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ãïçåàòì õåäèëèùåîàï
ìïñóîïæéåþëæ
ÎÅÆÏÁÚÒÏ ÒÙÑÅÞÌ ÏÁÚÒÏÌ

„ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌ“
ÙÒÃÍÒÌ ÀÏÎË
ÌÊËÄÒÌ ÞÒÞÄÒËÀÅÊÒÌ ÙÒÃÍÏÆÒ ÔËÍÆÒÌ
ØÅÌÏÂÌÅÞÏÆ ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ÕÅÄÈËÙÅÎÅÞÌ
ÅÁÌÊÄÓÇÒÓÎ ÔÏÌÏÆ!

„ÈÌËÔÄÒË ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ ÊÄÏÌÒÊËÌÅÞÒ“
20-ÜËÈÅÓÄÒ, ÅÎÀÒ ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ.

ÌÏÑÈÏÙÂÒÄË ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ — „ÎÏ ÏÎÒÌ ÎÏ“
50-ÜËÈÅÓÄÒ, ÅÎÀÒ ÜËÈÒ — 11 ÄÏÎÒ.
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ÃÂÅÎÆÒ 6-9
ãàïâïçëþà òíôëîèïúòïì
ìüóæåíüåþòì ìïãîïíüë êëíêóîìòìàâòì
îåãòìüîïúòòì øåìïõåþ æï üåìüòì íòèóøì.

ïþòüóîòåíüàï ìïñóîïæéåþëæ!

ÃÂÅÎÆÒ

ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ØÅÌÙËÎÅÞÏÌ ÏÞÒÜÓÎÒÅÍÜÀÏ ÚÍËÞÏÎØÒ
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èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþòì ìåîòòì ðòîâåäò
üëèòì (âòáüëî ¸òóãë — „ðïîòçòì éâàòìèøëþäòì üïûïîò“) æï
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòòì — „îï ïîòì îï“ ðòîâåäò üëèòì
(èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï) õåäèëùåîòì àïíõï ãïæèëîòúõåà èòèæòíïîå ùäòì 5 èïîüïèæå, øåèæåã îåêâòçòüåþçå:
øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“ 202058735
ì/ì þïçòìþïíêò, ï/ï GE46BS00000000236563
þïíêòì êëæò: CBASGE22
ØÅÌÏÛÄÅÞÅÄÒÏ ÅÎÀÆÎËÓÄÏÆ ÃÏÈËÒÙÅÎËÀ
ÎÏÈÆÅÍÒÈÅ ÜËÈÒ ËÎÒÂÅ ÌÅÎÒÒÆÏÍ.
ÃÏÆÈËÎÒÚÕÂÒÌÏÌ ÏÓÚÒÄÅÞÄÏÆ ÈÒÓÀÒÀÅÀ ÁÏÄÏÁÒ,
ÎÏÒËÍÒ, ÌËÔÅÄÒ, ÌÊËÄÏ, ÌÏÕÅÄÒ ÆÏ ÃÂÏÎÒ.
ØÅÌÏÛÄÅÞÅÄÒÏ ÒÍÆÒÂÒÆÓÏÄÓÎÒ ÕÅÄÈËÙÅÎÅÞÒÚ!
èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà üåäåôëíåþçå:
95 80 23; 890 95 80 23; 877 13 22 83.

åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò 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 საგანმანათლებლო 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 (მოტორული, სმენითი, მხედველობითი და სხვ.) ივსება განაცხადის შესაბამისი გრაფა. საბუთებს თან უნდა ერთვოდეს ექიმის მიერ
გაცემული შესაბამისი ცნობა.
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åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò 2011
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 დაწესებულებიდან, 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 დაწესებულებებში 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 საგანმანათლებლო 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 საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების უფლების მოსაპოვებლად?
აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ამა თუ იმ უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ქართულ ენაში მომზადების პროგრამისათვის განსაზღვრულ 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 საგანმანათლებლო 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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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 საფეხურისათვის 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, 10დან 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

æòðäëèïèæåäò æï æòðäëèòìøåèæãëèò
ìïèåæòúòíë ãïíïàäåþï
åîà óèïéäåì ìïìùïâäåþåäøò

ðåüîå øëàïûòì ìïõåäëþòì
àþòäòìòì
ìïèåæòúòíë ïêïæåèòï
èåæòúòíòì ôïêóäüåüò, ìðåúòïäëþåþò:
Ø
Ø

ÌÏÈÊÓÎÍÏÄË ÌÏÁÈÅ — 360 ÊÎÅÆÒÜÒ;
ÌÜËÈÏÜËÄËÃÒÏ — 300 ÊÎÅÆÒÜÒ.

n ìïèåæòúòíë ïêïæåèòòì æï ìõâï óèïéäåìò ìïìùïâäåþäåþòì èåæòúòíòì ôïêóäüåüòì êóîìæïèàïâîåþóäåþì ìïøóïäåþï åûäåâïà, ìùïâäï ãïïãîûåäëí ìïèåæòúòíë ïêïæåèòïøò
ïîìåþóä ïêîåæòüåþóä ìïîåçòæåíüë ðîëãîïèåþçå: èåïíëþï-ãòíåêëäëãòïøò, êïîæòëäëãòïøò, ìïèåæòúòíë îåïþòäòüïúòïìï æï ìðëîüòì èåæòúòíïøò, æåîèïüëâåíåîëäëãòïøò, àåîïðòóä ìüëèïüëäëãòïøò.

ìïêóàïîò æï ïôòäòîåþóäò êäòíòêóîò þïçåþò, èæòæïîò þòþäòëàåêï, ìüóæåíüåþòì ìüïýòîåþï ìïçéâïîãïîåà.
n

n ðåüîå øëàïûòì ìïõåäëþòì àþòäòìòì ìïèåæòúòíë ïêïæåèòï ìïèåæòúòíë ãïíïàäåþòì ìïåîàïøëîòìë æòîåáüëîòòì (IMED-FAIMER) ùåâîòï.
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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 იდენტიფიცირების 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 კალმით;
• აბიტურიენტი საგამოცდო დროის ამოწურვისთანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და არ დახურავს ტესტს;
• აბიტურიენტი არ გადაწერს ტესტის პასუხების ფურცელზე მითითებულ სტანდარტულ
ფრაზას;
• თუ საპრეტენზიო საბჭოს მიერ დადგინდება, რომ აბიტურიენტმა დაარღვია გამოცდის
პროცედურა.
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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ïþòüóîòåíüàï ìïñóîïæéåþëæ!
ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ØÅÌÙËÎÅÞÏÌ ÏÞÒÜÓÎÒÅÍÜÀÏ ÚÍËÞÏÎØÒ,
ÎÏÈÆÅÍÒÈÅ ÓÈÏÉÄÅÌÒ ÌÏÌÙÏÂÄÅÞÄÒÌ ÌÏÃÏÍÈÏÍÏÀÄÅÞÄË ÐÎËÃÎÏÈÅÞÒÌ
ØÅÌÏÕÅÞ ÃÏÈËÁÂÅÑÍÅÞÓÄ ÒÍÔËÎÈÏÚÒÏÌÀÏÍ ÆÏÊÏÂØÒÎÅÞÒÀ.
„ÌÏÇÉÂÏË ÌÏÌÙÏÂÄË ÚÅÍÜÎÒ ÏÍÎÒ“ (Á. ÞÏÀÓÈÒ)
ðîëãîïèï — 1560101 — æïôòíïíìåþï — 100%; 70%; 50%; 30%.
ðîëãîïèï — 1560201 — æïôòíïíìåþï — èõëäëæ 100%.
ðîëãîïèï — 1560301 — æïôòíïíìåþï — èõëäëæ 100%.
ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÌÏÏÂÒÏÚÒË ÓÍÒÂÅÎÌÒÜÅÜÒ, ðîëãîïèï 1310201 —
„ìïïâüëèëþòäë ãçåþòìï æï ïåîëæîëèåþòì èøåíåþäëþï æï åáìðóäïüïúòï“ íïúâäïæ, óíæï òñëì „ïåîëðëîüåþòì ïåîëæîëèåþòìï æï ãçåþòì
èøåíåþäëþï æï åáìðóäïüïúòï“.
ÞÏÀÓÈÒÌ ÍÏÂÒÃÏÚÒÒÌ ÌÏÌÙÏÂÄË ÓÍÒÂÅÎÌÒÜÅÜÒ, ðîëãîïèï
1400101 — „ìïçéâïë èåúíòåîåþïàï þïêïäïâîò“ íïúâäïæ, óíæï òñëì
„ìïçéâïëìíë èåúíòåîåþïàï þïêïäïâîò“.
ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÌÏÕÅÄÈÙÒÔË ÏÃÎÏÎÓÄÒ ÓÍÒÂÅÎÌÒÜÅÜÒ
ðîëãîïèï — 0050601 — æïôòíïíìåþï — 100%; 70%; 50%; 30%.
ÁÏÎÀÓÄÒ ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ ÒÍÌÜÒÜÓÜÒÌ ÃÏÈËÈÚÅÈÄËÞÏÈ ÆÏÞÅŸÆÏ ÀÏÈÏÎ ÍÓÚÓÞÒÛÒÌ

„ùåîòäåþò
äòüåîïüóîòìï
æï êóäüóîòì
øåìïõåþ“

ÊÎÅÞÓÄÒ ÅÛÉÂÍÅÞÏ ÞÏÎÏÀÏØÂÒÄÒÌ, ÞÏÒÎËÍÒÌ, ÒÄÒÏÌ, ÏÊÏÊÒÌ,
ØÅÁÌÐÒÎÒÌ ÆÏ ÌÕÂÏÀÏ ØÅÈËÁÈÅÆÅÞÏÌ; ÒÂÏÍÅ ÈÏ÷ÏÞÅÄÒÌ ÈÀÏÎÃÈÍÅÄËÞÒÀ ÕÅÄËÂÍÅÞÏÌ. ÙÅÎÒÄÅÞÒÌ ÍÏÙÒÄÒ ÅÕÅÞÏ ÆÒÆÒ ÁÏÎÀÂÅÄÒ ÔÒÄËÌËÔËÌÒÌ ØÏÄÂÏ ÍÓÚÓÞÒÛÒÌ, ÎËÃËÎÚ ÐÒÎËÂÍÅÞÒÌ ÙÏÎÈË÷ÅÍÏÌ.

