტინგული სია და კონკრეტული არჩევითი საგნისათვის გამოყოფილი
თანხა ამ რეიტინგული სიის მიხედვით განაწილდება. მაგალითად: სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის მოპოვების მიზნით ერთმანეთს კონკურენციას გაუწევს ყველა ის აბიტურიენტი,
რომელმაც ჩააბარა მათემატიკა, ზუსტად ასევე ერთმანეთს შეეჯიბრებიან აბიტურიენტები,
რომლებმაც ჩააბარეს ქიმია, ან ლიტერატურა და ა. შ.

თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს რამდენიმე არჩევით საგანს, ის სახელმწიფო სასწავლო გრანტს
მოიპოვებს სავალდებულო საგნის გამოცდებისა და იმ არჩევითი საგნის გამოცდის შედეგად
მიღებული სკალირებული ქულების საფუძველზე, რომლითაც ის მიიღებს სწავლის
გაგრძელების უფლებას კონკრეტული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამაზე. თუ აბიტურიენტი ჩააბარებს საგანმანათლებლო პროგრამის
მიერ მოთხოვნილ ორ ან მეტ არჩევით გამოცდას, ის დაფინანსების კონკურსში მონაწილეობას
მიიღებს იმ არჩევით გამოცდაში მოპოვებული სკალირებული ქულით, რომლითაც მეტ
დაფინანსებას მოიპოვებს, მიუხედავად იმისა, რომელი გამოცდის შედეგით მოხდება
ჩარიცხვა ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

როგორ გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი პროფესიული განათლების სა ფე ხუ რი ს ა თ -
ვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე?

სახელმწიფო დაფინანსება, სპეციალურად ამ პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხის
ფარგლებში, ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგის საფუძველზე გაიცემა. ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე 100%-ის ოდენობით.

სტუდენტებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და
მოიპოვონ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლება.

საგამოცდო პროცესი
სად მიიღებენ აბიტურიენტები საგამოცდო ბარათებს?
დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები (მიუხედავად იმისა, ინტერნეტით გაიარეს

რეგისტრაცია თუ არა) საგამოცდო ბარათებს უშუალოდ სკოლებში მიიღებენ, სავარუდოდ, 10-
დან 15 ივნისამდე, სკოლადამთავრებული აბიტურიენტები კი – სარეგისტრაციო პუნქტებში.
ბარათზე მითითებული იქნება საგამოცდო ცენტრი, თითოეული გამოცდის თარიღი და
რეგისტრაციის დაწყების დრო. საგამოცდო ბარათი პირადობის მოწმობასთან ერთად იქნება
აბიტურიენტის საშვი მთელი საგამოცდო პროცესის განმავლობაში.

სად და როდის გაივლიან აბიტურიენტები სახელოვნებო და სასპორტო ტურებს?
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ერთიანი ეროვნული გამოცდების

დაწყებამდე ჩაატარებენ სპეციალურ შემოქმედებით და სასპორტო ტურებს და შესაბამისი
ქულებით შეაფასებენ აბიტურიენტებს. ტურების სახელწოდებებსა და ინფორმაციას მათი
ჩატარების ვადებისა და პროცედურების შესახებ გამოაქვეყნებენ თავად უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები. აღნიშნული ინფორმაცია განთავსდება გამოცდების
ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზედაც.

რა უნდა იქონიოს თან აბიტურიენტმა გამოცდაზე გამოცხადებისას?
– საგამოცდო ბარათი;
– პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; რეგისტრაციის გავლის შემდეგ აბიტურიენტს

მიაცილებენ სამუშაო მაგიდასთან, სადაც იგი მიიღებს საგამოცდო ტესტს.
როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი?
მუშაობის დაწყებამდე აბიტურიენტები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ტესტი არ არის

დაზიანებული, არ აკლია გვერდები და გარკვევით იკითხება. ტესტთან ერთად აბიტურიენტი
მიიღებს პასუხების ფურცელს. ანონიმურობის უზრუნველსაყოფად მასზე დაიკვრება
ინდივიდუალური შტრიხკოდი; განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პასუხების
ფურცლის დაუზიანებლობას. არ შეიძლება მათი დაკეცვა ან დაჭმუჭვნა, რაიმე ჩანაწერის

გაკეთება (რომელიც არ ეხება ტესტის კითხვების პასუხს). დაუზიანებელი ტესტისა და
პასუხების ფურცლის მიღებას აბიტურიენტები დაადასტურებენ სექტორის უწყისში
ხელმოწერით; გამოცდის დაწყებამდე აბიტურიენტებს გააცნობენ მათ უფლება-მოვალეობებს,
ინსტრუქციას, რის შემდეგაც დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა; ყველა საგამოცდო
სექტორში დამონტაჟებული იქნება ვიდეოკამერა, ჩაიწერება მთელი საგამოცდო პროცესი და
შეიქმნება ვიდეოარქივი; საგამოცდო დროის ამოწურვის ან აბიტურიენტის მიერ სამუშაოს
ადრე დასრულების შემთხვევაში კურატორი ამოწმებს აბიტურიენტის ტესტის რვეულის,
პასუხების ფურცლისა და შტრიხკოდის დაუზიანებლობას, რასაც აბიტურიენტი ადასტურებს
უწყისში ხელმოწერით და ამის შემდეგ კურატორს აბარებს ნამუშევარს; საგამოცდო პროცესი
ამით სრულდება. პასუხების ფურცლები ბოლო აბიტურიენტის თანდასწრებით ილუქება და
იგზავნება გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, სადაც ისინი გასწორდება. 

როგორ უნდა მოიქცეს აბიტურიენტი, თუ მიაჩნია, რომ გამოცდის მიმდინარეობისას მის
მიმართ დაირღვა დადგენილი წესები ან პროცედურები?

ასეთ შემთხვევაში აბიტურიენტმა გამოცდის დღის 21:00 საათამდე განცხადებით უნდა
მიმართოს (პროცედურული აპელაცია) საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაციას. განცხადება
საპრეტენზიო საბჭოს გადაეცემა 24 საათის განმავლობაში და განიხილება ხუთი დღის ვადაში.
პასუხს განმცხადებელი ოთხი დღის ვადაში შეიტყობს.

პირველადი შედეგების გამოცხადება
რა შემთხვევაში არ სწორდება ნაშრომი?
ნაშრომი არ სწორდება, თუ:
• აბიტურიენტი პასუხების ფურცელს დააწერს სახელს, გვარს ან პიროვნების იდ ენ -

ტიფიცირების შესაძლებლობის შემცველ რაიმე სხვა ინფორმაციას, მაგ., მეტსახელს! ან
დაახატავს რაიმე სახის ისეთ გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც დაკავშირებული არ არის
ტესტურ დავალებასთან;

• შტრიხკოდი გაფერადებულია ან დაზიანებულია;
• პასუხების ფურცელი შეივსება არა სექტორში დარიგებული, არამედ განსხვავებული კა ლ -

მით;
• აბიტურიენტი საგამოცდო დროის ამოწურვისთანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და არ და ხურ -

ავს ტესტს;
• აბიტურიენტი არ გადაწერს ტესტის პასუხების ფურცელზე მითითებულ სტანდარტულ

ფრა ზას;
• თუ საპრეტენზიო საბჭოს მიერ დადგინდება, რომ აბიტურიენტმა დაარღვია გამოცდის

პრო ცედურა.
სად და როგორ შეიტყობენ აბიტურიენტები პირველად შედეგებს?
გასწორების პროცესის დასრულების შემდგომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის

ვებგვერდზე განთავსდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგები –
აბიტურიენტების მიერ თითოეულ გამოცდაში მიღებული ნედლი ქულა. ყველა აბიტურიენტს
ექნება შესაძლებლობა, ნახოს პასუხების ფურცლები, რომლებიც განთავსდება გამოცდების
ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. აბიტურიენტი სპეციალური საძიებო სისტემის მეშვეობით,
საკუთარი სახელის, გვარის, საიდენტიფიკაციო და პირადი ნომრის მითითებით, შეძლებს
იხილოს და ამობეჭდოს პასუხების ფურცლის ასლი სასურველ საგანში. აბიტურიენტები
საკუთარ შედეგებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითაც მიიღებენ.
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აპელაცია
როგორ ხდება საპრეტენზიო განცხადების შეტანა?
თუ აბიტურიენტი მიღებული ქულებით უკმაყოფილოა, მას შეუძლია გააპროტესტოს

ცალკეულ საგამოცდო საგანში მიღებული შეფასება გამოცდების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში. ამ შემთხვევაში მან უნდა შეავსოს საპრეტენზიო
განაცხადი (ინტერნეტით ან რესურსცენტრში). განაცხადის შევსების უფლება აქვს მხოლოდ
აბიტურიენტს, ხოლო თუ აბიტურიენტი არასრულწლოვანია – მის კანონიერ წარ მო მად გენელს.

სააპელაციო განაცხადის ინტერნეტით შევსებისათვის საჭირო პროცედურები აღწერილი
იქნება შემდეგ ვებგვერდებზე: www.naec.ge; online.naec.ge.

სააპელაციო განაცხადის სპეციალურ პუნქტში ან რესურსცენტრში შევსებისას განაცხადს
თან უნდა დაერთოს დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის საფასური განისაზღვრება 30 ლარის ოდენობით (ერთი
საგნისთვის). გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე:

– სსიპ ,,გამოცდების ეროვნული ცენტრი“;
– ს/კ 202198727;
– სს ,,საქართველოს ბანკი“;
– ბანკის კოდი: 220101502;
– ანგარიში: GE96BG0000000877412000. 
გადახდის შესაძლო საშუალებები და ტარიფები:
1. საქართველოს ბანკის ფილიალებში – საკომისიო 0,5 ლარი;
2. ვებგვერდზე www.ipay.ge – საკომისიო 1 ლარი;
3. ,,აიფეის‘‘ აგენტების ქსელში (საჯარო რეესტრის სააგენტოებში) – საკომისიო 0,5 ლარი;
4. „საქართველოს ბანკის“ ბანკომატების მეშვეობით – საკომისიო 0,5 ლარი;
5. „საქართველოს ბანკის“ თვითმომსახურების ტერმინალით – საკომისიო 0,5 ლარი;
6. ინტერნეტბანკით – საკომისიო 1 ლარი.
გადახდის დანიშნულებაში უნდა ჩაიწეროს აბიტურიენტის გვარი, სახელი, პირადი

ნომერი, პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) სერია და ნომერი.
აბიტურიენტმა საპრეტენზიო განაცხადი უნდა წარადგინოს რესურსცენტრში ან სპეციალურ

პუნქტში. განაცხადში მითითებული უნდა იყოს იმ დავალებების ნომრები, რომელთა
შეფასებასაც აბიტურიენტი არ ეთანხმება. თუ განაცხადში არ იქნება მითითებული დავალებების
ნომრები, სააპელაციო კომისია უფლებამოსილია, მთლიანად გადახედოს ნაშრომს. გასწორებისას
შემოწმდება მთლიანად დავალება და არა დავალების თითოეული კრიტერიუმი.

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის
ოფიციალურ ვებგვერდზე განაცხადის შეტანიდან არა უგვიანეს 25 დღისა. იმ შემთხვევაში,
თუ აპელაციის შედეგად შეიცვლება ნამუშევრის შეფასება, ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან ერთი თვის განმავლობაში შეავსოს თანხის
დაბრუნების მოთხოვნის განაცხადი გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, აქვე შეიტყობთ თანხის
მიღების დროსა და ადგილს.

პირველადი ჩარიცხვები და განაცხადების შეტანა ვაკანტურ ადგილებზე
როგორ გამოიანგარიშება საკონკურსო ქულა თითოეულ აკადემიურ უმაღლეს სა გან მა ნა თ -

ლე  ბლო პროგრამაზე?
საკონკურსო ქულის (რომლის მიხედვითაც ხდება ჩარიცხვა) გამოანგარიშება ხდება

შემდეგნაირად: თითოეული გამოცდის სკალირებული ქულა გამრავლდება საგან მა ნათ ლე ბ -
ლო პროგრამის მიერ მინიჭებულ კოეფიციენტებზე და შედეგები შეჯამდება.

მაგალითად: აბიტურიენტმა მიიღო ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 151,6; ზოგად
უნარებში – 148,3, უცხოურ ენაში – 145,6, მათემატიკაში – 154,0. ამ გამოცდების
კოეფიციენტები ერთ-ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
საგანმანათლებლო პროგრამისათვის შესაბამისად არის 4; 3; 3; 2. ჯამური საკონკურსო ქულა
იქნება 151,6X4 + 148,3X3 + 145,6X3 + 154,0X2 = 606,4 + 444,9 + 436,8 + 308,0 = 1796,1. სხვა საგა ნ -
მანათლებლო პროგრამისათვის, თუ მას განსხვავებული კოეფიციენტები აქვს მინიჭებული ამ
გამოცდებისათვის, ანალოგიური წესით გამოთვლილი ჯამური საკონკურსო ქულა
განსხვავებული იქნება. კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის საკონკურსო
ქულის გამოთვლისას უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ იმ გამოცდების შედეგები, რომლებიც
მითითებული აქვს ამ საგანმანათლებლო პროგრამას.

როგორ ხდება სკალირებული ქულის გამოანგარიშება?
გამოცდა თითოეულ საგანში რამდენიმე სესიად მიმდინარეობს, რაც განაპირობებს

საგამოცდო ტესტების სხვადასხვა ვარიანტის გამოყენების აუცილებლობას. შესაძლოა,
კონკრეტული საგნის ტესტის სხვადასხვა ვარიანტი სირთულის თვალსაზრისით
უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან, ამიტომ აბიტურიენტებისათვის თანაბარი
საკონკურსო პირობების შესაქმნელად გამოიყენება სკალირება. სკალირება უნივერსალური
მეცნიერული მეთოდია, რომელიც აბიტურიენტების მიერ მიღებული შედეგების საერთო
სტანდარტულ სკალაზე განთავსების საშუალებას იძლევა. სკალირება ტესტის სხვადასხვა
ვარიანტში მიღებული ქულების ერთმანეთთან შედარების საშუალებას გვაძლევს და,
ამდენად, მაქსიმალურად იცავს აბიტურიენტების ინტერესებს.

სად შეიტყობენ აბიტურიენტები ინფორმაციას პირველადი ჩარიცხვების შესახებ?
აბიტურიენტები ინფორმაციას პირველადი ჩარიცხვების შესახებ შეიტყობენ გამოცდების

ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე (www.naec.ge), ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით.
რას ნიშნავს მეორადი ჩარიცხვები?
თუ აბიტურიენტმა ვერ მოიპოვა სწავლის გაგრძელების უფლება მის მიერ მითითებული

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვერც ერთ პროგრამაზე და თუ უმაღლეს
სასწავლებლებში აბიტურიენტების ჩარიცხვის შემდეგ დარჩა ვაკანტური ადგილები, მას
მიეცემა საშუალება, ამ ადგილებზე კიდევ ერთხელ გააკეთოს განაცხადი. ამ შემთხვევაში მისი
ჩარიცხვის საკითხის განხილვა მოხდება ზემოთ მოყვანილი წესის მიხედვით.

მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს,
რომლებიც ვერ ჩაირიცხნენ მათ მიერ მითითებულ ვერც ერთ პროგრამაზე და გადალახული
აქვთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იმ გამოცდებში, რომლებიც აუცილებელია მათ
მიერ შერჩეული პროგრამებისათვის.

საბოლოო შედეგები
სად და როდის გამოცხადდება ინფორმაცია აბიტურიენტის მიერ სწავლის გაგრძელების

უფლების მოპოვების შესახებ?
სააპელაციო საბჭოს მიერ აბიტურიენტთა საპრეტენზიო განაცხადების განხილვის

დასრულების შემდეგ გამოცდების ეროვნული ცენტრი გამოაქვეყნებს ერთიანი ეროვნული
გამოცდების წინასწარ შედეგებს. შედეგების გაცნობა შესაძლებელი იქნება რესურსცენტრებში,
სპეციალურ პუნქტებსა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.

როგორ ხდება ჩარიცხვა კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე?
კონკრეტულ პროგრამაზე ჩასარიცხ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აბიტურიენტმა

უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ამ პროგრამაზე სწავლის
გასაგრძელებლად სავალდებულო გამოცდებში. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
გამოითვლება აბიტურიენტის მიერ მიღებული ნედლი ქულიდან. უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვა მოხდება მხოლოდ
პროგრამების მიხედვით მიღებული საკონკურსო ქულის საფუძველზე.

როგორ განისაზღვრება მითითებული პროგრამებიდან რომელზე უნდა ჩაირიცხოს
აბიტურიენტი?

თუ აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო ქულები საკმარისი არ აღმოჩნდა მის
მიერ მითითებული რეიტინგული ჩამონათვალის პირველ პროგრამაზე ჩასარიცხად, მაშინ
განიხილება ჩამონათვალში მითითებულ მეორე პროგრამაზე მისი ჩარიცხვის საკითხი და ა. შ.
იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი ჩაირიცხა რეიტინგული ჩამონათვალის რომელიმე
პროგრამაზე, მაშინ რეიტინგულ სიაში მითითებულ მომდევნო პროგრამაზე მისი ჩარიცხვის
საკითხი აღარ განიხილება. კონკრეტულ პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს საკონკურსო ქულას და არა ამ პროგრამის რიგით ნომერს აბიტურიენტის
რეიტინგულ ჩამონათვალში!

სად შეიტყობენ აბიტურიენტები საბოლოო შედეგებს?
მეორადი ჩარიცხვების განხორციელების შემდეგ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი,

გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარდგინებით, ამტკიცებს იმ აბიტურიენტთა სიებს,
რომლებმაც სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში. საბოლოო სია იმ აბიტურიენტებისა, რომლებმაც მოიპოვეს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება, განთავსდება ცენტრის
ვებგვერდზე და დაიგზავნება შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
სიებისა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატის (ან მასთან
გათანაბრებული საბუთის) საფუძველზე აბიტურიენტი აფორმებს ხელშეკრულებას შესაბამის
უმაღლეს სასწავლებელთან. ხელშეკრულების გაფორმებით სრულდება უმაღლეს
სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცესი.

