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ãïèëæòì 1998 ùäòæïí
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æòæò ûòäòì øåèæåã ïèë¸ñë èçåè àïâò, àâïäåþò æïòìîòìï, çïîèïúïæ ãïæèëõåæï æåæïèòùïì æï
ãïòôòáîï: „íåüï îïì ïêåàåþåí òá, æòæòõïíòï, ïî
÷ïèòõåæíòï“. æåæïèòùïèïú òãîûíë ìòàþë æï íåäíåäï ãïæòõïæï àâòìò àþòäò ìïþïíò. ï÷óõ÷óõæíåí
îóåþò, ïéåäæíåí õååþò, èëóàèåíäïæ åäëæíåí
àïâòïíà êåêäóú êïþåþì.
úïèïú ãïæòôïîï úòìôåîò ìïîüñåäò. ãïúëúõäæï þóíåþï æï ãïïúëúõäï
ìóäæãèóäòú. ÿòïéóïè ïòæãï ôåõò æï èóøïëþïì øåóæãï. ôîòíâåäåþò àïíæïàïí òêîòþåþòïí øëîåóäò
áâåñíåþòæïí æï åîàèïíåàøò ÿëîòêïíëþåí. ìïéïèë
èøâåíòåîò ïîòì. èàâïîå èôäëþåäò éïèòì ìòâîúòìï æïþîûïíæåþï àïâòì úòèúòèï ïèïäòà. ìò÷óèåï.
ìòëú ãïíïþóäò ìàâäåèì üëüåþøò. çëãïí ùïèëòêâíåìåþì þóäþóäò æï òìåâ èïäå ùñæåþï èòìò ¸ïíãò. ñâïâòäåþò åîàèïíåàì åêëíåþòïí. èàâïîåè ãïæïïâäë ñâåäïôåîì àâïäò, æïîùèóíæï îëè
ñâåäãïí èøâòæëþïï, ãïèëåìïäèï ïáïóîëþïì æï
òìåâ èòòûòíï. èòì èïãòâîïæ èçåè ãïóúòíï êâäïâ
ãïéâòûåþóä æåæïèòùïì. ìëôäåþò ïõèïóîæíåí. ñâåäï ÷áïîëþæï ùïìóäòñë ñïíïçåæ æï èëåàëõíï
ðóîò, îëè ùäòì ìïî÷ë øååûòíïà. ñâåäï ôóìôóìåþæï, óèåüåìïæ æåæïêïúåþò. êïúåþò ïáï-òá ì÷ïíæíåí, òìòú ïí ûïäòïí ïõïäãïçîæåþò ïí þåþîåþò.
ñâåäï èòîþëæï èæåäëåþòìïêåí. ïè ôóìôóìøò
þåâîì úîåèäò ïæãåþëæï àâïäà. îï ïèþïâò òñë?
ïò, îï èóøï õåäò ãïèëòäòï. îïèæåíèï ñèïùâòäèï þòÿèï øåìùòîï àïâò èïèóäì æï îïèæåíò ìõâï
áâåñïíïøò òñë æï àïâòìò ìïèøëþäë ãïìïóþåæóîåþäïæ æïóãæë. ïè ëèèï þëäë èëóéë èóøïëþïìïú
æï þåæíòåîåþïìïú. îïèæåíèï æåæïè úîåèäåþòà
ãïãçïâíï àïâòìò øâòäò ìïìòêâæòäëæ. îïèæåíèï
æåæïè éïèååþò äëúâïøò æï üòîòäøò ãïïüïîï.
ìïþîïäë ïîìåþïíò. ãïçïîæåì îï ùâïäåþòà æï
åõäï îï æéå æïïæãïà. íóàó èïãòìàâòì øåìùòîï
æåæïè àïâòìò ìòúëúõäå? îëè âòéïúï ãïîåóäò
ïæïèòïíòìàâòì øåìùòîëì øâòäò. ìïèøëþäë, ìïáïîàâåäë ïéïî òñë. èüåîò ìïèøëþäëì êò ïî ïùóõåþæï, ìïèøëþäëú óúõë ðïüîëíì, îëèåäìïú èüåîò óíæï èëåãåîòåþòíï æï ìïþîïäë áïîàâåäò ùïïìõï. ìïæ ïîòì ìïèïîàïäò? åîåêäå, åîåêäåâ îï-
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çå æïãâéóðå? èïîàïäòï, øåíú ìõâï ãçï ïî ãáëíæï, èïãîïè îóìì îïà èòãâåúò? òèòüëè, îëè èàåäò ÷âåíò ìòúëúõäå âòüïíöëà? îïà? îï æïãòøïâï ìïþîïäë åîèï, éèåîàë?
ãïçïôõäòï, èëïäåîìå, èëèéòèïîò, èïãîïè åì
ïîïâòìçåæ ïî èëáèåæëþì. èïàò ôòáîåþò ìóä
ìõâïãïí ïîòì. ïí øâòäåþàïí, ïí áèîåþàïí æï
ûèåþàïþ, îëèåäíòú òáíåþï ãïíãèòîóäíò ãæòïí
þîûëäòì âåäçåæ. èëõóúåþóäò êïúåþò èòòçäïçíåþëæíåí èòíæëîòìêåí. ãïæïãæåþóäò àëõåþòà æï
õëîþäòà. óêïíïú þïâøâåþò èòìæåâæíåí ùñäòà æï
ðóîòà, èàåäò æéòì ìïãçäòà. ìòèéåîï ïéïî òìèòì. ìïæ ïîòì óîèóäò æï ¸ëîëâåäï? ñëâåäò
õëîþïäò úîåèäåþòà òàåìåþï. èòìò èàåìâåäò òèïì
ïî åâåæîåþï éèåîàì, îëè êïîãò èëòñâïíëì ñïíï æï øòã éâàòì àâïäò æïüîòïäæåì æï àïâàïâèï èòùïçåæ æïõïîëì ìòèûòèòìãïí àïâò. ïîï! òì
äëúóäëþì èòìò øâòäò ïí èïõäëþåäò èøâòæëþòà
æïþîóíæåì þîûëäòæïí æï èïãïçåæ èåüò èïì ïîï
óíæï îï. øòíïú æåæïêïúò èõòïîóäò ïî ïîòì.
èëùñåíòà æï ëõâîòà ïìîóäåþì àïâòì èëâïäåëþïì. èòìò ÿêóï æïþíåóäòï æï õïíæòìõíïí òèïì ïêåàåþì, îïú ìïÿòîë ïî ïîòì. þïâøâìïú êò åìèòì åìåàò èæãëèïîåëþï. „æåæï, íó ãåøòíòïí, èïèòäë èïäå èëâï, æï àó ïî èëâòæï, éâàòì íåþïï, èå èïäå ãïâòçîæåþò æï íïõïâ, îëãëî øåãòíïõïâà“.
èïãîïè ïè ìòüñâåþçåæ þïâøâìïú ìüêòâï ãóäò. æåæïì ïèõíåâåþì, àòàëí êò òüïíöåþï. ìëôäòì áó÷åþò èàåäò æéå úïîòåäòï. ïí ñâåäï èòíæëîøòï,
ïí ìïõäøò ÷ïêåüòäò. þïäéëþï çëãòåîà ïäïãïì
ïþóçóäïæ æï èëùñåíòà äïðïîïêëþåí. çëãòåîàíò
êò, ìóä ðïüïîåþò, æïäïìäïìåþåí ïí ñâòîòïí ïí
÷õóþëþåí. ïò, åìåíò ïîéâåâåí ìò÷óèåì. ìïõäøò
øåõâïä, òá úîåèäåþòà ïîùåâì æåæï þïâøâì æï
åóþíåþï: „øå ìïþîïäë, òáíåþï èïèïøåíòì íïõâï âåî
æïãúïäæåì“ æï ïèïçåæ óôîë ïèëóöæåþï ãóäò
ìïþîïäëì. èëõóúåþóäò æåæï êò òãëíåþì àïâòì
øâòäòì ñëâåä íïþòöì æï æïìüòîòì, òáíåþ öåîåà
úëúõïäì. àó ûâåäïæ ìïèøëþäë àïâòìóôïäò ñëôòäòñë, íóàó æåæï ïî øåìùòîïâæï ìòõïîóäòà
øâòäì àïâòì èïèóäòì æïìïúïâïæ. åõäïíæåäò æå-
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æï æïåèìãïâìåþëæï óùòíæåäì àó êòìåîì óéåäò
ïî ¸áëíæï. ë¸, èëíëþï îï úóæò ñëôòäï. øåí
ãòíæï æï ìõâï ãòøäòì. îóìåàèï îïú êò êïîãò
ãâáëíæï, ÷âåíò êóäüóîï ìóä æïìúï æï ïõïäòú
ïîïôåîò øåèëòüïíï åíòì ãïîæï. ïèòìàïíï èôïîâåäò îëè éèåîàì ïî ãïå÷òíï, óôîë êïîãò òáíåþëæï. åì èåüïæ úóæò òñë ãäåõåþòìïàâòì, îëèäåþìïú àïâì æïïæãíåí æï üñïâì ïûîëþæíåí. ïè
îóìëþïè ãäåõåþòú êò ûäòåî ãïïôóÿï æï ìòíæòìò æïóêïîãï, íïèóìòú. åõäï àïâòìóôäåþï ãïèëâïúõïæåà, êâäïâ æïèëóêòæåþäåþò âïîà. ïèòìæï
èòóõåæïâïà ãäåõò ìóäòà æï õëîúòà æïåúï, æïòâòùñï îùèåíïú æï ðïüòëìíåþïú. òèòì èïãòâîïà,
îëè ñâåäïíò åîàïæ òúïâæíåí ïè èëíëþòìãïí ãïíàïâòìôäåþòìãïí, ïá ãäåõò ãïèõåúæï æï àïâòì
èëûèå áïîàâåäì ¸êäïâì. ìïçéâïîò ïî ïîòì. ïæïèòïíò æïòéóðï, ãïôóÿæï. ïò, îóìëþïè îï øåæåãò
èëóüïíï ÷âåíì åîì. íóàó æïæãåþï òì æîë, îëæåìïú ûâåäåþóîïæ ïóûãåîåþì ñâåäïì ãóäì.
éèåîàë, èïäå, èïäå èëâòæåì òì æéå æï áåæèëõîòäíò èïîüë øåíò èëíåþò âòñâíåà.
îï òáíï ûâåäò ÷âåíò ãïíïàäåþï, ìùïâäï æï
êóäüóîï? èïíæòäò ãïæïïôïîï ïäþïà ñâåäïôåîì
ëõîïàæïî÷åíòäèï îóìèï. ë¸, îëãëî èûóäïí,
èåüïæîå åõäï ïè ëèòì æîëì æï èåîå âêòàõóäëþ ñïçþåãòì ùòãíì, ìïæïú îóìåàòì èàïâîëþòì
èëáèåæåþïï! åã åîàò åîòï èãëíò, åìåàò óéèåîàë, óþåæóîò, ãïóíïàäåþåäò æï éèåîàòìïãïí
æïùñåâäòäò. éèåîàë, èëãâòèïîàå õåäò.
1918 ùäòì 20 èïòìì. 10 ìïïàò ìïéïèëìò.
àþòäòìò
èïîë èïñïøâòäò
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27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014
ìïïüåìüïüë ãïèëúæåþò

2014 ùäòì ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ðîëãîïèï

áïîàóä åíïìï æï äòüåîïüóîïøò

I. áïîàóäò åíï
1. äåáìòêëäëãòï

ìòüñâï, èòìò ðòîæïðòîò æï ãïæïüïíòàò èíòøâíåäëþï; ìòüñâòì èíòøâíåäëþòì úâäï: ãïôïîàëåþï æï æïâòùîëåþï; ìòíëíòèåþò, ëèëíòèåþò, ïíüëíòèåþò, ðïîëíòèåþò, æòïäåáüòçèåþò, ïîáïòçèåþò, íåëäëãòçèåþò, íïìåìõåþò ìòüñâåþò, þïîþïîòçèåþò;
ìòüñâïàï èñïîò øåõïèåþïíò; ùïîèëáèíòäò æï ûòîåóäò ìòüñâåþò;
èïîüòâò æï îàóäò ìòüñâåþò; ìòüñâïàï øåèëêäåþòà øååîàåþï;
øåèëêäåþóäò æïùåîï.

2. ìüòäòìüòêï

ìüòäòì îïëþï; ôóíáúòóîò ìüòäòìüòêï; äåáìòêóîò ìüòäòìüòêï; ìòüñâïàï øåî÷åâï èíòøâíåäëþòì èòõåæâòà; ðïîëíòèåþò, åâôåèòçèåþò, àïâïçòïíëþòì ãïèëèõïüâåäò ìòüñâåþò; ìüòäòìüóî õïîâåçåþò: üïâüëäëãòï, êïäêò, ïüîëôòï (ìòüñâòì ãïèëñåíåþï ïîïçóìüò èíòøâíåäëþòà).