17-23 àåþåîâïäò 2011

åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò 2011
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 წარმომადგენელს.
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 საგანმანათლებლო პროგრამაზე?
საკონკურსო ქულის (რომლის მიხედვითაც ხდება ჩარიცხვა) გამოანგარიშება ხდება
შემდეგნაირად: თითოეული გამოცდის სკალირებული ქულა გამრავლდება საგანმანათლებლო 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 საგანმანათლებლო 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 დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
• აკრძალულია გამოცდაზე ნებისმიერი ნივთის შეტანა, გარდა წყლის (პლასტმასის ბოთლით), პირადი ჰიგიენისა და ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ნივთებისა;
• აბიტურიენტი უნდა დაემორჩილოს აბიტურიენტის უფლება-მოვალეობების ჩამონათვალით 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
გამოცდის დაწყებამდე დაგირიგდებათ), ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის გარდა;
• სამუშაო მაგიდაზე რაიმე სხვა ფურცლის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას,
მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• ვალდებული ხართ ტესტების რვეულებისა და პასუხების ფურცლების დარიგებისას დაკვირვებით, 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 შეგიცვლიან;
• პასუხების ფურცელზე კურატორის ან მეთვალყურის მიერ დაკრული შტრიხკოდის ნომერს საკუთარი ხელით გადაიტანთ სექტორის უწყისის შესაბამის გრაფაში;
• არ შეიძლება შტრიხკოდის საწერი კალმით გაფერადება ან სხვაგვარი დაზიანება! ასეთ შემთხვევაში ნაშრომი არ გასწორდება;
• ტესტზე მუშაობის დაწყება შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ტესტების
რვეულებისა 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 გამოცდის დაწყებამდე დაგირიგდებათ;
• იმ შემთხვევაში, თუ პასუხების ფურცლის შევსებისას გამოიყენებთ განსხვავებულ კალამს,
მიიღებთ გაფრთხილებას და ჩამოგერთმევათ პასუხების ფურცელი, რომლის ნაცვლად გადმოგეცემათ პასუხების სათადარიგო ფურცელი, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• პასუხების ფურცელი, რომლის შევსებისას გამოიყენებთ სხვა კალამს, არ გასწორდება;
• თუ დროზე ადრე დაიწყებთ ტესტზე მუშაობას, მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნებისმიერი 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 შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების
შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• ერთმანეთის დახმარების მცდელობის ან სხვა პირისაგან დახმარების მიღების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას; მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• დამხმარე მასალის გამოყენების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას. განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;
• აკრძალულია ლექსიკონის, პეიჯერის, მობილური ტელეფონის, კალკულატორის ან სხვა
ელექტრონული ხელსაწყოს გამოცდაზე შეტანა. მათი აღმოჩენის შემთხვევაში, თუნდაც
გამორთული იყოს, დაუყოვნებლივ მოიხსნებით გამოცდიდან;
• გამოცდის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე შეგახსენებთ დროს, რათა დროულად დაასრულოთ ტესტზე მუშაობა;
• დრო არავის დაემატება (გარდა იმ აბიტურიენტებისა, რომელთაც აქვთ სამედიცინო ცნობით დადასტურებული ფუნქციონალური დარღვევები);
• თუ დროზე ადრე დაასრულებთ ტესტზე მუშაობასა და პასუხების ფურცლის შევსებას, ხელის აწევით მიმართავთ მეთვალყურეს ან კურატორს, რომელსაც დადგენილი წესით ჩააბარებთ ტესტის რვეულს, პასუხების ფურცელს და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებთ საგამოცდო
სექტორს;
• არ გასწორდება იმ აბიტურიენტის ნაშრომი, რომელიც საგამოცდო დროის ამოწურვისთანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და არ დახურავს ტესტს;
• არ გასწორდება იმ აბიტურიენტის ნაშრომი, რომელიც პასუხების ფურცელს დააწერს სახელს, გვარს ან პიროვნების იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემცველ რაიმე სხვა ინფორმაციას, მაგ., მეტსახელს! ან რაიმე სახის ისეთ გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც დაკავშირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან;
• ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის ჩაბარების ფაქტს ხელმოწერით დაადასტურებთ სექტორი უწყისში;
• წესრიგის დარღვევის ან საგამოცდო პროცესში მონაწილე პირის შეურცხყოფის შემთხვევაში 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.
გისურვებთ წარმატებას!
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი: 20 62 32
ვებგვერდი: www.naec.ge
ელექტრონული ფოსტა: pr@naec.ge
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ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîèï
æòèòüîò øïøêòíèï êïâêïìòòì óíòâåîìòüåüòì ïõïäò øåíëþï
æïïàâïäòåîï, îëèåäòú ïèýïèïæ æïìîóäåþòì ðîëúåìøòï
æï ôóíáúòëíòîåþïì ïõïäò ìïìùïâäë ùäòæïí æïòùñåþì.
êïâêïìòòì óíòâåîìòüåüòì ïõïäò êëîðóìò, òíôîïìüîóáüóîòàï æï ïéÿóîâòäëþòà, åîà-åîàò ñâåäïçå èïìøüïþóîò òáíåþï îëãëîú ìïáïîàâåäëøò, ïìåâå èàåä ïèòåîêïâêïìòïøò, îïú óúõëåäò ìüóæåíüåþòì èëçòæâïìï æï çëãïæïæ
ìïáïîàâåäëì ìïãïíèïíïàäåþäë ìòìüåèòì ãïíâòàïîåþïì
øåóùñëþì õåäì.
øåíëþï, ìïæïú àïíïèåæîëâå óèïéäåìò ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþï ãïíàïâìæåþï, 1909 ùåäì ïøåíæï æï ïá ùäåþòì èïíûòäçå èàåäò êïâêïìòòì èïìøüïþòà ìïõåäèëõâåÿòäò ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþï — ìïìóäòåîë ìåèòíïîòï ôóíáúòëíòîåþæï.
êïâêïìòòì óíòâåîìòüåüò 2004 ùåäì, êïâêïìòòì þòçíåìòì
ìêëäòì þïçïçå æïïîìæï. êïâêïìòòì þòçíåìòì ìêëäï, 1998
ùåäì, öëîöòòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüàïí ðïîüíòëîëþòà æïôóûíæï. æéåòìïàâòì êïâêïìòòì óíòâåîìòüåüì 7
ìêëäï ïáâì: êïâêïìòòì þòçíåìòì, ìïèïîàäòì, èåæòòì, üåáíëäëãòåþòì, ìïõåäèùòôë èïîàâòì, ¸óèïíòüïîóä èåúíòåîåþïàï æï üóîòçèòì.

***
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì
èëïæãòäåè òîòíå áóîæïûåè æï ìïáïîàâåäëì òóìüòúòòì
ìïèòíòìüîëì ïæèòíòìüîïúòòì óôîëìèï ïíæîë ãòãïóîèï
àþòäòìòì ¹52 ìïöïîë ìêëäïøò ðîëåáüòì „÷åèò óôîëìò
èåãëþïîò“ ðîåçåíüïúòï ãïèïîàåì. ðîëåáüò ãïåîëì ïìëúòïúòïìàïí ïáüòóîò àïíïèøîëèäëþòà õëîúòåäæåþï.
ïõïäò ðîëãîïèï ïîïìîóäùäëâíòì æï óôîëìò àïëþòì
ïæïèòïíòì íåþïñëôäëþòà èåãëþîëþïì ãóäòìõèëþì. ïè óîàòåîàëþòì ôïîãäåþøò, èëçïîæò óôîëìò èåãëþîòìãïí
ìùïâäëþì ïæïèòïíóî óîàòåîàëþåþì, ñëâåäæéòóî ðîëþäåèåþàïí ãïèêäïâåþïì, æïøâåþóäò øåúæëèåþòì ãïïçîåþïì
æï ïìåâå èåãëþîòì æïõèïîåþòà úæòäëþì èïà ãïèëìùëîåþïì.
ðîëåáüøò ÷ïîàâï èëìùïâäååþì ãïóïæâòäåþì øåòãîûíëí ìïêóàïîò ðïìóõòìèãåþäëþï ìïçëãïæëåþòì èòèïîà.
èíòøâíåäëâïíòï, îëè ïîïìîóäùäëâïíò ñâåäïôåî ïèïì èïãïäòàòì ìïõòà òéåþì óôîëì èåãëþïîàïí óîàòåîàëþòì
ðîëúåìøò, æï ïîï — àåëîòóäò ìùïâäåþòì ìïõòà, îïú ðîëåáüòì åôåáüóîëþïì óçîóíâåäñëôì.
øåõâåæîòì þëäëì, ïíæîë ãòãïóîèï æï òîòíå áóîæïûåè
óôîëìêäïìåäåþòì èòåî ðîëåáüòì ãïîøåèë æïìèóä øåêòàõâåþì óðïìóõåì.
„÷åèò óôîëìò èåãëþïîò“ òóìüòúòòì ìïèòíòìüîëè æï
ãïåîëì ïìëúòïúòïè, ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì èõïîæïÿåîòà, åîàëþäòâïæ øåòèóøïâåì. ðîëåáüò 2011 ùäòì òïíâîòæïí ïèëáèåææï æï
èòçíïæ òìïõïâì ìõâïæïìõâï üòðòì ðîëþäåèåþòì èáëíå (èïà
øëîòì êïíëíàïí êëíôäòáüøò èñëô) ïîïìîóäùäëâíåþçå
çîóíâïì.

***
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëøò ðòîâåäò ëíäïòíêëíôåîåíúòï ÷ïüïîæï. âòæåëìïêëíôåîåíúòë ÷ïîàâï àþòäòììï æï þïàóèì øëîòì ãïíõëîúòåäæï. àþòäòìòæïí èëíïùòäåëþïì ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîò æòèòüîò øïøêòíò, èòíòìüîòì
èëïæãòäååþò, ììòð-åþòì õåäèûéâïíåäåþò æï ìïèòíòìüîëì
ùïîèëèïæãåíäåþò òéåþæíåí. þïàóèòæïí êò — ïÿïîòì ï/î ãïíïàäåþòì èòíòìüîò ãòï ïþóäïûå æï ïÿïîòì îåãòëíòì ìêëäåþòì æòîåáüëîåþò.
æòèòüîò øïøêòíèï ìêëäåþòì æïôòíïíìåþòì ïõïä ùåìçå
òìïóþîï æï ìêëäòì æòîåáüëîàï øåêòàõâåþì óðïìóõï. øåêòàõâåþò, ûòîòàïæïæ, ìêëäåþòì æïôòíïíìåþïì óêïâøòîæåþëæï, òñë ïãîåàâå êòàõâåþò æòîåáüëîàï æï èïìùïâäåþåäàï ìåîüòôòúòîåþïçå, ìïïüåìüïüë æï åáìüåîíàï ãïèëúæåþçå, ðåæïãëãàï ãïæïèçïæåþïçå æï ìõâ.
èòíòìüîòì ãïíúõïæåþòà, îåãòëíåþàïí óøóïäë êïâøòîò
ûïäçå èíòøâíåäëâïíòï, ìùëîåæ ïèòì ìïøóïäåþïì òûäåâï
ëíäïòíêëíôåîåíúòï. èëèïâïäøò ïíïäëãòóîò âòæåëìïêëíôåîåíúòë ÷ïîàâåþò ìïáïîàâåäëì ìõâïæïìõâï îåãòëíåþàïí ìòìüåèïüòóî õïìòïàì èòòéåþì.
ëíäïòíêëíôåîåíúòï þëäë àïëþòì Full HD óèïéäåìò
êäïìòì Tandberg âòæåëèëùñëþòäëþåþòì ãïèëñåíåþòà ãïíõëîúòåäæï æï èòìò üåáíòêóîò èõïîæïÿåîï êëèðïíòï UGT
óçîóíâåäñë.

***

ìêëäï èïìùïâäåþåäàï êâïäòôòêïúòïçåú çîóíïâì — ìòüåèïüóîïæ üïîæåþï üîåíòíãåþò îëãëîú æïèùñåþò, òìå
èëáèåæò èïìùïâäåþäåþòìàâòì.