აბიტურიენტის უფლება-მოვალეობები:
• აბიტურიენტი უნდა გამოცხადდეს საგამოცდო ბარათში აღნიშნულ მისამართზე ბარათში

მითითებული განრიგის მიხედვით და გაიაროს რეგისტრაცია. რეგისტრაციის დამთავრების
შემდეგ აბიტურიენტი გამოცდაზე არ დაიშვება;

• რეგისტრაცია იწყება გამოცდის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე;
• აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს საგამოცდო ბარათი და მოქალაქის პირადობის დამ ა -

და სტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
• აკრძალულია გამოცდაზე ნებისმიერი ნივთის შეტანა, გარდა წყლის (პლასტმასის ბო თ -

ლით), პირადი ჰიგიენისა და ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ნივთებისა;
• აბიტურიენტი უნდა დაემორჩილოს აბიტურიენტის უფლება-მოვალეობების ჩა მო ნა თ ვა -

ლით გათვალისწინებულ წესებს.
წესები, რომლებიც უნდა დაიცვათ ტესტირების პროცესში:
• სამუშაო მაგიდებთან დასხედით იმ ნომრების მიხედვით, რომლებიც რეგისტრაციის

დროს დაგირიგდათ;
• არ დააწყოთ მერხზე არც ერთი ნივთი პირადობის მოწმობის, გელიანი კალმის (რომელიც

გა მოცდის დაწყებამდე დაგირიგდებათ), ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის გარდა;
• სამუშაო მაგიდაზე რაიმე სხვა ფურცლის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღებთ გა ფრ თ ხი ლ ებას,

მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გა მოც დიდან;
• ვალდებული ხართ ტესტების რვეულებისა და პასუხების ფურცლების დარიგებისას და -

კვირვებით, სათითაოდ გადაფურცლოთ ტესტის რვეული და პასუხების ფურცელი
კურატორთან ან მეთვალყურესთან ერთად, რათა დარწმუნდეთ, რომ ტესტის რვეული და
პასუხების ფურცელი დაუზიანებელია, რის შემდეგაც სექტორის უწყისში მოაწერთ ხელს
დაუზიანებელი ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის მიღების თაობაზე;

• თუ ხარვეზიანი ტესტის რვეული ან პასუხების ფურცელი შეგხვდათ, მას ახლით შე გი ცვ ლიან;
• პასუხების ფურცელზე კურატორის ან მეთვალყურის მიერ დაკრული შტრიხკოდის ნო -

მერს საკუთარი ხელით გადაიტანთ სექტორის უწყისის შესაბამის გრაფაში;
• არ შეიძლება შტრიხკოდის საწერი კალმით გაფერადება ან სხვაგვარი დაზიანება! ასეთ შე -

მთხვევაში ნაშრომი არ გასწორდება;
• ტესტზე მუშაობის დაწყება შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ტესტების

რვე ულებისა და პასუხების ფურცლების დარიგება (პასუხების ფურცლებზე დაიკვრება
შტრიხკოდები) და დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა. ამის თაობაზე თქვენ გაცნობებთ
გამოცდის კურატორი ან მეთვალყურე;

• პასუხების ფურცლის შევსება დასაშვებია მხოლოდ გელიანი კალმით, რომელიც გამ ო -
ცდის დაწყებამდე დაგირიგდებათ;

• იმ შემთხვევაში, თუ პასუხების ფურცლის შევსებისას გამოიყენებთ განსხვავებულ კალამს,
მიი ღებთ გაფრთხილებას და ჩამოგერთმევათ პასუხების ფურცელი, რომლის ნაცვლად გა -
დმოგეცემათ პასუხების სათადარიგო ფურცელი, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის გა -
ნმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• პასუხების ფურცელი, რომლის შევსებისას გამოიყენებთ სხვა კალამს, არ გასწორდება;
• თუ დროზე ადრე დაიწყებთ ტესტზე მუშაობას, მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნე -

ბისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• კურატორს ან მეთვალყურეს შეგიძლიათ მიმართოთ მხოლოდ ხელის აწევით;
• გამოცდის მსვლელობისას, საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დროებით დატოვოთ

საგამოცდო სექტორი თანმხლებ პირთან ერთად. ეს დრო არ დაემატება საგამოცდო დროს;
• ორი აბიტურიენტი ერთდროულად ვერ დატოვებს საგამოცდო სექტორს;
• აკრძალულია კურატორის ან მეთვალყურისათვის ტესტის შინაარსთან დაკავშირებული

კითხვების დასმა. ამ დროს მიიღებთ გაფრთხილებას, დარღვევის განმეორების შემხვევაში
მოიხსნებით გამოცდიდან;

• აკრძალულია გამოცდის პროცესის დროს საუბარი. ერთმანეთთან გადალაპარაკების შემ -
თხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების
შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• ერთმანეთის დახმარების მცდელობის ან სხვა პირისაგან დახმარების მიღების შემ -
თხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას; მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემ -
თხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• დამხმარე მასალის გამოყენების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას. განმეორების შემ -
თხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• აკრძალულია ლექსიკონის, პეიჯერის, მობილური ტელეფონის, კალკულატორის ან სხვა
ელექ ტრონული ხელსაწყოს გამოცდაზე შეტანა. მათი აღმოჩენის შემთხვევაში, თუნდაც
გამორთული იყოს, დაუყოვნებლივ მოიხსნებით გამოცდიდან;

• გამოცდის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე შეგახსენებთ დროს, რათა დროულად დაა -
სრულოთ ტესტზე მუშაობა;

• დრო არავის დაემატება (გარდა იმ აბიტურიენტებისა, რომელთაც აქვთ სამედიცინო ცნო -
ბით დადასტურებული ფუნქციონალური დარღვევები);

• თუ დროზე ადრე დაასრულებთ ტესტზე მუშაობასა და პასუხების ფურცლის შევსებას, ხე -
ლის აწევით მიმართავთ მეთვალყურეს ან კურატორს, რომელსაც დადგენილი წესით ჩაა ბა რე -
ბთ ტესტის რვეულს, პასუხების ფურცელს და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებთ სა გა მო ც დო
სე ქტორს;

• არ გასწორდება იმ აბიტურიენტის ნაშრომი, რომელიც საგამოცდო დროის ამო წურ ვი ს -
თანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და არ დახურავს ტესტს;

• არ გასწორდება იმ აბიტურიენტის ნაშრომი, რომელიც პასუხების ფურცელს დააწერს სა -
ხელს, გვარს ან პიროვნების იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემცველ რაიმე სხვა ინ -
ფორმაციას, მაგ., მეტსახელს! ან რაიმე სახის ისეთ გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც და -
კავ შირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან;

• ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის ჩაბარების ფაქტს ხელმოწერით დაა და -
სტურებთ სექტორი უწყისში;

• წესრიგის დარღვევის ან საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირის შეურცხყოფის შემ თ ხვე -
ვაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• გახსოვდეთ, პასუხების ფურცლის გაკეცვა არ შეიძლება!
• გაკეცილი პასუხების ფურცელი არ გასწორდება;
თქვენ ვალდებული ხართ დაემორჩილოთ გამოცდის კურატორის, მეთვალყურის ან სხვა

პასუხისმგებელი პირის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, მათ შორის, გადაწყვეტილებას
გამოცდიდან თქვენი მოხსნის შესახებ. თუ აბიტურიენტი მიიჩნევს, რომ დაირღვა საგამოცდო
პროცედურით დადგენილი წესი, მას შეუძლია გამოცდებს შორის პერიოდში შეიტანოს
განცხადება სააპელაციო საბჭოს სახელზე, საგამოცდო პერიოდში საგამოცდო ცენტრთან
გახსნილ სპეციალურ პუნქტში.

გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ  წ ა რ მ ა ტ ე ბ ა ს !
საკონტაქტო ინფორმაცია:

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი: 20 62 32
ვებგვერდი: www.naec.ge

ელექტრონული ფოსტა: pr@naec.ge
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æò èòü îò øïø êòí èï êïâ êï ìò òì óíò âåî ìò üå üòì ïõï äò øå íë þï
æï ïà âï äò å îï, îë èå äòú ïè ýï èïæ æïì îó äå þòì ðîë úåì øòï
æï ôóí á úò ë íò îå þïì ïõï äò ìïì ùïâ äë ùäò æïí æï òùñåþì. 

êïâ êï ìò òì óíò âåî ìò üå üòì ïõï äò êëî ðó ìò, òí ô îïì ü îóá -
üó îò àï æï ïé ÿóî âò äë þòà, åîà-åî àò ñâå äï çå èïì ø üï þó -
îò òá íå þï îë ãëîú ìï áïî à âå äë øò, ïìå âå èàåä ïèò åî êïâ êï -
ìò ï øò, îïú óúõë å äò ìüó æåí üå þòì èë çòæ âï ìï æï çë ãï æïæ
ìï áïî à âå äëì ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìòì üå èòì ãïí âò àï îå þïì
øå óùñëþì õåäì. 

øå íë þï, ìï æïú àï íï èåæ îë âå óèïé äå ìò ìïì ùïâ äë æï ùå -
ìå þó äå þï ãïí àïâ ì æå þï, 1909 ùåäì ïøåí æï æï ïá ùäå þòì èïí -
ûòä çå èàå äò êïâ êï ìò òì èïì ø üï þòà ìï õåä èëõ âå ÿò äò ìïì -
ùïâ äë æï ùå ìå þó äå þï — ìï ìó äò å îë ìå èò íï îòï ôóí á úò ë íò -
îåþ æï.

êïâ êï ìò òì óíò âåî ìò üå üò 2004 ùåäì, êïâ êï ìò òì þòç íå ìòì
ìêë äòì þï çï çå æï ïî ì æï. êïâ êï ìò òì þòç íå ìòì ìêë äï, 1998
ùåäì, öëî öò òì ìï õåä è ùò ôë óíò âåî ìò üåü àïí ðïî ü íò ë -
îë þòà æï ôóû í æï. æéå ò ìïà âòì êïâ êï ìò òì óíò âåî ìò üåüì 7
ìêë äï ïáâì: êïâ êï ìò òì þòç íå ìòì, ìï èïî à äòì, èå æò òì, üåá -
íë äë ãò å þòì, ìï õåä è ùò ôë èïî à âòì, ¸ó èï íò üï îóä èåú íò å -
îå þï àï æï üó îòç èòì.

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü îòì

èë ïæ ãò äåè òîò íå áóî æï ûåè æï ìï áïî à âå äëì òóì üò úò òì
ìï èò íòì ü îëì ïæ èò íòì ü îï úò òì óô îëì èï ïí æ îë ãò ãï óî èï
àþò äò ìòì ¹52 ìï öï îë ìêë äï øò ðîë åá üòì „÷åèò óô îë ìò
èå ãë þï îò“ ðîå çåí üï úòï ãï èïî àåì. ðîë åá üò ãï å îëì ïìë -
úò ï úò ïì àïí ïá üò ó îò àï íïè ø îëè äë þòà õëî úò åä æå þï. 

ïõï äò ðîëã îï èï ïîïì îóä ù äëâ íòì æï óô îë ìò àï ë þòì
ïæï èò ï íòì íå þï ñëô äë þòà èå ãëþ îë þïì ãó äòì õ èëþì. ïè óî -
àò åî àë þòì ôïî ã äåþ øò, èë çïî æò óô îë ìò èå ãëþ îòì ãïí
ìùïâ äëþì ïæï èò ï íóî óî àò åî àë þåþì, ñë âåä æéò óî ðîëþ -
äå èåþ àïí ãïè ê äï âå þïì, æïø âå þó äò øåú æë èå þòì ãï ïç îå þïì
æï ïìå âå èå ãëþ îòì æïõ èï îå þòà úæò äëþì èïà ãï èëì ùë îå -
þïì. 

ðîë åá ü øò ÷ïî à âï èëì ùïâ äå åþì ãï ó ïæ âò äåþì øå òã î û -
íëí ìï êó àï îò ðï ìó õòì è ãåþ äë þï ìï çë ãï æë å þòì èò èïîà.
èíòø â íå äë âï íòï, îëè ïîïì îóä ù äë âï íò ñâå äï ôåî ïèïì èï -
ãï äò àòì ìï õòà òéåþì óô îëì èå ãë þïî àïí óî àò åî àë þòì
ðîë úåì øò, æï ïîï — àå ë îò ó äò ìùïâ äå þòì ìï õòà, îïú ðîë -
åá üòì åôåá üó îë þïì óç îóí âåä ñëôì. 

øåõ âåæ îòì þë äëì, ïí æ îë ãò ãï óî èï æï òîò íå áóî æï ûåè
óô îëì ê äï ìå äå þòì èò åî ðîë åá üòì ãïî øå èë æïì èóä øå -
êòàõ âåþì óðï ìó õåì. 

„÷åèò óô îë ìò èå ãë þï îò“ òóì üò úò òì ìï èò íòì ü îëè æï
ãï å îëì ïìë úò ï úò ïè, ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú -
íò å îå þòì ìï èò íòì ü îëì èõïî æï ÿå îòà, åî àëþ äò âïæ øå ò -
èó øï âåì. ðîë åá üò 2011 ùäòì òïí â îò æïí ïèëá èåæ æï æï
èòç íïæ òìï õïâì ìõâï æïì õ âï üò ðòì ðîëþ äå èå þòì èáë íå (èïà
øë îòì êï íëí àïí êëí ô äòá ü øò èñëô) ïîïì îóä ù äëâ íåþ çå
çîóí âïì.

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü -

îë øò ðòî âå äò ëí äï òí êëí ôå îåí úòï ÷ï üïî æï. âò æå ë ìï êëí -
ôå îåí úòë ÷ïî à âï àþò äòì ìï æï þï àóèì øë îòì ãïí õëî úò -
åä æï. àþò äò ìò æïí èë íï ùò äå ë þïì ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå -
þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü îò æò èòü îò øïø êò íò, èò íòì ü îòì
èë ïæ ãò äå å þò, ììòð-åþòì õåä è ûé âï íå äå þò æï ìï èò íòì ü îëì
ùïî èë èïæ ãåí äå þò òéåþ æ íåí. þï àó èò æïí êò — ïÿï îòì ï/î ãï -
íïà äå þòì èò íòì ü îò ãòï ïþó äï ûå æï ïÿï îòì îå ãò ë íòì ìêë -
äå þòì æò îåá üë îå þò. 

æò èòü îò øïø êòí èï ìêë äå þòì æï ôò íïí ìå þòì ïõïä ùåì çå
òìï óþ îï æï ìêë äòì æò îåá üëî àï øå êòàõ âåþì óðï ìó õï. øå -
êòàõ âå þò, ûò îò àï æïæ, ìêë äå þòì æï ôò íïí ìå þïì óêïâ øòî æå -
þë æï, òñë ïã îåà âå êòàõ âå þò æò îåá üëî àï æï èïì ùïâ äå -
þåä àï ìåî üò ôò úò îå þï çå, ìï ï üåì üï üë æï åá ì üåî í àï ãï -
èëú æåþ çå, ðå æï ãëã àï ãï æïè çï æå þï çå æï ìõâ. 

èò íòì ü îòì ãïí úõï æå þòà, îå ãò ë íåþ àïí óøó ï äë êïâ øò îò
ûïä çå èíòø â íå äë âï íòï, ìùë îåæ ïèòì ìï øó ï äå þïì òû äå âï
ëí äï òí êëí ôå îåí úòï. èë èï âïä øò ïíï äë ãò ó îò âò æå ë ìï -
êëí ôå îåí úòë ÷ïî à âå þò ìï áïî à âå äëì ìõâï æïì õ âï îå ãò ë -
íåþ àïí ìòì üå èï üò óî õï ìò ïàì èò ò éåþì. 

ëí äï òí êëí ôå îåí úòï þë äë àï ë þòì Full HD óèïé äå ìò
êäï ìòì Tandberg âò æå ë èëùñë þò äë þå þòì ãï èë ñå íå þòà ãïí -
õëî úò åä æï æï èò ìò üåá íò êó îò èõïî æï ÿå îï êëè ðï íòï UGT
óç îóí âåä ñë.

* * *

ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü î èï
æò èòü îò øïø êòí èï æï ìï áïî à âå äëì ÷ëã þóî àòì ôå æå îï úò -
òì ðîå çò æåí ü èï äå ò äï èåì õ èï àþò äò ìòì ðòî âåä åá ì ðå îò -
èåí üóä ìêë äï øò àï íïè ø îëè äë þòì èå èë îïí æóèì èë ï ùå -
îåì õå äò. èå èë îïí æó èò, èëì ùïâ äå àï öïí ìï éò úõëâ îå þòì
ùå ìòì óç îóí âåä ñë ôòì èòç íòà, ìï áïî à âå äëì ìï öï îë ìêë -
äåþ øò ÷ëã þóî àòì ìùïâ äå þòì ùï õï äò ìå þï ìï æï æï íåî ã âïì
òà âï äòì ùò íåþì. éë íòì ûò å þïì åì ù îå þëæ íåí: ìï áïî à âå äëì
ìðëî üò ìï æï ïõïä ãïç î æóä ìïá èå àï èò íòì ü îò äï æë âïî -
ûå äïø âò äò æï èò íòì ü îòì èë ïæ ãò äå æï âòà íïè ãï äï ó îò. 

ìêë äåþ øò ÷ëã þóî àòì ìùïâ äå þï èëì ùïâ äå àï ìðëî üó -
äò èëè çï æå þòì æë íåì ãï ï óè öë þå ìåþì æï áïî àó äò ÷ëã -
þóî àòì ãïí âò àï îå þï ìï æï ðë ðó äï îò çï úò ïì øå óùñëþì
õåäì. 

2010-2011 ìïì ùïâ äë ùäò æïí åîëâ íóä ìïì ùïâ äë ãåã èï -
øò øå ìó äò úâäò äå þòì ìï ôóû âåä çå, ôòç êóä üó îòì ãïê âå -
àò äå þòì ìðëî üòì ãïê âå àò äå þòà ÷ï íïú â äå þï èëõ æï, îï -
èïú ðîë úå ìò èëì ùïâ äå å þòì à âòì óô îë ìï òí üå îå ìë æï
ïçïî üó äò ãï õï æï.

ìðëî üòì ìï õå ë þåþì ìêë äå þò ìóî âò äò ìï èåþî òî ÷å âåí,
ïùñë þåí ìïì êë äë ÷åè ðò ë íï üåþì, îë èåä øòú áâåñ íòì èïì ø -
üï þòà îïè æå íò èå ìêë äï åî à âå þï. öåîöå îë þòà ãïí ìï êóà -
îå þó äò ðë ðó äï îë þòà ìðëî üòì ìï èò ìï õå ë þï — ôåõ þóî àò,
êï äïà þóî àò æï ôîåí þóî àò ìïî ãåþ äëþì. ÷ëã þóî àòì ôå -
æå îï úò ïì àïí æï æå þó äò õåä øåê îó äå þï èë èï âïä øò ÷ëã -
þóî àòì ðë ðó äï îë þï ìïú ãïç î æòì æï ìðëî üòì åì ìï õå ë þï
óô îë èå üò èë çïî æòì à âòì ãïõ æå þï õåä èò ìïù â æë èò.

ðòî âåä åüïð çå, àþò äò ìòì èïì ø üï þòà, øå òî ÷å âï ìï öï îë
ìêë äå þò, ìï æïú ìï áïî à âå äëì ÷ëã þóî àòì ôå æå îï úòï
÷ëã þóî àòì ìùïâ äå þïì ãï íï õëî úò å äåþì æï ìðëî üòì èïì -
ùïâ äåþ äåþì ãï æï ïè çï æåþì. ôå æå îï úòï ìï èò íòì ü îëì èò åî
øåî ÷å ó äò ìêë äå þòì øå ìï þï èò ìò ìðëî üó äò òí âåí üï îòà
ïé ÿóî âï ìï æï ìêë äåþì øë îòì ìï ÷ëã þóî àë øå öòþ îå þåþì
óç îóí âåä ñëôì. 

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü îò

æò èòü îò øïø êò íò, äëí æëí øò âò çò üòì ôïî ã äåþ øò, áïî àóä
ìïê âò îïë ìêë äïì åì üóè îï, æï åì ù îë áïî àó äòì ãïê âå -
àòäì æï èëì ùïâ äå åþì áïî àó äò ùòã íå þò ãï æïì úï.

èò íòì ü îòì ãïí úõï æå þòà, ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï
èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü îë èë èï âïä øòú ãï ïã î ûå äåþì èìãïâì
øåõ âåæ îåþì ìïçé âïî ãï îåà ïî ìå þóä ìïê âò îïë ìêë äåþ øò
æï èïà àïí èÿòæ îë àï íïè ø îëè äë þïì ãåã èïâì.

ãï åî àò ï íå þóä ìï èå ôë øò ðòî âå äò áïî àó äò ìêë äï 2002
ùåäì æï ïî ì æï, áïä þï üë íò äò ï íï öò áòï-ãëã îò ÿò ï íò ìï æï
þï üë íò âïõ üïíã ãëã îò ÿò ï íòì æï ôò íïí ìå þòà. ùäå þòì èïí -
ûòä çå åì åî àï æåî àò áïî àó äò ìïê âò îïë ìêë äï òñë èàåä
åâ îë ðï øò. æéå òì à âòì ìêë äï øò 130-èæå þïâ ø âò æï 7 èïì ùïâ -
äå þå äòï îå ãòì ü îò îå þó äò, îëè äå þòú ãï åî àò ï íå þóä ìï -
èå ôë øò èúõëâ îåþ áïî à âåä þïâ ø âåþì ïì ùïâ äò ïí. èëá èå -
æåþì, ïìå âå, ìï þïâ ø âë þï éòú. 

