
პროგრამის შინაარსი 

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XII კლასისათვის 

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი 

მთლიანი შინაარსის 80%-ს) 

 

 

 

1. ნაპოლეონის ეპოქა და ვენის კონგრესი 

2.   რევოლუციების ხანა ევროპაში 

3. იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი – საქართველო რუსეთის შემადგენლობაში  

(ქართლ-კახეთისა და იმერეთის სამეფოების დაპყრობა რუსეთის მიერ, რუსული 

მმართველობის დამყარება საქართველოში, ცარიზმის წინააღმდეგ აჯანყებები XIX 

საუკუნის პირველი მესამედში, მ.ვორონცოვის რეფორმები)  

4. ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობების ხასიათი XIX საუკუნის 

მსოფლიოში – თერგდალეულების ბრძოლა მეფის რუსეთის წინააღმდეგ 

5. ,,აღმოსავლეთის საკითხი’’  XIX საუკუნეში: რუსეთ-თურქეთ - რუსეთ-ირანის 

ომები და საქართველო 

6. სამოქალაქო ომი აშშ-ში 

7. მსოფლიო XIX საუკუნის ბოლო მეოთხედში:  

ა) საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა  

ბ) გერმანიის გაერთიანება 

გ) იტალიის გაერთიანება 

დ) ალექსანდრე მეორის რეფორმები რუსეთის იმპერიაში  

დ) ახალი პოლიტიკური იდეები და საქართველო 

8. პირველი მსოფლიო ომის წანამძღვრები 

9. საომარი მოქმედებები პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში(1914-1916 წწ.) 

10. რევოლუციები რუსეთში და ბრესტის ზავი (საქართველოსთან კავშირში) 

11. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩამოყალიბება, საშინაო პოლიტიკა, 

ბრძოლა საერთაშორისო აღიარებისათვის; ურთიერთობა რუსეთთან):  

 ა) მსოფლიოს დიდი სახელმწიფოების დაპირისპირება კავკასიაში  

 ბ) ბრესტის ზავიდან მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებამდე  

 გ)საქართველოს ანექსია ბოლშევიკური რუსეთის მიერ 

12. პირველი მსოფლიო ომის დასასრული, პარიზის კონფერენცია (საქართველოს 

საკითხი), პირველი მსოფლიო ომის შედეგები; მსოფლიოს ახალი პოლიტიკური 

რუკა   

13. ტოტალიტარიზმი  მსოფლიოში:  

ა) სტალინი - საბჭოთა კავშირი (საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში) 

ბ) ჰიტლერი, მუსოლინი, ფრანკო; მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი; იაპონია 

მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში 

14. საზოგადოება და კულტურა XX ს-ის პირველ ნახევარში (საზოგადოება და 

კულტურა XX საუკუნის პირველი ნახევარის საქართველოში) 



15. მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდი (მიუნხენის გარიგება, მოლოტოვ-

რიბენტროპის პაქტი, გერმანიის აგრესია ევროპაში, იტალია ეთიოპიაში, იაპონია 

ჩინეთში, სსრკ-ფინეთის ომი)  

16. მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისი – საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში, 

ქართველები მეორე მსოფლიო ომში (ორივე მხარეს) 

17. მეორე მსოფლიო ომის  შედეგები, ნიუნბერგის პროცესი 

18. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლები (შეიარაღებული 

კონფლიქტების მსხვერპლთა დაცვა, ომის წარმართვის მეთოდებისა და 

საშუალებების შეზღუდვა); მისი  ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები 

19. მსოფლიოს გაყოფა ორ ბანაკად – ცივი ომის დასაწყისი (ჩერჩილის სიტყვა 

ფულტონში, მარშალის გეგმა, ტრუმენის დოქტრინა) 

20. ნატო და ვარშავის პაქტი 

21. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში – ეროვნული მოძრაობა 

საქართველოში XX   საუკუნის 20-იან 70-იან წლებში 

22. მსოფლიო კოლონიური სისტემის დაშლა 

23. პოლიტიკური კრიზისები ცივი ომის პერიოდში 

24. პერესტროიკა, საბჭოთა კავშირისა და სოციალისტური ბანაკის დაშლა – 

დამოუკიდებელი საქართველო  

25. საზოგადოება და კულტურა თანამედროვეობაში: პოსტ-ინდუსტრიული 

საზოგადოებიდან ინფორმაციულ საზოგადოებამდე 

 

 
საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები 

 

 

 
 