***
ìêëäåþøò ìïþóíåþòìèåüñâåäë ìïãíåþòì ìùïâäåþòì æëíòì ïèïéäåþòìï æï ïè ìïãíåþòà èëìùïâäåàï æïòíüåîåìåþòì èòçíòà, àïíïèåæîëâå ìïìùïâäë äïþëîïüëîòåþòà
ìêëäåþòì ïéÿóîâòì ðîëúåìò ãîûåäæåþï. ìïáïîàâåäëì
ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì èëïæãòäåè òîòíå
áóîæïûåè ðîëãîïèï „ïòíøüïòíòì“ ôïîãäåþøò, ïèöåîïæ,
ìïþóíåþòìèåüñâåäë ìïìùïâäë äïþëîïüëîòï àþòäòìòì
24-å ìïöïîë ìêëäïì ãïæïìúï.
çóìüò æï ìïþóíåþòìèåüñâåäë ìïãíåþòì ìùïâäåþòì ãïûäòåîåþï ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì åîà-åîàò ðîòëîòüåüò æï ìüîïüåãòóäò ãåãèòì
íïùòäòï. üåáíòêóîò æïîãåþòì ãïíâòàïîåþòìï æï õåäøåùñëþòì èòçíòà, åüïðëþîòâïæ, ñâåäï ìïöïîë ìêëäï ôòçòêòì, áòèòòìï æï þòëäëãòòì àïíïèåæîëâå äïþëîïüëîòåþòà ïéòÿóîâåþï. äïþëîïüëîòåþò 3 ìîóäò êëèðäåáüòìïãïí øåæãåþï æï àòàëåóäøò ãïåîàòïíåþóäòï êëíêîåüóäò
ìïãíòì (áòèòï, þòëäëãòï, ôòçòêï) ìïìùïâäë àåèïüòêòì øåìïþïèòìò áâåêëèðäåáüåþò.
„ìïþóíåþòìèåüñâåäë ìïãíåþòì ðåæïãëãåþì ëúíåþåþò
ïãâòõæòíåì, ïõïäò äïþëîïüëîòï æïãâåõèïîåþï ìïãïíò ãïâõïæëà ìïòíüåîåìë æï àïâäìï÷òíë èëìùïâäååþòìïàâòì“ —
ãïíïúõïæï 24-å ìêëäòì ôòçòêòì èïìùïâäåþåäèï õïüòï íïæïîïòïè, îëèåäòú ïõäïõïí æïþîóíæï ýåíåâòæïí, ìïæïú
ìïèòíòìüîëì èòåî, ôòçòêòì 15 ðåæïãëãàïí åîàïæ, þòîàâóäò êâäåâåþòì úåíüî „úåîíøò“ òñë ùïîãçïâíòäò êâïäòôòêïúòòì ïìïèïéäåþäïæ.
àïíïèåæîëâå üåáíëäëãòåþòà ïéÿóîâòäò äïþëîïüëîòåþò èëìùïâäåàï êâäåâòàò óíïî-÷âåâåþòì ãïíâòàïîåþïì
èëåèìïõóîåþï. èëèïâïäøò àòàëåóäèï èëìùïâäåè óíæï
øåûäëì ðîïáüòêóäïæ èóøïëþï, êâäåâòì ÷ïüïîåþï, øåæåãòì ïéîòúõâï æï ãïïíïäòçåþï, ìïàïíïæë æïìêâíòì ãïèëüïíï. èòèæòíïîå ìïìùïâäë ùäòæïí ñâåäï ìïöïîë ìêëäòì
èïìùïâäåþåäìï æï èëìùïâäåì ìïþóíåþòìèåüñâåäë ìïãíåþòì ìùïâäåþòìïì æï øåìùïâäòìïì, âòîüóïäóîò äïþëîïüëîòåþòà ìïîãåþäëþòì øåìïûäåþäëþï ïáâà.

***
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîèï
æòèòüîò øïøêòíèï æï ìïáïîàâåäëì ÷ëãþóîàòì ôåæåîïúòòì ðîåçòæåíüèï äåòäï èåìõèï àþòäòìòì ðòîâåä åáìðåîòèåíüóä ìêëäïøò àïíïèøîëèäëþòì èåèëîïíæóèì èëïùåîåì õåäò. èåèëîïíæóèò, èëìùïâäåàï öïíìïéò úõëâîåþòì
ùåìòì óçîóíâåäñëôòì èòçíòà, ìïáïîàâåäëì ìïöïîë ìêëäåþøò ÷ëãþóîàòì ìùïâäåþòì ùïõïäòìåþïìï æï æïíåîãâïì
òàâïäòìùòíåþì. éëíòìûòåþïì åìùîåþëæíåí: ìïáïîàâåäëì
ìðëîüòìï æï ïõïäãïçîæóä ìïáèåàï èòíòìüîò äïæë âïîûåäïøâòäò æï èòíòìüîòì èëïæãòäå æïâòà íïèãïäïóîò.
ìêëäåþøò ÷ëãþóîàòì ìùïâäåþï èëìùïâäåàï ìðëîüóäò èëèçïæåþòì æëíåì ãïïóèöëþåìåþì æï áïîàóäò ÷ëãþóîàòì ãïíâòàïîåþïìï æï ðëðóäïîòçïúòïì øåóùñëþì
õåäì.
2010-2011 ìïìùïâäë ùäòæïí åîëâíóä ìïìùïâäë ãåãèïøò øåìóäò úâäòäåþòì ìïôóûâåäçå, ôòçêóäüóîòì ãïêâåàòäåþòì ìðëîüòì ãïêâåàòäåþòà ÷ïíïúâäåþï èëõæï, îïèïú ðîëúåìò èëìùïâäååþòìàâòì óôîë ìïòíüåîåìë æï
ïçïîüóäò ãïõïæï.
ìðëîüòì ìïõåëþåþì ìêëäåþò ìóîâòäòìïèåþî òî÷åâåí,
ïùñëþåí ìïìêëäë ÷åèðòëíïüåþì, îëèåäøòú áâåñíòì èïìøüïþòà îïèæåíòèå ìêëäï åîàâåþï. öåîöåîëþòà ãïíìïêóàîåþóäò ðëðóäïîëþòà ìðëîüòì ìïèò ìïõåëþï — ôåõþóîàò,
êïäïàþóîàò æï ôîåíþóîàò ìïîãåþäëþì. ÷ëãþóîàòì ôåæåîïúòïìàïí æïæåþóäò õåäøåêîóäåþï èëèïâïäøò ÷ëãþóîàòì ðëðóäïîëþïìïú ãïçîæòì æï ìðëîüòì åì ìïõåëþï
óôîë èåüò èëçïîæòìàâòì ãïõæåþï õåäèòìïùâæëèò.
ðòîâåä åüïðçå, àþòäòìòì èïìøüïþòà, øåòî÷åâï ìïöïîë
ìêëäåþò, ìïæïú ìïáïîàâåäëì ÷ëãþóîàòì ôåæåîïúòï
÷ëãþóîàòì ìùïâäåþïì ãïíïõëîúòåäåþì æï ìðëîüòì èïìùïâäåþäåþì ãïæïïèçïæåþì. ôåæåîïúòï ìïèòíòìüîëì èòåî
øåî÷åóäò ìêëäåþòì øåìïþïèòìò ìðëîüóäò òíâåíüïîòà
ïéÿóîâïìï æï ìêëäåþì øëîòì ìï÷ëãþóîàë øåöòþîåþåþì
óçîóíâåäñëôì.

***
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîò
æòèòüîò øïøêòíò, äëíæëíøò âòçòüòì ôïîãäåþøò, áïîàóä
ìïêâòîïë ìêëäïì åìüóèîï, æïåìùîë áïîàóäòì ãïêâåàòäì æï èëìùïâäååþì áïîàóäò ùòãíåþò ãïæïìúï.
èòíòìüîòì ãïíúõïæåþòà, ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï
èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîë èëèïâïäøòú ãïïãîûåäåþì èìãïâì
øåõâåæîåþì ìïçéâïîãïîåà ïîìåþóä ìïêâòîïë ìêëäåþøò
æï èïààïí èÿòæîë àïíïèøîëèäëþïì ãåãèïâì.
ãïåîàòïíåþóä ìïèåôëøò ðòîâåäò áïîàóäò ìêëäï 2002
ùåäì æïïîìæï, áïäþïüëíò äòïíï öòáòï-ãëãîòÿòïíòìï æï
þïüëíò âïõüïíã ãëãîòÿòïíòì æïôòíïíìåþòà. ùäåþòì èïíûòäçå åì åîàïæåîàò áïîàóäò ìïêâòîïë ìêëäï òñë èàåä
åâîëðïøò. æéåòìàâòì ìêëäïøò 130-èæå þïâøâò æï 7 èïìùïâäåþåäòï îåãòìüîòîåþóäò, îëèäåþòú ãïåîàòïíåþóä ìïèåôëøò èúõëâîåþ áïîàâåä þïâøâåþì ïìùïâäòïí. èëáèåæåþì, ïìåâå, ìïþïâøâë þïéòú.

ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì
èëïæãòäå íëæïî ìóîãóäïûå æï øëàï îóìàïâåäòì åîëâíóäò ìïèåúíòåîë ôëíæòì ãåíåîïäóîò æòîåáüëîò ìóäõïí ìòìïóîò øëàï îóìàïâåäòì áïîàóäò äòüåîïüóîòì
òíìüòüóüì åìüóèîíåí, ìïæïú ôëíæòì èòåî æïôòíïíìåþóäò ðîëåáüòì „ïíüòìïþÿëóîò ìòüñâòåîåþï“ ðîåçåíüïúòï
ãïòèïîàï.

ðîëåáüò èòçíïæ òìïõïâæï ìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþïøò
ìïþÿëàï åðëáòì þïüëíëþòì ðåîòëæàïí æïêïâøòîåþóäò
çåðòîò òìüëîòåþòìï æï ãïæèëúåèåþòì ÷ïùåîïì, îïú òè
æîëòìïàâòì õïäõøò èõëäëæ ÷óî÷óäòà âîúåäæåþëæï.
ìïèùäòïíò ðîëåáüòì ôïîãäåþøò, ìïèåúíòåîë öãóôèï èëòûòï ìïáïîàâåäëøò êëèóíòìüóîò ðåîòëæòìàâòì æïèïõïìòïàåþåäò ïíüòìïþÿëóîò ìòüñâòåîåþòì íòèóøåþò æï îïèæåíòèå ïàåóäò ëöïõò, îëèåäàï úõëâîåþïìï æï úíëþòåîåþïçåú óøóïäëæ ïòìïõï üëüïäòüïîóäò îåýòèòì ìòìïìüòêå.
ðîëåáüòì ôïîãäåþøò èëûòåþóä îåïäóî ôïáüåþçå
æïñîæíëþòà, ãïèëòúï ùòãíò „ïíüòìïþÿëóîò ìòüñâòåîåþï“,
øåòáèíï ìðåúòïäóîò âåþãâåîæò www.asf.ge æï èëèçïææï 3
èúòîåèåüîïýòïíò æëêóèåíüóîò ôòäèò, ìïæïú ãïæèëúåèóäòï ìïáïîàâåäëøò 70-ùäòïíò æòáüïüëîóäò èèïîàâåäëþï æï òèæîëòíæåäò ìïçëãïæëåþòì üîïãòêóäò ãïíúæåþò.
ìóäõïí ìòìïóîòì ãïíúõïæåþòà, ðîëåáüò èíòøâíåäëâïíòï ïîï èõëäëæ ìïèåúíòåîë, ïîïèåæ òìüëîòóäò àâïäìïçîòìòàïú, îïæãïí èëòúïâì èõëäëæ îåïäóî ôïáüåþìï
æï úíëþåþì ãïìóäò ìïóêóíòì 20-òïíò ùäåþòæïí ìïóêóíòì
þëäëèæå ìïáïîàâåäëì ñëôòì øåìïõåþ. äòüåîïüóîóä
íïøîëèìï æï æëêóèåíüóî ôòäèøò íïàäïæ ÷ïíì, îï ôëîèåþòà ïõëîúòåäåþæï üëüïäòüïîóäò îåýòèò åîòìï æï
ðòîëâíåþòì àïâòìóôäåþòì õåäñëôïì.
2006 ùäòæïí îóìàïâåäòì ôëíæèï øëàï îóìàïâåäòì
áïîàóäò äòüåîïüóîòì òíìüòüóüòì èåúíòåîåþòì 12 ðîëåáüò æïïôòíïíìï, èïà øëîòì 9 ìïõåäèùòôë ìïèåúíòåîë
ãîïíüòï, 3 — ìïêëíôåîåíúòë.
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îåãòìüîïúòï ìüóæåíüåþòì
ìïãîïíüë êëíêóîìòìàâòì
2011 ùåäì ìüóæåíüåþò ìïõåäèùòôë æïôòíïíìåþòì èëðëâåþïì (ãïóèöëþåìåþïì) çëãïæò óíïîåþòì øåæåãòà øååúæåþòïí.
êëíêóîìòìïàâòì îåãòìüîïúòï æïòùñåþï 14 àåþåîâïäì æï
ãïãîûåäæåþï 25 èïîüòì ÷ïàâäòà. èëíïùòäåëþòì èìóîâåäåþèï îåãòìüîïúòï ãïèëúæåþòì åîëâíóäò úåíüîòì âåþãâåîæçå
(www.naec.ge ïí online.naec.ge) òíüåîíåüòà óíæï ãïòïîëí.
ÒÍÜÅÎÍÅÜÒÀ ÎÅÃÒÌÜÎÏÚÒÏ
òíüåîíåüòà îåãòìüîïúòòìïàâòì ìüóæåíüì óíæï
¸áëíæåì ðòîïæëþòì æïèïæïìüóîåþåäò èëùèëþï (ïí ìïáïîàâåäëì èëáïäïáòì ðïìðëîüò) æï ïãîåàâå èïí óíæï ãïæïòõïæëì êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì ìïôïìóîò (ãïæïõæòì
ôëîèåþò ïéùåîòäòï áâåèëà).
1. òíüåîíåüòà îåãòìüîïúòïì ìüóæåíüò ãïæòì âåþãâåîæçå www.naec.ge ïí online.naec.ge;
2. èòàòàåþóä èòìïèïîàçå øåìâäòì øåèæåã ìüóæåíüò
ìðåúòïäóî âåäøò óàòàåþì 11-íòøíï ðòîïæ íëèåîì, îòì øåèæåãïú, ìòìüåèòì èëàõëâíòì øåìïþïèòìïæ, áèíòì èëèõèïîåþäòì ìïõåäìï æï ðïîëäì (ïè òíôëîèïúòïì èòòéåþì åäåáüîëíóäò ôëìüòàïú, îëèåäìïú èòóàòàåþì øåìïþïèòì âåäøò);
3. ìòìüåèï, 11-íòøíï íëèîòì øåñâïíòì øåèæåã, àïâïæ
ìâïèì ìüóæåíüòì ìïõåäì, ãâïîì, èòìïèïîàì æï ìõâï òíôëîèïúòïì øåìïþïèòì âåäåþøò (àó ïìåàò ðòîïæò íëèîòì
èáëíå ðòîëâíåþï ïî èëòûåþíï îååìüîòì þïçïøò, ìòìüåèï
ïúíëþåþì ìüóæåíüì ïèòì øåìïõåþ);