ìêë äï èïì ùïâ äå þåä àï êâï äò ôò êï úò ï çåú çîó íïâì — ìò -
üå èï üó îïæ üïî æå þï üîå íòí ãå þò îë ãëîú æïè ùñå þò, òìå
èëá èå æò èïì ùïâ äåþ äå þòì à âòì.

* * *
ìêë äåþ øò ìï þó íå þòì èåüñ âå äë ìïã íå þòì ìùïâ äå þòì æë -

íòì ïèïé äå þò ìï æï ïè ìïã íå þòà èëì ùïâ äå àï æï òí üå îå ìå -
þòì èòç íòà, àï íï èåæ îë âå ìïì ùïâ äë äï þë îï üë îò å þòà
ìêë äå þòì ïé ÿóî âòì ðîë úå ìò ãîûåä æå þï. ìï áïî à âå äëì
ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü îòì èë ïæ ãò äåè òîò íå
áóî æï ûåè ðîëã îï èï „ïòí ø üï ò íòì“ ôïî ã äåþ øò, ïè öå îïæ,
ìï þó íå þòì èåüñ âå äë ìïì ùïâ äë äï þë îï üë îòï àþò äò ìòì
24-å ìï öï îë ìêë äïì ãï æïì úï. 

çóì üò æï ìï þó íå þòì èåüñ âå äë ìïã íå þòì ìùïâ äå þòì ãïû -
äò å îå þï ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò -
íòì ü îëì åîà-åî àò ðîò ë îò üå üò æï ìüîï üå ãò ó äò ãåã èòì
íï ùò äòï. üåá íò êó îò æïî ãå þòì ãïí âò àï îå þò ìï æï õåä -
øåùñë þòì èòç íòà, åüï ðëþ îò âïæ, ñâå äï ìï öï îë ìêë äï ôò -
çò êòì, áò èò ò ìï æï þò ë äë ãò òì àï íï èåæ îë âå äï þë îï üë îò å -
þòà ïéò ÿóî âå þï. äï þë îï üë îò å þò 3 ìîó äò êëè ð äåá üò ìï -
ãïí øåæ ãå þï æï àò àë å óä øò ãï åî àò ï íå þó äòï êëí ê îå üó äò
ìïã íòì (áò èòï, þò ë äë ãòï, ôò çò êï) ìïì ùïâ äë àå èï üò êòì øå -
ìï þï èò ìò áâå êëè ð äåá üå þò. 

„ìï þó íå þòì èåüñ âå äë ìïã íå þòì ðå æï ãë ãåþì ëú íå þå þò
ïã âòõ æò íåì, ïõï äò äï þë îï üë îòï æïã âåõ èï îå þï ìï ãï íò ãïâ -
õï æëà ìï òí üå îå ìë æï àïâ ä ìï ÷ò íë èëì ùïâ äå å þò ìïà âòì“ —
ãï íïúõï æï 24-å ìêë äòì ôò çò êòì èïì ùïâ äå þåä èï õï üòï íï -
æï îï ò ïè, îë èå äòú ïõ äï õïí æïþ îóí æï ýå íå âò æïí, ìï æïú
ìï èò íòì ü îëì èò åî, ôò çò êòì 15 ðå æï ãëã àïí åî àïæ, þòî à -
âó äò êâäå âå þòì úåíüî „úåî í øò“ òñë ùïî ã çïâ íò äò êâï äò -
ôò êï úò òì ïìï èïé äåþ äïæ. 

àï íï èåæ îë âå üåá íë äë ãò å þòà ïé ÿóî âò äò äï þë îï üë -
îò å þò èëì ùïâ äå àï êâäå âò àò óíïî-÷âå âå þòì ãïí âò àï îå þïì
èë åè ìï õó îå þï. èë èï âïä øò àò àë å óä èï èëì ùïâ äåè óí æï
øåû äëì ðîïá üò êó äïæ èó øï ë þï, êâäå âòì ÷ï üï îå þï, øå æå -
ãòì ïé îòúõ âï æï ãï ï íï äò çå þï, ìï àï íï æë æïì ê â íòì ãï èë üï -
íï. èòè æò íï îå ìïì ùïâ äë ùäò æïí ñâå äï ìï öï îë ìêë äòì
èïì ùïâ äå þåä ìï æï èëì ùïâ äåì ìï þó íå þòì èåüñ âå äë ìïã íå -
þòì ìùïâ äå þò ìïì æï øåì ùïâ äò ìïì, âòî üó ï äó îò äï þë îï -
üë îò å þòà  ìïî ãåþ äë þòì øå ìïû äåþ äë þï ïáâà.

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì èò íòì ü îòì

èë ïæ ãò äå íë æïî ìóî ãó äï ûå æï øë àï îóì àï âå äòì åîëâ -
íó äò ìï èåú íò å îë ôëí æòì ãå íå îï äó îò æò îåá üë îò ìóä -
õïí ìò ìï ó îò øë àï îóì àï âå äòì áïî àó äò äò üå îï üó îòì
òí ì üò üóüì åì üóè î íåí, ìï æïú ôëí æòì èò åî æï ôò íïí ìå þó -
äò ðîë åá üòì „ïí üò ìïþ ÿë ó îò ìòüñ âò å îå þï“ ðîå çåí üï úòï
ãï ò èïî àï. 

ðîë åá üò èòç íïæ òìï õïâ æï ìï áïî à âå äëì èë ìïõ äå ë þï øò
ìïþ ÿë àï åðë áòì þï üë íë þòì ðå îò ëæ àïí æï êïâ øò îå þó äò
çå ðò îò òì üë îò å þò ìï æï ãïæ èë úå èå þòì ÷ï ùå îïì, îïú òè
æîë ò ìïà âòì õïä õ øò èõë äëæ ÷óî ÷ó äòà âîúåä æå þë æï.
ìïè ù äò ï íò ðîë åá üòì ôïî ã äåþ øò, ìï èåú íò å îë öãóô èï èë -
ò ûòï ìï áïî à âå äë øò êë èó íòì üó îò ðå îò ë æòì à âòì æï èï õï -
ìò ï àå þå äò ïí üò ìïþ ÿë ó îò ìòüñ âò å îå þòì íò èó øå þò æï îïè -
æå íò èå ïàå ó äò ëöï õò, îë èåä àï úõëâ îå þï ìï æï úíë þò å -
îå þï çåú óøó ï äëæ ïòìï õï üë üï äò üï îó äò îå ýò èòì ìò ìïì -
üò êå. 

ðîë åá üòì ôïî ã äåþ øò èë ûò å þóä îå ï äóî ôïá üåþ çå
æïñ î æ íë þòà, ãï èë ò úï ùòã íò „ïí üò ìïþ ÿë ó îò ìòüñ âò å îå þï“,
øå òá è íï ìðå úò ï äó îò âåþ ã âåî æò www.asf.ge æï èëè çïæ æï 3
èúò îå èåü îï ýò ï íò æë êó èåí üó îò ôòä èò, ìï æïú ãïæ èë úå -
èó äòï ìï áïî à âå äë øò 70-ùäò ï íò æòá üï üë îó äò èèïî à âå -
äë þï æï òè æ îë òí æå äò ìï çë ãï æë å þòì üîï ãò êó äò ãïí ú -
æå þò. 

ìóä õïí ìò ìï ó îòì ãïí úõï æå þòà, ðîë åá üò èíòø â íå äë âï -
íòï ïîï èõë äëæ ìï èåú íò å îë, ïîï èåæ òì üë îò ó äò àâïä -
ìïç îò ìò àïú, îïæ ãïí èë ò úïâì èõë äëæ îå ï äóî ôïá üåþ ìï
æï úíë þåþì ãï ìó äò ìï ó êó íòì 20-òïíò ùäå þò æïí ìï ó êó íòì
þë äëè æå ìï áïî à âå äëì ñë ôòì øå ìï õåþ. äò üå îï üó îóä
íïø îëè ìï æï æë êó èåí üóî ôòä è øò  íïà äïæ ÷ïíì, îï ôëî -
èå þòà ïõëî úò å äåþ æï üë üï äò üï îó äò îå ýò èò åîò ìï æï
ðò îëâ íå þòì àï âò ìóô äå þòì õåä ñë ôïì.  

2006 ùäò æïí îóì àï âå äòì ôëí æ èï øë àï îóì àï âå äòì
áïî àó äò äò üå îï üó îòì òí ì üò üó üòì èåú íò å îå þòì 12 ðîë -
åá üò æï ï ôò íïí ìï, èïà øë îòì 9 ìï õåä è ùò ôë ìï èåú íò å îë
ãîïí üòï, 3 — ìï êëí ôå îåí úòë.  

òíôëîèïúòï
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I. wakiTxulis gaazreba 

21 davaleba

mocemulia ori teqsti – A da B. TiToeuls erTvis SekiTxvebi savarau-

do pasuxebiT. gaiazreT teqsti da TiToeuli SekiTxvis savaraudo

pasuxebidan airCieT is varianti, romelic marTebulia teqstis mixedviT.

teqsti AAA 

I cnobilia, rom kavkasiur-mediteranuli urTierTobebis mkvlevarTa erT naw-

ils ainteresebs savsebiT konkretuli sakiTxi – SeiZleba Tu ara, kavkasiuri

enebi xmelTaSua zRvis auzis uZveles (mediteranul) enaTa monaTesaved

miviCnioT. enaTa genetikuri naTesaobis damtkicebis yvelaze saimedo kriteri-

umad miCneulia bgeraTa regularuli Sesatyvisobebis dadgena Sesadarebel

enaTa Soris. Mmagram am meTodis gamoyenebas kavkasiur da xmelTaSua zRvis

enebis SeswavlaSi mkvlevarTaTvis jer kidev ar miucia sando Sedegebi. Dda

mainc, specialistTa erTi nawilis azriT, am enaTa Sepirispirebisas ukve

gamovlenili faqtebi – winaberZnulSi dadasturebuli qarTveluri komponen-

tebi, da piriqiT, qarTvelur enebSi gamovlenili egeosuri elementebi – sak-

marisia imisaTvis, rom am enaTa Soris arsebuli naTesaoba davasabuToT. sxvani

ki, amis sapirispirod, amtkiceben, rom jerjerobiT SeuZlebelia vilaparakoT

kavkasiur-mediteranuli enobrivi naTesaobis Sesaxeb. 

II mecnierTa is nawili, romelic mxars uWers xmelTaSua zRvisa da kavkasiuri

enebis naTesaobis SesaZleblobas, sakuTar pozicias uaxlesi arqeologiuri

gaTxrebis SedegebiTac amyarebs. mediteranuli erTianobis momxreTaTvis

gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda j. melaartis gaTxrebs anatoliaSi, romelTa

mecnierulma Seswavlam cxadyo, rom xmelTaSua zRvis auzSi, yovel SemTxvevaSi

neoliTidan moyolebuli mainc, mimdinareobda sxvadasxva xalxTa intensiuri

gadasaxlebebis, calkeul kulturaTa, tomTa, eTnikur jgufTa aRmocenebisa Tu

daRupvis procesebi. rogorc arqeologiuri monacemebi gviCvenebs, kavkasiuri,

kerZod, qarTveluri tomebi uSualod monawileobdnen am procesebSi. 

III problemaTa am wreSi erT-erTi mniSvnelovani adgili uWiravs winaberZnuli

da qarTveluri tomebis urTierTobis sakiTxs. rogorc cnobilia, ukve Zveli

berZnebi erTxmad aRiarebdnen, rom egeidaSi sakuTriv elinur tomTa

aRmavlobamde wamyvani adgili ekavaT e.w. winaberZnul tomebs. berZnuli cnobe-

bis mixedviT, kavkasiasa da egeidas Soris uZvelesi droidan arsebobda sak-

maod mWidro urTierToba, ramac asaxva antikur wyaroebSi hpova. Tu antikur

monacemebs davujerebT, Zv. w. XIV saukunidan moyolebuli mimdinareobda egei-

didan xalxTa sxvadasxva talRebis gadasaxleba kavkasiaSi.

IV mecnieruli gamokvlevebis Sedegad Camoyalibda Tvalsazrisi, rom qarTvelursa

da winaberZnul enebs Soris mimarTebebi sam ZiriTad qronologiur dones

moicavs: a) uZvelesi enobrivi mimarTebebi, romlebic samxreT-aRmosavleT mcire

aziidan xalxTa migraciebTan aris dakavSirebuli, b) enobrivi mimarTebebi, rom-

lebic Zv. w. III-II  aTaswleulTa mijnaze qarTvelur tomTa egeidaSi migraciam

da amis Sedegad iq e. w. qarTveluri komponentis gaCenam gamoiwvia, g) enobrivi

mimarTebebi, romlebic dakavSirebuli iyo egeididan winaberZnul tomTa erTi

nawilis gadmosaxlebasTan kavkasiaSi Zv. w. II  aTaswleulis miwurulisaTvis. 

V XX saukunis 60-ian wlebSi lingvistebis kvlevebis safuZvelze SesaZlebeli

gaxda winaberZnul enobriv masalaSi uZveles egeosur fenasTan erTad

gamoiyos ukve sakuTriv qarTveluri enobrivi fena, romlis gaCena qarTvelur

tomTa egeidaSi migraciiT unda aixsnas. daaxloebiT 5 000-mde e. w.

winaberZnuli leqsikuri erTeulis analizis Sedegad SesaZlebeli gaxda

winaberZnul-qarTvelur leqsikur SepirispirebaTa 4 ZiriTadi jgufis gamoy-

ofa. Aaqedan I-II  jgufebSi gaerTianda ZiriTadad is sityvebi, romlebic

winaberZnulsa da qarTulSi mesame wyarodan, aRmosavleT mediteranuli enidan

SeiZleba yofiliyo SeTvisebuli, xolo III-IV jgufebSi gaerTianda sityvebi,

romelTa Sesvla winaberZnulSi uSualod qarTveluridan unda momxdariyo, anu

leqsikuri erTeulebi, romelTa aRdgenac saerTo qarTvelur doneze xerxdeba. 

VI garda amisa, mecnierulad dadginda, rom winaberZnulisaTvis damaxasiaTebeli

xmovanTa monacvleoba (a/o, a/e, e/i, o/u, i/u), aseve sityvis fuZis anaptiqsi-sinkope

(gaSla-SekumSva) organulia qarTveluri enebisTvisac. 

1. ra aris teqstis avtoris mTavari mizani? 

(a) qarTvelur da winaberZnul tomTa Soris naTesaobis istoriis mimoxilva. 

(b) mediteranul-kavkasiur urTierTobaTa kvlevaSi winaberZnuli da qarTveluri

enebis naTesaobis sakiTxis mimoxilva. 

(g) kavkasiur-mediteranuli urTierTobebis mkvlevarTa Soris arsebuli azrTa

sxvadasxvaobis Cveneba. 

(d) enaTa genetikuri naTesaobis damtkicebis kriteriumebis dadgena. 

(e) winaberZnul enobriv masalaSi uZvelesi fenebis gamovlena. 

2. ratom iyo gansakuTrebiT mniSvnelovani mediteranuli erTianobis 

momxreTaTvis melaartis gaTxrebi anatoliaSi? 

(a) skeptikuri Tvalsazrisi mediteranuli enobrivi naTesaobis Sesaxeb sa bo lo od gabaTilda. 

(b) warmoCnda mediteranuli erTianobis mowinaaRmdegeTa ideebis usafuZvloba. 

(g) aRmoCnda mniSvnelovani masala mediteranuli samyaros neoliTis epoqis

Sesaswavlad. 

(d) xmelTaSua zRvis auzi warmoCnda sxvadasxva, maT Soris kavkasiel xalxTa

intensiuri gadasaxlebebis arealad. 

(e) gamoikveTa am regionis kulturuli roli mediteranul samyaroSi. 

3. romel abzacSi warmodgenili informaciis magaliTad gamodgeba Semdegi: 

`moli~ winaberZnul leqsikaSi qarTveluri enebidan Sesuli sityvaa. 

(a) mxolod I  

(b) mxolod IV 

(g) mxolod II, IV da V 

(d) mxolod I, IV da V 

(e) mxolod II, V 

4. romel abzacSi warmodgenil azrs ganamtkicebs Semdegi informacia: 

Zvel avtorTan, stefanosTan daculi cnobis mixedviT, tarra aris egeidaSi, kre-

taze, sadac apolon tarraiels miageben pativs. aris sxva qalaqic – tarra

kavkasionTan, kretelTa kolonia. 

(a) mxolod II  

(b) mxolod III, IV 

(g) mxolod II, V 

(d) mxolod IV 

(e) mxolod II, IV 

5. CamoTvlilTagan romeli ar gamomdinareobs teqstidan? 

(a) mecnierebis erT romelime dargSi miRebulma daskvnebma safuZveli SeiZleba

gaumagros sxva dargSi gamoTqmul Tvalsazriss. 

(b) antikuri wyaroebi saintereso masalas iZleva uZveles epoqebSi mimdinare

migraciebis gasaazreblad. 

(g) fonetikuri procesebis kvlevas mniSvnelovani adgili eTmoba qarTveluri

da winaberZnuli enebis naTesaobis SeswavlaSi. 

(d) qarTveluri da winaberZnuli enebis naTesaoba saTaves sul mcire Zv. w. III

aTaswleulSi iRebs. 

(e) enaTa naTesaobis kvlevaTa mixedviT gamovlinda, rom qarTveluris

winaberZnulze gavlena ufro Zlieria, vidre piriqiT. 

6. winaberZnuli ena Seicavs: 

I. aRmosavleT mediteranul elementebs 

II. uSualod qarTvelur fenas 

III. egeosur fenas 

marTebulia: 

(a) mxolod I  da II  

(b) mxolod I  da III  

(g) mxolod II  da III  

(d) I, II  da III  

(e) mxolod III  

îå ãòì ü îï úòï ìüó æåí üå þòì
ìïã îïí üë êëí êóî ìòì à âòì

2011 ùåäì ìüó æåí üå þò ìï õåä è ùò ôë æï ôò íïí ìå þòì èë ðë âå -
þïì (ãï óè öë þå ìå þïì) çë ãï æò óíï îå þòì  øå æå ãòà øå åú æå þò ïí.

êëí êóî ìò ìïà âòì îå ãòì ü îï úòï æï òùñå þï 14 àå þåî âïäì æï
ãïã î ûåä æå þï 25 èïî üòì ÷ïà â äòà. èë íï ùò äå ë þòì èìóî âå äåþ -
èï îå ãòì ü îï úòï ãï èëú æå þòì åîëâ íó äò úåí ü îòì âåþ ã âåî æ çå
(www.naec.ge ïí online.naec.ge) òí üåî íå üòà óí æï ãï ò ï îëí.

ÒÍ ÜÅÎ ÍÅ ÜÒÀ ÎÅ ÃÒÌ Ü ÎÏ ÚÒÏ
òí üåî íå üòà îå ãòì ü îï úò ò ìïà âòì ìüó æåíüì óí æï

¸áëí æåì ðò îï æë þòì æï èï æïì üó îå þå äò èëù èë þï (ïí ìï áïî -
à âå äëì èë áï äï áòì ðïì ðëî üò) æï ïã îåà âå èïí óí æï ãï æï ò -
õï æëì êëí êóî ì øò èë íï ùò äå ë þòì ìï ôï ìó îò (ãï æïõ æòì
ôëî èå þò ïé ùå îò äòï áâå èëà).