3. èëîôëäëãòï

èåüñâåäåþòì íïùòäåþò: ïîìåþòàò ìïõåäò, öãóôåþò øòíïïîìòì èòõåæâòà, ìïçëãïæë æï ìïêóàïî ìïõåäàï þîóíåþï; çåæìïîàïâò ìïõåäò, çåæìïîàïâò ìïõåäòì õïîòìõòì ôëîèåþò, çåæìïîàïâ ìïõåäàï þîóíåþï æïèëóêòæåþäïæ æï ïîìåþòà ìïõåäàïí åîàïæ; ïîìåþòàò ìïõåäò èìïçéâîåäïæ; îòúõâòàò ìïõåäò,
îòúõâòàò ìïõåäåþòì öãóôåþò, îòúõâòàò ìïõåäåþòì þîóíåþï;
íïúâïäìïõåäò, íïúâïäìïõåäàï öãóôåþò, íïúâïäìïõåäàï
þîóíåþï; çèíï, çèíòì ðòîò æï îòúõâò, çèíòìùòíò, æîë, ïìðåáüò,
êòäë, ãïîæïèïâäëþï, èùêîòâåþò æï ìåîòåþò, ãâïîò, áúåâï, êëíüïáüò; ìïõåäçèíï; çèíòçåæï; àïíæåþóäò; êïâøòîò; íïùòäïêò;
øëîòìæåþóäò.

4. ìòíüïáìò

5. ðóíáüóïúòï

ùòíïæïæåþï; ìòíüïáìóîò ùñâòäåþò, ìòíüïáìóîò óîàòåîàëþòì ìïõååþò; ùòíïæïæåþòì ìïõååþò øòíïïîìòì èòõåæâòà; ùòíïæïæåþòì ùåâîåþò; áâåèæåþïîòìï æï øåèïìèåíäòì óîàòåîàëþï
îòúõâòì èòõåæâòà; ùòíïæïæåþòì ìïõååþò ïãåþóäåþòì èòõåæâòà;
èïîüòâò ùòíïæïæåþòì ìïõååþò; øåîùñèóäò ùòíïæïæåþï, åîàãâïî
ùåâîàï øååîàåþï; ãïíêåîûëåþóäò ìòüñâåþò æï ãïèëàáèåþò;
îàóäò ùòíïæïæåþï, îàóäò àïíùñëþòäò ùòíïæïæåþï, îàóäò
áâåùñëþòäò ùòíïæïæåþï, îàóäò áâåùñëþòäò ùòíïæïæåþòì ãïæïêåàåþï èïîüòâïæ æï èïîüòâò ùòíïæïæåþåþòìï — îàóä
áâåùñëþòäïæ; ðòîæïðòîò æï òîòþò íïàáâïèò.

æîïèï, åðëìò, äòîòêï;
ðëåçòï, ðîëçï;
ïíæïçï, ïôëîòçèò, þòëãîïôòï, åäåãòï,
àáèóäåþï, òãïâ-ïîïêò, êëèåæòï, äåãåíæï,
äåáìò, èåèóïîò, èòàò, èëàõîëþï, èóõïèþïçò, íëâåäï, ðëåèï, ðóþäòúòìüòêï, îëèïíò,
ìëíåüò, üîïãåæòï, üîòëäåüò, øïòîò;
ïþçïúò, åðòãîïôò, åðòäëãò, àåèï, òæåï,
êëèðëçòúòï, ðîëäëãò, îòàèï, îòüèò, ìò1. èõïüâîóäò üåáìüòì ïíïäòçòìïàâòì óýåüò, ìüîëôò, üïåðò, ôïþóäï, ôòíïäò;
ïóúòäåþåäò äòüåîïüóîïàèúëæíåëþòàò
æòïäëãò, èëíëäëãò, ðåîòôîïçò, úòüåîèòíåþò
üïüï;
äòîòêóäò ãèòîò, ðåòçïýò, ðåîìëíïýò,
ðëîüîåüò;
ïäåãëîòï, ïäòüåîïúòï, ïäóçòï, ãïðòîëâíåþï, ãîëüåìêò, åðòàåüò, òîëíòï,
òóèëîò, èåüïôëîï, èëüòâò, ìïîêïçèò, ìïüòîï, üîëðò, øåæïîåþï, õïüëâïíò àáèï, ¸òðåîþëäï; èõïüâîóäò åíï, èõïüâîóäò ìïõå.

ìïìóäòåîë èùåîäëþï, êäïìòêóîò õïíòì èùåîäëþï, ïéëîûòíåþòì õïíòì èùåî2. äòüåîïüóîóäò ðîëúåìòì ûòîòàïæò äëþï, îëèïíüòçèò, îåïäòçèò, èëæåîíòçåüïðåþò
èò, ðëìüèëæåîíòçèò.

3. òïêëþ õóúåìò

„øóøïíòêòì ùïèåþï“ (ìïìêëäë øåèëêäåþóäò âïîòïíüò).

4. òëâïíå ìïþïíòìûå

„ïþë àþòäåäòì ùïèåþï“ (ìïìêëäë øåèëêäåþóäò âïîòïíüò).

6. øëàï îóìàâåäò

8. æïâòà ãóîïèòøâòäò

„æïâòàòïíò“: „ìùïâäï èëìùïâäåàï“,
„áïîàâåä óôïäàï èåãâïîüëèëþòì òãïâò“,
„èëàáèï õèòàï àïâ-þëäë åîàò“, „áïîàâåäàï æï êïõàïãïí àïâòïíà óôïäàïæ øåëîãóäåþï“, „ìïùñïóäòì èëùñâï éâàòìïãïí“, „æïâòà ãóîïèòìøâòäòì äåêàïãïí
æïüñëåþï“, „ëæåì æïüñëåþóäèïí óîöóäëì áâåñïíïì ìïñâïîäòì ìïõå æï ìóîïàò
âåéïîï íïõï, ïèòìò èëàáèï æïâòàòìïãïí“,
„üñâåëþòàãïí ãïðïîâï æïâòàòìï“, „øâåäï
éâàòìïãïí æïâòàòìï. üñâåëþòæïí ãïèëìâäï ìïîóìåàëøò“, „æïâòà ãóîïèòìøâòäòìïãïí ìïùóàëì ìëôäòì ìïèæóîïâò“.

9. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå

„ãîòãëä õïíûàåäòì úõëâîåþï“ (ìïìêëäë øåèëêäåþóäò âïîòïíüò).

„âåôõòìüñïëìïíò“ („âåôõòìüñïëìíòì“
ìïìêëäë ãïèëúåèï í. íïàïûòìï): „æïìïùñòìòæïí“ „üïîòåäòì àïàþòîïèæå“, „æïìïìîóäò“.

äåáìò „ãëã÷ï“.

10. ãîòãëä ëîþåäòïíò

äåáìåþò: „àïèïî èåôòì ìïõå þåàïíòòì
åêäåìòïøò“, „ìïéïèë ãïèëìïäèåþòìï“, „ðïìóõò øâòäàï“.

11. íòêëäëç þïîïàïøâòäò

äåáìåþò: „ïî óêòýòíë, ìïüîôëë...“, „èåîïíò“, „úòìï ôåîì“, „ôòáîíò èüêâîòì ðòîïì“, „øåèëéïèåþï èàïùèòíæïçå“, „õèï òæóèïäò“, „ìóäë þëîëüë“, „âðëâå üïûïîò“;
ðëåèï „þåæò áïîàäòìï“.

12. òäòï ÿïâÿïâïûå

äåáìåþò: „þåæíòåîò åîò“, „ðïìóõòì ðïìóõò“, „÷åèë êïäïèë“; ðëåèåþò: „ãïíæåãòäò“, „ï÷îæòäò“ — VII àïâò; èëàõîëþåþò:
„êïúòï-ïæïèòïíò?!“, „èãçïâîòì ùåîòäåþò“,
„ëàïîïïíà áâîòâò“; ìüïüòï „îï ãòàõîïà,
îòà ãïãïõïîëà?“

13. ïêïêò ùåîåàåäò

äåáìåþò: „ïéèïîà-ïéèïîà“, „ãïíàòïæò“, „ìóäòêë“, „áåþïàï áåþï (ìõâåþèï ìâïí
éâòíë...)“; ðëåèåþò: „àëîíòêå åîòìàïâò“,
„ãïèçîæåäò“.

ìïìâåíò íòøíåþò; ìïìâåí íòøïíàï õèïîåþòì ùåìåþò.

II. áïîàóäò äòüåîïüóîï

5. ãòëîãò èåî÷óäå

7. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò

„ìòþîûíå-ìòúîóòìï“, òãïâ-ïîïêåþò: „èåôå õëîïìíòìï“, „ûóíùò æï âïÿïîò“, „óãóíóîò èúóîïâò“, „ìïèíò þîèïíò“, „èåôóíæóêå
æï æòæâïÿïîò“.

14. ïäåáìïíæîå ñïçþåãò

15. âïýï-ôøïâåäï

èëàõîëþï „õåâòìþåîò ãë÷ï“.
äåáìåþò: „÷åèò âåæîåþï“, „îïè øåèáèíï
ïæïèòïíïæ“, „êïò ñèï“, „òïì óàõïîòà üóîôïìï“; ðëåèåþò: „ïäóæï áåàåäïóîò“, „þïõüîòëíò“, „ìüóèïî-èïìðòíûåäò“; èëàõîëþï
„ïèëæòì, íïàæåþï“; ðóþäòúòìüóîò ùåîòäò „êëìèëðëäòüòçèò æï ðïüîòëüòçèò“.

16. æïâòà êäæòïøâòäò

èëàõîëþï „ìïèïíòøâòäòì æåæòíïúâïäò“.

17. íòêë äëîàáòôïíòûå

èëàõîëþï „øåäëúâï îïæòëàò“.

18. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï

îëèïíò „æòæëìüïüòì èïîöâåíï“.

19. èòõåòä öïâïõòøâòäò

îëèïíò „öïñëì õòçíåþò“.

20. ðëäòêïîðå êïêïþïûå

ðòåìï „ñâïîñâïîå àóàïþåîò“ (I æï IV
èëáèåæåþåþò).

21. ãïäïêüòëí üïþòûå

äåáìåþò: „áåþïàï áåþï íòêëîùèòíæïì“,
„àëâäò“, „èå æï éïèå“, „èàïùèòíæòì èàâïîå“, „ìòäïýâïîæå ïíó âïîæò ìòäïøò“, „øåîòãåþï“, „èøëþäòóîò åôåèåîï“

22. üòúòïí üïþòûå

äåáìåþò: „äåáìò èåùñåîò“, „ïíïíóîàïí“.

23. ðïëäë òïøâòäò

äåáìò „ðëåçòï“.

24. ãòëîãò äåëíòûå

äåáìåþò: „íòíëùèòíæòì éïèå“, „ñòâ÷ïéòì
ðïåèïíò“.

25. ãóîïè î÷åóäòøâòäò

èëàõîëþï „ïäïâåîæëþï“.

26. ïíï êïäïíæïûå

äåáìò „èêâæïîàï èçå âïî“.

27. öåèïä áïî÷õïûå

èëàõîëþï „òãò“.

28. ãóîïè æë÷ïíïøâòäò

èëàõîëþï „êïúò, îëèåäìïú äòüåîïüóîï ûäòåî óñâïîæï“

27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014
àâïäìïçîòìò

„þïêóî ìóäïêïóîòì ãïèëèúåèäëþòì“
ùïîèëèïæãåíåäò îåãòëíåþøò
„ÞÏÊÓÎ ÌÓÄÏÊÏÓÎÒÌ ÃÏÈËÈÚÅÈÄËÞÏ“ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌ ÎÏÒËÍÅÞØÒ
ÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÌ ÂÏÊÏÍÌÒÏÌ ÏÚÕÏÆÅÞÌ.
àó õïîà ïáüòóîò, êëèóíòêïþåäóîò, ãòñâïîà êòàõâï, ùòãíåþò æï þïâøâåþò, èïøòí
àáâåí óíæï øåèëóåîàæåà ÷âåíì ãóíæì. ãïïâîúåäåà ÷âåíò ùòãíåþò èåãëþîåþøò, íïúíëþåþøò, íïàåìïâåþøò, àáâåíò èóíòúòðïäòüåüòì ìêëäåþøò, þïéåþìï æï ìõâïæïìõâï
æïùåìåþóäåþïøò æï èòòéåà ìëäòæóîò ïíïçéïóîåþï. øåî÷åóä êïíæòæïüåþì ÷ïóüïîæåþïà óôïìë èëìïèçïæåþåäò üîåíòíãò êâïäòôòúòóî åáìðåîüåþàïí.