4. ìòìüåèï ïâüëèïüóîïæ ïèëùèåþì òíôëîèïúòïì ãïæïõæòì øåìïõåþ (àó ãïæïõæï ïî æïæïìüóîæï, ìüóæåíüò ïèòì
øåìïõåþ èïøòíâå øåòüñëþì);
5. ïóúòäåþåäò âåäåþòì øåâìåþòì øåèæåã ìüóæåíüò èòòéåþì øåüñëþòíåþïì, îëè èïí ùïîèïüåþòà ãïòïîï îåãòìüîïúòï (ïè øåüñëþòíåþïì èòòéåþì åäôëìüòàïú);
6. ìüóæåíüì ïî ìÿòîæåþï ôëüëìóîïàòì ãïæïéåþï æï
ïüâòîàâï — ðäïìüòêóîò þïîïàòì æïèçïæåþòìïì ìòìüåèï
ìïèëáïäïáë îååìüîòì þïçïøò ïîìåþóä ôëüëì ãïèëòñåíåþì;
ÊËÍÊÓÎÌØÒ ÈËÍÏÙÒÄÅËÞÒÌ
ÌÏÔÏÌÓÎÒÌ (10 ÄÏÎÒ) ÃÏÆÏÕÆÏ:
ìïåîàë ìïèïãòìüîë ãïèëúæïøò èëíïùòäåëþòì ìïôïìóîòì ãïæïõæï (íïéæò ïíãïîòøìùëîåþòà ïí ãïæïîòúõâòà)
óíæï èëõæåì øåèæåã ìïþïíêë îåêâòçòüåþçå:
ììòð „ãïèëúæåþòì åîëâíóäò úåíüîò“;
ì/ê 202198727;
ìì „ìïáïîàâåäëì þïíêò“;
þïíêòì êëæò: 220101502;
ïíãïîòøò: GE96BG0000000877412000.
ÃÏÆÏÕÆÒÌ ØÅÌÏÛÄË ÌÏØÓÏÄÅÞÅÞÒ ÆÏ ÜÏÎÒÔÅÞÒ:
1. ìïáïîàâåäëì þïíêòì ôòäòïäåþøò — ìïêëèòìòë 50
àåàîò;
2. âåþãâåîæçå www.ipay.ge — ìïêëèòìòë 1 äïîò;
3. „ïòôåòì“ ïãåíüåþòì áìåäøò (ìïöïîë îååìüîòì ìïïãåíüëåþøò) — ìïêëèòìòë 50 àåàîò.

ãïæïõæòì æïíòøíóäåþïøò óíæï ÷ïòùåîëì ìüóæåíüòì
ãâïîò, ìïõåäò, ðòîïæò íëèåîò, ðòîïæëþòì èëùèëþòì (ïí
ðïìðëîüòì) ìåîòï æï íëèåîò.
ìïãïèëúæë þïîïàåþì ìüóæåíüåþò èòòéåþåí óøóïäëæ
óèïéäåì ìïìùïâäåþäåþøò.

üåìüò ìüóæåíüåþòì
ìïãîïíüë êëíêóîìòìàâòì
üåìüò ìïèò íïùòäòìãïí øåæãåþï:
I. ùïêòàõóäòì ãïïçîåþï (ëîò üåáìüò, 21 øåêòàõâï);
II. äëãòêóîò èìöåäëþï (14 ïèëúïíï);
III. îïëæåíëþîòâò èìöåäëþï (7 ïèëúïíï).
üåìüòì àòàëåóä æïâïäåþïì ïõäïâì õóàò ìïâïîïóæë
ðïìóõò, îëèåäàïãïí èõëäëæ åîàòï ìùëîò.
ìùëîò ðïìóõòì ãïúåèòìàâòì òùåîåþï 1 áóäï.
àó ïîú åîàò ðïìóõò ïî ïîòì èëíòøíóäò, òùåîåþï 0 áóäï.
ïîïìùëîò ðïìóõòìàâòì ïêäæåþï 0,2 áóäï (ïíó òùåîåþï
0,2 áóäï).
üåìüòì ìïèòâå íïùòäòì øåìïìîóäåþäïæ ãåûäåâïà 2 ìïïàò æï 30 ùóàò. üåìüòì íïùòäåþòì øåìîóäåþòì àïíïèòèæåâîëþïì ïîï ïáâì èíòøâíåäëþï.
ãàïâïçëþà üåìüòì íòèóøì. ïè ãïèëúæòìàâòì èëìïèçïæåþäïæ øåãòûäòïà ãïèëòñåíëà ãïèëúæåþòì åîëâíóäò
úåíüîòì èòåî ãïèëúåèóäò çëãïæò óíïîåþòìï æï ìïåîàë
ìïèïãòìüîë ãïèëúæòì êîåþóäåþò.

üåìüò ìüóæåíüåþòì ìïãîïíüë êëíêóîìòìàâòì
42 davaleba

n

dro – 2 saaTi da 30 wuTi

I. wakiTxulis gaazreba
21 davaleba
mocemulia ori teqsti – A da B. TiToeuls erTvis SekiTxvebi savaraudo 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 nawils ainteresebs savsebiT konkretuli sakiTxi – SeiZleba Tu ara, kavkasiuri
enebi xmelTaSua zRvis auzis uZveles (mediteranul) enaTa monaTesaved
miviCnioT. enaTa genetikuri naTesaobis damtkicebis yvelaze saimedo kriteriumad 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 komponentebi, da piriqiT, qarTvelur enebSi gamovlenili egeosuri elementebi – sakmarisia 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 cnobebis mixedviT, kavkasiasa da egeidas Soris uZvelesi droidan arsebobda sakmaod mWidro urTierToba, ramac asaxva antikur wyaroebSi hpova. Tu antikur
monacemebs davujerebT, Zv. w. XIV saukunidan moyolebuli mimdinareobda egeididan 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, romlebic 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 gamoyofa. 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 sabolood 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, kretaze, 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
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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 gamoCekisTanave 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 adamianebisagan sruliad mowyvetili, absolutur martoobaSi gaizarda. cdebma daamtkica,
rom frinvelis galoba damokidebulia misi ganviTarebis etapebze da, agreTve, saxeobis warmomadgenlebTan mis urTierTobaze.
Semdgomma kvlevebma cxadyo, rom frinvelTa yvela Seswavlili saxeobis
sasimRero monacemebis ganviTareba, ZiriTadad, erTnairad mimdinareobs da am procesis marTva, yovel SemTxvevaSi nawilobriv mainc, endokrinuli jirkvlebiT
xdeba. bartyis Wylopini sxvadasxva saxeobisaTvis sxvadasxva dros TandaTanobiT
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 ramdenime 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 hangebze amRerdnen, Mmiuxedavad imisa, rom iqve maTive saxeobis Citebi galobdnen.
cnobilia, rom beRurasnairTa jgufis mgalobeli Citebi Zalian niWieri imitatorebi arian; aTvisebis periodSi, romelic marTalia, xanmoklea, magram ramdenime kviras 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 bulbulebis magaliTi. saqme isaa, rom bulbulebi zogjer xangrZlivad cxovroben
WalebSi erTmaneTisagan moSorebiT. maTi xmis CanawerebiT Tu vimsjelebT,
sxvadasxva WalaSi mcxovrebi bulbulebis galobaSi sakmaod mniSvnelovani gansxvavebebi 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 axalgazrdebi galobas ufrosebisgan swavloben da budeebis asagebad yovelTvis
erTsa da imave adgils ubrundebian. Ggarda amisa, skvinCebi, Cveulebriv, galobaze
imave ti pis galobiT pasuxoben, rac xels uwyobs Cvevebis ganmtkicebas da gandevnis mocemuli adgilisTvis ucxo `gamoxatvis saSualebebs~.
frinvelTa xmianobis zogierTi aspeqti ufro naTeli gaxdeba, Tu sxva cocxal arsebebsac davakvirdebiT. magaliTad, sainteresoa mglebis e. w. `sanadiro signalebi~. 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 ti pis signalebisaTvis. erT-erTi
mecnieri fonogramebis Seswavlis safuZvelze amtkicebda, rom aseTi saerTo niSnebi
arsebobs: Ffrinvelebisa da ZuZumwovrebis `sagangaSo signalebi~ yovelTvis gamyinavi 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 frinvelcxovelTa 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 dasrulebul 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, romelic bartys asazrdoebs.
14. CamoTvlilTagan romeli afasebs sworad bulbulebis, skvinCebisa da
beRurasnairTa mgalobeli Citebis magaliTebs?
(a) samive magaliTs avtori sxvadasxva, erTmaneTisagan gansxvavebuli mosazrebebis sailustraciod ganixilavs.
(b) beRurasnairTa da bulbulebis magaliTebi erTi da imave mosazrebis argumentebia, 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 ,,ojaxuri 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 mravalferovania, frinveli advilad iTvisebs am adgilisaTvis ucxo xmovani gamoxatvis
saSualebebs.
(e) sagangaSo situaciebSi frinvelebi, ZuZumwovari cxovelebis signalis analogiurad, 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
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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 araferia, 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 nawyvetnawyvet, 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

(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 popularuli 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 arsebobda.
(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 milion weliwadze met xans arseboba.
(e) XXI saukunemde ar arsebobda imdenad mgrZnobiare xelsawyo, rom kvazari
dagvenaxa.

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:
i podromze 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 i podromze romelime cxeni aris Savi, maSin is ar aris Tvinieri.
(d) Tu i podromze romelime cxeni wablaa, maSin is ar aris beberi.
(e) Tu i podromze 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 gavlenas 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?