1. òí üåî íå üòà îå ãòì ü îï úò ïì ìüó æåí üò ãï æòì âåþ ã -
âåî æ çå www.naec.ge ïí online.naec.ge;

2. èò àò àå þóä èò ìï èïî à çå øåì â äòì øåè æåã ìüó æåí üò
ìðå úò ï äóî âåä øò óàò àåþì 11-íòø íï ðò îïæ íë èåîì, îòì øåè -
æå ãïú, ìòì üå èòì èëàõëâ íòì øå ìï þï èò ìïæ, áèíòì èëè õ èï îåþ -
äòì ìï õåä ìï æï ðï îëäì (ïè òí ôëî èï úò ïì èò ò éåþì åäåá ü îë -
íó äò ôëì üò àïú, îë èåä ìïú èò ó àò àåþì øå ìï þï èòì âåä øò);

3. ìòì üå èï, 11-íòø íï íëè îòì øåñ âï íòì øåè æåã, àï âïæ
ìâïèì ìüó æåí üòì ìï õåäì, ãâïîì, èò ìï èïîàì æï ìõâï òí -
ôëî èï úò ïì øå ìï þï èòì âå äåþ øò (àó ïìå àò ðò îï æò íëè îòì
èáë íå ðò îëâ íå þï ïî èë ò ûåþ íï îå åì ü îòì þï çï øò, ìòì üå èï
ïú íë þåþì ìüó æåíüì ïèòì øå ìï õåþ);

4. ìòì üå èï ïâ üë èï üó îïæ ïèëù èåþì òí ôëî èï úò ïì ãï æïõ -
æòì øå ìï õåþ (àó ãï æïõ æï ïî æï æïì üóî æï, ìüó æåí üò ïèòì
øå ìï õåþ èï øòí âå øå òüñëþì);

5. ïóúò äå þå äò âå äå þòì øåâ ìå þòì øåè æåã ìüó æåí üò èò ò -
éåþì øåüñë þò íå þïì, îëè èïí ùïî èï üå þòà ãï ò ï îï îå ãòì ü îï -
úòï (ïè øåüñë þò íå þïì èò ò éåþì åäôëì üò àïú);

6. ìüó  æåíüì ïî ìÿòî æå þï ôë üë ìó îï àòì ãï æï éå þï æï
ïü âòî à âï — ðäïì üò êó îò þï îï àòì æïè çï æå þò ìïì ìòì üå èï
ìï èë áï äï áë îå åì ü îòì þï çï øò ïî ìå þóä ôë üëì ãï èë ò ñå -
íåþì;

ÊËÍ ÊÓÎ Ì ØÒ ÈË ÍÏ ÙÒ ÄÅ Ë ÞÒÌ 
ÌÏ ÔÏ ÌÓ ÎÒÌ (10 ÄÏ ÎÒ) ÃÏ ÆÏÕ ÆÏ:

ìï åî àë ìï èï ãòì ü îë ãï èëú æï øò èë íï ùò äå ë þòì ìï ôï ìó -
îòì ãï æïõ æï (íïé æò ïí ãï îòø ì ùë îå þòà ïí ãï æï îòúõ âòà)
óí æï èëõ æåì øåè æåã ìï þïí êë îåê âò çò üåþ çå:

ììòð „ãï èëú æå þòì åîëâ íó äò úåí ü îò“;
ì/ê 202198727;
ìì „ìï áïî à âå äëì þïí êò“;
þïí êòì êë æò: 220101502;
ïí ãï îò øò: GE96BG0000000877412000.

ÃÏ ÆÏÕ ÆÒÌ ØÅ ÌÏÛ ÄË ÌÏ ØÓ Ï ÄÅ ÞÅ ÞÒ ÆÏ ÜÏ ÎÒ ÔÅ ÞÒ:
1. ìï áïî à âå äëì þïí êòì ôò äò ï äåþ øò — ìï êë èò ìòë 50

àåà îò;
2. âåþ ã âåî æ çå www.ipay.ge — ìï êë èò ìòë 1 äï îò;
3. „ïòôå òì“ ïãåí üå þòì áìåä øò (ìï öï îë îå åì ü îòì ìï ï ãåí -

üë åþ øò) — ìï êë èò ìòë 50 àåà îò.

ãï æïõ æòì æï íòø íó äå þï øò óí æï ÷ï ò ùå îëì ìüó æåí üòì
ãâï îò, ìï õå äò, ðò îï æò íë èå îò, ðò îï æë þòì èëù èë þòì (ïí
ðïì ðëî üòì) ìå îòï æï íë èå îò.

ìï ãï èëú æë þï îï àåþì ìüó æåí üå þò èò ò éå þåí óøó ï äëæ
óèïé äåì ìïì ùïâ äåþ äåþ øò.

üåì üò ìüó æåí üå þòì 
ìïã îïí üë êëí êóî ìòì à âòì

üåì üò ìï èò íï ùò äòì ãïí øåæ ãå þï:
I. ùï êòàõó äòì ãï ïç îå þï (ëîò üåá ì üò, 21 øå êòàõ âï);
II. äë ãò êó îò èìöå äë þï (14 ïèë úï íï);
III. îï ë æå íëþ îò âò èìöå äë þï (7 ïèë úï íï).
üåì üòì àò àë å óä æï âï äå þïì ïõ äïâì õó àò ìï âï îï ó æë

ðï ìó õò, îë èåä àï ãïí èõë äëæ åî àòï ìùë îò.
ìùë îò ðï ìó õòì ãï úå èòì à âòì òùå îå þï 1 áó äï.
àó ïîú åî àò ðï ìó õò ïî ïîòì èë íòø íó äò, òùå îå þï 0 áó -

äï.
ïîïì ùë îò ðï ìó õòì à âòì ïê ä æå þï 0,2 áó äï (ïíó òùå îå þï

0,2 áó äï).
üåì üòì ìï èò âå íï ùò äòì øå ìïì îó äåþ äïæ ãåû äå âïà 2 ìï -

ï àò æï 30 ùó àò. üåì üòì íï ùò äå þòì øåì îó äå þòì àï íï èòè -
æåâ îë þïì ïîï ïáâì èíòø â íå äë þï.

ãàï âï çëþà üåì üòì íò èóøì. ïè ãï èëú æòì à âòì èë ìïè çï -
æåþ äïæ øå ãòû äò ïà ãï èë ò ñå íëà ãï èëú æå þòì åîëâ íó äò
úåí ü îòì èò åî ãï èë úå èó äò çë ãï æò óíï îå þò ìï æï ìï åî àë
ìï èï ãòì ü îë ãï èëú æòì êîå þó äå þò.

üåì üò ìüó æåí üå þòì ìïã îïí üë êëí êóî ìòì à âòì
42 davaleba n dro – 2 saaTi da 30 wuTi
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7. CamoTvlilTagan romeli magaliTi Seesabameba VI abzacSi naxseneb enobriv

movlenebs: 

I. fxaWna/fxoWna 

II. beReli/beRlis 

III. aCrdili/anarekli 

(a) mxolod I  

(b) mxolod II  

(g) mxolod I  da II  

(d) mxolod II  da III  

(e) I, II  da III  

8. bolo abzacSi 

(a) warmodgenilia axali argumenti teqstSi gamoTqmuli mosazrebis gasamyareblad. 

(b) moyvanilia magaliTi wina abzacSi Gganxiluli sakiTxis dasazusteblad. 

(g) warmodgenilia msjeloba teqstSi wamoWrili problemis gadasaWrelad. 

(d) warmodgenilia teqstSi gamoTqmuli Tvalsazrisebis Sejameba. 

(e) mocemulia teqstSi gamoTqmuli mosazrebebis kritika. 

teqsti ABA 

mecnierebi wlebis ganmavlobaSi akvirdebodnen da Seiswavlidnen frinvelTa

galobis Taviseburebebs. magaliTad, germaneli mkvlevrebi bartyebs ga -

moCekisTanave calke aTavsebdnen da zrdidnen srul izolaciaSi ise, rom maT mier

gamozrdil Citebs arasodes moesminaT TvistomTa xma. aseT Citebs germanelebi

eZaxdnen `kasper hauzers~ – im biWis saxels, romelic XIX saukuneSi adamianebis-

agan sruliad mowyvetili, absolutur martoobaSi gaizarda. cdebma daamtkica,

rom frinvelis galoba damokidebulia misi ganviTarebis etapebze da, agreTve, sax-

eobis warmomadgenlebTan mis urTierTobaze.

Semdgomma kvlevebma cxadyo, rom frinvelTa yvela Seswavlili saxeobis

sasimRero monacemebis ganviTareba, ZiriTadad, erTnairad mimdinareobs da am pro-

cesis marTva, yovel SemTxvevaSi nawilobriv mainc, endokrinuli jirkvlebiT

xdeba. bartyis Wylopini sxvadasxva saxeobisaTvis sxvadasxva dros Ta n da Ta nobiT

icvleba sxva simReriT, romelSic axali ,,Temebi~ JRers; Semdeg ki dgeba mesame

faza, romlis Semdgomac Citis galoba saboloo dasrulebul saxes iRebs. es ki

TiTqmis arasodes xdeba manam, sanam Citi Tavis sicocxleSi pirvel gazafxuls

ar moeswreba. Ubolo faza savsea axali xmovanebiT da misTvis damaxasiaTebelia

ufro adreuli asakisaTvis Sesaferisi Temebis uaryofa. Msainteresoa, rom

zogierTi saxeobis Citebis galobaSi SeTvisebuli Temebi SeiZleba mxolod ram-

denime Tvis Semdeg aJRerdes. G

ra Tqma unda, yvelaze metad sainteresoa frinvelebis gavlena erTmaneTis

simRerebze. Ppirvelyovlisa unda aRvniSnoT, rom aTvisebis periodi sakmaod xanmoklea

– frenis dawyebidan pirvel gazafxulamde. magram vis gakveTilebs iTvisebs bartyi?

am sakiTxze azrTa didi sxvadasxvaobaa. rogorc Cans, yvelaze did gavlenas axdens is

frinveli, romelic kvebavs bartys, Tundac is sxva saxeobis warmomadgeneli iyos. 

erT-erTma mkvlevarma SeZlo, axalgazrda stvenias galobaSi Tandayolili

motivebi gamoeyo. Ees motivebi sustad iyo gamoxatuli da manam ar ganviTarda,

sanam patara stveniebs saSualeba ar misces,  moesminaT im ufrosi stveniebisaTvis,

romlebsac maTTvis sakvebi mihqondaT. Mmeore jgufSi patara stveniebis marCenali

mamis rols iadoni asrulebda. male mis mier gamozrdili stveniebi iadonis hange-

bze amRerdnen, Mmiuxedavad imisa, rom iqve maTive saxeobis Citebi galobdnen.

cnobilia, rom beRurasnairTa jgufis mgalobeli Citebi Zalian niWieri imita-

torebi arian; aTvisebis periodSi, romelic marTalia, xanmoklea, magram ramdenime kvi-

ras mainc grZeldeba, maT unari SeswevT, Seavson TavianTi repertuari uamravi

simReriT. Aam simRerebs isini sxva saxeobis Citebisagan iTviseben da radganac yovel

adgilze frinvelTa sxvadasxva saxeoba binadrobs, frinvelis ,,leqsikoni~ iZens

geografiul Taviseburebebs, romlebic mis sabinadro adgilzea damokidebuli. 

garda amisa, arsebobs ,,ojaxuri tradiciebic~. aq SeiZleba moviyvanoT bul-

bulebis magaliTi. saqme isaa, rom bulbulebi zogjer xangrZlivad cxovroben

WalebSi erTmaneTisagan moSorebiT. maTi xmis CanawerebiT Tu vimsjelebT,

sxvadasxva WalaSi mcxovrebi bulbulebis galobaSi sakmaod mniSvnelovani gan-

sxvavebebi SeimCneva. Ees simRerebi ki Taobidan Taobas gadaecema. igive SeiZleba

iTqvas skvinCazec. SotlandiaSi sxvadasxva velze binadar Citebs sakuTari

`dialeqti~ aqvT. mkvlevar marleris azriT, am gansxvavebas amyarebs is, rom axal-

gazrdebi galobas ufrosebisgan swavloben da budeebis asagebad yovelTvis

erTsa da imave adgils ubrundebian. Ggarda amisa, skvinCebi, Cveulebriv, galobaze

imave tipis galobiT pasuxoben, rac xels uwyobs Cvevebis ganmtkicebas da gande-

vnis mocemuli adgilisTvis ucxo `gamoxatvis saSualebebs~. 

frinvelTa xmianobis zogierTi aspeqti ufro naTeli gaxdeba, Tu sxva cocx-

al arsebebsac davakvirdebiT. magaliTad, sainteresoa mglebis e. w. `sanadiro sig-

nalebi~. aRmoCnda, rom arsebobs am signalebis sxvadasxva saxeoba: yru da grZeli

ymuili `Sekrebis signalia~; orxmiani, ufro maRali tembris ymuiliT mglebi

axali nakvalevis midevnebisken mouxmoben erTmaneTs; erTdroulad yefa da

ymuili `sabrZolo yiJinaa~, rac imas niSnavs, rom msxverpli gamoCnda da saWiroa

misi dadevneba. zogjer saWiro xdeba sakvebisTvis metoqe mtaceblebTan mZime

brZolis gadatana, am dros ismis `muqaris signali~, rac xSirad sakmarisia

imisaTvis, rom mowinaaRmdege gaaqcios.

mecnierTaTvis saintereso iyo, daedginaT, arsebobs Tu ara niSnebi, romlebic

saerToa cocxal arsebaTa saxeobebis sxvadasxva tipis signalebisaTvis. erT-erTi

mecnieri fonogramebis Seswavlis safuZvelze amtkicebda, rom aseTi saerTo niSnebi

arsebobs: Ffrinvelebisa da ZuZumwovrebis `sagangaSo signalebi~ yovelTvis gamyi-

navi xmisaa, mkveTria, amasTan, an xangrZlivad gabmulia, an nawyvet-nawyvet mravaljer

meordeba. ̀ muqaris Zaxili~ ise gamyinavi ar aris, magram sakmaod mkveTria, magaliTad,

ZaRlis Rrena (bevrma ar icis, rom analogiur situaciebSi beRurebic Zalian

ucnaur xmebs gamoscemen). `momxmobi simRerebi~, romlebsac mSoblebi asruleben,

Cveulebriv, naz dabal tonalobaze JRers da meordeba.Yyovelive aman afiqrebina

Carlz darvins, da arcTu usafuZvlod, paraleli gaevlo adamianebisa da frinvel-

cxovelTa mier emociebis, kerZod, mRelvarebis xmovan gamoxatvas Soris. marTalia,

frinvelebisa da ZuZumwovrebis saxmo aparatebi erTmaneTisagan gansxvavdeba, magram

isini emociaTa gamoxatvisas aSkarad msgavs bgerebs gamoscemen. 

9. CamoTvlilTagan romeli asaxavs yvelaze srulad avtoris mTavar mizans?

(a) warmoaCinos frinvelTa qcevis is Taviseburebani, romlebic mkvlevarTa mier

bolo dros Catarebuli cdebisa da dakvirvebis Sedegad gamovlinda.

(b) aRweros frinvelTa da ZuZumwovar cxovelTa sxvadasxva saxeobisaTvis

damaxasiaTebeli xmovani gamoxatvis saerTo Taviseburebani.

(g) gamokveTos arsebiTi gansxvaveba frinvelTa da sxva cocxal arsebaTa mier

emociebis xmovani gamoxatvis Taviseburebebs Soris.

(d) gviCvenos, rom frinvelebis galobis Seswavlisas gamovlenilia rogorc

maTTvis niSandoblivi Cvevebi, ise is niSnebic, romlebic cocxal arsebaTa mier

emociebis xmovan gamoxatvas zogadad axasiaTebs.

(e) Tavi mouyaros sxvadasxva drois mniSvnelovan kvlevebs cocxal arsebaTa mier

emociebis xmovani gamoxatvis TaviseburebaTa Sesaxeb.

10. germaneli mkvlevrebi Sesaswavl bartys `kasper hauzers~ uwodebdnen imitom, rom 

(a) is gamoiCeka arabunebriv, izolirebul garemoSi. 

(b) mas gamoCekisTanave ucxo, sxva saxeobis frinveli kvebavda. 

(g) is ufrosi Citebis garemocvaSi izrdeboda, sxva bartyebisagan izolirebulad. 

(d) mas ar hqonda SesaZlebloba, frinvelTa xma moesmina. 

(e) is mxolod sakuTari saxeobis frinvelis xmas ismenda. 

11. germanelma mkvlevrebma daaskvnes, rom

(a) marTalia, frinvelTa sxvadasxva saxeobis sasimRero monacemebis ganviTareba

gansxvavebulad mimdinareobs, magram, rogorc wesi, yovelTvis endokrinuli

jirkvlebis saSualebiT imarTeba.

(b) frinvelebis galobas Soris arsebul gansxvavebas gansazRvravs Tandayolili

motivebi, rasac bartyi gamoCekisTanave avlens. 

(g) frinvelis galobis unari damokidebulia misi ganviTarebis safexursa da

Tavisi saxeobis warmomadgenlebTan kavSiris SesaZleblobaze.

(d) sxvadasxva saxeobis frinvelTa Bbartyebis Wylopini erTsa da imave periodSi

icvleba sxva simReriT, romelSic Zvels axali motivebi enacvleba.

(e) frinvelis galobaze sxva frinvelTa simRerebis gavlena ganapirobebs

adreuli asakidan SeTvisebuli Temebis uaryofas.

12. ra rols asrulebs pirveli gazafxuli frinvelTa cxovrebaSi?

I. pirvel gazafxulze frinvels Seswevs unari, Seavsos galoba axali xmovanebiT.

II. gazafxuli frinvelTaTvis rogorc frenis dawyebis, ise galobis aTvisebis periodia.

III. gazafxuli bartyis ganviTarebis is fazaa, romlis Semdegac galoba dasrule-

bul saxes iRebs.

amaTgan marTebulia

(a) mxolod I

(b) mxolod I  da II

(g) mxolod I  da III

(d) mxolod II  da III

(e) I, II  da III

13. romeli mosazrebis dasadastureblad mohyavs avtors iadonis magaliTi?

(a) galobaSi Tandayolili motivebis arseboba gamovlindeba im momentisaTvis,

rodesac bartys marCenali frinveli kvebavs. 

(b) bartyi galobas ver SeZlebs manam, sanam mas saSualeba ara aqvs, mousminos Cits,

romelsac misTvis sakvebi miaqvs.

(g) erTi saxeobis frinvelis gavlena sxva romelime saxeobis frinvelze

SesaZlebelia misi ganviTarebis mxolod sawyis etapze. 

(d) ama Tu im saxeobis frinvelTa galobis hangis Taviseburebebis garCeva

SesaZlebelia frinvelis mier bartyis kvebis periodSi.

(e) galobis motivis Taviseburebaze arsebiT gavlenas axdens is frinveli, romel-

ic bartys asazrdoebs.

14. CamoTvlilTagan romeli afasebs sworad bulbulebis, skvinCebisa da

beRurasnairTa mgalobeli Citebis magaliTebs?

(a) samive magaliTs avtori sxvadasxva, erTmaneTisagan gansxvavebuli mosazrebe-

bis sailustraciod ganixilavs.

(b) beRurasnairTa da bulbulebis magaliTebi erTi da imave mosazrebis argu-

mentebia, skvinCebisa ki moyvanilia gansxvavebuli azris dasadastureblad.

(g) bulbulebisa da skvinCebis magaliTebi moyvanilia Sinaarsobrivad erTgvari

Sexedulebebis dasadastureblad, beRurasnairTa magaliTi ki sxva mosazrebis

argumentia.

(d) beRurasnairebisa da bulbulebis magaliTebs avtori sxvadasxva funqciiT

iyenebs, xolo skvinCebis magaliTis funqcia Tvisebrivad beRurasnairebis msgavsia.