èëìïõåîõåþåäò, ãïìïîàëþò, ìïìïîãåþäë,
øåèëìïâäòïíò – àáâåí àïâïæ øåáèåíòà
õïíãîûäòâò æï ìüïþòäóîò ìïèìïõóîò àáâåíàâòì.
èëàõëâíåþò:
e ÏÁÜÒÓÎËÞÏ
e ÊËÈÓÍÒÊÏÞÅÄÓÎËÞÏ
e ËÎÃÏÍÒÇÅÞÓÄËÞÏ
e ÊÎÅÏÜÒÓÄËÞÏ
e ÙÒÃÍÅÞÒÌÏ ÆÏ ÊÒÀÕÂÒÌ

èëâïäåëþåþò:
e „ÞÏÊÓÎ ÌÓÄÏÊÏÓÎÒÌ ÃÏÈËÈÚÅÈÄËÞÒÌ“ ÙÒÃÍÅÞÒÌ ÎÅÏÄÒÇÏÚÒÏ ÎËÃËÎÚ
ÊÅÎÛË ÐÒÎÅÞÇÅ, ÏÌÅÂÅ ËÎÃÏÍÒÇÏÚÒÅÞØÒ
e ÌÕÂÏÆÏÌÕÂÏ ÃÏÈËÔÅÍÅÞÒÌÏ ÆÏ ÉË-

ÌÒÑÂÏÎÓÄÒ
e ÅÄÅÈÅÍÜÏÎÓÄÒ ÊËÈÐÒÓÜÅÎÓÄÒ
(Word, Excel, Skype) ÆÏ
ÈÏÀÅÈÏÜÒÊÓÎÒ ÓÍÏÎ-÷ÂÅÂÅÞÒ

ÍÒÌÛÒÅÞÅÞÒÌ ËÎÃÏÍÒÇÅÞÏ ÌÏÊÓÀÏÎ
ÎÏÒËÍØÒ

e ÎÏÒËÍØÒ ÊÒÀÕÂÒÌ ÐËÐÓÄÏÎÒÇÏÚÒÏ

ÀÓ ÏÊÈÏÑËÔÒÄÅÞÀ ÇÅÈËÀ ÕÌÅÍÅÞÓÄ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ,
ÀÁÂÅÍÒ CV ÃÏÆÈËÃÂÒÃÇÏÂÍÅÀ ÅÄÅÁÜÎËÍÓÄ ÔËÌÜÏÇÅ:
keti@sulakauri.ge

ãïòàâïäòìùòíåà, îëè åì âïêïíìòï ïî ïîòì ãïíêóàâíòäò
àþòäòìøò èúõëâîåþ èëìïõäåëþïçå.
CV-åþòì ãïèëãçïâíòì þëäë âïæïï 16 èïîüò.

òíòúòïüòâï, îëèåäòú æîëòì
èëàõëâíïì îåïäëþïæ ïáúåâì
ìïõåäèùòôëì, êåîûëæ ãïíïàäåþòì ìïèòíòìüîëì ùòíïøå ëîò ïóúòäåþäïæ ãïæïìïÿîåäò ìïêòàõò æãïì. ðòîâåäò — ìêëäòì ïüåìüïüòà êóîìæïèàïâîåþóäàï óèïéäåìøò ÷ïîòúõâï æï èåëîå — ãïíïêâåàòì 18 ìïïàòæïí
15 ìïïàïèæå æïñâïíï. ïè ëîò óèíòøâíåäëâïíåìò ìïêòàõòì ãïæïÿîï, èëîïäóî-èïüåîòïäóîàïí åîàïæ, óçïîèïçïî ôòíïíìóî åêëíëèòïì èòìúåèì èøëþåäìï æï ìïõåäèùòôëì.
èëìïõäåëþòì ãïéïüïêåþòì ðëäòüòêïøò êëäëìïäóîò ùòäò èøëþäåþòì èòåî øâòäåþòì
êåîûëæ èëèçïæåþïçå æïõïîöóä ìïõìîåþìïú èòóûéâòì.
òèòì ãïèë, îëè þïâøâåþò ìêëäòì úëæíòà
âåî åùñëþòïí óèïéäåì ìïìùïâäåþäåþøò,
èøëþäåþì èïàò ëàõ ìïãïíøò èëèçïæåþï æï
øåèæåã óèïéäåìøò ìùïâäòì áòîòì ãïæïõæï
óêòæóîåìïæ ûâòîò óöæåþïà. ïèïì åèïüåþï
òìòú, îëè ìùïâäòì áòîòì ãïæïóõæåäëþòì
ãïèë ïí óèïéäåì ìïìùïâäåþåäì ïíåþåþì
àïâì, ïí èøëþåäò òûóäåþóäòï ïòéëì êîåæòüò, ãïñòæëì óûîïâò áëíåþï — èòùï, ìïõäò æï
÷ïæãåì ãïéïüïêåþóäàï îòãøò.
åîàò ìòüñâòà, ìêëäïè ôóíáúòï óíæï æïòþîóíëì. èëçïîæò ìêëäòì úëæíòàï æï
ïüåìüïüòà óèïéäåì ìïìùïâäåþåäøò óíæï
÷ïòîòúõëì. ïèòà ìïèòâå ìóþòåáüò — èøëþåäò,
ìïõåäèùòôë æï ðåæïãëãò — æïî÷åþï èëãåþóäò. ìïõåäèùòôë, èøëþåäàïí åîàïæ, êëäëìïäóî ôòíïíìóî-èïüåîòïäóî æïíïçëãì
èòòéåþì — ðòîâåä îòãøò æîëòì, øåíëþåþòì,
òíâåíüïîòì, ãïèëèúæåäåþòì, ãïèìùëîåþäåþòì, êóîòåîåþòì, üåáíòêóîò èóøïêåþòì,
åäåáüîëåíåîãòòì, üîïíìðëîüòìï æï ìõâï
ãïìïùåâò õïîöåþòì ìïõòà, õëäë ðåæïãëãò —
èëîïäóî êëèðåíìïúòïì. ãïîæï ïèòìï, ïèïéäæåþï ìêëäòì ïâüëîòüåüòú. ÷âåí, ïè øåèàõâåâïøò, èëìùïâäåàï øåèåúíåþòà ôóíáúòïì âåõåþòà, íóäçå æïìóä ïéèçîæåäëþòàì

— ïîï. òãò úïäêå æòæò ìïèìöåäë àåèïï.
ïîïíïêäåþ èíòøâíåäëâïíòï ãïíïêâåàòì
18-æïí 15 ïêïæåèòóî ìïïàïèæå æïñâïíï, 18
ìïïàòì õåäôïìòì øåíïî÷óíåþòà, îïú èïìùïâäåþåäì øåèïüåþì 50-60 äïîì, ãïçîæòì ãïêâåàòäòì õïîòìõì, èïìùïâäåþåäì èåüò æîë
æïî÷åþï òèóøïëì àïâòì àïâçå, îëè ïòèïéäëì êâïäòôòêïúòï æï, îïú èàïâïîòï, ÷ïåîàëì ìåîüòôòúòîåþòì ðîëãîïèïøò õåäôïìòì èëèïüåþòì èòçíòà.
ãïíïêâåàòì øåèúòîåþòà, æïî÷åíòäò 3 ìïïàòà, øåâûäåþà ïàïìëþòà ïõïäãïçîæï ðåæïãëãòì ìêëäïøò æïìïáèåþïì, ïãîåàâå, èúòîåìïïàòïíò ðåæïãëãåþòìàâòì ãïíïêâåàòì øåâìåþïì (èïãïäòàïæ: àó ìêëäïì ¸ñïâì òìüëîòòì 18-ìïïàòïíò 3 ïí 4 ðåæïãëãò, 3X3=9 æï
3X4=12 ïêïæåèòóîò ìïïàò êâòîïøò. èïîüë òìüëîòòì 9 æï 12 ìïïàèï èëòñâïíï åîàò ïí ëîò
ïõïäãïçîæï èïìùïâäåþåäò ìêëäïøò. ïìå
èëõæåþï ìõâï ìïãíåþøòú).
90-òïí ùäåþøò, ìïáïîàâåäëì ûíåäþåæëþòì ýïèì, ÷âåíèï ïìëúòïúòïè, åæóïîæ øåâïîæíïûòì èàïâîëþïìàïí óêëèðîëèòìë þîûëäòà, øåûäë ãïíïêâåàòì 25-æïí 18 ìïïàïèæå
æïñâïíï. èïøòí èàïâîëþòì àïâèöæëèïîå þïüëíò ëàïî ôïúïúòï òñë, ðåæïãëãòì ëöïõøò
æïþïæåþóäò æï ïéçîæòäò êïúò. æéåì ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïì ãïúòäåþòà óêåàåìò
èëîïäóî-ôòíïíìóîò èæãëèïîåëþï ïáâì,
âòæîå èïøòí. òèåæì ãïèëâàáâïè, îëè ãïíïàäåþòì ìïèòíòìüîë ãóäàïí èòòüïíì ôïîàë
ìïçëãïæëåþòì èòåî èõïîæïÿåîòä ÷âåíì òíòúòïüòâïì æï õïäõòìï æï æîëòì èëàõëâíïì
îåïäëþïæ ïáúåâì.
ÃË÷Ï ÃÓÎÃÅÍÒÛÅ
ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòï —
ìïáïîàâåäëì ðåæïãëãàï óôäåþåþòì
æïúâòì êïâøòîòì ðîåçòæåíüò

ìïïüåìüïüë ãïèëúæåþò

2014 ùäòì ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ðîëãîïèï —
áïîàóä åíïøò (ïîïáïîàóäåíëâïíò ìêëäòì èëìùïâäåàïàâòì)
ðîëãîïèòì øòíïïîìò

ìïêòàõàï ÷ïèëíïàâïäò

1. äåáìòêëäëãòï

2. ëîàëãîïôòï

ìïêòàõàï æïçóìüåþï
ìòüñâïùïîèëåþï;
êëèðëçòüåþò;
ìòíëíòèåþò, ëèëíòèåþò, ïíüëíòèåþò;
ìòüñâïàøåõïèåþïíò;
ôîïçåëäëãòçèåþò.
êëèðëçòüàï èïîàäùåîï;
ùïîèëáèíòä ìïõåäàï èïîàäùåîï.

3. èëîôëäëãòï

ïîìåþòàò ìïõåäò, öãóôåþò øòíïïîìòì
èòõåæâòà, ìïõåäàï þîóíåþï;
çåæìïîàïâò ìïõåäòì ùïîèëåþï, çåæìïîàïâò ìïõåäòì þîóíåþï æïèëóêòæåþäïæ æï ïîìåþòà ìïõåäàïí åîàïæ;
îòúõâòàò ìïõåäò, îòúõâòàò ìïõåäåþòì
öãóôåþò, îòúõâòàò ìïõåäåþòì þîóíåþï;
íïúâïäìïõåäò, íïúâïäìïõåäàï öãóôåþò, íïúâïäìïõåäàï þîóíåþï;
çèíï, çèíòì ðòîòìï æï îòúõâòì ãïèëõïüâï ìõâïæïìõâï üòðòì çèíåþøò, çèíòìùòíò,
æîë, ïìðåáüò, êòäë, èùêîòâåþò æï ìåîòåþò,
çèíòì ïáüòóîò æï ðïìòóîò êëíìüîóáúòåþò, áúåâï, êëíüïáüò, àïâòìåþóîò çèíåþò;
ìïõåäçèíåþò;
çèíòçåæï;
àïíæåþóäò;
êïâøòîò;
íïùòäïêò;
øëîòìæåþóäò.

4. ìòíüïáìò

ùòíïæïæåþòì üòðåþò øòíïïîìòì èòõåæâòà;
ùòíïæïæåþòì üòðåþò ïãåþóäåþòì èòõåæâòà (èïîüòâò, øåîùñèóäò, îàóäò);
ùòíïæïæåþòì ùåâîåþò;
áâåèæåþïîòìï æï øåèïìèåíäòì óîàòåîàëþï îòúõâòì èòõåæâòà;
èìïçéâîåäòìï æï ìïçéâîóäòì øåàïíõèåþï þîóíâïìï æï îòúõâøò;
ðòîæïðòîò æï òîòþò íïàáâïèò.

5. ðóíáüóïúòï

ìïìâåí íòøïíàï õèïîåþòì ùåìåþò.