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 aucileblad 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 yvelaze 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 upiratesoba 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 eyrdnoba:
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?
#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

amocana 31
CamoTvlilTagan romelia megobrebis is wyvili, romlebsac nebismieri
dasaSvebi ganlagebis dros SeuZliaT gacvalon adgilebi ise, rom arc erTi piroba 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 portretebi, sul 11 foto, amaTgan:
xedi

portreti

Sav-TeTri

2

4

feradi

3

2

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 raodenobas.
• Tu fotonakrebSi Seva 2 Sav-TeTri xedi, masSi unda Sevides 1 Sav-TeTri
portreti mainc.
amocana 33
qvemoT CamoTvlili romeli kombinacia SeiZleba gamoaklos fotografma arsebul 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 damzadebul 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 sakmarisi.
(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
farTobis
kedelSi
unda
15m2
gaWran 2m2 simaRlisa da xm siganis
marTkuTxedis formis kari, xolo
kedlis darCenili nawili dafaron
saRebaviT.
cnobilia,
rom
1m2
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 winadadeba 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.
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ìüóèïîò

áïîàâåäò ðåæïãëãåþòì àâïäòà
æïíïõóäò „æòæò ïæîëíóäò êëäïòæåîò“
àïíïèåæîëâå ôòçòêòì ðëðóäïîòçåþòì õåäøåìïùñëþïæ

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

ØÂÅÒÚÏÎÒÏØÒ, ÞÒÎÀÂÓÄÒ ÊÂÄÅÂÅÞÒÌ ÅÂÎËÐÓÄ ÚÅÍÜÎØÒ (CERN), ÈÌËÔÄÒËÌ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÀÏÍ ÅÎÀÏÆ, 50-ÈÆÅ
ÁÏÎÀÂÅÄÒ ÔÒÇÒÊËÌÒ ÆÏ ÒÍÝÒÍÅÎÒ ÆÒÆÒ ÏÔÅÀÁÅÞÒÌ ÅÁÌÐÅÎÒÈÅÍÜÒÀ ÌÏÈÑÏÎËÌ ØÅÁÈÍÒÌ ÈËÆÅÄÌ ÒÊÂÄÅÂÌ.
ÈÌËÔÄÒËØÒ ÑÂÅÄÏÇÅ ÃÒÃÏÍÜÓÎÈÏ ÏÈÏ÷ÁÏÎÅÞÅÄÈÏ —
ÆÒÆÒ ÏÆÎËÍÓÄÒ ÊËÄÏÒÆÅÎÒ — ÐÒÎÂÅÄÒ ÙÏÎÓÈÏÜÅÞÅÄÒ ÃÏØÂÅÞÏ ÃÏÌÓÄ ÙÅÄÌ ÃÏÍÏÕËÎÚÒÅÄÏ. ÃÒÃÏÍÜÓÎÒ
ÏÈÏ÷ÁÏÎÅÞÅÄÒ ÏÃÅÞÓÄÒÏ ÌÏÔÎÏÍÃÅÀÒÌÏ ÆÏ ØÂÅÒÚÏÎÒÒÌ ÌÏÇÉÂÏÎÇÅ ÏÎÌÅÞÓÄ ÜÅÎÒÜËÎÒÏÇÅ. ÈÏÌ ÓÊÏÂÒÏ 100
ÈÅÜÎÒÌ ÌÒÉÎÈÅÇÅ ÃÏÍÀÏÂÌÅÞÓÄÒ ÃÂÒÎÏÞÒ, ÎËÈÄÒÌ
ÎÊÏÄÒÌ ÌÒÃÎÛÅ 27 ÊÒÄËÈÅÜÎÒÏ. ÈÒÌÒ ØÅÈÁÈÍÅÄÅÞÒÌ ÷ÏÍÏÔÒÁÎÒÀ, ÅÎÀÈÏÍÅÀÒÌ ÌÏÐÒÎÒÌÐÒÎËÆ Ï÷ÁÏÎÅÞÓÄÒ
ÈÛÒÈÅ ÐÎËÜËÍÅÞÒÌ ÊËÍÅÞÒ ØÅÁÈÍÒÏÍ ÆÒÆÒ ÏÔÅÀÁÅÞÒÌ
ØÅÈÆÃËÈ ÐÒÎÂÅÄ ÈÒÊÎËÙÏÈÅÞØÒ ÏÎÌÅÞÓÄÒÌ ÈÒÏÕÄËÅÞÓÄ ÐÒÎËÞÅÞÌ, ÎÒÌ ØÅÆÅÃÏÆÏÚ ØÅÒÁÈÍÏ ÌÏÈÑÏÎË. ØÅÈÆÃËÈÒ ÅÁÌÐÅÎÒÈÅÍÜÅÞÒ ÃÏÇÏÔÕÓÄÇÅ ÒÃÅÃÈÅÞÏ.

ÅÌ ÒÍÔËÎÈÏÚÒÏ ÎËÈ ÓÔÎË ÃÏÌÏÃÅÞÒ ÃÏÂÕÏÆËÀ ÈÊÒÀÕÂÅÄÒÌÏÀÂÒÌ, ÷ÂÅÍÒ ÃÏÇÅÀÒÌ ÍËÈÎÒÌ ÌÜÓÈÎÏÆ
ÀÞÒÄÒÌÒÌ 42-Å ÌÏÖÏÎË ÌÊËÄÒÌ ÔÒÇÒÊÒÌ ÈÏÌÙÏÂÄÅÞÅÄÒ ÀÅÈÓÎ ÃÏ÷Å÷ÒÄÏÛÅ ÈËÂÒÙÂÒÅÀ. ÈÒÌÒ ÌÜÓÈÎËÞÒÌ
ÈÒÇÅÇÒ ÒÌÒÚ ÃÏÕÄÏÂÀ, ÎËÈ ÞÏÜËÍÈÏ ÀÅÈÓÎÈÏ ÀÞÒÄÒÌÒÌÏ ÆÏ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÎÅÃÒËÍÅÞÒÌ ÌÏÖÏÎË ÌÊËÄÅÞÒÌ ÔÒÇÒÊÒÌ 13 ÐÅÆÏÃËÃÀÏÍ ÅÎÀÏÆ CERN-ØÒ ÌÜÏÝÒÎÅÞÏ ÃÏÒÏÎÏ. ÁÏÎÀÂÅÄÒ ÈÏÌÙÏÂÄÅÞÄÅÞÒÌÏÀÂÒÌ
ÌÐÅÚÒÏÄÓÎÒ ÌÏÜÎÅÍÒÍÃË ÐÎËÃÎÏÈÏ CERN-ÒÌ ÅÁÌÐÅÎÜÅÞÀÏÍ ÅÎÀÏÆ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÒÌ ÌÏÈÒÍÒÌÜÎËÌ ÈÏÌÙÏÂÄÅÞÅÄÀÏ ÐÎËÔÅÌÒÓÄÒ ÃÏÍÂÒÀÏÎÅÞÒÌ ÅÎËÂÍÓÄÈÏ ÚÅÍÜÎÈÏ ØÅÒÈÓØÏÂÏ, ÎËÈÄÒÌ ÔÏÎÃÄÅÞØÒÚ, 6 ÆÉÒÌ ÃÏÍÈÏÂÄËÞÏØÒ, ÁÏÎÀÂÅÄÒ ÐÅÆÏÃËÃÅÞÒ ÃÏÅÚÍÅÍ CERN-ØÒ ÈÒÈÆÒÍÏÎÅ ÅÁÌÐÅÎÒÈÅÍÜÅÞÌ ÆÏ
ÊÂÄÅÂÅÞÌ, ÈËÒÌÈÒÍÅÌ ÄÅÁÚÒÅÞÒ ÅÄÅÈÅÍÜÏÎÓÄÒ ÍÏÙÒÄÏÊÅÞÒÌ ÔÒÇÒÊÏÌÏ ÆÏ ÊËÌÈËÄËÃÒÏØÒ.

— þïüëíë àåèóî, ìóä ïõäïõïí,
13 áïîàâåä ðåæïãëãàïí åîàïæ,
CERN -øò ìüïýòîåþï ãïòïîåà. îëãëîòï àáâåíò øàïþåÿæòäåþåþò...
—
ðîëãîïèòì
ôïîãäåþøò,
CERN-øò 13 èïìùïâäåþåäò âòèñëôåþëæòà. îï òñë èòçïíò? èëãåõìåíåþïà, îëè ôòçòêòìïæèò òíüåîåìò, îëãëîú ÷âåíì áâåñïíïøò,
ïìåâå èàåä èìëôäòëøò êäåþóäëþì. CERN-øò (þòîàâóäò êâäåâåþòì åâîëðóäò úåíüîò) ìõâïæïìõâï áâåñíåþòì ðåæïãëãåþòìïàâòì
ìåèòíïîåþò èëåùñë, îëèåäòú èòçíïæ òìïõïâæï àïíïèåæîëâå ôòçò-

èåúíòåîåþò, ìùëîåæ òìòíò ãâòêòàõïâæíåí äåáúòåþì.
÷âåíò èòéåþòì ñâåäïçå ïáüòóîò
èëèõîå ãïõäæïà òîïêäò èòíïøâòäò, îëèåäòú úåíüîøò èòèæòíïîå
åîà-åîàò óæòæåìò åáìðåîòèåíüòì — ïüäïìòì — àïíïëîãïíòçïüëîòï. ïõäï èëìïèçïæåþåäò ìïèóøïëåþò èòèæòíïîåëþì, æïìîóäåþòì øåèæåã, àåþåîâäòì þëäëì-èïîüòì æïìïùñòìøò, òãåãèåþï æòæò
ïæîëíóäò êëäïòæåîòì ãïøâåþï.
ðòîâåäò åáìðåîòèåíüò óêâå
÷ïüïîæï, èòìò ìòèûäïâîå øåæïîåþòà íïêäåþò òñë. ïõäï èòèæòíïîå
èóøïëþòì èòçïíòï, èòìò ìòèûäïâîòì òè æëíåèæå ãïçîæï, îëè øåìïûäåþåäò ãïõæåì åäåèåíüïîóä
íïùòäïêåþçå æïêâòîâåþï, îëèåäòú àåëîòóäïæïï èëìïäëæíåäò (ïîìåþëþì àåëîòï åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþòì øåìïõåþ), ìïÿòîëï æïêâòîâåþï ¸òãìòì íïùòäïêçå, îëèäòì ïéèë÷åíï ìïøóïäåþïì
èëãâúåèì, ùïîèëæãåíï âòáëíòëà
íåþòìèòåîò íòâàòåîåþòì èïìòì
ïîìòì øåìïõåþ. ïáïèæå âòúëæòà,
îëè èïìï åì ïîòì íåþòìèòåîò ïèï
àó òè ìõåóäòì òíåîüóäëþòì çëèï, èïãîïè îï ïîòì àïâïæ èïìï, ïèïçå ùïîèëæãåíïì èëãâúåèì åáìðåîòèåíüò, îëèåäìïú õåäèûéâïíåäëþì òîïêäò èòíïøâòäò.
òì èëéâïùåëþæï æóþíïøò, èëìêëâòì ïõäëì (þòîàâóäò êâäåâåþòì
úåíüîò), ïèýïèïæ CERN-øò èóøïëþì.

êòì ðëðóäïîòçåþïì æï èòéùåâåþòì ãïúíëþïì, îïàï øåèæãëèøò
÷âåí æïíïî÷åí ðåæïãëãåþì ãïâïúíëà. ïè øåõâåæîòì òíòúòïüëîò
àïâïæ CERN-òì úåíüîò òñë. æïïôòíïíìï ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì èïìùïâäåþåäàï ðîëôåìòóäò ãïíâòàïîåþòì
úåíüîèï. ìõâï áâåñíòì èïìùïâäåþäåþòìïãïí ãïìõâïâåþòà, ÷âåí 3æéòïíò ðîëãîïèòì íïúâäïæ,
6-æéòïíò ðîëãîïèï ãâáëíæï, åì
úåíüîòì æïèìïõóîåþïï.
ðîëãîïèïì
ùïîèïîàïâæíåí
óúõëåàøò èëéâïùå áïîàâåäò