(e) samive magaliTi erTi da imave mosazrebis damadasturebeli argumentia.

15. CamoTvlilTagan ram SeiZleba Seuwyos xeli frinvelebSi galobis ,,ojax-

uri tradiciis~ ganmtkicebas?

iman, rom: 

I. axalgazrda frinvelebi galobas ufrosebisagan swavloben. 

II. frinvelebi gazafxulobiT erTsa da imave adgils ubrundebian budeebis

asagebad.

III. erTi saxeobis frinvelebi ganmartoebiT, izolirebulad cxovroben xolme

velsa Tu WalaSi.

(a) mxolod I. 

(b) mxolod II.

(g) mxolod III.

(d) mxolod II  da III.

(e) I, II  da III. 

16. CamoTvlilTagan romeli ar dasturdeba teqstis mixedviT?

(a) erTi da imave geografiuli adgilis mkvidr sxvadasxva saxeobis frinvelTa

repertuari gavlenas axdens zogierTi saxeobis `leqsikonze~.

(b) erTi da imave saxeobis, magram sxvadasxva adgilas mcxovrebi frinvelebis

galobaSi, SesaZloa, sakmaod mniSvnelovani gansxvavebebi SeimCneodes.

(g) beRurebi sxva saxeobis frinvelTa warmomadgenlebisTvis mibaZvis, imitirebis

unars, galobis aTvisebis periodSi avlenen da iyeneben.

(d) Tu geografiuli regionis frinvelTa saxeobrivi Semadgenloba mravalfer-

ovania, frinveli advilad iTvisebs am adgilisaTvis ucxo xmovani gamoxatvis

saSualebebs.

(e) sagangaSo situaciebSi frinvelebi, ZuZumwovari cxovelebis signalis ana l o -

giurad, gamyinav, mkveTr xmebs gamoscemen.

17. CamoTvlilTagan romelia marTebuli teqstis mixedviT?

I. mglebi sxvadasxvagvar sanadiro signals gamoscemen, sxvadasxva funqciis

Sesabamisad.

II. mglebi cvlian xmovan signals tembrisa da xangrZlivobis mixedviT.

III. mglebi SesaSinebel muqarasa da nadirobis dawyebas erTi da imave xmovani

signaliT gamoxataven.

(a) mxolod I

(b) mxolod I  da II

(g) mxolod III

(d) mxolod I  da III

(e) I, II  da III 8
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18. romeli mosazreba dasturdeba teqstis mixedviT?

(a) is, Tu ra Taviseburebas SeiZens bartyis galoba, damokidebulia uSualod mis

marCenal frinvelsa da, aseve, misi warmoSobis adgilze. 

(b) rogorc wesi, Citebis galobaSi sxva saxeobis frinvelebisagan SeTvisebuli

hangebi mxolod ramdenime Tvis Semdeg aJRerdeba.G

(g) radgan frinvelebisa da ZuZumwovrebis saxmo aparatebs Soris saerTo arafe-

ria, azrTa sxvadasxvaobas iwvevs sakiTxi, arsebobs Tu ara niSnebi, romlebic

saerToa maTi xmovanebisaTvis.

(d) mgalobeli frinvelebis CvevaTa Seswavlam ufro naTeli gaxada

ZuZumwovrebis xmovani signalebis kvlevis zogierTi sadavo sakiTxi.

(e) galobis aTvisebis periodSi bartys SeuZlia, SeiTvisos xmis rogorc nawyvet-

nawyvet, ise gabmulad gamocemis unari. 

19. CamoTvlilTagan romeli ar ganixileba mocemul teqstSi im mosazrebis

dasadastureblad, rom arsebobs zogadad cocxal arsebaTa xmovani

gamoxatvisaTvis damaxasiaTebeli saerTo niSnebi?

(a) sagangaSo signalebi

(b) muqaris Zaxili

(g) adreuli asakisaTvis Sesaferisi xmovaneba

(d) mSobelTa e. w. momxmobi simRerebi

(e) mRelvarebis xmovani gamoxatva

20. sityva JRurtuli aRniSnavs rogorc bartyis, ise Cvilis xalisian, saamur

xmebs. romeli mosazrebis argumentad gamoiyenebdiT am faqts?

(a) Citi ganviTarebis sawyis fazebSi mxolod dadebiTi emociis gamomxatvel

bgerebs gamoscems.

(b) e. w. momxmobi simRerebi, Cveulebriv, nazad HJRers dabal tonalobaze da

meordeba.

(g) mSoblis simReras Svilebi imave hangiT upasuxeben xolme, rac xels uwyobs

Cvevebis ganmtkicebas.

(d) sxvadasxva saxeobis cocxali arsebebis mier emociis xmovan gamoxatvas Soris

paralelis gavleba SesaZlebelia bgerebis msgavsebis safuZvelze. 

(e) adamianebisa da frinvelebis xmebs Soris paralelis gavlebis safuZvels qmnis

is, rom mgalobeli Citebi Zalian niWieri imitatorebi arian. 

21. ra mimarTebaa teqstis I da II abzacebs Soris?

(a) II  abzacSi ganxilulia I  abzacSi warmodgenili magaliTi. 

(b) II  abzacSi gakritikebulia I  abzacSi gamoTqmuli varaudi. 

(g) II  abzacSi gavrcobilia I  abzacSi warmodgenili daskvna. 

(d) II  abzacSi gacemulia pasuxi I  abzacSi dasmul SekiTxvaze. 

(e) II  abzacSi Sejamebulia I  abzacSi wamoWrili sakiTxebi. 

II. logikuri msjeloba

14 amocana

TiToeuli amocanis pirobas erTvis SekiTxva savaraudo pasuxebiT.

gaiazreT amocana da savaraudo pasuxebidan airCieT is, romelic

marTebulia pirobis mixedviT. 

amocana 22 

mocemulia winadadeba 

mxolod adamiani rodi xedavs sizmrebs. 

CamoTvlilTagan romelia mocemuli winadadebis tolfasi? 

(a) Tu cocxali arseba sizmrebs xedavs, maSin is adamiania. 

(b) ar arsebobs adamiani, romelic sizmrebs ver xedavs. 

(g) yvela cocxali arseba xedavs sizmrebs. 

(d) adamianis garda, zogi sxva arsebac xedavs sizmars. 

(e) mxolod adamians SeuZlia sizmris damaxsovreba. 

amocana 23 

mocemulia: 

ipodromze mxolod wabla da Savi cxenebia. 

arc erTi wabla cxenebidan ar aris Tvinieri. 

arc erTi Savi cxenebidan ar aris axalgazrda. 

CamoTvlilTagan romeli daskvna gamomdinareobs am debulebebidan? 

(a) wabla cxenebidan zogierTi aris axalgazrda. 

(b) Savi cxenebidan zogierTi aris Tvinieri. 

(g) Tu ipodromze romelime cxeni aris Savi, maSin is ar aris Tvinieri. 

(d) Tu ipodromze romelime cxeni wablaa, maSin is ar aris beberi. 

(e) Tu ipodromze romelime cxeni Tvinieria, maSin is ar aris axalgazrda. 

amocana 24 

cnobilia, rom depresiis garkveul formebs efeqturad mkurnaloben

fsiqoTerapiis saSualebiT, magram zog pacientSi depresiis mwvave forma

gamowveulia organizmSi qimiuri balansis darRveviT, rac fiziologiur gavle-

nas axdens tvinze. aqedan gamomdinare, aseTi pacientebis mkurnalobis erTaderT

efeqtur saSualebad im medikamentebiT mkurnaloba unda miviCnioT, romlebic

xels uwyobs qimiuri balansis aRdgenas. 

qvemoT CamoTvlilTagan romelia is daSveba, romelsac arsebiTad eyrdnoba

gamotanili daskvna? 

(a) fsiqoTerapiul mkurnalobas ar SeuZlia aRadginos organizmSi darRveuli

qimiuri balansi, romelic depresias iwvevs. 

(b) medikamentebiT mkurnaloba yovelTvis ufro swrafad iZleva Sedegs, vidre

fsiqoTerapiiT mkurnaloba. 

(g) fsiqiur aSlilobaTa umetesoba araa gamowveuli fiziologiuri mizeziT. 

(d) fsiqoTerapia yovelTvis nakleb efeqturia, vidre medikamentebiT mkurnaloba. 

(e) fsiqoTerapiisa da medikamentebis erTdroulad gamoyeneba pacientis

janmrTelobisaTvis saSiSia. 

amocana 25 

mocemulia: 

n yvela, vinc violinoze ukravs, TamaSobs Wadraks. 

n yvela, vinc Wadraks TamaSobs, dasaqmebulia. 

n dasaqmebulTagan mxolod isini arian warmatebuli, romlebmac ar ician

Wadrakis TamaSi. 

Tu es debulebebi WeSmaritia, CamoTvlilTagan romelia aucileblad

WeSmariti? 

(a) zogierTi, vinc Wadraks TamaSobs, warmatebulia. 

(b) vinc violinoze ukravs, ar aris warmatebuli. 

(g) zogierTi, vinc violinoze ukravs, warmatebulia. 

(d) moWadrakeebi, romlebic violinoze ar ukraven, dasaqmebulebi ar arian. 

(e) yvela dasaqmebuli adamiani aris warmatebuli. 

amocana 26 

mocemulia msjeloba: 

damoukidebelma kvleviTma jgufma erTmaneTs Seadara xuTi yvelaze popu-

laruli avtomanqana. aTma profesionalma avtomrbolelma gamoscada xuTive es

modeli sxvadasxva pirobebSi da TiToeulma maTganma upiratesoba, gamZleobis

mxriv, A models mianiWa. aqedan gamomdinare, A modeli saukeTesoa imaTTvis, visac

gamZle avtomanqanis SeZena surs. 

CamoTvlilTagan romeli ufro aaSkaravebs am msjelobis naklovanebas? 

(a) SesaZloa is manqana, romelic profesional avtomrbolels gamZle hgonia,

Cveulebrivi mZRolisTvis gamZle ar iyos. 

(b) gamZle avtomanqana yovelTvis ar aris saukeTeso. 

(g) SesaZloa, yvelaze gamZle modeli ar moxvda popularul avtomanqanaTa

xuTeulSi. 

(d) avtomanqana, romelic gamZlea qalaqis pirobebSi, SesaZloa soflis pirobebSi

gamZle ar gamodges. 

(e) zogi momxmarebeli upiratesobas avtomanqanis siswrafes aniWebs da ara

gamZleobas. 

amocana 27 

kvazarebi – ciuri sxeulebi, romlebic dedamiwidan ise Sorsaa, rom maTgan

dedamiwamde sinaTlis moRwevas 500 milioni weli mainc sWirdeba – dedamiwidan

pirvelad 1963 wels SeniSnes. aseTi Soreuli sxeuli ase mkveTrad rom Candes

dedamiwidan, is gamudmebiT unda iwvodes iseTi siswrafiT, rom daaxloebiT 90

miliardi mzis sinaTles gamoscemdes. magram aseTi siswrafiT wvis pirobebSi

veraferi iarsebebs 100 milion weliwadze xangrZlivad. 

Tu es yvelaferi sworia, CamoTvlilTagan romeli unda iyos WeSmariti? 

(a) kvazarebis sinaTlem dedamiwamde mxolod XX saukuneSi moaRwia.

(b) im momentisTvis, roca dedamiwaze kvazari dainaxes, es kvazari ukve aRar arse-

bobda. 

(g) dedamiwidan raime iseTi sikaSkaSiT rom Candes, rogorc kvazarebi Cans, is 90

miliard mzeze met sinaTles unda gamoscemdes. 

(d) arafers, rac ki ise Sorsaa dedamiwidan, rogorc kvazari, ar SeuZlia 100 mil-

ion weliwadze met xans arseboba. 

(e) XXI  saukunemde ar arsebobda imdenad mgrZnobiare xelsawyo, rom kvazari

dagvenaxa. 

amocana 28 

mocemulia: 

n arseboben arasrulwlovani studentebi. 

n yvela students aqvs miRebuli sruli saSualo ganaTleba. 

n sruli saSualo ganaTlebis mqone yvela adamians gavlili aqvs samoqalaqo

Tavdacvis kursi. 

n samxedro mosamsaxure mxolod srulwlovani SeiZleba iyos. 

Tu es debulebebi WeSmaritia, maSin qvemoT CamoTvlilTagan romelia aucile-

blad mcdari?

(a) arc erT samxedro mosamsaxures ar aqvs gavlili samoqalaqo Tavdacvis kursi. 

(b) zogierT samxedro mosamsaxures gavlili aqvs samoqalaqo Tavdacvis kursi. 

(g) zogierT samxedro mosamsaxures ar aqvs gavlili samoqalaqo Tavdacvis

kursi. 

(d) samoqalaqo Tavdacvis kursi mxolod samxedro mosamsaxureebs aqvT gavlili. 

(e) yvela samxedro mosamsaxures gavlili aqvs samoqalaqo Tavdacvis kursi. 

amocana 29 

gasul wlebSi avtobusebis warmoebaSi SeiniSneboda avtobusis wonis

gamiznuli Semcirebis tendencia sawvavis xarjis minimizaciis mizniT. radgan yve-

laze usafrTxo savarZlebi sakmaod mZime iyo, avtobusebSi aseT savarZlebs

iSviaTad iyenebdnen. wels ki yvelaze ukeT swored es savarZlebi gaiyida, rac

usaTuod imis dasturia, rom avtobusis mwarmoeblebma usafrTxoebas meti upi-

ratesoba mianiWes, vidre sawvavTan dakavSirebuli xarjis Semcirebas. 

CamoTvlilTagan romeli Seasustebda yvelaze metad gamoTqmul varauds? 

(a) ori wlis win yvelaze usafrTxo savarZelze didi moTxovnileba ar iyo. 

(b) avtobusebis arc erT mwarmoebels ar ganucxadebia sajarod, rom wels

usafrTxoebas gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebda. 

(g) wels sawvavi gacilebiT ufro Zviri Rirda, vidre wina wlebSi, roca usafrTxo

savarZeli cudad iyideboda. 

(d) SarSan, masalis siZviris gamo, avtobusis savarZlebi maT mwarmoeblebs

gacilebiT ufro Zviri ujdebodaT, vidre wina wlebSi. 

(e) wels, teqnologiuri gaumjobesebis gamo, yvelaze usafrTxo savarZlebi

bazarze arsebul sxva savarZlebTan SedarebiT gacilebiT ufro msubuqi iyo. 

amocanebi 30-32 Semdeg pirobas eyrd-

noba: 

anam sadilze dapatiJa xuTi megobari:

baia, giga, dito, elene da vaxo. man

sadili mrgval magidaze gaawyo, romlis

erT mxares fanjaraa, mopirispire mxares

– samzareulo, sxva mxares – televizori

dgas (ix. oTaxis sqema). anam stumrebi ise

unda dasvas, rom Tavad samzareulosTan

uaxloes adgilze (#1) ijdes da

Sesruldes Semdegi pirobebi: 

n baia or biWs Soris unda ijdes. 

n elene televizoris sayureblad

mosaxerxebeli ori adgilidan (#2 da

#3) erT-erTze unda ijdes. 

n giga elenes gverdiT unda ijdes. 
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amocana 30 

qvemoT CamoTvlilTagan romelia megobrebis dasaSvebi ganlageba? 

amocana 31 

CamoTvlilTagan romelia megobrebis is wyvili, romlebsac nebismieri

dasaSvebi ganlagebis dros SeuZliaT gacvalon adgilebi ise, rom arc erTi piro-

ba ar dairRves? 

(a) elene da giga 

(b) ana da baia 

(g) elene da baia 

(d) vaxo da giga 

(e) dito da vaxo 

amocana 32 

Tu dito fanjarasTan (#4 adgilze) zis, romelia aucileblad WeSmariti? 

(a) TiToeuli gogona biWebs Soris zis. 

(b) giga gogonebs Soris zis. 

(g) vaxo anas gverdiT zis. 

(d) giga ditos gverdiT zis. 

(e) elene #2 adgilas zis. 

amocanebi 33-35 Semdeg pirobas eyrdnoba: 

fotografma sakonkursod gadaiRo Sav-TeTri da feradi xedebi da portrete-

bi, sul 11 foto, amaTgan: 

konkursis Jiuris moTxovniT, konkursze warsadgeni fotonakrebi unda

Sedgebodes aranakleb 5 da araumetes 8 fotosagan da unda akmayofilebdes

Semdeg pirobebs: 

• unda SeirCes 3 xedi mainc. 

• Sav-TeTri fotoebis raodenoba ar unda aRematebodes feradi fotoebis rao-

denobas. 

• Tu fotonakrebSi Seva 2 Sav-TeTri xedi, masSi unda Sevides 1 Sav-TeTri

portreti mainc. 

amocana 33 

qvemoT CamoTvlili romeli kombinacia SeiZleba gamoaklos fotografma arse-

bul 11 fotos, rom Sesruldes Jiuris pirobebi? 

(a) 1 feradi portreti da 4 Sav-TeTri portreti. 

(b) yvela feradi foto. 

(g) 2 Sav-TeTri portreti, 1 feradi portreti da 1 feradi xedi. 

(d) yvela Sav-TeTri foto.

(e) yvela Sav-TeTri xedi. 

amocana 34 

Tu fotografma feradi xedebidan SearCia mxolod 1, maSin fotonakrebi unda

Sedgebodes 

(a) zustad 5 fotosgan. 

(b) zustad 6 fotosgan. 

(g) zustad 7  fotosgan. 

(d) zustad 8 fotosgan.

(e) an 7  an 8 fotosgan. 

amocana 35 

Tu fotografma SearCia zustad 5 foto, maSin maT Soris aucileblad moxvdeba 

(a) 2 feradi xedi mainc. 

(b) 2 Sav-TeTri xedi mainc. 

(g) 2 feradi portreti mainc. 

(d) 1 feradi portreti mainc da 1 feradi xedi mainc.

(e) 3 Sav-TeTri portreti mainc. 

III. raodenobrivi msjeloba

7 amocana

amocana 36 

ramdeniT gaizrdeba orniSna ricxvi, Tu mis Canawers marcxnidan mivuwerT 4-s? 

(a) 2-iT (b) 40-iT (g) 100-iT (d) 400-iT (e) 404-iT

amocana 37 

saerTo wertilebis ra udidesi raodenoba SeiZleba hqondes wrewirs iseTi

marTkuTxedis gverdebTan, romlis sigrZec da siganec am wrewiris diametrze

metia?  

(a) 1 (b) 2 (g) 3 (d) 4 (e) 6

amocana 38 

xis saamqro amzadebs magidebs, skamebs, sawolebs da karadebs, romelTa dRiuri

raodenobebi miTiTebulia svetovan diagramaze, xolo procentuli ganawileba –

wriul diagramaze. cnobilia, rom yoveldRe mzaddeba imdenive skami, ramdenic

magida. diagramebze mocemuli informaciis safuZvelze daadgineT, dReSi damzade-

bul nakeTobaTa saerTo raodenobis ramden procents Seadgens karadebi. 

(a) 8% (b) 10% (g) 12% (d) 15% (e) 20% 

amocana 39 

ori sxvadasxva zomis AA da BB yuTiT yava iyideba.

mocemulia Semdegi ori piroba: 

I. A yuTSi moTavsebuli yava 2-jer mets iwonisB B yuTSi moTavsebul yavaze. 

II. A yuTi 2 lariT meti Rirs BB yuTze, 

rom gavigoT, romel yuTSia yava ufro iafi 

(a) sakmarisia I piroba, xolo II  piroba ar aris sakmarisi. 

(b) sakmarisia II piroba, xolo I  piroba ar aris sakmarisi. 

(g) sakmarisia I  da II  piroba erTad, magram cal-calke arc erTi ar aris sak-

marisi. 

(d) sakmarisia TiToeuli piroba cal-calke. 