ìïãíëþîòâò óíïî-÷âåâåþò

èëìùïâäåì óíæï øååûäëì:
1. ðîïãèïüóäò õïìòïàòì ìõâïæïìõâï üòðòì èëêäå üåáìüåþòì ãïãåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v ìïêëèóíòêïúòë ìòüóïúòòì ïèëúíëþïì (ïâüëîò, ïæîåìïüò, êëîåìðëíæåíúòòì èòçïíò — èòäëúâï,
èëùâåâï, èïæäëþòì ãïèëõïüâï, øåàïâïçåþï, øàïþåÿæòäåþåþòì ãïçòïîåþï, ïõìíï-ãïíèïîüåþï, àõëâíï, èëàõëâíï, ãïôîàõòäåþï, îåêëèåíæïúòï/î÷åâï æï ìõâï);
v ìïàïíïæë êëíêîåüóäò ôïáüëþîòâò òíôëîèïúòòì (ìïæ, îï, îëæòì, îïèæåíò, îïüëè æï ìõâï)
ïèëêîåþï;
v îåìðëíæåíüòì åèëúòåþòì, æïèëêòæåþóäåþåþòì, øåôïìåþåþòìï æï àâïäìïçîòìåþòì ãïãåþïì;
v úïäêåóäò èëáèåæåþåþòìï æï èïàò àïíèòèæåâîëþòì ïèëúíëþïì.
2. ìõâïæïìõâï àåèïçå øåáèíòäò øåèåúíåþòàò üåáìüåþòì ãïãåþï æï ãïïíïäòçåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v èàïâïîò àåèòì/ìïêòàõåþòì ãïèëêâåàïì;
v üåáìüòì çåæïðòîçå èëúåèóäò ôïáüëþîòâò òíôëîèïúòòì ïèëúíëþïì (èïã., èëáèåæåþòì æîë, ïæãòäò æï ìõâï);
v ôïáüåþìï æï èëâäåíåþì øëîòì ïîìåþóäò êïâøòîåþòì (äëãòêóîò, áîëíëäëãòóîò) æïæãåíïì;
v òíôëîèïúòòì ïèëêîåþïì êëíêîåüóäò èïõïìòïàåþäåþòì èòõåæâòà (èïã., èìãïâìåþï-ãïíìõâïâåþï
æï ìõâï);
v ôïáüòì, âïîïóæòìï æï ìóîâòäòì åîàèïíåàòìïãïí ãïèòöâíïì.
3. þòëãîïôòóäò õïìòïàòì üåáìüåþòì ãïãåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v èëâäåíïàï æîëòìï æï ïæãòäòì ãïíìïçéâîïì, èëâäåíïàï àïíèòèæåâîëþòì æïæãåíïì;
v ïèþòì èàõîëþäòì, ðåîìëíïýåþòì ïèëúíëþïì;
v üåáìüòì çåæïðòîçå èëúåèóäò òíôëîèïúòòì èòõåæâòà ðòîëâíåþòì æïõïìòïàåþïì.
4. àõîëþòàò õïìòïàòì èõïüâîóäò üåáìüåþòì ãïãåþï æï ãïïíïäòçåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v üåáìüòì/èòìò úïäêåóäò èëíïêâåàòì çëãïæò øòíïïîìòì ïèëúíëþïì (èïã., êëíêîåüóäò òíôëîèïúòòì — âòí, îï, ìïæ, îïüëè, îï èòçíòà æï ìõâï — æïìïõåäåþïì);
v èàõîëþäòì, ðåîìëíïýåþòì ïèëúíëþïì;
v èëâäåíïàï àïíïèòèæåâîëþòì ïèëúíëþïì;
v ðåîìëíïýàï ìïáúòåäòì èëüòâòì ïõìíïì æï øåôïìåþïì;
v æïèëêòæåþóäåþåþòìï æï òíüåîåìåþòì ïèëúíëþïì;
v ðåîìëíïýàï æïõïìòïàåþïì æï èïà øëîòì ïîìåþóäò óîàòåîàëþåþòì øåìïõåþ æïìêâíåþòì ãïèëüïíïì üåáìüòì çåæïðòîçå èëúåèóä òíôëîèïúòïçå æïñîæíëþòà æï øòíïïîìòì ãïïçîåþòì ìïôóûâåäçå;
v ìòóýåüòì ãïíâòàïîåþòì ìïôåõóîåþòì (æïìïùñòìò, ïèþòì èìâäåäëþï, æïìïìîóäò) ãïèëñëôïì;
v íïùïîèëåþòì ûòîòàïæò àåèòì ïèëúíëþïì.
5. ìïãïçåàë ðóþäòêïúòåþòì ãïãåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v ðóþäòêïúòåþøò êëîåìðëíæåíüòì/îåìðëíæåíüòì, ïâüëîòì/ïæîåìïüòì, èòçíòì ïèëúíëþïì;
v èàïâïîò ìïêòàõòì/ðîëþäåèïüòêòì ãïíìïçéâîïì;
v øåôïìåþåþòì, àâïäìïçîòìåþòì ïèëúíëþïì;
v ôïáüåþòì/èëâäåíåþòì æïêïâøòîåþïì ìïàïíïæë àâïäìïçîòìåþàïí.
6. üåáìüòì åíëþîòâò èïõïìòïàåþäåþòì ãïãåþï, îïú ãóäòìõèëþì:
v òè ôîïçåþòìï æï ìòüñâåþòì ïèëúíëþïì, îëèäåþòú åõèïîåþï èêòàõâåäì, ãïèòöíëì ôïáüò èëìïçîåþòìïãïí/àâïäìïçîòìòìïãïí;
v óúíëþò ìòüñâåþòìï æï ãïèëàáèåþòì èíòøâíåäëþïàï ïèëúíëþïì íïúíëþ åäåèåíüåþçå
(êëíüåáìüò, ìòüñâòì íïúíëþò ôóûå, ïôòáìåþò æï ìõâï) æïñîæíëþòà.
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Հարգելի՛ դիմորդներ
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնը, որն ապահովում է
Համազգային քննությունների
նախապատրաստումն ու անցկացումը,
կարևոր տեղեկություններ է տրամադրում
Ձեզ 2014 թվականի քննությունների
մասին:
2014 թվականի Համազգային քննությունների
համար նախատեսված է մի քանի նշանակալի
նորություն.
 Օտար լեզվի քննության թեստերին ավելացել է
լսելու առաջադրանք: Լսելու առաջադրանքը
բաղկացած է 4 երկխոսությունից և 4 տեքստից:
Յուրաքանչյուր առաջադրանք ունի միայն մեկ
հարց: Լսելու առաջադրանքի ընդհանուր
տևողությունը մոտավորապես 8-10 րոպե է: Լսելու
ընթացքում դիմորդներին անհրաժեշտ չեն լինի
ականջակալներ: Սեկտորում բոլոր 15 դիմորդները
պետք է կատարեն միևնույն առաջադրանքը: Այդ
առաջադրանքի առավելագույն գնահատականը 8
միավոր է:
Համապատասխանաբար, ավելացել է օտար լեզվի
քննության ժամանակը: Թեստը կատարելու
համար դիմորդներին տրվում է 2 ժամ և 30 րոպե:
Բացի այդ, թեստում այլևս չկան 2 միավորանոց
հարցեր: Բոլոր հանձնարարությունները,
բացառությամբ գրավոր հանձնարարությունների, 1
միավորանոց են: Առավելագույն միավորն է 100-ը:
Օտար լեզվի թեստին ավելացվել է գրավոր
հանձնարարություն: Դիմորդից կպահանջվի
կարդալ նամակ կամ հայտարարություն և, որպես
դրա պատասխան, գրել համառոտ նամակ:
Անգլերեն լեզվի թեստում փոփոխություն է
կատարվել: 3-րդ հանձնարարությունը
(վերնագրերի համապատասխանեցում), նորացված
ձևով է ներկայացված: Դիմորդներից պահանջվում է
կարդալ տեքստը, հարցերը և մատնանշել տեքստի
այն պարբերությունը, որում տրված է այդ
հարցերի պատասխանը:
 2014 թվականից կամընտրական առարկաներին
ավելանում է կերպարվեստ և կիրառական
արվեստ առարկան:
Եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը,
որևէ ծրագիր ընդունվելու համար, արվեստի այս
քննությունը հայտարարի պարտադիր (միայն մեկ
կամընտրական քննություն նշի), դիմորդը
պարտավոր է, որպես կամընտրական առարկա,
նշել կերպարվեստը և կիրառական արվեստը:
 Քննության առավելագույն ժամանակը 3 ժամ և 30
րոպե է, թեստի առավելագույն միավորն է 70-ը:
Նվազագույն կոմպետենցիայի շեմի
հաղթահարման համար դիմորդը պետք է ստանա
18 միավոր (25%-ից ավելի):
 Համազգային քննությունների շեմի
հաղթահարման նոր մոտեցման նախագիծ է
մշակվել.
• Շեմը հաղթահարած դիմորդների բացահայտումը
տեղի կունենա տարբեր տարբերակներից ստացած
միավորների հավասարեցումից հետո: Այս
փոփոխության հետևանքով, բացի այն
դիմորդներից, որոնք ստացած մաքուր միավորը
գերազանցում է շեմը, շեմը հաղթահարելու
հնարավորությունը կպահպանեն նաև այն
դիմորդները, որոնք համեմատաբար բարդ
առաջադրանք կկատարեն և շեմին մոտ մաքուր
միավոր կստանան:
• Այն թեստում, որը բաղկացած է միայն
կամընտրական պատասխաններ ունեցող
առաջադրանքներից (օրինակ` ընդհանուր
ունակություններ), նվազագույն կարողությունների
շեմն այնպես է որոշվում, որ ճիշտ

պատասխանների պատահական գուշակմամբ
շեմը հաղթահարելու հավանականությունը
հասցվի նվազագույնի:
 Ընդհանուր ունակությունների կոմպետենցիայի
շեմն աճել է 20 միավորից մինչև 23 միավոր`
նախորդ տարիներին, մրցույթին
մասնակցությունը շարունակելու նպատակով,
դիմորդն ընդհանուր ունակություններից գոնե 21
միավոր պետք է ստանար, իսկ 2014 թվականից
նա պետք է ստանա առնվազն 24 կամ դրան
հավասարեցված միավոր:
 Պետությունն այս տարի ևս կֆինանսավորի
բակալավրիատի որոշակի ուղղություններ
(համապատասխան ուսումնական ծրագրեր
ընդունվածները կսովորեն անվճար): Ուսումնական
հաստատությունների և ուղղությունների
(ծրագրերի) ցանկը Կրթության և գիտության
նախարարության (www.mes.gov.ge) և
Քննությունների և գնահատման ազգային
կենտրոնի (www.naec.ge) կայքերում
կհրապարակվի հաստատման պես:

Համազգային քննությունների համար
հայտագրումը
Ե՞րբ և ինչպե՞ս են հայտագրվելու դիմորդները:
2014 թվականին դիմորդները կհայտագրվեն միայն
համացանցով, Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնի կայք-էջում (www.naec.ge;
online.naec.ge):

Համացանցով հայտագրումը.
Համացանցով հայտագրման համար դիմորդը պետք
է ունենա ինքնության (բնակության)
վկայական/անձնագիր, նա պետք է վճարի
քննությունների մասնակցության արժեքը
(վճարման ձևերը նկարագրված են ստորև):

4. Դիմորդը հատուկ դաշտում նշում է 11-նիշանոց
անձնական համարը և քաղաքացիությունը: Եթե
հայտատուն Վրաստանի քաղաքացի չէ, լրացուցիչ
լրացնում է հատուկ դաշտեր: Եթե դիմորդը
Վրաստանի քաղաքացի է, ծրագիրը ավտոմատ
կերպով էկրանին դուրս է բերում Հանրային
ռեգիստրում առկա տվյալները, որից հետո
հայտատուն կարող է լրացնել համապատասխան
դաշտերը և ընտրել հանձնվելիք քննությունները:
5. Համակարգը ավտոմատ կերպով ստուգում է
տեղեկատվությունը վճարման մասին (եթե
վճարումը չի հաստատվել, դիմորդն էկրանին
տեսնում է համապատասխան
հաղորդագրությունը):
6. Դիմորդը պետք է լրացնի հետևյալ դաշտերը.
աշակերտի կարգավիճակը, որտե՞ղ եք Դուք
ցանկանում ստանալ քննական քարտը (եթե
դիմորդն ավարտել է դպրոցը), քննական քաղաքը,
կոնտակտային հեռախոսահամարը և մայրենի
լեզուն:
7. Դիմորդը պետք է նշի այնքան քննություն,
որքանը հանձնելու արժեք նա վճարել է:
Քննությունն ընտրելիս դիմորդը պետք է
ուշադրություն դարձնի քննության լեզվին (օրինակ,
«Պատմություն» առարկան ռուսերեն կամ
«Աշխարհագրություն» առարկան վրացերեն):
8. Քննությունները նշելուց հետո, դիմորդը պետք է
կազմի ուսումնական ծրագրերի վարկանշային
ցանկ (մինչև բողոքարկման դիմումների
ընդունման ավարտը): Ցանկը կազմելիս դիմորդը
նշում է միայն ծրագրի գաղտնագիրը, իսկ
բարձրագույն ուսումնական հաստատության և
ծրագրի անվանումը համակարգն ինքը
կմուտքագրի համապատասխան դաշտում:

1. Դիմորդները պետք է ունենան (կամ պետք է
ստեղծեն) էլ-փոստի հասցե:
2. Դիմորդը (ինչպես դպրոցի աշակերտը, այնպես էլ
դպրոցն ավարտած կամ էքստեռնատի կարգով
քննություն հանձնած անձը) համացանցով
հայտագրվում է կայք-էջում`www.naec.ge կամ
online.naec.g:
3. Մատնանշված հասցեով մտնելուց հետո,
դիմորդը հատուկ դաշտում նշում է էլեկտրոնային
փոստը, որի վրա կստանա գաղտնաբառը,
օգտատիրոջ անունով (էլեկտրոնային փոստի
հասցեն) և դիմորդը ստացած գաղտնաբառով
մտնում է հայտագրման ծրագիր:

9. Պարտադիր դաշտերը լրացնելուց և հանձնվելիք
առարկաների ցանկը մատնանշելուց հետո,
դիմորդն էլեկտրոնային փոստով կստանա
հաղորդագրություն, որ նա հաջողությամբ անցել է
հայտագրումը, ինչպես նաև իր կողմից ընտրված
ծրագրերի ցանկը:
10. Դիմորդին անհրաժեշտ չէ լուսանկարվել և այն
ներբեռնել համակարգ: Քննական քարտը
պատրաստելիս` համակարգը կօգտագործի
Քաղաքացիական ռեգիստրի բազայում գոյություն
ունեցած լուսանկարը:
2014 թվականին ևս դիմորդների կողմից ընտրված
ծրագրերի քանակը չի լինի սահմանափակված,
դիմորդը կարող է բազմիցս փոխել իր
ընտրությունը (ծրագրերի առաջնահերթությունների
ցանկը) մինչև բողոքարկման դիմումների
ընդունման ավարտը` նա իր էլեկտրոնային փոստի
հասցեի և գաղտնաբառի մատնանշմամբ մտնում է
իր սեփական էջը և մուտքագրում ցանկալի
փոփոխությունները: Դիմորդը բոլոր
փոփոխությունների հավաստումը կստանա
էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Եթե դիմորդը չի
ստանում տվյալ հաստատումն էլեկտրոնային
փոստով (ոչ «Inbox»-ում, ոչ էլ «junk»-ի կամ
«Spam»-ի բաժնում), նա, ամենայն
հավանականությամբ, չի ավարտել
փոփոխությունների իրականացումը (օրինակ` չի
սեղմել պահելու (Save) կոճակը):
Բողոքարկման դիմումների ընդունումն
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ավարտվելուց հետո դիմորդն այլևս չի կարողանա
փոխել ծրագրերի առաջնահերթությունների
ցանկը:

- Ավելացվե՞լ է արդյոք բարձրագույն ուսումնական
հաստատության կողմից նվազագույն
կոմպետենցիայի շեմը:

քաղաքներում. Բաթումի, Փոթի, Զուգդիդի,
Օզուրգեթի, Քութաիսի, Ախալցիխե, Գորի, Թբիլիսի,
Ռուսթավի, Թելավի, Խուլո:

Լրացուցիչ հրահանգները կտեղադրվեն
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի կայք-էջում` www.naec.ge:

- Կրթական ծրագիրն արդյոք նշե՞լ է հատուկ
պահանջներ:

Ո՞ր դեպքում չեղյալ կհամարվի դիմորդի հայտը:

Վճարման հնարավոր միջոցները և բանկային
ծառայությունների վճարը.
1) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ծառայությունների
կենտրոններ` 0.5 լարի:
2) ipay.ge կայք-էջում` 1 լարի:
3) «Այֆեյի» գործակալների ցանցում (Հանրային
ռեգիստրի գործակալություններում)` 0.5 լարի:
4) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ինքնասպասարկման
տերմինալով` 1 լարի:
5) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ինտերնետային
բանկինգի միջոցով. ibank.ge` 1 լարի:
Վճարման նշանակման մեջ պետք է մուտքագրվի
դիմորդի ազգանունը, անունը, անձնական համարը,
ինքնության վկայականի (կամ անձնագրի) սերիան
և համարը: Մեկ առարկայի քննությունը հանձնելու
արժեքն է 10 լարի: Արժեքը կարող է վճարվել
ինչպես դիմորդի, այնպես էլ այլ անձի կողմից, որը
վճարելիս կնշի դիմորդի համապատասխան
տվյալները:
Համազգային քննությունների արժեքն ավել կամ
սխալ վճարելու դեպքում, դիմորդը հայտագրման
ժամկետի ավարտից հետո մեկ ամսվա ընթացքում
իրավունք ունի լրացնելու, Կենտրոնի կողմից
սահմանված, գումարի վերադարձման մասին
հայտաձև (Կրթական ռեսուրս-կենտրոններում
կամ Գնահատման և քննությունների ազգային
կետրոնում): Կենտրոնի կողմից գումարները
հատկացվում են հայտերի ընդունման ավարտից
հետ ոչ ուշ, քան 1 ամսվա ընթացքում: Հայտաձևը և
մանրամասն տեղեկատվությունը կտեղադրվի
Կենտրոնի պաշտոնական կայք-էջում`
www.naec.ge:

- Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն
կողմից կրթական ծրագիր հանձնվելիք քննությանը
շնորհված գործակիցը:*
- Առարկաների առաջնահերթությունը:**
* Գործակիցների շնորհմամբ բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունը սահմանում
է կրթական ծրագրի համար ավել կամ
պակաս առաջնահերթություն ունեցող
քննական առարկաները (տե՛ս`
ընդունելություն): Մրցութային միավորները
հենց ըստ գործակիցների կհաշվարկվեն:
** Առարկաների առաջնահերթությունը
կնախատեսվի այն դեպքում, եթե երկու կամ
ավելի դիմորդներ կրթական ծրագրի համար
հատկացված տեղերի սահմանին միանման
մրցութային միավոր հավաքեն: Օրինակ,
կրթական ծրագրում կա 20 տեղ: Ակնհայտ է,
որ պետք է ընդունվեն 20 լավագույն
արդյունքներ ունեցող դիմորդները, սակայն
20-րդ տեղում են հայտնվել երկու ճիշտ
միանման մրցութային միավոր ունեցող
դիմորդներ: Այս դեպքում
նախապատվությունը կտրվի նրան, ով ավելի
բարձր գնահատում կունենա
առաջնահերթություն ունեցող քննությունից:
Պետք է նկատի ունենաք նաև.
- Կրթական ծրագրում եղած տեղերի քանակը:
- Կրթական ծրագրում ուսման վճարը:
- Կրթական ծրագրում ուսուցման լեզուն:
- Երկու կամ ավելի կամընտրական քննություն
նշելու դեպքում այդ քննությունների համար
սահմանված քվոտաները:

Դիմորդների հայտագրումը տեղի կունենա
փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 21-ը ներառյալ

- Թե որ քաղաքում է ընթանում ուսուցումն ըստ այս
կրթական ծրագրի:

Նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել
համազգային քննություններին, պետք է նշված
ժամկետում հայտագրվեն: Հայտագրման ժամկետը
լրանալուց հետո դիմորդներն այլևս չեն կարող
հայտագրվել:

- Որևէ ֆունկցիոնալ խախտման դեպքում
(շարժողական, լսողական, տեսողական և այլ)
լրացվում է հատուկ սյունակ: Բժշկի կողմից տրված
համապատասխան տեղեկանքը (ձև N100) դիմորդը
Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն
պետք է ներկայացնի մինչև հունիսի 20-ը:

Նկատի՛ ունեցեք.
• Չվստահե՛ք և չհայտնե՛ք էլեկտրոնային փոստով
ստացած Ձեր գաղտնաբառն ուրիշին: Բացառապես
Դուք եք պատասխանատու հայտագրման
թերթիկում նշված տվյալների ճշտության և
հետագայում նրանում իրականացված
փոփոխությունների համար:
• Աշխատեք հաճախակի ստուգել Ձեր տվյալները:
• Եթե Դուք լրիվ ընդհանուր կրթությունը
հավաստող փաստաթուղթը ստացել եք մինչև 2011
թվականը, ապա պարտավոր եք մինչև 2014
թվականի հունիսի 20-ը Գնահատման և
քննությունների ազգային կենտրոն ներկայացնել
լրիվ ընդհանուր կրթությունը հավաստող
փաստաթղթի պատճենը:
• Այն դիմորդները, ովքեր լրիվ ընդհանուր
կրթությունը ստացել են օտար երկրում, մինչև
օգոստոսի 10-ը կրթության ճանաչման
փաստաթուղթը պետք է ներկայացնեն
Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն:

- Մինչև քննությունները կամ քննությունների
ընթացքում վարակիչ հիվանդությունների
հայտնաբերման դեպքում, անհապաղ պետք է
տեղեկացվի Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնին գոնե մինչև քննությունների
սկսվելը, որպեսզի Կենտրոնը կարողանա
ապահովել նրանց համար հատուկ պայմանների
ստեղծումը:
- Մինչև քննությունները կամ քննությունների
ընթացքում դիմորդի ձերբակալման/
ազատազրկման դեպքն անհապաղորեն պետք է
տեղեկացվի Գնահատման և քննությունների
ազգային կենտրոնին, որպեսզի Կենտրոնն
ապահովի դիմորդի` քննությանը մասնակցելու
համար անհրաժեշտ համապատասխան
միջոցառումների իրականացում:

2014 թվականին Դուք կարող եք հայտ
ներկայացնել` միևնույն կամ տարբեր կրթական
հաստատությունների ակադեմիական և/կամ վրաց
լեզվի նախապատրաստական կրթական
ծրագրերում ուսումը շարունակելու նպատակով:

Հիշե՛ք, որ հայտագրումն ավարտվելուց հետո,
դիմորդն իրավունք չունի փոխելու հայտում
նշված տվյալները, բացառությամբ ծրագրերի
ցանկի և տեխնիկական տվյալների:
Համապատասխանաբար, ժամկետը լրանալուց
հետո Ձեր կողմից նշված քննությունները և
քննության լեզուն, ինչպես նաև քննական քաղաքը,
այլևս չեն փոխվի:

Հայտը լրացնելիս դիմորդները պետք է նկատի
ունենան.

Ո՞ր քաղաքներում կբացվեն քննական
կենտրոններ:

- Հավատարմագրվա՞ծ է արդյոք կրթական ծրագիրը
(չհավատարմագրված ծրագիրը չի
ֆինանսավորվում պետության կողմից):

2014 թվականին գոյություն ունեցած քննական
կենտրոններին կավելանա ևս մի քանիսը:
Քննական կենտրոններ կգործեն հետևյալ

Դիմորդի հայտը չեղյալ կհամարվի, եթե նա.
• Դիմում է գրել և պահանջել չեղյալ համարել
հայտը (դիմումին պետք է կցվի դիմորդի
ինքնության վկայականի պատճենը: Հայտագրման
ժամկետը լրանալուց հետո հայտը չեղյալ
համարելու դեպքում, վճարված գումարն այլևս չի
կարող վերադարձվել դիմորդին):
• Համապատասխան տարում չի կարողացել
հանձնել դպրոցի ավարտական քննությունները և
ստանալ լրիվ ընդհանուր կրթությունը հաստատող
վկայական:
• Մինչև 2014 թվականի հունիսի 20-ը չի
ներկայացրել լրիվ ընդհանուր կրթությունը
հաստատող փաստաթուղթ, որը ստացել է մինչև
2011 թվականը:
Քանի՞ քննություն է անհրաժեշտ հանձնել վրաց
լեզվի նախապատրաստական ծրագրում
ուսումնառությունը շարունակելու իրավունք ձեռք
բերելու համար:
Այն դիմորդները, ովքեր կհայտագրվեն այս կամ
այն բարձրագույն ուսումնական հաստատության
վրաց լեզվի նախապատրաստական ծրագրի
համար սահմանված տեղերի համար, պետք է
ընդհանուր ունակությունների թեստը հանձնեն
հայերեն կամ ադրբեջաներեն, իսկ աբխազալեզու
դիմորդները պետք է հանձնեն աբխազական լեզվի
քննություն և ընդհանուր ունակությունները
ռուսերեն: Այդ դիմորդները կմրցեն միմյանց հետ,
և ընդունվելու դեպքում կսովորեն 1 տարի (60
կրեդիտ) վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական ծրագրով:
Տվյալ ծրագիրն ավարտելուց և համապատասխան
հավաստագիր ստանալուց հետո ուսանողներն,
առանց լրացուցիչ քննության, ըստ իրենց
ընտրության, ուսումնառությունը կշարունակեն
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
բակալավրիատի (4 տարի - 240 կրեդիտ),
դիպլոմավորված ստոմատոլոգի (5 տարի - 300
կրեդիտ) կամ դիմպլոմավորված բժշկի կրթական
ծրագրով (6 տարի - 360 կրեդիտ): Վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրում ձեռք բերված
դրամաշնորհն անցնում է հաջորդ փուլի
ֆինանսավորման համար:
Վրաց լեզվի նախապատրաստական կրթական
ծրագրեր կարող են հանձնել միայն Վրաստանի
քաղաքացիները:
• Համազգային քննությունները միայն ընդհանուր
ունակությունների ադրբեջաներեն և հայերեն
լեզուներով (աբխազալեզու դիմորդների համար`
աբխազական լեզու և ընդհանուր ունակություններ
ռուսաց լեզվով) հանձնել ցանկացողները, որոնք
մտադիր են վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական ծրագրի անցմամբ սովորել
կատարողական կամ սպորտային կրթական
ծրագրերում, պարտավոր են մինչև համազգային
քննությունն անցնել համապատասխան մրցույթ`
արվեստի կամ սպորտային բարձրագույն
ուսումնական հաստատության կողմից
սահմանված կարգով:
• Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրի
հետ մեկտեղ, դիմորդները (Վրաստանի
քաղաքացիները) իրավունք ունեն վարկանշային
ցանկում նշել վրաց լեզվի նախապատրաստական
կրթական ծրագիրը: Այս դեպքում դիմորդները
հանձնում են այդ ակադեմիական ծրագրի համար
սահմանված բոլոր քննությունները:

Պետական ուսումնական դրամաշնորհի
տրամադրման կարգը
Ինչպե՞ս է տրամադրվում պետական ուսումնական
դրամաշնորհը ակադեմիական կրթական ծրագրի
համար: Համազգային քննությունների հիման վրա
պետական դրամաշնորհ ստանալու իրավունք ունեն
Վրաստանի քաղաքացիները: 2014 թվականին
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կտրվեն 100 %-անոց, 70%-անոց և 50 % -անոց
դրամաշնորհներ:

ուսումնական հաստատության կողմից
սահմանված մրցույթը:

Պետական դրամաշնորհ չի տրվում.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները,
մինչև Համազգային քննությունների սկսվելը,
կանցկացնեն հատուկ ստեղծագործական և
սպորտային տուրեր (մրցույթ) և համապատասխան
միավորներով կգնահատեն դիմորդներին: Տուրերի
և մրցույթի անվանումները և դրանց անցկացման
ժամկետների և ընթացակարգերի մասին
տեղեկատվությունը կհրապարակեն իրենք`
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները:
Տվյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի նաև
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի կայք-էջում:

• Այն անձանց, ովքեր կընդունվեն
չհավատարմագրված ծրագրեր:
• Այն անձանց , ովքեր պետական ուսումնական
դրամաշնորհ մեկ անգամ ստացել են բակալավրի,
դիպլոմավորված բժշկի/ստոմատոլոգի (վրաց
լեզվի նախապատրաստական) կրթական
ծրագրերում:
• Այն անձանց , ովքեր հավաքել են պետական
ուսումնական դրամաշնորհի համար բավարար
միավորներ, սակայն չեն ստացել 2014 թվականին
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում
սովորելու իրավունք:
• Այն անձանց , ովքեր չեն հաղթահարել
նվազագույն կոմպետենցիայի շեմը քննական
քարտում մատնանշված բոլոր քննություններից
(ասվածը չի տարածվում վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրի վրա):
Այն դիմորդը, որը նախորդ տարիներին
դրամաշնորհ է ձեռք բերել ակադեմիական
կրթական ծրագրերի կամ վրաց լեզվի
նախապատրաստական ծրագրի համար, սակայն
չի ընդունվել բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն` ուսումը շարունակելու
նպատակով, մինչև օգոստոսի 1-ը պետք է դիմի
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոն և հայտնի, որ ինքը չի օգտագործել
նախորդ տարիներին ձեռք բերած դրամաշնորհը:
Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրի
համար պետական ֆինանսավորման կարգը.
Ակադեմիական բարձրագույն կրթական ծրագրերի
համար պետական ուսումնական դրամաշնորհը
տրամադրվում է ըստ բոլոր քննությունների (3
պարտադիր և մեկ կամընտրական առարկաների)
արդյունքների: Այն դիմորդը, ով հանձնում է
արվեստի ծրագիր և ցանկանում է մասնակցել
պետական ուսումնական դրամաշնորհի մրցույթի,
անպայման պետք է հանձնի չորրորդ քննությունը
(կամընտրական քննությունների բաժնից (բլոկից)
ցանկացածը):
Ինչպե՞ս է տրամադրվում պետական ուսումնական
դրամաշնորհը վրաց լեզվի նախապատրաստական
ծրագրի համար:
Պետական ֆինանսավորումը (100 %-ի չափով),
հատուկ այս ծրագրի համար տրամադրված
գումարի շրջանակներում, տրամադրվում է
ընդհանուր ունակությունների քննության
արդյունքների հիման վրա: Վարկանշային ցուցակը,
ըստ քննության լեզվի, կազմվում է ընդհանուր
ունակությունների արդյունքների հիման վրա
(օրինակ, նրանց համար, ովքեր քննությունը հայոց
լեզվով են հանձնել, կազմվում է առանձին
վարկանշային ցուցակ: Նմանապես է կազմվում
ցուցակը նրանց համար, ովքեր քննությունը
հանձնել են ադրբեջանական լեզվով):

Քննական գործընթացը
Որտե՞ղ են դիմորդները ստանում քննական
թերթիկները:
Ավարտական դասարանի աշակերտները
քննաթերթիկներն անմիջապես դպրոցներում
կստանան, իսկ դպրոցն ավարտած դիմորդները
հայտագրման ժամանակ իրենք կընտրեն
քննաթերթիկը ստանալու վայրը`
համապատասխան ցանկից: Քննաթերթիկի վրա
նշված կլինի քննական կենտրոնը, յուրաքանչյուր
քննության օրը և գրանցումը սկսվելու ժամանակը:
Քննաթերթիկը, ինքնության վկայականի հետ, կլինի
դիմորդի անցաթուղթը ամբողջ քննական
գործընթացի ժամանակամիջոցում:
Որտե՞ղ և ե՞րբ կանցնեն դիմորդները արվեստի և
սպորտի տուրերը, նաև ռազմական բարձրագույն

քննությունից ստացած գնահատականը
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի տնօրենի կողմից սահմանված
ժամկետներում: Այս դեպքում նա պետք է լրացնի
բողոքարկման դիմում: Դիմումը լրացնելու
իրավունք ունի միայն դիմորդը: Բողոքարկման
դիմումը համացանցով լրացնելու համար
անհրաժեշտ ընթացակարգերը բնութագրված
կլինեն հետևյալ կայքերում` www.naec.ge;
Online.naec.ge:
Բողոքարկման դիմումի քննարկման արժեքը
սահմանվում է 50 լարիի չափով (մեկ առարկայի
համար):
Վճարման հնարավոր միջոցները և բանկային
ծառայությունների վճարները.

Ի՞նչ պետք է ունենա դիմորդը քննության
ներկայանալիս:

1) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ծառայությունների
կենտրոններ` 0.5 լարի:

- Քննաթերթիկ:

2) ipay.ge կայքում` 1 լարի:

- Ինքնությունը հավաստող վկայական:

3) «Այֆեյի» գործակալների ցանցում (Հանրային
ռեեստրի գործակալություններում)` 0.5 լարի:.

Ինչպե՞ս է ընթանում քննական գործընթացը:

4) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ինքնասպասարկման
տերմինալով` 1 լարի:

Դիմորդը ներկայանում է քննաթերթիկում նշված
քննական կենտրոն` նշված ժամանակին:
Գրանցում անցնելուց հետո զբաղեցնում է
համապատասխան սեկտորում իր համար
հատկացված տեղը: Նախքան աշխատել սկսելը,
դիմորդները պետք է համոզվեն, որ թեստը
վնասված չէ, նրանից էջեր չեն պակասում և
հստակ ընթեռնելի են: Դիմորդը թեստի հետ
կստանա պատասխանների թերթիկ:
Անանունության ապահովման նպատակով, նրա
վրա կփակցվի անհատական շտրիխ-կոդ, հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի պատասխանների
թերթիկի անվնաս լինելուն: Չի կարելի դրանք
ծալել կամ ճմրթել, որևէ գրառում անել դրանց վրա
(որը չի վերաբերում թեստային հարցերի
պատասխանին): Ստուգվում է միայն
պատասխանների թերթիկը: Չվնասված թեստի և
պատասխանների թերթիկի ստացումը
դիմորդները ստորագրությամբ կհաստատեն
սեկտորի քննաթերթիկում: Նախքան քննության
սկսվելը դիմորդներին կծանոթացնեն իրենց
իրավունքները, պարտականությունները,
հրահանգները, ինչից հետո կսկսվի քննության
ժամանակի հաշվարկը: Բոլոր քննական
սեկտորներում տեղադրված կլինի տեսախցիկ,
կձայնագրվի ամբողջ քննական գործընթացը և
կստեղծվի տեսաարխիվ: Քննական ժամանակը
սպառվելու կամ դիմորդի կողմից աշխատանքը
շուտ ավարտելու դեպքում, կուրատորը ստուգում
է դիմորդի թեստի տետրի, պատասխանների
թերթիկի և շտրիխ կոդի անվնաս լինելը, ինչը
դիմորդը ստորագրությամբ հաստատում է
սեկտորի քննական թերթիկում, ապա աշխատանքը
հանձնում է կուրատորին: Սրանով քննական
գործընթացն ավարտված է: Պատասխանների
թերթիկները վերջին դիմորդի ներկայությամբ
կնքվում է և ուղարկվում Գնահատման և
քննությունների ազգային կենտրոն:
Ինչպե՞ս պետք է վարվի դիմորդը, եթե համարում է,
որ քննության ընթացքում իր հանդեպ խախտվել են
սահմանված կանոնները կամ ընթացակարգերը:
Այս դեպքում դիմորդները մինչև քննության օրվա
ժամը 21:00-ը, դիմում պետք է ներկայացնեն
(ընթացակարգային բողոքարկում) այն քննական
կենտրոնի վարչությանը, որտեղ հանձնել են
քննությունը: Դիմումը բողոքարկման
հանձնաժողովին կփոխանցվի 24 ժամվա
ընթացքում, և կքննարկվի հնգօրյա ժամկետում:
Դիմողը պատասխանը կիմանա քառօրյա
ժամկետում:

Բողոքարկում
Ինչպե՞ս է տեղի ունենում բողոքարկման դիմումի
ներկայացումը:
Եթե դիմորդը դժգոհ է ստացած միավորներից, նա
կարող է բողոքարկել առանձին առարկայի

5) «Սաքարթվելոս բանկի»-ի ինտերնետային
բանկինգի միջոցով. ibank.ge` 1 լարի:
Վճարման նշանակման մեջ պետք է մուտքագրվի
դիմորդի ազգանունը, անունը, անձնական համարը,
ինքնության վկայականի (կամ անձնագրի) սերիան
և համարը: Դիմումի մեջ պետք է նշվեն այն
հանձնարարությունների համարները, որոնց
գնահատականի հետ դիմորդը համաձայն չէ: Եթե
դիմումի մեջ նշված չլինեն առաջադրանքների
համարները, բողոքարկման հանձնաժողովը
իրավասու է ամբողջությամբ ստուգելու
աշխատանքը: Ուղղելու ժամանակ կստուգվի
ամբողջությամբ առաջադրանքը և ոչ թե
առաջադրանքի յուրաքանչյուր չափանիշը
(ենթաառաջադրանքը):
Բողոքարկման հանձնաժողովը որոշում է
կայացնում բողոքարկման դիմումը ստանալուց
հետո 20 -օրյա ժամկետում: Բողոքարկման
հանձնաժողովի որոշումը կհրապարակվի
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի պաշտոնական կայքում: Եթե
բողոքարկման հետևանքով փոխվի աշխատանքի
գնահատականը, Համազգային քննությունների
վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո,
մեկ ամսվա ընթացքում դիմորդը պետք է լրացնի
գումարը վերադարձնելու պահանջի դիմումը
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնում, որտեղ կիմանա գումարը ստանալու
ժամանակը և վայրը:
Դիմորդները որտե՞ղ կարող են ստանալ
տեղեկատվություն ընդունվելու և պետական
ֆինանսավորում ձեռք բերելու մասին:
Դիմորդները ընդունվելու և պետական
ուսումնական դրամաշնորհ ձեռք բերելու մասին
տեղեկատվությունը կիմանան Գնահատման և
քննությունների ազգային կենտրոնի կայքում
(www.naec.ge, online.naec.ge), ինչպես նաև կարճ
տեքստային հաղորդագրություններով:

Ձեզ հաջողությո՛ւն ենք մաղթում

Կոնտակտային տեղեկություններ.
Գնահատման և քննությունների ազգային
կենտրոնի թեժ գիծ` 2 47 33 33.
Կայք-էջ` www.naec.ge
Էլեկտրոնային փոստ` pr@naec.ge
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Hörmətli abituriyentlər!
Vahid Milli imtahanlara hazırlığı və onların
keçirilməsini təmin edən Qiymətləndirmə və
İmtahanların Milli Mərkəzi sizin üçün 2014‐cü ili
imtahanları haqqında mühüm məlumatı təqdim edir.
2014 –cü ilin Vahid milli imtahanları üçün bir neçə
mühüm yenilik nəzərə alınmışdır:
 Xarici dil üzrə testə dinləmə tapşırığı əlavə edilmişdir.
Dinləmə tapşırığı 4 dialoq və 4 mətndən ibarətdir. Hər bir
məsələni yalnız bir sual müşaiyət edir. Dinləmə
tapşırığının tam müddəti təxminən 8‐10 dəqiqədir.
Dinləmə zamanı abituriyentlərə qulaqcıqlar lazım
olmayacaqdır. Şöbədə 15 abituriyentin hamısı eyni
tapşırığı yerinə yetirəcəkdir. Bu tapşırıq səs gücləndirən
vasitəsilə dinləniləcəkdir. Tapşırığın maksimum
qiymətləndirməsi 8 baldır.