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

— òáíåþ èëêäåæ ãïíèïîüëà îï
ïîòì ¸òãìòì èåáïíòçèò?
— þóíåþïøò ïîìåþëþì åäåáüîëèïãíòüóîò, ìóìüò, ûäòåîò æï
ãîïâòüïúòóäò óîàòåîàáèåæåþï.
êâïíüóîò àåëîòòì èòõåæâòà,
åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþò èòêîëìêëðóä èñïî þóîàóäåþì êò
ïî ùïîèëïæãåíåí, ïîïèåæ âåäòì
îõåâïæ ðïüïîï „íïêóùåþì“ — êâïíüåþì. åäåáüîëíåþò åäåáüîëíóäò âåäòì êâïíüåþòï, ôëüëíåþò —
åäåáüîëèïãíòüóîò âåäòì æï
ï.ø. ñâåäï âåäì ïáâì óèæïþäåìò
åíåîãåüòêóäò èæãëèïîåëþï, âïêóóèò, ïíó îëúï íïùòäïêåþò ìïåîàëæ ïî ïîòïí, âåäòì åíåîãòï
íóäòì üëäòï. ¸òãìòì (ôòçòêëìòì
ãâïîòì èòõåæâòà) âåäò êò ìõâïãâïîïæïï èëùñëþòäò (àó àåëîòï
èúæïîò ïîïï), èòìò âïêóóèò íóäçå èåüòï. åì ïîòì èæãëèïîåëþï,
îëúï èàåäò ìòâîúå ¸òãìòì âåäòàïï ìïâìå æï èòì ôëíçå èëûîïëþåí æïíïî÷åíò åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþò. ¸òãìòì âåäòì èëáèåæåþï ãïíìïêóàîåþóäòï, òì õåäì óøäòì íïùòäïêåþòì ï÷áïîåþïì, àóèúï ïî åùòíïïéèæåãåþï èïà àïíïþïî èëûîïëþïì. âåäòì èëáèåæåþòì øåæåãïæ íïùòäïêåþò óôîë
òíåîüóäåþò õæåþòïí, ûíåäïæ ãïæïïæãòäæåþòïí, ïíó òûåíåí èïìïì.
àòàáëì âåäò ìáåäæåþï èïà ãïîøåèë æï óôîë èåüïæ, îïú èïéïäòï íïùòäïêåþòì ï÷áïîåþóäò

èëûîïëþï. åäåáüîëèïãíòüóîò
âåäòì êâïíüåþçå (ôëüëíåþçå)
âåäò ïî èëáèåæåþì, èïà øëîòì
„èëÿòæåþï“ ûïäòïí ìóìüòï, ïèòì
ãïèë òìòíò óèïìëæ î÷åþòïí.
àïíïèåæîëâå åäåèåíüïîóäò
íïùòäïêåþòì àåëîòï åñîæíëþï
åäåáüîëèïãíòüóî æï ìóìü âåäåþì øëîòì óîàòåîàáèåæåþïì —
ìóìü åäåáüîëóîàòåîàáèåæåþïì, îëèåäòú ìïèñïîëì ãïíâòàïîåþòì ïæîåóä åüïðçå æïòîéâï
æï íïùòäïêåþèï øåòûòíåì èïìï.
ìùëîåæ åì ïîòì ¸òãìòì ìòèåüîòòì
æïîéâåâòì èåáïíòçèò, åì ðîëúåìò
óíæï øåòìùïâäëì êëäïòæåîèï.
— òèòìàâòì, îëè æòæò êëäïòæåîòì åáìðåîòèåíüçå óôîë íïàåäò ùïîèëæãåíï øåâáèíïà, æïâóþîóíæåþò àåèïì: îï ïîòì æòæò
ïæîëíóäò êëäïòæåîò?
—êëäïòæåîò àïâòìàïâïæ ïéíòøíïâì æïèöïõåþåäì — òíãäòìóîò ìòüñâòæïí (êëäïòæåî) èëèæòíïîåëþì. õæåþï ðîëüëíåþòì, ïíó
þòîàâòì øåèïæãåíåäò íïùòäïêåþòì ï÷áïîåþï æï èïàò èòñâïíï òè
ìò÷áïîåèæå, îëèåäòú àòàáèòì
ìòíïàäòì ìò÷áïîòì üëäòï, ìòíïàäòì ìò÷áïîåçå èåüò êò þóíåþïøò ïî ïîìåþëþì. ïìåà ìò÷áïîåçå
óêâå õæåþï ðîëüëíåþòì óîàòåîàæïöïõåþï. ìïåáìðåîòèåíüëæ ìïøóïäëæ 100 èåüî ìòéîèåçå 27êòäëèåüîòïíò ãâòîïþòï ãïêåàåþóäò, ðîëüëíåþò åîàèïíåàòì
ìïðòîòìðòîëæ 27-êòäëèåüîòïí
ùîåçå èëûîïëþåí æï çåèëàïéíòøíóäò ìò÷áïîòà åîàèïíåàì
åöïõåþòïí. ðîëüëíåþòì ùñïîë
ùñïäþïæòï, îëèåäòú èëàïâìåþóäòï þïäëíøò, øåèæåã, åäåáüîóä
âåäøò, ùñïäþïæì èëùñæåþï åäåáüîëíò æï åîàò ïüëèòìãïí åîàò
ðîëüëíò ùïîèëòáèíåþï — ãïèëèæòíïîå òáòæïí, îëè þïäëíøò þåâîò ïüëèòï èëàïâìåþóäò, øåìïþïèòìïæ, þåâîò ðîëüëíò æïî÷åþï.
øåèæåã õæåþï ïè ðîëüëíåþòì
öãóôåþïæ ùïîèëáèíï åäåáüîóä
âåäøò, îïú òùâåâì ï÷áïîåþïì, õëäë èïãíòüóîò âåäò — èïà ùîòóä
üîïåáüëîòïì.
ùïîèëìïõâòà úëüï îàóäòï ïè
åáìðåîòèåíüòì ÷ïùâæëèï, èïãîïè
èïòíú øåâåúæåþò. ùïîèëòæãòíåà
ïìåàò ìóîïàò: 27-êòäëèåüîòïí
ùîåçå, èëàïâìåþóäòï èòäò (æïïõäëåþòà 10 èåüîòì æòïèåüîòì),
ãïîøåèë èïãíòüåþòï, ïìåâå ãïîêâåóä ïæãòäåþøò ïîòì å. ù. æåüåáüëîåþò, ïíó èòèéåþåþò, îëèäåþèïú óíæï æïïôòáìòîëí æïöïõåþòì øåæåãïæ èòéåþóäò ðîëæóáüò
(æïöïõåþòì øåæåãïæ õëè åîàò íïùòäïêò ìõâï íïùòäïêåþïæ ãïîæïòáèíåþï). òá óíæï òñëì òìåàò õåäìïùñë, îëèåäòú ïèïì æïïôòáìòîåþì, îïæãïíïú èòéåþóä ðîëæóáüì ïîú ìóíò ïáâì, ïîú ãåèë
æï ïîú õèï. ïíó ïè åáìðåîòèåíüòì
èòçïíòï: èòâòéëà ðîëüëíåþò,
ïâï÷áïîëà, åîàèïíåàì æïâïöïõëà æï æïâïôòáìòîëà æïöïõåþòì
øåæåãïæ èòéåþóäò ðîëæóáüò.
æéåòìïàâòì èàåä ùîåçå æïöïõåþòì ëàõò ïæãòäòï. ìõâïàï øëîòì
ìïòíüåîåìëï òìòú, îëè åîàò èïàãïíò ìùëîåæ CERN-øòï.
CERN èæåþïîåëþì ýåíåâòì æïìïâäåàòà, áïäïá èåòîïíàïí ïõäëì. òãò äïþëîïüëîòåþòì, ëôòìåþòì êëèðäåáìòï (àïâòì ïèï÷áïîåþäåþàïí åîàïæ) æï ãïæïÿòèó-
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ìüóèïîò
äòï øâåòúïîòòæïí ìïôîïíãåàòì
èõïîåì — øåÿîòäòï ìïôîïíãåàøò.
îëãëîú ïéâíòøíå, ïìåàò ëàõò
úåíüîòï — æòæò æïöïõåþòì ðóíáüåþòæïí åîàò øâåòúïîòïøòï æï
ìïèò — ìïôîïíãåàøò, îëèåäòú
áèíòì åîàòïíëþïøò èòùòìáâåæï æï
èòùòìçåæï êëèðäåáìì åáìðåîòèåíüåþòìïàâòì. åîà-åîàò óæòæåìò åáìðåîòèåíüò, îëèåäòú CERNøò èòèæòíïîåëþì, ïîòì „ïüäïìò“,
îëèäòì åîà-åîàò õåäèûéâïíåäò
òîïêäò èòíïøâòäòï. „ïüäïìøò“
õæåþï ìùëîåæ ïè æïöïõåþòì øåæåãïæ èòéåþóäò íïùòäïêåþòì îåãòìüîòîåþï.
— êëíêîåüóäïæ îï àåèåþì èëòúïâæï äåáúòåþòì êóîìò?
— ÷âåí ãâòêòàõïâæíåí äåáúòåþì åäåèåíüïîóä íïùòäïêåþøò,
îëãëîú èòèëõòäâòàò, òìå åáìðåîòèåíüóäò, àó îëãëî èóøïëþì
ïèï÷áïîåþåäò, øåìïþïèòìïæ, êëäïòæåîò, øåèæãëè îëãëî õæåþï
èòéåþóäò íïùòäïêåþòì îåãòìüîïúòï. æïöïõåþòì øåæåãïæ ïè íïùòäïêåþòì ùïîèëáèíï, æïïõäëåþòà, 10 èòíóì èå÷âòæèåüå õïîòìõøò ùïè æîëøò õæåþï — ïíó àåáâìèåüò íëäò æï åîàòïíò îëè æïùåîëà, ïèæåí ùïèøò. ìïèñïîëì ùïîèëáèíòì øåìïõåþ ïîìåþëþì æòæò
ïôåàáåþòì àåëîòï, îëèäòì àïíïõèïæïú âòãåþà, îëè òñë åîàò
çåèêâîòâò íòâàòåîåþòìãïí øåèæãïîò íïùòäïêò, îëèäòì ïôåàáåþòì (æïøäòì, ïàò èòíóì èå÷âòæèåüå õïîòìõøò ùïèòì æîëøò) øåèæåã
ùïîèëòáèíï òìåàò íïùòäïêåþò,
îëèäåþòú ïè êëäïòæåîøò æïöïõåþòì øåæåãïæ èòéåþóäò íïùòäïêåþòì çëèòìï æï àâòìåþåþòì óíæï
òñâíåí. ïèòà, ôïáüëþîòâïæ, ìïèñïîëì ùïîèëáèíòì èëæåäòì øåèóøïâåþï õæåþï. ïíó ÷âåí øåìïûäåþäëþï ãâåáíåþï ãïâòãëà, àó îï
õæåþëæï ìïèñïîëì ùïîèëáèíòæïí
ïàò èòíóì èå÷âòæèåüå ùïèòì ãïâäòì øåèæåã, èïãîïè îï õæåþëæï
èïíïè, æéåâïíæåäò üåáíòêóîò ìïøóïäåþåþòà ïèòì ãïãåþï øåóûäåþåäòï. èïãîïè àóêò ãâåúëæòíåþï,
îï õæåþëæï ïôåàáåþòì øåèæåã,
øåãâòûäòï ùïîèëâòæãòíëà, îï
õæåþëæï ïôåàáåþïèæå, ïíó ÷âåí
øåòûäåþï âåî æïâòíïõëà, âåî æïâïêâòîæåà æï âåî øåâáèíïà åáìðåîòèåíüóäò ìòüóïúòï ïôåàáåþïèæå îï õæåþëæï, èïãîïè øåìïûäåþåäòï ãïâòãëà ïôåàáåþòì øåèæåã îï íïùòäïêåþò ùïîèëòøâï. þóíåþîòâòï, åì ñâåäïôåîò åáìðåîòèåíüòì ùïîèïüåþòà ùïîèïîàâòì
øåèàõâåâïøò ãïõæåþï øåìïûäåþåäò, îëèåäòú ãïçïôõóäçåï æïãåãèòäò.