(e) orive piroba erTad ar aris sakmarisi, saWiroa damatebiTi pirobebi. 

amocana 40 

ekonomikis fakultetis studentTa 10% swavlobs ekonomikis istorias, xolo

30% – statistikas. 

mocemulia Semdegi ori piroba: 

I. 260 studenti ar swavlobs arc ekonomikis istorias da arc statistikas. 

II. studentTa 5% swavlobs ekonomikis istoriasac da statistikasac. 

imisaTvis, rom gavigoT, sul ramdeni studenti swavlobs ekonomikis 

fakultetze, 

(a) sakmarisia I piroba, xolo II  piroba ar aris sakmarisi. 

(b) sakmarisia II piroba, xolo I  piroba ar aris sakmarisi. 

(g) sakmarisia I  da II  piroba erTad, magram cal-calke arc erTi ar aris 

sakmarisi. 

(d) sakmarisia TiToeuli piroba cal-calke. 

(e) orive piroba erTad ar aris sakmarisi, saWiroa damatebiTi pirobebi. 

amocana 41 

15m
2

farTobis kedelSi unda

gaWran 2m
2

simaRlisa da xm siganis

marTkuTxedis formis kari, xolo

kedlis darCenili nawili dafaron

saRebaviT. cnobilia, rom 1m
2

farTobis kedlis SesaRebad saWiroa

30g saRebavi. 

mocemulia winadadeba, romelSic

gamotovebulia ori fragmenti: 

I II

,,Tu ———————-, maSin kedlis SesaRebad saWiroa —————————.” 

aarCieT is TiTo fragmenti qvemoT mocemuli svetebidan: 

I  sveti II  sveti

(A)  x > 2,5 (K)  araumetes 300 g saRebavisa 

(B)  x <  3 (L)  290 g saRebavi mainc 

(C)  x <  3,5                    

romelTa Sesabamis gamotovebul adgilebze Casmis Sedegad miRebuli winadade-

ba WeSmariti aRmoCndeba. 

(a) (b) (g) (d) (e) (v)

A → K A → L B → K B → L C → K C → L

amocana 42  

A da B qalaqebidan erTdroulad erTmaneTis Sesaxvedrad ori avtomobili

gaemgzavra. qvemoT CamoTvlili oTxi pirobidan romeli oris erTdroulad

Sesrulebis SemTxvevaSi  SevZlebT imis dadgenas, Tu ra manZilia AA qalaqidan

manqanebis Sexvedris adgilamde? 

I. manZili AA da BB qalaqebs Soris 240km-ia. 

II. Aavtomobilebi erTmaneTs 2sT-Si Sexvdnen. 

III. AA-dan gamosuli avtomobilis siCqare 2-jer metia BB-dan gamosuli 

avtomobilis siCqareze. 

IV. AA-dan gamosuli avtomobilis siCqare 40km/sT-iT metia BB-dan 

gamosuli avtomobilis siCqareze. 

(a) (b) (g) (d) (e) (v)

I  da II  I  da III  I  da IV II  da III  II  da IV III  da IV 

pasuxebi 

1. b; 2. d; 3. d; 4. b; 5. e; 6. d; 7. g; 8. a; 9. d; 10. d; 11. g; 12. g; 13. e; 14. g; 15. e;

16. d; 17. b; 18. a; 19. g; 20. d; 21. g; 22. d; 23. e; 24. a; 25. b; 26. g; 27. b; 28. d; 29. e;

30. d; 31. e; 32. g; 33. d; 34. b; 35. a; 36. d; 37. d; 38. b; 39. e; 40. g; 41. a; 42. b.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

(a) ana giga elene dito vaxo baia 

(b) ana giga baia dito elene vaxo 

(g) vaxo elene giga ana dito baia 

(d) ana elene giga baia vaxo dito

(e) ana dito giga elene baia vaxo

xedi portreti

Sav-TeTri 2 4 

feradi 3 2
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— þï üë íë àå èóî, ìóä ïõ äï õïí,
13 áïî à âåä ðå æï ãëã àïí åî àïæ,
CERN -øò ìüï ýò îå þï ãï ò ï îåà. îë -
ãë îòï àáâå íò øàï þåÿ æò äå þå þò... 

— ðîëã îï èòì ôïî ã äåþ øò,
CERN-øò 13 èïì ùïâ äå þå äò âòè ñë -
ôå þë æòà.  îï òñë  èò çï íò?  èë ãåõ -
ìå íå þïà, îëè ôò çò êò ìïæ èò òí üå -
îå ìò, îë ãëîú ÷âåíì áâå ñï íï øò,
ïìå âå èàåä èìëô äò ë øò êäå þó -
äëþì. CERN-øò (þòî à âó äò êâäå -
âå þòì åâ îë ðó äò úåí ü îò) ìõâï æïì -
õ âï áâåñ íå þòì ðå æï ãë ãå þò ìïà âòì
ìå èò íï îå þò èë åùñë, îë èå äòú èòç -
íïæ òìï õïâ æï àï íï èåæ îë âå ôò çò -

êòì ðë ðó äï îò çå þïì æï èòé ùå âå -
þòì ãïú íë þïì, îï àï øåè æ ãëè øò
÷âåí  æï íïî ÷åí ðå æï ãë ãåþì ãï âïú -
íëà. ïè øåõ âåæ îòì òíò úò ï üë îò
àï âïæ  CERN-òì úåí ü îò òñë. æï ï -
ôò íïí ìï ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å -
îå þòì ìï èò íòì ü îëì èïì ùïâ äå þåä -
àï ðîë ôå ìò ó äò ãïí âò àï îå þòì
úåí ü î èï.  ìõâï áâåñ íòì èïì ùïâ äåþ -
äå þò ìï ãïí ãïì õ âï âå þòà, ÷âåí 3-
æéò ï íò ðîëã îï èòì íïú â äïæ,
6-æéò ï íò ðîëã îï èï ãâáëí æï, åì
úåí ü îòì æïè ìï õó îå þïï.

ðîëã îï èïì ùïî èïî àïâ æ íåí
óúõë åà øò èëé âï ùå áïî à âå äò

èåú íò å îå þò, ìùë îåæ òìò íò ãâò -
êòàõïâ æ íåí äåá úò åþì. 

÷âå íò èò éå þòì ñâå äï çå ïá üò ó îò
èëè õ îå ãïõ ä æïà òîïê äò èò íïø âò -
äò, îë èå äòú úåí ü î øò èòè æò íï îå
åîà-åî àò óæò æå ìò åá ì ðå îò èåí -
üòì — ïü äï ìòì — àï íï ëî ãï íò çï -
üë îòï. ïõ äï èë ìïè çï æå þå äò ìï èó -
øï ë å þò èòè æò íï îå ëþì, æïì îó äå -
þòì øåè æåã, àå þåî â äòì þë äëì-èï -
î üòì æï ìïùñòì øò, òãåã èå þï æò æò
ïæ îë íó äò êë äï ò æå îòì ãïø âå þï. 

ðòî âå äò  åá ì ðå îò èåí üò óê âå
÷ï üïî æï, èò ìò ìòè û äïâ îå øå æï îå -
þòà íïê äå þò òñë. ïõ äï èòè æò íï îå
èó øï ë þòì èò çï íòï, èò ìò ìòè û äïâ -
îòì òè æë íåè æå ãïç î æï, îëè øå -
ìïû äå þå äò ãïõ æåì åäå èåí üï îóä
íï ùò äï êåþ çå æïê âòî âå þï, îë èå -
äòú àå ë îò ó äï æïï èë ìï äëæ íå -
äò (ïî ìå þëþì àå ë îòï åäå èåí üï -
îó äò íï ùò äï êå þòì øå ìï õåþ),  ìï ÿò -
îëï æïê âòî âå þï ¸òã ìòì íï ùò äïê -
çå, îëè äòì ïé èë ÷å íï  ìï øó ï äå þïì
èëã â úåèì, ùïî èëæ ãå íï âò áë íò ëà
íå þòì èò å îò íòâ àò å îå þòì  èï ìòì
ïî ìòì øå ìï õåþ. ïáïè æå âò úë æòà,
îëè  èï ìï åì ïîòì íå þòì èò å îò ïèï
àó òè ìõå ó äòì òíåî üó äë þòì çë -
èï, èïã îïè îï ïîòì àï âïæ èï ìï, ïèï -
çå ùïî èëæ ãå íïì èëã â úåèì åá ì ðå -
îò èåí üò, îë èåä ìïú õåä è ûé âï íå -
äëþì òîïê äò èò íïø âò äò. 

òì èëé âï ùå ëþ æï æóþ íï øò, èëì -
êë âòì ïõ äëì (þòî à âó äò êâäå âå þòì
úåí ü îò), ïè ýï èïæ CERN-øò èó øï ëþì. 

— òá íåþ èëê äåæ ãïí èïî üëà îï
ïîòì ¸òã ìòì èå áï íòç èò?

— þó íå þï øò ïî ìå þëþì åäåá ü -
îë èïã íò üó îò, ìóì üò, ûäò å îò æï
ãîï âò üï úò ó äò óî àò åî à á èå æå þï.
êâïí üó îò àå ë îò òì èò õåæ âòà,
åäå èåí üï îó äò íï ùò äï êå þò èòê -
îëì êë ðóä èñïî þóî àó äåþì  êò
ïî ùïî èë ïæ ãå íåí, ïîï èåæ âå äòì
îõå âïæ ðï üï îï „íï êó ùåþì“ — êâïí -
üåþì. åäåá ü îë íå þò åäåá ü îë íó -
äò âå äòì êâïí üå þòï, ôë üë íå þò —
åäåá ü îë èïã íò üó îò  âå äòì æï
ï.ø. ñâå äï âåäì ïáâì óè æïþ äå ìò
åíåî ãå üò êó äò èæãë èï îå ë þï, âï -
êó ó èò, ïíó îë úï íï ùò äï êå þò ìï -
åî àëæ ïî ïîò ïí, âå äòì åíåî ãòï
íó äòì üë äòï. ¸òã ìòì (ôò çò êë ìòì
ãâï îòì èò õåæ âòà) âå äò êò ìõâïã -
âï îï æïï èëùñë þò äò (àó àå ë îòï
èúæï îò ïîïï), èò ìò âï êó ó èò íóä -
çå èå üòï. åì ïîòì èæãë èï îå ë þï,
îë úï èàå äò ìòâ î úå ¸òã ìòì âå äò -
àïï ìïâ ìå æï èòì ôëí çå èëû îï ë -
þåí æï íïî ÷å íò åäå èåí üï îó äò íï -
ùò äï êå þò. ¸òã ìòì âå äòì èëá èå æå -
þï ãïí ìï êóà îå þó äòï, òì õåäì óø -
äòì íï ùò äï êå þòì ï÷ áï îå þïì, àóè -
úï ïî åùò íï ïé è æå ãå þï èïà àï íï -
þïî èëû îï ë þïì. âå äòì èëá èå æå -
þòì øå æå ãïæ íï ùò äï êå þò óô îë
òíåî üó äå þò õæå þò ïí, ûíå äïæ ãï -
æï ïæ ãòä æå þò ïí, ïíó òûå íåí èï ìïì.
àòà áëì âå äò ìáåä æå þï èïà ãïî -
øå èë æï óô îë èå üïæ, îïú èï éï -
äòï íï ùò äï êå þòì ï÷ áï îå þó äò

èëû îï ë þï. åäåá ü îë èïã íò üó îò
âå äòì êâïí üåþ çå (ôë üë íåþ çå)
âå äò ïî èëá èå æåþì, èïà øë îòì
„èë ÿò æå þï“ ûï äò ïí ìóì üòï, ïèòì
ãï èë òìò íò óèï ìëæ î÷å þò ïí.

àï íï èåæ îë âå åäå èåí üï îó äò
íï ùò äï êå þòì àå ë îòï åñ î æ íë þï
åäåá ü îë èïã íò üóî æï ìóìü âå -
äåþì øë îòì óî àò åî à á èå æå þïì —
ìóìü åäåá ü îëóî àò åî à á èå æå -
þïì, îë èå äòú ìïè ñï îëì ãïí âò àï -
îå þòì ïæ îå óä åüïð çå æï òî é âï
æï íï ùò äï êåþ èï øå ò ûò íåì èï ìï.
ìùë îåæ åì ïîòì ¸òã ìòì ìò èåü îò òì
æïî é âå âòì èå áï íòç èò, åì ðîë úå ìò
óí æï øå òì ùïâ äëì êë äï ò æåî èï. 

— òèòì à âòì, îëè æò æò êë äï ò -
æå îòì åá ì ðå îò èåí ü çå óô îë íï -
àå äò ùïî èëæ ãå íï  øåâ á è íïà, æï -
âóþ îóí æå þò àå èïì: îï ïîòì æò æò
ïæ îë íó äò êë äï ò æå îò?

—êë äï ò æå îò àï âòì àï âïæ ïé -
íòø íïâì æïè öï õå þåäì — òí ã äò ìó -
îò ìòüñ âò æïí (êë äï ò æåî)  èëè æò -
íï îå ëþì. õæå þï ðîë üë íå þòì, ïíó
þòî à âòì øå èïæ ãå íå äò íï ùò äï êå -
þòì ï÷ áï îå þï æï èï àò èòñ âï íï òè
ìò÷ áï îåè æå, îë èå äòú àòà á èòì
ìò íïà äòì ìò÷ áï îòì üë äòï, ìò -
íïà äòì ìò÷ áï îå çå èå üò êò þó íå -
þï øò ïî ïî ìå þëþì. ïìåà ìò÷ áï îå çå
óê âå õæå þï ðîë üë íå þòì óî àò åî -
à æï öï õå þï. ìï åá ì ðå îò èåí üëæ ìï -
øó ï äëæ 100  èåüî ìòé î èå çå 27-
êò äë èåü îò ï íò ãâò îï þòï ãï êå àå -
þó äò,  ðîë üë íå þò åî à èï íå àòì
ìï ðò îòì ðò îëæ 27-êò äë èåü îò ïí
ùîå çå èëû îï ë þåí æï çå èë àïé -
íòø íó äò ìò÷ áï îòà åî à èï íåàì
åöï õå þò ïí. ðîë üë íå þòì ùñï îë
ùñïä þï æòï, îë èå äòú èë àïâ ìå þó -
äòï  þï äëí øò, øåè æåã, åäåá ü îóä
âåä øò, ùñïä þïæì èëùñ æå þï åäåá -
ü îë íò æï åî àò ïüë èòì ãïí åî àò
ðîë üë íò  ùïî èë òá è íå þï — ãï èëè -
æò íï îå òáò æïí, îëè þï äëí øò þåâ -
îò ïüë èòï èë àïâ ìå þó äò, øå ìï þï -
èò ìïæ, þåâ îò ðîë üë íò æïî ÷å þï.
øåè æåã õæå þï ïè ðîë üë íå þòì
öãó ôå þïæ ùïî èëá è íï  åäåá ü îóä
âåä øò, îïú  òù âåâì ï÷ áï îå þïì, õë -
äë èïã íò üó îò âå äò  — èïà ùîò óä
üîï åá üë îò ïì. 

ùïî èë ìïõ âòà úë üï îàó äòï ïè
åá ì ðå îò èåí üòì ÷ïù â æë èï, èïã îïè
èï òíú øå âåú æå þò. ùïî èë òæ ãò íåà
ïìå àò ìó îï àò: 27-êò äë èåü îò ïí
ùîåçå, èë àïâ ìå þó äòï èò äò (æï ïõ -
äë å þòà 10  èåü îòì æò ï èåü îòì),
ãïî øå èë èïã íò üå þòï, ïìå âå ãïî ê -
âå óä ïæ ãò äåþ øò ïîòì å.  ù. æå üåá -
üë îå þò, ïíó èòè éå þå þò, îëè äåþ -
èïú óí æï æï ï ôòá ìò îëí  æï öï õå -
þòì øå æå ãïæ èò éå þó äò ðîë æóá üò
(æï öï õå þòì øå æå ãïæ õëè åî àò íï -
ùò äï êò ìõâï íï ùò äï êå þïæ ãïî æï -
òá è íå þï). òá óí æï òñëì òìå àò õåä -
ìïùñë, îë èå äòú ïèïì æï ï ôòá ìò -
îåþì, îïæ ãï íïú èò éå þóä ðîë -
æóáüì ïîú ìó íò ïáâì, ïîú ãå èë
æï ïîú õèï. ïíó ïè åá ì ðå îò èåí üòì
èò çï íòï: èò âò éëà ðîë üë íå þò,
ïâï÷ áï îëà, åî à èï íåàì æï âï öï -
õëà æï æï âï ôòá ìò îëà æï öï õå þòì
øå æå ãïæ èò éå þó äò ðîë æóá üò.
æéå ò ìïà âòì  èàåä ùîå çå æï öï õå -
þòì ëàõò ïæ ãò äòï. ìõâï àï øë îòì
ìï òí üå îå ìëï òìòú, îëè åî àò èïà -
ãï íò ìùë îåæ CERN-øòï.  

CERN èæå þï îå ëþì ýå íå âòì æï -
ìïâ äå àòà, áï äïá èå ò îïí àïí ïõ -
äëì. òãò äï þë îï üë îò å þòì, ëôò -
ìå þòì êëè ð äåá ìòï (àï âòì ïèï÷ áï -
îåþ äåþ àïí åî àïæ) æï ãï æï ÿò èó -

áïî à âå äò ðå æï ãë ãå þòì àâï äòà 
æï íï õó äò „æò æò ïæ îë íó äò êë äï ò æå îò“

àï íï èåæ îë âå ôò çò êòì ðë ðó äï îò çå þòì õåä øå ìïùñë þïæ

òîïêäò èòíïøâòäò, âïõüïíã òèíïòøâòäò, àåèóî ãï÷å÷òäïûå

àåèóî ãï÷å÷òäïûå, èòêò ìüëîò, ãòï æâïäò

ØÂÅ Ò ÚÏ ÎÒ Ï ØÒ, ÞÒÎ À ÂÓ ÄÒ ÊÂÄÅ ÂÅ ÞÒÌ ÅÂ ÎË ÐÓÄ ÚÅÍ Ü -
Î ØÒ (CERN), ÈÌËÔ ÄÒ ËÌ ÈÅÚ ÍÒ Å ÎÅÞ ÀÏÍ ÅÎ ÀÏÆ, 50-ÈÆÅ
ÁÏÎ À ÂÅ ÄÒ ÔÒ ÇÒ ÊË ÌÒ ÆÏ ÒÍ ÝÒ ÍÅ ÎÒ ÆÒ ÆÒ ÏÔÅÀ ÁÅ ÞÒÌ ÅÁ -
Ì ÐÅ ÎÒ ÈÅÍ ÜÒÀ ÌÏÈ ÑÏ ÎËÌ ØÅÁ È ÍÒÌ ÈË ÆÅÄÌ ÒÊ Â ÄÅÂÌ.
ÈÌËÔ ÄÒ Ë ØÒ ÑÂÅ ÄÏ ÇÅ ÃÒ ÃÏÍ ÜÓÎ ÈÏ ÏÈÏ÷ ÁÏ ÎÅ ÞÅÄ ÈÏ —
ÆÒ ÆÒ ÏÆ ÎË ÍÓ ÄÒ  ÊË ÄÏ Ò ÆÅ ÎÒ — ÐÒÎ ÂÅ ÄÒ ÙÏ ÎÓ ÈÏ ÜÅ ÞÅ -
ÄÒ ÃÏØ ÂÅ ÞÏ ÃÏ ÌÓÄ ÙÅÄÌ ÃÏ ÍÏ ÕËÎ ÚÒ Å ÄÏ. ÃÒ ÃÏÍ ÜÓ ÎÒ
ÏÈÏ÷ ÁÏ ÎÅ ÞÅ ÄÒ ÏÃÅ ÞÓ ÄÒÏ ÌÏÔ ÎÏÍ ÃÅ ÀÒ ÌÏ ÆÏ ØÂÅ Ò ÚÏ ÎÒ -
ÒÌ ÌÏÇÉ ÂÏÎ ÇÅ ÏÎ ÌÅ ÞÓÄ ÜÅ ÎÒ ÜË ÎÒ Ï ÇÅ. ÈÏÌ ÓÊÏ ÂÒÏ 100
ÈÅÜ ÎÒÌ ÌÒÉ Î ÈÅ ÇÅ ÃÏÍ ÀÏÂ ÌÅ ÞÓ ÄÒ ÃÂÒ ÎÏ ÞÒ, ÎËÈ ÄÒÌ
ÎÊÏ ÄÒÌ ÌÒÃ Î ÛÅ 27 ÊÒ ÄË ÈÅÜ ÎÒÏ. ÈÒ ÌÒ ØÅÈ Á È ÍÅ ÄÅ ÞÒÌ ÷Ï -
ÍÏ ÔÒÁ ÎÒÀ, ÅÎ À ÈÏ ÍÅ ÀÒÌ ÌÏ ÐÒ ÎÒÌ ÐÒ ÎËÆ Ï÷ ÁÏ ÎÅ ÞÓ ÄÒ
ÈÛÒ ÈÅ ÐÎË ÜË ÍÅ ÞÒÌ ÊË ÍÅ ÞÒ ØÅÁ È ÍÒ ÏÍ ÆÒ ÆÒ ÏÔÅÀ ÁÅ ÞÒÌ
ØÅÈ Æ ÃËÈ ÐÒÎ ÂÅÄ ÈÒÊ ÎË ÙÏ ÈÅÞ ØÒ ÏÎ ÌÅ ÞÓ ÄÒÌ ÈÒ ÏÕ ÄË Å -
ÞÓÄ ÐÒ ÎË ÞÅÞÌ, ÎÒÌ ØÅ ÆÅ ÃÏ ÆÏÚ ØÅ ÒÁ È ÍÏ ÌÏÈ ÑÏ ÎË. ØÅÈ Æ -
ÃË ÈÒ ÅÁ Ì ÐÅ ÎÒ ÈÅÍ ÜÅ ÞÒ ÃÏ ÇÏÔÕÓÄ ÇÅ ÒÃÅÃ ÈÅ ÞÏ. 