(qeydiyyat) vəsiqəsi/pasportu olmalı, eləcə də
imtahanlarda iştirakın ödəniş haqqını keçirməlidir (ödəniş
formaları aşağıda təsvir edilmişdir).

etdikdə abituriyent yalnız proqramın kodunu göstərir, ali
müəssisənin və proqramın adını isə sistem özü müvafiq
sətirdə yazır).

1. Abituriyentin elektron poçt ünvanı olmalıdır (və ya
onu açmalıdır).

9. Lazımi sətirlər doldurulduqdan və veriləsi fənlərin
siyahısı göstərildikdən sonra abituriyent elektron poçtla
ismarıc alacaqdır ki, qeydiyyatı, eləcə də onun tərəfindən
seçilən proqramların siyahısını nailiyyətlə keçmişdir.

2. Abituriyent internetlə qeydiyyatdan (həm məktəb
şagirdi, eləcə də məktəb məzunu və ya ekstern)
www.naec.ge və ya online.naec.ge internet səhifəsindən
keçir.
3. Göstərilən ünvana daxil olduqdan sonra abituriyent
xüsusi sahədə elektron poçtunu göstərir, onun vasitəsilə
parol alır, istifadəçinin adı ilə (elektron poçt ünvanı) və
aldığı parol ilə qeydiyyat proqramına daxil olur.

Müvafiq olaraq, xarici dilin imtahan vaxtı da uzadılmışdır.
Testi yerinə yetirmək üçün abituriyentlərə 2 saat və 30
dəqiqə vaxt veriləcəkdir.
Eləcə də eyni testdə 2‐ballıq suallar yoxdur. Bütün
tapşırıqlar, yazılı tapşırıqdan əlavə, 1 baldır. Testin
maksimum balı 100‐dür.
Xarici dil testinə yazılı tapşırıq əlavə edilmişdir.
Abituriyentdən məktubu və ya ərizəni oxumaq və qısa
məktub yazmaq tələb olunur.

Ödənişin mümkün vasitələri və bank xidmətinin
ödənişləri:
1) Gürcüstan bankının servis‐mərkəzləri ‐ 0,5 lari;
2) ipay.ge internet səhifəsində ‐ 1 lari;
3) ,,İpay‘‘ agentlərinin şəbəkəsində (İctimai Reyestrin
agentliklərində) ‐ 0.5 lari;
4) „Gürcüstan bankının“ öz‐özünə xidmət terminal ilə ‐ 1
lari;
5) Gürcüstan bankının internet bankinq vasitəsi ilə ‐
ibank.ge ‐ 1 lari.

 2014‐cü ildən seçim fənlərinə təsviri və tətbiqi
incəsənət əlavə edilir. Əgər ali təhsil müəssisəsi
incəsənətin bu imtahanını hər hansı bir proqrama qəbul
üçün icbari elan edərsə (yalnız bir seçimli imtahanını
göstərərsə), o zaman abituriyent məcburdur ki, seçim
fənni kimi təsviri və tətbiqi incəsənəti göstərsin.
Ø
 İmtahanın maksimum vaxtı 3 saat və 30
dəqiqədir, mətnin maksimum balı 70‐dir, minimum bilgi
səddini aşmaq üçün abituriyent 18 bal toplamalıdır (25%‐
dən artıq).

• Müxtəlif variantda aldıqları ballar bərabərləşdirildikdən
sonra səddi aşan abituriyentlər məlum olurlar. Bu
dəyişiklik nəticəsində aldıqları ballarla səddi çox keçən
abituriyentlərdən başqa səddi aşmaq şansını nisbətən
mürəkkəb variant yerinə yetirəcək və səddə yaxın balı ala
biləcək abituriyentlər də saxlayacaqlar.
• Yalnız seçim cavabları olan tapşırıqlardan ibarət testdə
(məs., ümumi bacarıqlar) minimum bilgi səddi elə
müəyyənləşdiriləcəkdir ki, düzgün cavabların təsadüfi
tapılma səddinin aşılması ehtimalı minimum olsun.
 Ümumi bacarıqlar imtahanında minimum bilgi səddi 20
baldan 23 bala qədər artacaqdır – ötən illərdə
müsabiqədə iştirakı davam etdirmək üçün abituriyent
ümumi bacarıqlarda 21 bal, 2014‐cü ildən isə minimum
olaraq 24 bal və ya ona bərabər balı toplamalıdır.
 Bu il də dövlət bakalavriatın müəyyən istiqamətlərini
maliyyələşdirəcəkdir (müvafiq proqramlara qəbul
olunanlar pulsuz təhsil alacaqlar). Təhsil ocaqlarının və
istiqamətlərin (proqramların) siyahısı təsdiq olunan kimi
Təhsil və Elm Nazirliyinin (www.mes.gov.ge) və
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzin
(www.naec.ge) internet səhifələrində dərc olunacaqdır.

Vahid milli imtahanlar üçün qeydiyyat

2014‐cü ildə də abituriyentlər tərəfindən seçilən
proqramların sayı məhdud olmayacaqdır, abituriyent
apelyasiya ərizəsinin qəbulunun sonuna qədər bir neçə
dəfə öz seçimini dəyişə bilər (proqramların əsas
siyahısını) ‐ o, öz elektron poçtunun ünvanı və parolunu
göstərməklə öz səhifəsinə girir və istədiyi dəyişikliyi
əlavə edir. Abituriyent bütün dəyişikliklərin təsdiqini
elektron poçt vasitəsilə alır. Əgər abituriyent elektron
poçtla qeyd edilən təsdiqi ala bilmirsə (nə “inbox”‐da və
nə də “junk”yaxud da “spam” hissəsində), o zaman
ehtimal ki, dəyişiklikləri başa çatdırmamışdır (məs.,
saxlama düyməsini sıxmamışdır).
Apelyasiya ərizəsinin alınması bitdikdən sonra
abituriyent proqramların əsas siyahısını dəyişə
bilməyəcəkdir!
Əlavə təlimatlar Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
mərkəzinin www.naec.ge internet səhifəsində
yerləşdiriləcəkdir.

İngilis dili testində dəyişikliklər edilmişdir. 3‐cü tapşırıq
(başlığın uyğunlaşdırılması) yeniləşdirilmiş forma ilə
təqdim edilmişdir; abituriyentdən mətni sualları oxumaq
və bu sualların cavabı verilən mətnin abzasını göstərmək
tələb olunur.

 Vahid milli imtahanlarda səddi aşmanın yeni yanaşma
layihəsi işlənib hazırlandı:

10. Abituriyentə fotoşəkil çəkdirmək və onu yükləmək
lazım gəlməyəcəkdir.İmtahan kartoçkasını hazırladıqda
sistem Vətəndaşlıq Reyestrinin bazasında mövcud
fotoşəkildən istifadə edəcəkdir.

4. Abituriyent xüsusi sahədə 11 işarəli şəxsi nömrəni və
vətəndaşlığı göstərir. Əgər aplikant Gürcüstan vətəndaşı
deyilsə, o zaman əlavə olaraq xüsusi sahələri doldurur.
Əgər abituriyent Gürcüstan vətəndaşıdırsa, proqram
avtomatik olaraq ekrana İctimai Reyestrdə mövcud olan
məlumatları çıxarır və bundan sonra aplikant müvafiq
sahələri doldura və veriləsi imtahanları seçə bilər.
5. Sistem avtomatik olaraq ödəniş haqqında məlumatı
yoxlayır (əgər ödəniş təsdiq olunmazsa, o zaman
abituriyent ekranda müvafiq ismarıcı görür).
6. Abituriyent növbəti sahələri görür: şagirdin statusu,
imtahan kartoçkasını harada almaq istədiyini (əgər
abituriyent məktəbi bitirmişdirsə), imtahan şəhərini, əlaqə
telefonunu və ana dilini.
7. Abituriyent neçə imtahanın ödənişini keçirdiyi sayda
imtahanı işarələməlidir. Abituriyent imtahanı seçdikdə
imtahan dilinə diqqət yetirməlidir (məs., tarix rus dilində
və ya coğrafiya gürcücə).
8. İmtahanları işarələdikdən sonra abituriyent təhsil
proqramlarının reytinq siyahısını tərtib etməlidir
(apelyasiya ərizəsinin alınması bitənə qədər. Siyahını tərtib

Ödənişin təyinatında abituriyentin soyadı, adı, şəxsi
nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin (ya pasportun) seriyası və
nömrəsi yazılmalıdır. Bir fənnin imtahan qiyməti 10 laridir.
Ödənişi həm abituriyent və eləcə də abituriyentin müvafiq
göstəricilərini qeyd edə bilən başqa şəxs də edə bilər.
Vahid milli imtahanların ödəniş qiymətinin həddən artıq
və ya yanlış ödənildiyi halda, abituriyent qeydiyyat
müddəti bitdikdən bir ay ərzində məbləğin qaytarılması
haqqında Mərkəz tərəfindən təyin edilən ərizə formasını
(maarif resurs‐mərkəzində və ya Qiymətləndirmə və
İmtahanların Milli Mərkəzində) doldurmaq hüququna
malikdir. Mərkəz tərəfindən məbləğ ərizənin qəbul
edildiyindən ən azı bir ay ərzində veriləcəkdir. Ərizə
forması və ətraflı məlumat Mərkəzin www.naec.ge rəsmi
internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.

Abituriyentlərin qeydiyyatı fevralın 20‐dən
martın 21‐i daxil olmaqla aparılır.
Vahid Milli imtahanlarda iştirak etmək istəyənlər qeyd
edilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra abituriyentlər
qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər.
Nəzərə alın:
• Elektron poçt vasitəsilə aldığınız parolu başqalarına
etibar etməyin. Yalnız siz qeydiyyat anketində göstərilən
məlumatlatın düzgünlüyündə və sonralar onda edilən
dəyişikliklərdə məsuliyyət daşıyırsınız;

Abituriyentlər qeydiyyatdan harada və nə vaxt keçirlər?
2014 –ci ildə abituriyentlər qeydiyyatdan yalnız internet
vasitəsilə Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
Mərkəzinin internet səhifəsində keçə bilərlər
(www.naec.ge; online.naec.ge);

• göstəricilərinizi tez‐tez yoxlamağa çalışın;

İnternet vasitəsilə qeydiyyat:

• Tam ümumi təhsili xarici ölkədə alan abituriyentlər
təhsilin tanınma sənədini avqustun 10‐a qədər

İnternet vasitəsilə qeydiyyat üçün abituriyentin şəxsiyyət

• əgər siz tam ümumi təhsili təsdiqləyən sənədi 2011‐ci
ilə qədər almısınızsa, o zaman 2014‐cü ilin iyunun 20‐ə
qədər Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə
tam ümumi təhsili təsdiqləyən sənədin surətini təqdim
etməlisiniz.
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Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli mərkəzinə təqdim
etməlidirlər.
2014‐cü ildə eyni və ya müxtəlif təhsil müəssisəsinin
akademik və ya gürcü dilində hazırlıq təhsil proqramlarına
təhsillərini davam etdirmək üçün ərizə verə bilərsiniz.
Ərizəni doldurduqda abituriyent nəzərə almalıdır:
– təhsil proqramı akreditasiyadan keçmişdirmi
(akreditasiya olunmamış proqram dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilmir);
– ali təhsil müəssisəsi tərəfindən minimum bilgi səddi
artmışdırmı və ya yox;
– təhsil proqramı xüsusi tələblər göstərmişdirmi;
– ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təhsil proqramı üzrə
veriləsi imtahan üçün təsis edilən koefisient*;
– fənlərin prioriteti.**
* Koefisientlər təsis etməklə ali təhsil müəssisəsi təhsil
proqramı üçün az‐çox əsas olan imtahan fənlərini
müəyyənləşdirir (baxın, qəbul olma). Müsabiqə balları məhz
koefisientlərə əsasən hesablanır.
** Fənlərin prioriteti o halda nəzərə alınır, əgər iki və ya
daha artıq abituriyent təhsil proqramı üçün ayrılan yer üçün
eyni müsabiqə balını toplamışdır.
Məsələn: konkret təhsil proqramında 20 yer var, əlbəttə ki,
ən yaxşı nəticəsi olan 20 abituriyent qəbul olunmalıdır,
amma 20‐ci mövqeyə iki düz eyni müsabiqə balı olan
abituriyent çıxdı. Bu halda üstünlük ona verilir, kim ki
prioritet imtahanında daha yüksək qiymətləndirmə almışdır.