÷âåíò äåáúòåþòú ìùëîåæ ïè ìïêòàõåþì åõåþëæï. þïüëíò ãòï æâïäòì äåáúòåþòú ïèïì èòåûéâíï. òì
àåëîåüòêëìòï, ÷âåíàïí ìïèò
æéòà ÷ïèëâòæï æï ìïèò äåáúòï
ùïãâòêòàõï. äåáúòåþòì êóîìì
ïìåàò ìïàïóîò ¸áëíæï — åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþò æï êëìèëäëãòï. äåáúòåþòì êóîìèï èëòúâï
àïâòìò ìòæòæòà ïþìëäóüóîïæ
ãïíìõâïâåþóäò èòêîë ìïèñïîë
(åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþò) æï
èïêîë ìïèñïîë (êëìèëäëãòï). ïè
àåëîòòæïí êïîãïæ ÷ïíì, îëè æòæò æï ðïüïîï — óèúòîåìò æï óæòæåìò — åîàèïíåààïí æïêïâøòîåþóäòï. òì, îëè ìïèñïîë èïîàäïú
ôïîàëâæåþï, åáìðåîòèåíüóäïæ
÷ïíì, æéåìïú òçîæåþï èïíûòäåþò
âïîìêâäïâåþìï àó ãïäïáüòêåþì
øëîòì. ïíó, àó òçîæåþëæï èïíûòäåþò, óêïí îëè æïâþîóíæåà
æîëøò, åì ñâåäïôåîò åîà ùåîüòäøò óíæï øåòêîòþëì. òì åîàò
ùåîüòäòï ìùëîåæ òì íïùòäïêò,
ìïæïú æòæò ïôåàáåþï èëõæï.
ãïîæï òèòìï, îëè àåëîòóäò
üòðòì äåáúòåþì âòìèåíæòà, òîïêäò èòíïøâòäòìãïí âòéåþæòà òíôëîèïúòïì óøóïäëæ åáìðåîòèåíüåþòì øåìïõåþ. åîà-åîàò äåáúòï ïòëâïì óíòâåîìòüåüòì ðîëôåìëîèï ïäåáìò èåìüâòîòøâòäèï
ùïãâòêòàõï. áïîàâåäò èåúíòåîåþò äåáúòåþì áïîàóäïæ ãâòêòàõïâæíåí. ìïòíüåîåìë òñë
òìòú, îëè, ðïîïäåäóîïæ, èòèæòíïîåëþæï ïè òíôëîèïúòòì æïèóøïâåþï. ¸òãìòì íïùòäïêåþò ûïäòïí
úëüï õïíì úëúõäëþåí. èïãîïè
òìåàò æåüåáüëîåþò æï èòèéåþåþòï æïñåíåþóäò ïè ðîëúåìçå,
îëè æïêâòîâåþï øåìïûäåþåäòï.
ïàò èòíóì èå÷âòæèåüå ùïèò ìïêèïîòìòï òèòìàâòì, îëè ïè íïùòäïêåþçå æïêâòîâåþï èëõæåì æï æïôòáìòîæåì, îëè òìòíò íïèæâòäïæ
ùïîèëòáèíï. êòæåâ åîàõåä ãïâòèåëîåþ, ¸òãìòì íïùòäïêò öåî ïî
ïéèëó÷åíòïà, ïõäï èòèæòíïîåëþì
ïèïçå èóøïëþï, åì ûïäòïí èíòøâíåäëâïíòï, èòìò ïéèë÷åíòì øåèàõâåâïøò ùïîèëæãåíï òáèíåþï èïìòì
ùïîèëøëþïçå.
ñëâåäò äåáúòòì øåèæåã êòàõâï-ðïìóõòà õæåþëæï èòéåþóäò
òíôëîèïúòòì ãïæïèëùèåþï-ãïïíïäòçåþï. ðîëãîïèòì êëëîæòíïüëîò òíãäòìåäò ðîëôåìëîò èòêò
ìüëîò ãïõäæïà, òì èïîàäïú ûïäòïí ãïíïàäåþóäò ïæïèòïíòï,
àïâò ïîïôëîèïäóîò øåõâåæîåþòàïú æïãâïèïõìëâîï.
ãïîæï
äåáúòåþòìï, ðîëãîïèòà ãïàâïäòìùòíåþóäò òñë ýåíåâòì æïàâïäòåîåþï, îëèåäòú ìïêèïëæ ìïòí-

üåîåìëæ òñë ëîãïíòçåþóäò —
èëèçïæåþóäò ¸áëíæïà øåèåúíåþòàò õïìòïàòì ðîëãîïèï — øåèåúíåþòàò üòðòì êòàõâïîåþò, îëèåäòú ýåíåâòì æïàâïäòåîåþòìïì
æïãâòîòãæï.
— ãïîæï àåëîòóäò êóîìòìï,
àó ãáëíæïà ðîïáüòêóäò èóøïëþï — îïòèå ìïõòì åáìðåîòèåíüò?
— þóíåþîòâòï, åáðåîòèåíüì âåî
âíïõïâæòà, îïæãïíïú ïèýïèïæ øå÷åîåþóäòï, èïãîïè òè øåèàõâåâïøòú êò, îëúï èòèæòíïîåëþì, òá
ñëôíï æïóøâåþåäòï èïààâòìïú êò,
âòíú ùïîèïîàïâì. åîà-åîàò åáìðåîòèåíüòì ÷ïüïîåþòì ïæãòäò êò
èëâòíïõóäåà. ÷âåí øåìïûäåþäëþï
èëãâåúï, ãâåíïõï ãîïíæòëçóäëþòà îòãòà èåëîå åáìðåîòèåíüòì
ìòâîúå (90 èåüîòì ìòéîèåøòï ãïíàïâìåþóäò), ïè åáìðåîòèåíüøò ùïèñâïíò áïîàâåäò èåúíòåîòï
—
ïäåáìò èåìüâòîòøâòäò. åáìðåîòèåíüòì ãâòîïþøò ãïíàïâìåþóäòï
îïèæåíòèå ëàïõò åäåáüîëíóäò
èëùñëþòäëþåþòà, ìïæïú ïè òíôëîèïúòòì åäåáüîëíóäïæ æïèóøïâåþï õæåþï, îëèåäòú øåèæåã
èòåùëæåþï êëèðòóüåîóä úåíüîì.
êëèðòóüåîóäò òíôëîèïúòòì
ãïæïèóøïâåþòì øåìïõåþ äåáúòï
ùïãâòêòàõï, ïìåâå, áïîàâåäèï
èåúíòåîèï âïõüïíã ùóäïòïè. ãïîæï ïèòìï, òá èóøïëþåí ïõïäãïçîæï áïîàâåäò áïäþïüëíåþò: áåàò
áïïûå æï ìëôòë ðïüïîïòï. æïèåàïíõèåþòà ìïïèïñëï, îëúï ïèæåí
áïîàâåä èåúíòåîì àó àïíïèøîëèåäì íïõïâ CERN-øò.
ûïäòïí ìïòíüåîåìë òñë, ïìåâå,
òíæëåäò èåúíòåîòì, èïíöòü æëìïíöòì èòåî ùïêòàõóäò äåáúòï
þòëäëãòóîò çåèëáèåæåþòì øåìïõåþ (îï þòëäëãòóî çåèëáèåæåþïì
ïõæåíåí æïöïõåþòì øåæåãïæ ùïîèëáèíòäò íïùòäïêåþò ìõâïæïìõâï
úëúõïä óöîåæåþçå).
ãïîæï ïèòìï, ãâáëíæï ðîïáüòêóäò èåúïæòíåëþïú. èëãåõìåíåþïà, îëè ïîìåþëþì êëìèëìóîò
ìõòâåþò. ñâåäï òì íïùòäïêò, îëèåäòú ïèï÷áïîåþåäçå èòòéåþï æïöïõåþòì øåæåãïæ æï ïìåâå, þóíåþîòâò ïó÷áïîåþåäò — ãïäïáüòêåþò
æï ìïèñïîë, ìïæïú èòèæòíïîåëþì
ìõâïæïìõâï ïôåàáåþåþò, îëèäòì
øåæåãïæïú ùïîèëòáèíåþï íïùòäïêåþò. èïãïäòàïæ, òìåàò íïùòäïêò,
îëãëîòú ïîòì èòëíò, îëèäòì
èëûîïëþòì êâïäçå æïêâòîâåþï øåìïûäåþåäòï òìåà õåäìïùñëøò,
îëãëîòúïï íòìäëâïíò êïèåîï,
ïíó úíëþòäò âòäìëíòì êïèåîï. åì
òñë åîà-åîàò ðòîâåäò êïèåîï,
ìïæïú ïêâòîæåþëæíåí åäåèåíüïîóäò íïùòäïêåþòì êâïäì, îëèåä-

ìïú òìòíò üëâåþåí. àâòàëí íïùòäïêì âåî æïòíïõïâ, èïãîïè øåãòûäòï æïòíïõë æïïõäëåþòà òìåàòâå
êâïäò, îëãëîìïú àâòàèôîòíïâò
üëâåþì úïçå. àó ðòîëþåþì øåóî÷åâ, íïùòäïêò ãïîþåíòì øåèæåã æïüëâåþì íòìäëâïí êâïäì. ùïîèëòæãòíåà ìðòîüòà ãïöåîåþóäò
ñóàò, ãïæèëþîóíåþóäò ïêâïîòóèò, îëèåäìïú æïþäï ïáâì äòàëíòì ôòîôòüï, îëèäòì áâåø èøîïäò ñòíóäòï, èòíóì 70 ãîïæóìò.
ñóàì çåèëà èòêîóäò ïáâì ìðòîüòà ãïýéåíàòäò áå÷ï. ìðòîüò
òùñåþì ïëîàáäåþïì òèòì ãïèë,
îëè áâåèëà èåüò ìòúòâåï, ìðòîüòì ëîàáäòú áâåèëà òñîòì àïâì.
àó ÷ïâïáîëþà ìòíïàäåì æï ôïíïîì èòâïíïàåþà, æïâòíïõïâà, îëè
ðåîòëæóäïæ íòìäòì ìùëîò êâïäò
÷íæåþï — åì ïîòì íïùòäïêåþòì êâïäò. ÷âåí åì êïèåîï ïâïùñâåà æï èòëíåþòì êâïäìïú æïâïêâòîæòà.
— ãïîæï òèòìï, îëè þåâîò òíôëîèïúòï èòòéåà àïíïèåæîëâå
ôòçòêòì èòéùåâåþçå æï óøóïäëæ
òè èåúíòåîåþòìïãïí èëòìèòíåà
äåáúòåþò, âòíú ïè æòæ åáìðåîòèåíüåþì ùïîèïîàïâåí, àáâåíò èòìòï òèïøòú èæãëèïîåëþì, îëè åì
ñâåäïôåîò áïîàâåä ðåæïãëãåþì
ãïóçòïîëà...
— åîàõåä èëìèåíòäò äåáúòï,
þóíåþîòâòï, òèòìàâòì ïî ïîòì ìïêèïîòìò, îëè ìõâï ðåæïãëãåþìïú
ãïæïìúå. ïèòüëè ìïòüçå òæåþëæï
äåáúòåþòì ðîåçåíüïúòåþò, îëèåäìïú ÷âåí êòæåâ âïèóøïâåþæòà.
ìïèòíòìüîëìàïí ãïâïôëîèåà õåäøåêîóäåþï, îëèäòì àïíïõèïæïú, åì ãïèëúæòäåþï ôòçòêòì
èïìùïâäåþäåþì óíæï ãïâóçòïîëà. èëãåõìåíåþïà, îëè æéåì
ìêëäåþøò êäïìòêóîò ôòçòêï òìùïâäåþï æï íïêäåþïæ ïîòì øåüïíòäò ìïêòàõåþò àïíïèåæîëâå ôòçòêòì øåìïõåþ. åì ðîëåáüòú ìùëîåæ àïíïèåæîëâå ôòçòêòì ìùïâäåþòì ãïóèöëþåìåþïì åèìïõóîåþëæï. CERN-øò ïìåà æòîåáüòâåþì ãâïûäåâæíåí: àáâåí øóïèïâäåþò, åä÷åþò õïîà æïíïî÷åí èïìùïâäåþäåþàïí æï àáâåíì èëìùïâäååþàïí. ÷âåí èõëäëæ àáâåíò
æïõèïîåþòà øåâûäåþà ãïâçïîæëà èëìùïâäååþòì èëüòâïúòï
øåòìùïâäëí ôòçòêï, ÷âåí øåâìåþï
ãâÿòîæåþï — ïõïäò àïëþåþò, îëèäåþòú ôòçòêòà æïòíüåîåìæåþòïí, àáâåí, èïìùïâäåþäåþèï óíæï
ïéçïîæëà. ïèòìàâòì êò ïóúòäåþåäòï, êïîãïæ òúëæåà, îï õæåþï
ïá. îïú èàïâïîòï, èïìùïâäåþäåþèï èòèçòæâåäïæ óíæï èòòüïíëà
èëìùïâäåååþàïí åì ñâåäïôåîò.