ÅÌ ÒÍ ÔËÎ ÈÏ ÚÒÏ ÎËÈ ÓÔ ÎË ÃÏ ÌÏ ÃÅ ÞÒ ÃÏÂ ÕÏ ÆËÀ ÈÊÒ -
À Õ ÂÅ ÄÒ ÌÏÀ ÂÒÌ, ÷ÂÅ ÍÒ ÃÏ ÇÅ ÀÒÌ ÍËÈ ÎÒÌ ÌÜÓÈ ÎÏÆ
ÀÞÒ ÄÒ ÌÒÌ 42-Å ÌÏ ÖÏ ÎË ÌÊË ÄÒÌ ÔÒ ÇÒ ÊÒÌ ÈÏÌ ÙÏÂ ÄÅ ÞÅ -
ÄÒ ÀÅ ÈÓÎ ÃÏ ÷Å ÷Ò ÄÏ ÛÅ ÈË ÂÒÙ ÂÒ ÅÀ. ÈÒ ÌÒ ÌÜÓÈ ÎË ÞÒÌ
ÈÒ ÇÅ ÇÒ ÒÌÒÚ ÃÏÕ ÄÏÂÀ, ÎËÈ ÞÏ ÜËÍ ÈÏ ÀÅ ÈÓÎ ÈÏ ÀÞÒ -
ÄÒ ÌÒ ÌÏ ÆÏ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄËÌ ÎÅ ÃÒ Ë ÍÅ ÞÒÌ ÌÏ ÖÏ ÎË ÌÊË -
ÄÅ ÞÒÌ ÔÒ ÇÒ ÊÒÌ 13 ÐÅ ÆÏ ÃËÃ ÀÏÍ ÅÎ ÀÏÆ CERN-ØÒ ÌÜÏ -
ÝÒ ÎÅ ÞÏ ÃÏ Ò Ï ÎÏ. ÁÏÎ À ÂÅ ÄÒ ÈÏÌ ÙÏÂ ÄÅÞ ÄÅ ÞÒ ÌÏÀ ÂÒÌ
ÌÐÅ ÚÒ Ï ÄÓ ÎÒ ÌÏÜ ÎÅ ÍÒÍ ÃË ÐÎËÃ ÎÏ ÈÏ  CERN-ÒÌ ÅÁ Ì ÐÅÎ -
ÜÅÞ ÀÏÍ ÅÎ ÀÏÆ ÃÏ ÍÏÀ ÄÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÈÅÚ ÍÒ Å ÎÅ ÞÒÌ ÌÏ ÈÒ -
ÍÒÌ Ü ÎËÌ ÈÏÌ ÙÏÂ ÄÅ ÞÅÄ ÀÏ ÐÎË ÔÅ ÌÒ Ó ÄÒ ÃÏÍ ÂÒ ÀÏ ÎÅ -
ÞÒÌ ÅÎËÂ ÍÓÄ ÈÏ ÚÅÍ Ü Î ÈÏ ØÅ Ò ÈÓ ØÏ ÂÏ, ÎËÈ ÄÒÌ ÔÏÎ Ã -
ÄÅÞ ØÒÚ, 6 ÆÉÒÌ ÃÏÍ ÈÏÂ ÄË ÞÏ ØÒ, ÁÏÎ À ÂÅ ÄÒ ÐÅ ÆÏ ÃË ÃÅ -
ÞÒ ÃÏ ÅÚ ÍÅÍ CERN-ØÒ ÈÒÈ ÆÒ ÍÏ ÎÅ ÅÁ Ì ÐÅ ÎÒ ÈÅÍ ÜÅÞÌ ÆÏ
ÊÂÄÅ ÂÅÞÌ, ÈË ÒÌ ÈÒ ÍÅÌ ÄÅÁ ÚÒ Å ÞÒ ÅÄÅ ÈÅÍ ÜÏ ÎÓ ÄÒ ÍÏ ÙÒ -
ÄÏ ÊÅ ÞÒÌ ÔÒ ÇÒ ÊÏ ÌÏ ÆÏ ÊËÌ ÈË ÄË ÃÒ Ï ØÒ. 
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äòï øâå ò úï îò ò æïí ìïô îïí ãå àòì
èõï îåì — øåÿ îò äòï ìïô îïí ãåà øò.
îë ãëîú ïé â íòø íå, ïìå àò ëàõò
úåí ü îòï — æò æò æï öï õå þòì ðóí á -
üå þòæïí åî àò øâå ò úï îò ï øòï æï
ìï èò — ìïô îïí ãåà øò, îë èå äòú
áèíòì åî àò ï íë þï øò èò ùòì á âå æï æï
èò ùòì çå æï êëè ð äåáìì åá ì ðå îò -
èåí üå þò ìïà âòì. åîà-åî àò óæò æå -
ìò åá ì ðå îò èåí üò, îë èå äòú CERN-
øò èòè æò íï îå ëþì, ïîòì „ïü äï ìò“,
îëè äòì åîà-åî àò õåä è ûé âï íå äò
òîïê äò èò íïø âò äòï. „ïü äïì øò“
õæå þï ìùë îåæ ïè æï öï õå þòì øå æå -
ãïæ èò éå þó äò íïù òäï êå þòì îå -
ãòì ü îò îå þï.  

— êëí ê îå üó äïæ îï àå èåþì èë -
ò úïâ æï äåá úò å þòì êóî ìò? 

— ÷âåí ãâò êòàõïâ æ íåí äåá úò -
åþì åäå èåí üï îóä íï ùò äï êåþ øò,
îë ãëîú èò èë õòä âò àò, òìå åá ì ðå -
îò èåí üó äò, àó îë ãëî èó øï ëþì
ïèï÷ áï îå þå äò,  øå ìï þï èò ìïæ, êë -
äï ò æå îò, øåè æ ãëè îë ãëî õæå þï
èò éå þó äò íï ùò äï êå þòì îå ãòì ü -
îï úòï. æï öï õå þòì øå æå ãïæ ïè íï -
ùò äï êå þòì ùïî èëá è íï, æï ïõ äë å -
þòà, 10 èò íóì èå÷ âòæ èå üå õï îòì õ -
øò ùïè æîë øò õæå þï —  ïíó àåá â ì -
èå üò íë äò æï åî àò ï íò îëè æï ùå -
îëà, ïè æåí ùïè øò. ìïè ñï îëì ùïî -
èëá è íòì øå ìï õåþ ïî ìå þëþì æò æò
ïôåà áå þòì àå ë îòï, îëè äòì àï -
íïõ èï æïú âò ãåþà, îëè òñë åî àò
çåè ê â îò âò íòâ àò å îå þòì ãïí øåè æ -
ãï îò íï ùò äï êò, îëè äòì ïôåà áå -
þòì (æïø äòì, ïàò èò íóì èå÷ âòæ èå -
üå õï îòì õ øò ùï èòì æîë øò) øåè æåã
ùïî èë òá è íï òìå àò íï ùò äï êå þò,
îëè äå þòú ïè êë äï ò æåî øò æï öï -
õå þòì øå æå ãïæ èò éå þó äò íï ùò äï -
êå þòì çë èò ìï æï àâò ìå þå þòì óí æï
òñ â íåí. ïèòà, ôïá üëþ îò âïæ, ìïè -
ñï îëì ùïî èëá è íòì èë æå äòì øå èó -
øï âå þï õæå þï. ïíó ÷âåí øå ìïû äåþ -
äë þï ãâåá íå þï ãï âò ãëà, àó îï
õæå þë æï ìïè ñï îëì ùïî èëá è íò æïí
ïàò èò íóì èå÷ âòæ èå üå ùï èòì ãïâ -
äòì øåè æåã, èïã îïè îï õæå þë æï
èï íïè, æéå âïí æå äò üåá íò êó îò ìï -
øó ï äå þå þòà ïèòì ãï ãå þï øå óû äå -
þå äòï. èïã îïè àó êò ãâå úë æò íå þï,
îï õæå þë æï ïôåà áå þòì øåè æåã,
øåã âòû äòï ùïî èë âòæ ãò íëà, îï
õæå þë æï ïôåà áå þïè æå, ïíó ÷âåí
øå òû äå þï âåî æï âò íï õëà, âåî æï -
âïê âòî æåà æï âåî øåâ á è íïà åá ì -
ðå îò èåí üó äò ìò üó ï úòï ïôåà áå -
þïè æå îï õæå þë æï, èïã îïè øå ìïû -
äå þå äòï ãï âò ãëà ïôåà áå þòì øåè -
æåã îï íï ùò äï êå þò ùïî èë òø âï. þó -
íåþ îò âòï, åì ñâå äï ôå îò  åá ì ðå îò -
èåí üòì ùïî èï üå þòà ùïî èïî à âòì
øåè àõ âå âï øò ãïõ æå þï øå ìïû äå þå -
äò, îë èå äòú ãï çïôõóä çåï æï -
ãåã èò äò.  

÷âå íò äåá úò å þòú ìùë îåæ ïè ìï -
êòàõåþì åõå þë æï. þï üë íò ãòï æâï -
äòì äåá úò å þòú ïèïì èò åûé â íï. òì
àå ë îå üò êë ìòï, ÷âåí àïí ìï èò
æéòà ÷ï èë âò æï æï ìï èò äåá úòï
ùïã âò êòàõï. äåá úò å þòì êóîìì
ïìå àò ìï àï ó îò ¸áëí æï — åäå èåí -
üï îó äò íï ùò äï êå þò æï êëì èë äë -
ãòï. äåá úò å þòì êóî ì èï èë òú âï
àï âò ìò ìò æò æòà ïþ ìë äó üó îïæ
ãïí ì õ âï âå þó äò èòê îë ìïè ñï îë
(åäå èåí üï îó äò íï ùò äï êå þò)  æï
èïê îë ìïè ñï îë (êëì èë äë ãòï). ïè
àå ë îò ò æïí êïî ãïæ ÷ïíì, îëè æò -
æò æï ðï üï îï  — óè úò îå ìò æï óæò -
æå ìò  — åî à èï íåà àïí æï êïâ øò îå -
þó äòï. òì, îëè ìïè ñï îë èïî à äïú
ôïî àëâ æå þï, åá ì ðå îò èåí üó äïæ
÷ïíì, æéå ìïú òç î æå þï èïí ûò äå þò
âïî ì ê â äï âåþ ìï àó ãï äïá üò êåþì
øë îòì. ïíó, àó òç î æå þë æï èïí ûò -
äå þò, óêïí îëè æïâ þ îóí æåà
æîë øò, åì ñâå äï ôå îò åîà ùåî -
üòä øò óí æï øå òê îò þëì.   òì åî àò
ùåî üò äòï ìùë îåæ òì íï ùò äï êò,
ìï æïú æò æò ïôåà áå þï èëõ æï.  

ãïî æï òèò ìï, îëè àå ë îò ó äò
üò ðòì äåá úò åþì âòì èåí æòà,  òîïê -
äò èò íïø âò äòì ãïí âò éåþ æòà òí -
ôëî èï úò ïì óøó ï äëæ åá ì ðå îò -
èåí üå þòì øå ìï õåþ.  åîà-åî àò äåá -
úòï ïòëâïì óíò âåî ìò üå üòì ðîë -
ôå ìëî èï ïäåá ìò èåì ü âò îòø âòä èï
ùïã âò êòàõï. áïî à âå äò èåú íò å îå -
þò äåá úò åþì áïî àó äïæ ãâò -
êòàõïâ æ íåí. ìï òí üå îå ìë òñë
òìòú, îëè, ðï îï äå äó îïæ, èòè æò -
íï îå ëþ æï ïè òí ôëî èï úò òì æï èó -
øï âå þï. ¸òã ìòì íï ùò äï êå þò ûï äò ïí
úë üï õïíì úëúõ äë þåí. èïã îïè
òìå àò æå üåá üë îå þò æï èòè éå þå -
þòï æï ñå íå þó äò ïè ðîë úåì çå,
îëè æïê âòî âå þï øå ìïû äå þå äòï.
ïàò èò íóì èå÷ âòæ èå üå ùï èò ìïê èï -
îò ìòï òèòì à âòì, îëè ïè íï ùò äï -
êåþ çå æïê âòî âå þï èëõ æåì æï  æï -
ôòá ìòî æåì, îëè òìòíò íïè æ âò äïæ
ùïî èë òá è íï. êò æåâ åî àõåä ãï âò -
èå ë îåþ,  ¸òã ìòì  íï ùò äï êò öåî ïî
ïé èë ó ÷å íò ïà, ïõ äï èòè æò íï îå ëþì
ïèï çå èó øï ë þï, åì ûï äò ïí èíòøâ íå -
äë âï íòï, èò ìò ïé èë ÷å íòì  øåè àõ -
âå âï øò ùïî èëæ ãå íï òá è íå þï èï ìòì
ùïî èë øë þï çå.  

ñë âå äò äåá úò òì øåè æåã êòàõ -
âï-ðï ìó õòà õæå þë æï èò éå þó äò
òí ôëî èï úò òì ãï æï èëù èå þï-ãï ï íï -
äò çå þï. ðîëã îï èòì êë ëî æò íï üë -
îò òí ã äò ìå äò ðîë ôå ìë îò èò êò
ìüë îò ãïõ ä æïà, òì èïî à äïú ûï -
äò ïí ãï íïà äå þó äò ïæï èò ï íòï,
àï âò ïîï ôëî èï äó îò øåõ âåæ îå -
þò àïú æïã âï èïõ ìëâ îï.  ãïî æï
äåá úò å þò ìï, ðîëã îï èòà ãïà âï -
äòì ùò íå þó äò òñë ýå íå âòì æïà âï -
äò å îå þï, îë èå äòú ìïê èï ëæ ìï òí -

üå îå ìëæ òñë ëî ãï íò çå þó äò —
èëè çï æå þó äò ¸áëí æïà øå èåú íå -
þò àò õï ìò ï àòì ðîëã îï èï — øå èåú -
íå þò àò üò ðòì êòàõ âï îå þò, îë èå -
äòú ýå íå âòì æïà âï äò å îå þò ìïì
æïã âò îòã æï. 

— ãïî æï àå ë îò ó äò êóî ìò ìï,
àó ãáëí æïà ðîïá üò êó äò èó øï ë -
þï — îï ò èå ìï õòì åá ì ðå îò èåí üò?

— þó íåþ îò âòï, åá ðå îò èåíüì âåî
âíï õïâ æòà, îïæ ãï íïú ïè ýï èïæ øå -
÷å îå þó äòï, èïã îïè òè øåè àõ âå âï -
øòú êò, îë úï èòè æò íï îå ëþì, òá
ñëô íï æï óø âå þå äòï èïà à âò ìïú êò,
âòíú ùïî èïî àïâì.  åîà-åî àò åá ì -
ðå îò èåí üòì ÷ï üï îå þòì ïæ ãò äò êò
èë âò íï õó äåà. ÷âåí øå ìïû äåþ äë þï
èë ãâå úï, ãâå íï õï ãîïí æò ë çó äë -
þòà  îò ãòà èå ë îå åá ì ðå îò èåí üòì
ìòâ î úå (90 èåü îòì ìòé î èå øòï ãïí -
àïâ ìå þó äò), ïè åá ì ðå îò èåí ü øò ùïè -
ñ âï íò áïî à âå äò èåú íò å îòï  —
ïäåá ìò èåì ü âò îòø âò äò. åá ì ðå îò -
èåí üòì ãâò îïþ øò ãïí àïâ ìå þó äòï
îïè æå íò èå ëàï õò åäåá ü îë íó äò
èëùñë þò äë þå þòà, ìï æïú ïè òí -
ôëî èï úò òì åäåá ü îë íó äïæ æï -
èó øï âå þï õæå þï, îë èå äòú øåè æåã
èò å ùë æå þï êëè ðò ó üå îóä úå í üîì. 

êëè ðò ó üå îó äò òí ôëî èï úò òì
ãï æï èó øï âå þòì øå ìï õåþ äåá úòï
ùïã âò êòàõï, ïìå âå, áïî à âåä èï
èåú íò åî èï  âïõ üïíã ùó äï ò ïè. ãïî -
æï ïèò ìï, òá èó øï ë þåí ïõïä ãïç î -
æï áïî à âå äò áïä þï üë íå þò: áå àò
áï ï ûå æï ìë ôòë ðï üï îïòï. æï èå -
àïí õ èå þòà ìï ï èï ñëï, îë úï ïè æå í
áïî à âå ä èåú íò åîì àó àï íïè ø îë -
èåäì  íï õïâ CERN-øò.

ûï äò ïí ìï òí üå îå ìë òñë, ïìå âå,
òí æë å äò èåú íò å îòì, èïí öòü æë -
ìïí öòì èò åî ùï êòàõó äò äåá úòï
þò ë äë ãò ó îò çå èëá èå æå þòì øå ìï -
õåþ (îï þò ë äë ãò óî çå èëá èå æå þïì
ïõ æå íåí æï öï õå þòì øå æå ãïæ ùïî -
èëá è íò äò íï ùò äï êå þò ìõâï æïì õ âï
úëúõïä óö îå æåþ çå). 

ãïî æï ïèò ìï, ãâáëí æï ðîïá üò -
êó äò èå úï æò íå ë þïú. èë ãåõ ìå íå -
þïà, îëè ïî ìå þëþì êëì èë ìó îò
ìõò âå þò. ñâå äï òì íï ùò äï êò, îë èå -
äòú ïèï÷ áï îå þåä çå èò ò éå þï æï -
öï õå þòì øå æå ãïæ æï  ïìå âå, þó íåþ -
îò âò ïó÷ áï îå þå äò —  ãï äïá üò êå þò
æï ìïè ñï îë, ìï æïú èòè æò íï îå ëþì
ìõâï æïì õ âï ïôåà áå þå þò, îëè äòì
øå æå ãï æïú ùïî èë òá è íå þï íï ùò äï -
êå þò. èï ãï äò àïæ,  òìå àò íï ùò äï êò,
îë ãë îòú ïîòì èò ë íò, îëè äòì
èëû îï ë þòì êâïä çå æïê âòî âå þï øå -
ìïû äå þå äòï òìåà õåä ìïùñë øò,
îë ãë îò úïï íòì äë âï íò êï èå îï,
ïíó úíë þò äò âòä ìë íòì êï èå îï.  åì
òñë åîà-åî àò ðòî âå äò êï èå îï,
ìï æïú ïê âòî æå þëæ íåí  åäå èåí üï -
îó äò íï ùò äï êå þòì êâïäì, îë èåä -

ìïú òìò íò üë âå þåí. àâò àëí íï ùò -
äïêì âåî æï ò íï õïâ, èïã îïè øå ãòû -
äòï æï ò íï õë æï ïõ äë å þòà òìå àò âå
êâï äò, îë ãëî ìïú àâòà è ô îò íï âò
üë âåþì úï çå. àó ðò îë þåþì øå óî ÷ -
åâ, íï ùò äï êò ãï î þå íòì øåè æåã æï -
üë âåþì íòì äë âïí êâïäì. ùïî èë -
òæ ãò íåà ìðòî üòà ãï öå îå þó äò
ñó àò, ãïæ èëþ îó íå þó äò ïê âï îò ó -
èò, îë èåä ìïú æïþ äï ïáâì äò àë -
íòì ôòî ôò üï, îëè äòì áâåø èøîï -
äò ñò íó äòï, èò íóì 70 ãîï æó ìò.
ñóàì çå èëà èòê îó äò ïáâì ìðòî -
üòà ãïý éåí àò äò áå ÷ï. ìðòî üò
òùñåþì ïëî à á äå þïì òèòì ãï èë,
îëè  áâå èëà èå üò ìò úò âåï, ìðòî -
üòì ëî à á äòú áâå èëà òñ îòì àïâì.
àó ÷ï âïá îëþà ìò íïà äåì æï ôï -
íïîì èò âï íï àåþà, æï âò íï õïâà, îëè
ðå îò ë æó äïæ íòì äòì ìùë îò êâï äò
÷íæå þï — åì ïîòì íï ùò äï êå þòì êâï -
äò. ÷âåí åì êï èå îï ïâïùñ âåà æï èò -
ë íå þòì êâïä ìïú æï âïê âòî æòà.  

— ãïî æï òèò ìï, îëè þåâ îò òí -
ôëî èï úòï èò ò éåà àï íï èåæ îë âå
ôò çò êòì èòé ùå âåþ çå æï óøó ï äëæ
òè èåú íò å îå þò ìï ãïí èë òì èò íåà
äåá úò å þò, âòíú ïè æòæ åá ì ðå îò -
èåí üåþì ùïî èïî àï âåí, àáâå íò èò -
ìòï òèï øòú èæãë èï îå ëþì, îëè åì
ñâå äï ôå îò áïî à âåä ðå æï ãë ãåþì
ãï ó çò ï îëà...

— åî àõåä èëì èå íò äò äåá úòï,
þó íåþ îò âòï, òèòì à âòì ïî ïîòì ìïê -
èï îò ìò, îëè ìõâï ðå æï ãë ãåþ ìïú
ãï æïì úå. ïèò üëè ìï òü çå òæå þë æï
äåá úò å þòì ðîå çåí üï úò å þò, îë -
èåä ìïú ÷âåí êò æåâ âï èó øï âåþ æòà.
ìï èò íòì ü îëì àïí ãï âï ôëî èåà õå -
ä  øåê îó äå þï, îëè äòì àï íïõ èï -
æïú, åì ãï èëú æò äå þï ôò çò êòì
èïì ùïâ äåþ äåþì óí æï ãï âó çò ï -
îëà. èë ãåõ ìå íå þïà, îëè æéåì
ìêë äåþ øò êäï ìò êó îò ôò çò êï òì -
ùïâ äå þï æï íïê äå þïæ ïîòì øå üï -
íò äò ìï êòàõå þò àï íï èåæ îë âå ôò -
çò êòì øå ìï õåþ. åì ðîë åá üòú ìùë -
îåæ àï íï èåæ îë âå ôò çò êòì ìùïâ -
äå þòì ãï óè öë þå ìå þïì åè ìï õó îå -
þë æï.  CERN-øò ïìåà æò îåá üò -
âåþì ãâïû äåâ æ íåí: àáâåí øó ï èïâ -
äå þò, åä ÷å þò õïîà æï íïî ÷åí èïì -
ùïâ äåþ äåþ àïí æï àáâåíì èëì ùïâ -
äå åþ àïí. ÷âåí èõë äëæ àáâå íò
æïõ èï îå þòà øåâ û äåþà ãïâ çïî -
æëà  èëì ùïâ äå å þòì èë üò âï úòï
øå òì ùïâ äëí ôò çò êï, ÷âåí øåâ ìå þï
ãâÿòî æå þï — ïõï äò àï ë þå þò, îëè -
äå þòú ôò çò êòà æï òí üå îåì æå þò -
ïí,  àáâåí, èïì ùïâ äåþ äåþ èï óí æï
ïé çïî æëà. ïèòì à âòì êò ïóúò äå -
þå äòï, êïî ãïæ òúë æåà, îï õæå þï
ïá. îïú èàï âï îòï, èïì ùïâ äåþ äåþ -
èï èòè çòæ âå äïæ óí æï èò ò üï íëà
èëì ùïâ äå å åþ àïí åì ñâå äï ôå îò.

þó íåþ îò âòï, ÷âåí âåî ãï æïâ -
úåèà ïõïä ãïç î æåþì èïà àï íï -
èåæ îë âå ôò çò êïì, àó êò àï âïæ ïî
ãâå úë æò íå þï. õïç ãïì èòà ãâå óþ íå -
þëæ íåí òèï ìïú, îëè, ïî ãï ãò ÿòî -
æåà òèòì àáèïú, îëè ñâå äï ôå îò
öåî êò æåâ ïî ò úòà, îïæ ãï íïú åá -
ì ðå îò èåí üò òìåâ èòè æò íï îå ëþì.

÷âåí óê âå øå âòê îò þåà èïì ùïâ -
äå þåä àï ðîë ôå ìò ó äò ãïí âò àï -
îå þòì úåí ü î øò æï ãï âò íï ùò äåà
úåí ü îòì ìï òü çå ãïí àïâ ìå þó äò
òí ôëî èï úò å þò — äåá úò å þòì ðîå -
çåí üï úò å þò, îë èå äòú òí ã äò ìó îò
åíò æïí áïî àóä çå óí æï ãï æïâ -
àïî ã è íëà. øåè æåã øåâ õ â æå þòà ôò -
çò êòì ðå æï ãë ãåþì æï ïè òí ôëî èï -
úò ïì ãï æïâ úåèà. 

÷âåí à âòì èíòø â íå äë âï íò òñë
áïî à âå äò èåú íò å îå þòì ùâäò äòì
æï íïõ âï CERN-òì ãïí âò àï îå þï øò. åì
ûï äò ïí ìï ìò ï èëâ íë èë ìïì èå íò æï ìï -
íï õï âò òñë àò àë å ó äò ÷âåí ãï íòì à -
âòì. 

— îï æë çòà òì ùïâ äå þï æéåì
àï íï èåæ îë âå ôò çò êòì ìï êòàõå þò
çë ãïæ ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìêë -
äåþ øò?  

— ïáïè æå ìêë äåþ øò ïè ìï êòàõì —
åäå èåí üï îóä íï ùò äï êåþì  —
ðîëã îï èåþ øò (èï øòí îë úï ôò çò êòì
ìùïâ äå þïì èå üò ìï ï àò åà èë þë æï)
èõë äëæ ëîò ïí ìï èò ðï îïã îï ôò
åà èë þë æï.  ìï ìóî âå äòï, ïá úåí üò
íåä-íå äï ãï æï âò üï íëà àï íï èåæ -
îë âå ôò çò êòì èòé ùå âåþ çå. ïè ðîë -
åá üòì óè àïâ îå ìò èò çï íò, ìùë îåæ
åì òñë — ïî ÷ï èëâ î ÷åà àï íï èåæ -
îë âå ôò çò êòì èòé ùå âåþì. ðå æï ãë -
ãåþ çå æò æò øàï þåÿ æò äå þï èë ïõ -
æò íï  CERN-øò èëì èå íòä èï äåá úò -
åþ èï — ÷âåíò æï èë êò æå þó äå þïú
ìõâïã âï îò ãïõ æï. þó íåþ îò âòï, ôò -
çò êëìì èóæ èò âïæ ïòí üå îå ìåþì îï
õæå þï ôò çò êòì ìôå îë øò,   èïã îïè
óøó ï äëæ òèòì íïõ âï, àó ìïæ èòè -
æò íï îå ëþì àï íï èåæ îë âå  èòé ùå -
âå þòì åá ì ðå îò èåí üå þò, åì ñë âåä ã -
âïî òí üå îåì çå èïé äï æãïì. 

— îë ãë îòï èëì ùïâ äå àï òí üå -
îå ìò ïè ìïã íò ìïæ èò? 

— ïæ îåú òñ â íåí æï ïõ äïú ïîò ïí
èëì ùïâ äå å þò, îëè äå þòú òí üå -
îåì æå þò ïí àï íï èåæ îë âå ôò çò êòì
èòé ùå âå þòà.  þó íåþ îò âòï, ÷âåí èïà
åì òí üå îå ìò óí æï æï âóê èï ñë ôò -
äëà. êïî ãòï, îë úï àò àë å ó äò
ðå æï ãë ãò êò ïîï, áâå ñï íï òí üåî åì -
æå þï ïèòà. çë ãï æïæ, øå òú âï äï
æï èë êò æå þó äå þï ôóí æï èåí üó îò
èåú íò åîå þå þò ìïæ èò — èìëô äò ëè
ïéò ï îï, îëè àó ïî ãïí âò àïî æï
ôóí æï èåí üó îò èåú íò å îå þå þò,
âåîú åî àò ìõâï æïî ãò âåî ãïí âò -
àïî æå þï. 

åìïóþîï ÄÏ ÄÒ ÖÅ ÄÏ ÛÅ 

ìüóèïîò 



17-23 àåþåîâïäò  2011

C M Y K

èòìïèïîàò: üåüåäïøâòäòì ¹3   üåä.: 95-80-23, 890 958023, 855 411668, 855 178027. 

www.axaliganatleba.ge   E-mail: axaliganatleba@gmail.com  Skype: axali.ganatleba

îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096

ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ
ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:

ìïáïîàâåäëì þïíêò 
þ/ê 220101502, 
ì/ê 202058735, 
ï/ï 123631000 

èàïâïîò
îåæïáüëîò:

ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

óèïé äå ìò  ìïçé âïë  ìïì ùïâ äå þå äò

òù âåâì  ìïçé âïë  ìïá èòì  øåì ùïâ äò ìï æï 
øåè æ ãë èò  æï ìïá èå þòì   èìóî âå äåþì

ìùïâ äòì èìóî âå äåþ èï èëã â èïî àëí èò ìï èïî à çå: øå îòô õòè øò ïø âò äòì ãïèç. 47-òì èòè æå þï îå üå îò üë îòï. 
üåä.: +995 (88222) 1 77 79; 879 79 99 11; üåä/ôïá ìò: +995 (88222) 4-44-22

âåþ ã âåî æò:  http://www.mtc-anri.edu.ge     åäôëì üï: info@mtc-anri.ge

ÌÏ ÙÏÎ ÈËË ÆÏ ÌÏ ÚÓ ÎÏË 
ÐÎÏÁ ÜÒ ÊÏÌ ÌÜÓ ÆÅÍ ÜÅ ÞÒ ÃÏ ÒÂ ÄÒ ÏÍ:

n ÌÏ ÈÏÍ ÁÏ ÍÅ ÃÏÍ ÑË ÔÒ ÄÅ ÞÒ ÌÏ ÆÏ ÃÅ ÈÒÌ 
ÎÅ Ï ÄÓÎ ÜÎÅ ÍÏ ÝÅÎÅ Þ ÇÅ;

n ÊËÈ ÐÒ Ó ÜÅ ÎÓ ÄÒ ÜÅÁ ÍÒ ÊÒ ÀÏ ÆÏ ÌÕÂÏ ÆÏÌ Õ ÂÏ 
ÌÐÅ ÚÒ Ï ÄÓ ÎÒ ÐÎËÃ ÎÏ ÈÅ ÞÒÀ ÏÉ ŸÓÎ ÂÒÄ  

ÂÒÎ ÜÓ Ï ÄÓÎ ÜÎÅ ÍÏ ÝÅ ÎÅÞ ÇÅ;
n ÌÏÌ ÙÏÂ ÄË ÃÅ ÈÇÅ „ÊÏÐÒ ÜÏ ÍÒ Ë. ÷ÏÕ ÂÏ ÛÅ“, 
ÎË ÈÅ ÄÒÚ ÎÅ ÃÓ ÄÏ ÎÓ ÄÏÆ ÏÕËÎ ÚÒ Å ÄÅÞÌ 

ÌÜÓ ÆÅÍ Ü ÀÏ ÃÏÑ ÂÏ ÍÏÌ ÉÒÏ ÇÉÂÏ ØÒ.

ÌÜÓ ÆÅÍ ÜÅ ÞÒ ÌÏÀ ÂÒÌ ÈÇÏÆ ÑËÔ ÍÏ ØÒÏ:
n ÊÅ ÀÒÄ ÈËÙÑË ÞÒ ÄÒ ÌÏÌ ÙÏÂ ÄË ÏÓÆÒ ÜË ÎÒ Å ÞÒ 

ÆÏ ÊÄÏÌ-ÊÏÞÒ ÍÅ ÜÅ ÞÒ;
n ÌÏ ÊËÍ ÔÅ ÎÅÍ ÚÒË ÆÏÎ ÞÏ ÇÒ ÆÏ ÞÒÞ ÄÒ Ë ÀÅ ÊÏ;
n ÌÕÂÏ ÆÏÌ Õ ÂÏ ÜÎÅ ÍÏ ÝÅ ÎÅ ÞÒ ÀÏ ÆÏ ÌÐËÎ ÜÓ ÄÒ 

ÒÍ ÂÅÍ ÜÏ ÎÒÀ ÏÉ ŸÓÎ ÂÒ ÄÒ  ÌÐËÎ ÜÓ ÄÒ ÆÏÎ ÞÏ ÇÒ;  
n ÊÂÅ ÞÒÌ ÞÄË ÊÒ;

n ÌÏ ÅÎ ÀË ÌÏÚÕËÂ ÎÅ ÞÅ ÄÒ 
(ÎÏ Ò ËÍ ØÒ ÈÚÕËÂ ÎÅ ÞÒ ÌÜÓ ÆÅÍ ÜÅ ÞÒ ÌÏÀ ÂÒÌ);

n ÊÎÓ ÒÍ ÃÓ ÄÒ ÌÏ Ï ÃÅÍ ÜË (ÆÏ ÌÏÁ ÈÅ ÞÒÌ ÚÅÍ Ü ÎÒ).

III ìï ôå õó îòì 
ðîë ôå ìò óä ìï ãïí èï íï à äåþ äë ðîëã îï èåþ çå  

èòò éå þò ïí çë ãï æò ïí ìîó äò ìï øó ï äë ãï íïà äå þòì þï çï çå
ãï ìï óþ îå þòì ùå ìòà æï êóî ì æïè àïâ îå þó äå þò æï ìïá è æå þò ïí 
ìïçé âïë ãå èåþ çå îò ãòà øå èïæ ãåí äë þï øò, ìðå úò ï äë þå þòà:

n ÈÅ ÌÏ ÈÅ ÌÏ ÔÅ ÕÓ ÎÒÌ ÃÅÈ ÞÏ ÍÒÌ ÈÅÇÉ ÂÏ Ó ÎÒ (ÈÏÜ ÎË ÌÒ);

n ÈÅ ÌÏ ÈÅ ÌÏ ÔÅ ÕÓ ÎÒÌ ÌÏ ÈÏÍ ÁÏ ÍÅ ÃÏÍ ÑË ÔÒ ÄÅ ÞÒÌ ÈÅÇÉ ÂÏ Ó ÎÒ (ÈË ÜË ÎÒÌ ÜÒ).

IV ìï ôå õó îòì 
ðîë ôå ìò óä ìï ãïí èï íïà äåþ äë ðîëã îï èåþ çå  

÷ï îòúõ âòì à âòì ìï ÿò îëï åî àò ïí åîëâ íóä ãï èëú æåþ çå èõë äëæ çë ãï æò
óíïî÷-âå âå þòì ÷ï þï îå þï, îòì øåè æå ãïú ÷ï îòúõ âï èëõ æå þï èå-3 ìï ôå õó îòì 
êëè ðå üåí úò å þòì ïéò ï îå þòì ãçòà, óê âå ïæ ãòä çå. êóî ì æïè àïâ îå þó äå þò 

æï ìïá è æå þò ïí ìïçé âïë ãå èå þòì îò ãòà øå èïæ ãåí äë þï øò, 
èïã îïè øå åû äå þïà æï ò êï âëí àïí îò ãòà óô îë èï éï äò àï íïè æå þë þï:

n ÈÅ ËÀÕÅ ÌÏ ÔÅ ÕÓ ÎÒÌ ÃÅÈ ÞÏ ÍÒÌ ÈÅÇÉ ÂÏ Ó ÎÒ —
I ÊÄÏ ÌÒÌ ÈÏÜ ÎË ÌÒ (ÞËÚ ÈÏ ÍÒ); 

n ÈÅ ËÀÕÅ ÌÏ ÔÅ ÕÓ ÎÒÌ ÌÏ ÈÏÍ ÁÏ ÍÅ ÃÏÍ ÑË ÔÒ ÄÅ ÞÒÌ ÈÅÇÉ ÂÏ Ó ÎÒ —
ÓÔ ÎË ÌÒ ÈË ÜË ÎÒÌ ÜÒ. 

P.S.  òè øåè àõ âå âï øò, àó ìüó æåí üò óùñ âå üïæ ãï ïã î ûå äåþì ìùïâ äïì III-æïí IV ìï ôå õóî çå, 
òì ÷ï ò îòúõå þï åî àò ï íò åîëâ íó äò ãï èëú æå þòì ãï îå øå.

óèïé äå ìò ìïçé âïë ãï íïà äå þï  
èò éå þï õæå þï  åî àò ï íò åîëâ íó äò ãï èëú æå þòì øå æå ãå þòì ìï ôóû âåä çå 

ïí èë þò äë þòì ùå ìòà (ìõâï óèïé äå ìò ìïì ùïâ äåþ äò æïí ãïæ èëì â äòì 
øåè àõ âå âï øò),   øåè æåã ìðå úò ï äë þåþ çå:

n ÌÏÇÉ ÂÏ ËÌ ÍË ÈÅÚ ÍÒ Å ÎÅ ÞÏ ÀÏ ÞÏ ÊÏÄÏ Â ÎÒ — ÃÅÈ À ÙÏÈ Ñ ÂÏ ÍÒ;

n ÌÏÇÉ ÂÏ ËÌ ÍË ÈÅÚ ÍÒ Å ÎÅ ÞÏ ÀÏ ÞÏ ÊÏÄ ÏÂ ÎÒ — ÃÅÈ À ÈÅ ÁÏ ÍÒ ÊËÌÒ.

êóî ì æïè àïâ îå þó äå þò æï ìïá è æå þò ïí ìïçé âïë ãå èåþ çå èå àï óî àï øå èïæ ãåí äë þï øò.