þóíåþîòâòï, ÷âåí âåî ãïæïâúåèà ïõïäãïçîæåþì èïà àïíïèåæîëâå ôòçòêïì, àóêò àïâïæ ïî
ãâåúëæòíåþï. õïçãïìèòà ãâåóþíåþëæíåí òèïìïú, îëè, ïî ãïãòÿòîæåà òèòì àáèïú, îëè ñâåäïôåîò
öåî êòæåâ ïî òúòà, îïæãïíïú åáìðåîòèåíüò òìåâ èòèæòíïîåëþì.
÷âåí óêâå øåâòêîòþåà èïìùïâäåþåäàï ðîëôåìòóäò ãïíâòàïîåþòì úåíüîøò æï ãïâòíïùòäåà
úåíüîòì ìïòüçå ãïíàïâìåþóäò
òíôëîèïúòåþò — äåáúòåþòì ðîåçåíüïúòåþò, îëèåäòú òíãäòìóîò
åíòæïí áïîàóäçå óíæï ãïæïâàïîãèíëà. øåèæåã øåâõâæåþòà ôòçòêòì ðåæïãëãåþì æï ïè òíôëîèïúòïì ãïæïâúåèà.
÷âåíàâòì èíòøâíåäëâïíò òñë
áïîàâåäò èåúíòåîåþòì ùâäòäòì
æïíïõâï CERN-òì ãïíâòàïîåþïøò. åì
ûïäòïí ìïìòïèëâíë èëìïìèåíò æï ìïíïõïâò òñë àòàëåóäò ÷âåíãïíòìàâòì.
— îï æëçòà òìùïâäåþï æéåì
àïíïèåæîëâå ôòçòêòì ìïêòàõåþò
çëãïæìïãïíèïíïàäåþäë
ìêëäåþøò?
— ïáïèæå ìêëäåþøò ïè ìïêòàõì —
åäåèåíüïîóä íïùòäïêåþì
—
ðîëãîïèåþøò (èïøòí îëúï ôòçòêòì
ìùïâäåþïì èåüò ìïïàò åàèëþëæï)
èõëäëæ ëîò ïí ìïèò ðïîïãîïôò
åàèëþëæï. ìïìóîâåäòï, ïáúåíüò
íåä-íåäï ãïæïâòüïíëà àïíïèåæîëâå ôòçòêòì èòéùåâåþçå. ïè ðîëåáüòì óèàïâîåìò èòçïíò, ìùëîåæ
åì òñë — ïî ÷ïèëâî÷åà àïíïèåæîëâå ôòçòêòì èòéùåâåþì. ðåæïãëãåþçå æòæò øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíï CERN-øò èëìèåíòäèï äåáúòåþèï — ÷âåíò æïèëêòæåþóäåþïú
ìõâïãâïîò ãïõæï. þóíåþîòâòï, ôòçòêëìì èóæèòâïæ ïòíüåîåìåþì îï
õæåþï ôòçòêòì ìôåîëøò, èïãîïè
óøóïäëæ òèòì íïõâï, àó ìïæ èòèæòíïîåëþì àïíïèåæîëâå èòéùåâåþòì åáìðåîòèåíüåþò, åì ñëâåäãâïî òíüåîåìçå èïéäï æãïì.
— îëãëîòï èëìùïâäåàï òíüåîåìò ïè ìïãíòìïæèò?
— ïæîåú òñâíåí æï ïõäïú ïîòïí
èëìùïâäååþò, îëèäåþòú òíüåîåìæåþòïí àïíïèåæîëâå ôòçòêòì
èòéùåâåþòà. þóíåþîòâòï, ÷âåí èïà
åì òíüåîåìò óíæï æïâóêèïñëôòäëà. êïîãòï, îëúï àòàëåóäò
ðåæïãëãò êò ïîï, áâåñïíï òíüåîåìæåþï ïèòà. çëãïæïæ, øåòúâïäï
æïèëêòæåþóäåþï ôóíæïèåíüóîò
èåúíòåîåþåþòìïæèò — èìëôäòëè
ïéòïîï, îëè àó ïî ãïíâòàïîæï
ôóíæïèåíüóîò
èåúíòåîåþåþò,
âåîú åîàò ìõâï æïîãò âåî ãïíâòàïîæåþï.
åìïóþîï ÄÏÄÒ ÖÅÄÏÛÅ
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óèïéäåìò ìïçéâïë ìïìùïâäåþåäò

òùâåâì ìïçéâïë ìïáèòì øåìùïâäòìï æï
øåèæãëèò æïìïáèåþòì èìóîâåäåþì
III ìïôåõóîòì
ðîëôåìòóä ìïãïíèïíïàäåþäë ðîëãîïèåþçå
èòòéåþòïí çëãïæò ïí ìîóäò ìïøóïäë ãïíïàäåþòì þïçïçå
ãïìïóþîåþòì ùåìòà æï êóîìæïèàïâîåþóäåþò æïìïáèæåþòïí
ìïçéâïë ãåèåþçå îòãòà øåèïæãåíäëþïøò, ìðåúòïäëþåþòà:
n
n

ÈÅÌÏÈÅ ÌÏÔÅÕÓÎÒÌ ÃÅÈÞÏÍÒÌ ÈÅÇÉÂÏÓÎÒ (ÈÏÜÎËÌÒ);

ÈÅÌÏÈÅ ÌÏÔÅÕÓÎÒÌ ÌÏÈÏÍÁÏÍÅ ÃÏÍÑËÔÒÄÅÞÒÌ ÈÅÇÉÂÏÓÎÒ (ÈËÜËÎÒÌÜÒ).

IV ìïôåõóîòì
ðîëôåìòóä ìïãïíèïíïàäåþäë ðîëãîïèåþçå
÷ïîòúõâòìàâòì ìïÿòîëï åîàòïí åîëâíóä ãïèëúæåþçå èõëäëæ çëãïæò
óíïî÷-âåâåþòì ÷ïþïîåþï, îòì øåèæåãïú ÷ïîòúõâï èëõæåþï èå-3 ìïôåõóîòì
êëèðåüåíúòåþòì ïéòïîåþòì ãçòà, óêâå ïæãòäçå. êóîìæïèàïâîåþóäåþò
æïìïáèæåþòïí ìïçéâïë ãåèåþòì îòãòà øåèïæãåíäëþïøò,
èïãîïè øååûäåþïà æïòêïâëí àïíîòãòà óôîë èïéïäò àïíïèæåþëþï:
n

n

ÈÅËÀÕÅ ÌÏÔÅÕÓÎÒÌ ÃÅÈÞÏÍÒÌ ÈÅÇÉÂÏÓÎÒ —
I ÊÄÏÌÒÌ ÈÏÜÎËÌÒ (ÞËÚÈÏÍÒ);

ÈÅËÀÕÅ ÌÏÔÅÕÓÎÒÌ ÌÏÈÏÍÁÏÍÅ ÃÏÍÑËÔÒÄÅÞÒÌ ÈÅÇÉÂÏÓÎÒ —
ÓÔÎËÌÒ ÈËÜËÎÒÌÜÒ.

P.S. òè øåèàõâåâïøò, àó ìüóæåíüò óùñâåüïæ ãïïãîûåäåþì ìùïâäïì III-æïí IV ìïôåõóîçå,
òì ÷ïòîòúõåþï åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþòì ãïîåøå.

óèïéäåìò ìïçéâïë ãïíïàäåþï
èòéåþï õæåþï åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþòì øåæåãåþòì ìïôóûâåäçå
ïí èëþòäëþòì ùåìòà (ìõâï óèïéäåìò ìïìùïâäåþäòæïí ãïæèëìâäòì
øåèàõâåâïøò), øåèæåã ìðåúòïäëþåþçå:
n
n

ÌÏÇÉÂÏËÌÍË ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÏÀÏ ÞÏÊÏÄÏÂÎÒ — ÃÅÈÀÙÏÈÑÂÏÍÒ;

ÌÏÇÉÂÏËÌÍË ÈÅÚÍÒÅÎÅÞÏÀÏ ÞÏÊÏÄÏÂÎÒ — ÃÅÈÀÈÅÁÏÍÒÊËÌÒ.

êóîìæïèàïâîåþóäåþò æïìïáèæåþòïí ìïçéâïë ãåèåþçå èåàïóîàï øåèïæãåíäëþïøò.

ÌÜÓÆÅÍÜÅÞÒÌÏÀÂÒÌ ÈÇÏÆÑËÔÍÏØÒÏ:
n ÊÅÀÒÄÈËÙÑËÞÒÄÒ ÌÏÌÙÏÂÄË ÏÓÆÒÜËÎÒÅÞÒ
ÆÏ ÊÄÏÌ-ÊÏÞÒÍÅÜÅÞÒ;
n ÌÏÊËÍÔÅÎÅÍÚÒË ÆÏÎÞÏÇÒ ÆÏ ÞÒÞÄÒËÀÅÊÏ;
n ÌÕÂÏÆÏÌÕÂÏ ÜÎÅÍÏÝÅÎÅÞÒÀÏ ÆÏ ÌÐËÎÜÓÄÒ
ÒÍÂÅÍÜÏÎÒÀ ÏÉŸÓÎÂÒÄÒ ÌÐËÎÜÓÄÒ ÆÏÎÞÏÇÒ;
n ÊÂÅÞÒÌ ÞÄËÊÒ;
n ÌÏÅÎÀË ÌÏÚÕËÂÎÅÞÅÄÒ
(ÎÏÒËÍØÒ ÈÚÕËÂÎÅÞÒ ÌÜÓÆÅÍÜÅÞÒÌÏÀÂÒÌ);
n ÊÎÓÒÍÃÓÄÒ ÌÏÏÃÅÍÜË (ÆÏÌÏÁÈÅÞÒÌ ÚÅÍÜÎÒ).

ÌÏÙÏÎÈËË ÆÏ ÌÏÚÓÎÏË
ÐÎÏÁÜÒÊÏÌ ÌÜÓÆÅÍÜÅÞÒ ÃÏÒÂÄÒÏÍ:
n ÌÏÈÏÍÁÏÍÅ ÃÏÍÑËÔÒÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÃÅÈÒÌ
ÎÅÏÄÓÎ ÜÎÅÍÏÝÅÎÅÞÇÅ;
n ÊËÈÐÒÓÜÅÎÓÄÒ ÜÅÁÍÒÊÒÀÏ ÆÏ ÌÕÂÏÆÏÌÕÂÏ
ÌÐÅÚÒÏÄÓÎÒ ÐÎËÃÎÏÈÅÞÒÀ ÏÉŸÓÎÂÒÄ
ÂÒÎÜÓÏÄÓÎ ÜÎÅÍÏÝÅÎÅÞÇÅ;
n ÌÏÌÙÏÂÄË ÃÅÈÇÅ „ÊÏÐÒÜÏÍÒ Ë. ÷ÏÕÂÏÛÅ“,
ÎËÈÅÄÒÚ ÎÅÃÓÄÏÎÓÄÏÆ ÏÕËÎÚÒÅÄÅÞÌ
ÌÜÓÆÅÍÜÀÏ ÃÏÑÂÏÍÏÌ ÉÒÏ ÇÉÂÏØÒ.

ìùïâäòì èìóîâåäåþèï èëãâèïîàëí èòìïèïîàçå: øåîòô õòèøòïøâòäòì ãïèç. 47-òì èòèæåþïîå üåîòüëîòï.
üåä.: +995 (88222) 1 77 79; 879 79 99 11; üåä/ôïáìò: +995 (88222) 4-44-22
âåþãâåîæò: http://www.mtc-anri.edu.ge åäôëìüï: info@mtc-anri.ge
ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ
ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:
ìïáïîàâåäëì þïíêò
þ/ê 220101502,
ì/ê 202058735,
ï/ï 123631000

èòìïèïîàò: üåüåäïøâòäòì ¹3 üåä.: 95-80-23, 890 958023, 855 411668, 855 178027.
www.axaliganatleba.ge E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype: axali.ganatleba

èàïâïîò
îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ

îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096
ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

C M

Y

K