Eləcə də nəzərə almaq lazımdır:
– təhsil proqramında olan yerlərin sayı;
– təhsil proqramında təhsilin qiyməti;
– təhsil proqramında təlimin dili;
– iki və ya artıq seçim imtahanın göstərildiyi halda bu
imtahanlar üçün təsis olan kvotalar;
– əgər hər hansı bir şəhərdə bu təhil proqramına əsasən
təhsil davam etdirilirsə;
– hər hansı bir funksional pozuntu halında (hərəki,
dinləmə, görmə və s.) xüsusi qrafa doldurulur. Həkim
tərəfindən verilən müvafiq arayışı (Forma 100) abituriyent
Qymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə iyunun
20-ə qədər təqdim etməlidir:
– İmtahanlara qədər və ya imtahanlar müddətində dərhal
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə və ya
İmtahanlar Mərkəzinə imtahanlar başlayana qədər xəbər
verməlidir ki, Mərkəz onlar üçün xüsusi şərtlər yarada
bilsin;
– İmtahanlara qədər və ya imtahanlar müddətində
abituriyentin saxlanıldığı/həbsə alındığı halda dərhal
Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinə və ya
İmtahanlar Mərkəzinə xəbər verməlidir ki, Mərkəz
abituriyentin imtahana buraxılması üçün müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.
Unutmayın ki, qeydiyyat bitdikdən sonra abituriyentin
hüququ yoxdur ki, ərizədə göstərilən məlumatları
dəyişdirsin, proqramların siyahısı və texniki
göstəricilərdən başqa. Müvafiq olaraq qeydiyyat
müddəti bitdikdən sonra sizin tərəfinizdən göstərilən
imtahanlar və imtahan dili, eləcə də imtahan verildiyi
şəhər dəyişilməyəcəkdir!
İmtahan mərkəzləri hansı şəhərlərdə açılacaqdır?
2014-ci ildə mövcud imtahan mərkəzlərinə bir neçəsi
əlavə ediləcəkdir. İmtahan mərkəzləri növbəti şəhərlərdə
fəaliyyət göstərəcəkdir: Batumi, Poti, Zuqdidi, Ozurqeti,
Kutaisi, Axalsixe, Qori, Tbilisi, Rustavi, Telavi, Xulo.
Hansı halda abituriyentin ərizəsi ləğv ediləcəkdir?
Abituriyentin ərizəsi ləğv ediləcəkdir, əgər o:
– ərizə yazıb ərizənin ləğv edilməsini tələb etmişdir
(ərizəyə abituriyentin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti əlavə
olunmalıdır. Qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra ərizə ləğv
edildiyi halda, ödənilmiş pul abituriyentə geri
qaytarılmayacaqdır);
– müvafiq ildə məktəbin buraxılış imtahanını verə
bilməmişdir və tam ümumi təhsili təsdiq edən attestatı ala
bilməmişdir;
– 2014-ci ilin iyunun 20-ə qədər 2011-ci ilə qədər aldığı

tam ümumi təhsili təsdiq edən sənədi təqdim edə
bilməmişdir.
Gürcü dilində hazırlıq proqramı üzrə təhsili davam
etdirmək hüququnu əldə etmək üçün bir neçə imtahan
vermək vacibdirmi?
Bu və ya digər ali təhsil müəssisəsinin gürcü dili üzrə
hazırlıq proqramı üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərə
qeydiyyatdan keçən abituriyentlər erməni və ya
Azərbaycan dillərində ümumi bacarıqlar imtahanını
verməlidirlər, abxazdilli abituriyentlər isə abxaz dili
imtahanını və ümumi bacarıqları rus dilində verməlidirlər.
Bu abituriyentlər bir-biri ilə rəqabət aparacaq və qəbul
olunduqları halda, gürcü dili üzrə hazırlıq təhsil
proqramında 1 il (60 kredit) təhsil alacaqlar. Bu proqram
bitdiyi və müvafiq sertifikat əldə edildiyi halda, tələbələr
əlavə imtahan xaricində öz seçimlərinə uyğun olaraq
təhsillərini ali məktəbin bakalavriat (4 il – 60 kredit) təhsil
proqramında davam etdirəcəklər, diplomlu stomatoloqun
(5 il – 300 kredit) və ya diplomlu tibb işçisinin təhsil
proqramı ilə (6 il – 360 kredit). Gürcü dilində hazırlıq
proqramında əldə edilmiş qrant növbəti mərhələnin
maliyyələşdirilməsinə keçir.
Gürcü dilində hazırlıq proqramlarına yalnız
Gürcüstan vətəndaşları qəbul oluna bilərlər.
• Vahid Milli imtahanları yalnız ümumi bacarıqları
azərbaycandilli və ermənidilli testlərin (abxazdillilər üçün
abxaz dili və ümumi bacarıqlar – rus dilində) nəticəsində
vermək istəyənlər və gürcü dilində hazırlıq təhsil
proqramını verməklə təhsillərini ifaçılıq və ya idman təhsil
proqramında davam etdirənlər Vahid milli imtahanlara
qədər incəsənət və ya idman ali təhsil müəssisələri
tərəfindən təyin edilən qayda ilə müvafiq müsabiqəni
keçməlidirlər.
• akademik ali təhsil proqramı ilə birlikdə abituriyentlərin
(Gürcüstan vətəndaşlarının) hüquqları var ki, reytinq
siyahısında gürcü dilində hazırlıq təhsil proqramını
göstərsinlər. Bu halda, abituriyentlər bu akademik proqram
üçün müəyyənləşdirilmiş imtahanı verirlər.

Dövlət təhsil qrantının verilmə qaydası
Akademik təhsil proqramı üzrə dövlət təhsil qrantı necə
verilir? Vahid Milli imtahanların əsasında Gürcüstan
vətəndaşının dövlət təhsil qrantını tapmaq hüququ var.
2014-cü ildə 100%-lik, 70%-lik və 50%-lik təhsil qrantları
verilir.
Dövlət təhsil qrantı verilmir:
• qeyri-akreditasiyalı proqramlara qəbul edilən
şəxslərə;
• bakalavriat, diplomlu tibb işçisi/stomatoloq (gürcü
dilində hazırlığın) təhsil proqramında bir dəfə dövlət
təhsil qrantı almış şəxslərə;
• dövlət təhsil qrantının qazanılması üçün kifayət qədər
bal toplayan, lakin 2014-cü ildə ali təhsil müəssisəsində
təhsil hüququnu qazana bilməyən şəxslərə;
• İmtahan kartoçkasında göstərilən bütün
imtahanlarda minimal bilgi səddini aşa bilməyən
şəxslərə (qeyd edilən gürcü dilində hazırlıq
proqramına aid deyil).
Akademik təhsil proqramı və gürcü dilində hazırlıq
təhsil proqramı üzrə qrant əldə edən, amma təhsilini
davam etdirmək məqsədilə ali təhsil müəssisəsinə qəbul
olunmayan abituriyent avqustun 1-ə qədər
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinə ərizə
ilə müraciət etməlidir ki, ötən illərdə əldə etdiyi
qrantdan istifadə etməmişdir.
Akademik ali təhsil proqramı üzrə dövlət
maliyyələşdirməsi qaydası:
Akademik ali təhsil proqramlarına dövlət təhsil qrantı hər
imtahanın (3 icbari və bir seçimli fənnin) nəticəsinə
əsasən verilir.
İncəsənət proqramına imtahan verən və dövlət təhsil
qrant müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyent
mütləq dördüncü imtahanı verməlidir (seçimli imtahanlar
blokundan hər hansı birini)
Gürcü dilində hazırlıq proqramları üzrə dövlət təhsil
qrantı necə verilir?

Dövlət maliyyələşdirməsi (100% dəyəri ilə), xüsusilə bu
proqramlar üçün ayrılmış məbləğ çərçivəsində, ümumi
bacarıqlaırn nəticələrinin əsasında verilir. İmtahan dilinə
əsasən, reytinq siyahısı ümumi bacarıqların nəticəsinin
əsasında tərtib olur (məs., erməni dilində imtahan
verənlər üçün ayrıca reytinq siyahısı tutulacaqdır.
Azərbaycan dilində imtahan verənlər üçün də analoji
siyahı tutulacaqdır).

İmtahan prosesi
Abituriyentlər imtahan kartoçkalarını haradan ala
bilərlər?
Buraxılış sinfinin şagirdləri imtahan kartoçkalarını
bilavasitə məktəblərdə alacaqlar, məktəbi bitirmiş
abituriyentlər isə qeydiyyat zamanı müvafiq siyahıdan
kartoçkaların alınma yerini seçirlər. Kartoçkada İmtahan
mərkəzi, hər bir imtahanın tarixi və qeydiyyatın başlandığı
vaxt göstəriləcəkdir.
Abituriyentlər incəsənət və idman turlarını, eləcə də ali
hərbi təhsil müəssisəsi tərəfindən təyin edilən
müsabiqəni nə vaxt və harada keçəcəklər?
Ali təhsil müəssisələri Vahid Milli imtahanların
başlanılmasına qədər xüsusi yaradıcılıq və idman turlarını
(müsabiqəni) keçirir və müvafiq ballarla abituriyentləri
qiymətləndirirlər. Turların və müsabiqənin adları və
onların müddətləri və prosedurları haqqında məlumatı ali
təhsil müəssisələrinin özləri dərc edəcəklər. Qeyd edilən
məlumat Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli
Mərkəzinin internet səhifəsində də yerləşdiriləcək.
Abituriyent imtahana gələndə özü ilə nə gətirməlidir?
– İmtahan kartoçkasını;
– şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə ilə.
İmtahan prosesi necə davam edir?
Abituriyent kartoçkada göstərilən imtahan mərkəzinə gəlir,
göstərilən vaxtda. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra onun
üçün nəzərdə tutulan yeri müvafiq şöbədə tutur. İşə
başlayana qədər abituriyentlər əmin olmalıdırlar ki, test
zədələnməyibdir, səhifələr azdır və aydın şəkildə
oxunur.Testlə birlikdə abituriyent cavabların vərəqini alır.
Anonimliyi təmin etmək üçün ona fərdi ştrixkod
yapışdırılır; xüsusi diqqət cavabların vərəqinin
zədələnmədiyinə yetirilməlidir. Onları qatlamaq və ya
əzmək olmaz, hər hansı bir qeydləri aparmaq (hansı ki
testin suallarına cavaba aid deyil). Yalnız cavabların
vərəqində düzəlişlər edilir! Zədələnməmiş testin və
cavabların vərəqinin alınmasını abituriyentlər şöbənin
cədvəlində imza ilə təsdiq edirlər: imtahan başlayana
qədər abituriyentlərə onların hüquq-vəzifələrini tanış
etdilər və bundan sonra imtahan vaxtının hesablanması
başlanır; bütün imtahan şöbəsinə videokamera quraşdırılır,
tam imtahan prosesi və videoarxiv yazılır; imtahan vaxtı
bitdikdən və ya abituriyent tərəfindən işin vaxtından əvvəl
bitirdiyi halda, kurator abituriyentin test dəftərinin,
cavablar vərəqinin və ştrixkodun zədələnməməsini
yoxlayır, bunu da abituriyent cədvəldə imzası ilə
təsdiqləyir və bundan sonra kurator işi təhvil götürür;
imtahan prosesi bununla başa çatır. Cavablar vərəqi son
abituriyentin iştirakı ilə möhürlənir və Qiymətləndirmə və
İmtahanlar Mərkəzinə göndərilir.
Əgər abituriyent hesab edirsə ki, imtahanın gedişində
ona qarşı təyin edilən qaydalar və ya prosedurlar
pozulmuşdur, o zaman nə etməlidir?
Bu halda, abituriyent imtahan günü saat 21:00-a qədər
imtahan verdiyi imtahan mərkəzi administrasiyasına
müraciət etməlidir (prosedur apelyasiyası). Ərizə iddia
komissiyasına 24 saat ərzində veriləcək və beş gün ərzində
təhlil ediləcəkdir. Cavabı ərizəçi dörd gün ərzində
biləcəkdir.

Apelyasiya
İddia ərizəsi necə daxil edilir?
Əgər abituriyent alınan ballarla narazıdırsa, o zaman
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin direktoru
tərəfindən təyin edilən müddətlərdə ayrı-ayrı imtahan
fənnində aldığı qiyməti şikayətləndirə bilər. Bu halda iddia
ərizəsini doldurmalıdır. Ərizəni doldurma hüququna yalnız
abituriyent malikdir. Apelyasiya ərizəsini internetlə
doldurmaq üçün lazımi prosedurlar növbəti internet
səhifələrində: www.naec.ge ; online.naec.ge təsvir
ediləcəkdir.

27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014
åîàòïíò åîëâíóäò ãïèëúæåþò – 2014
İddia ərizəsinin təhlilinin qiyməti 50 lari dəyərində
müəyyənləşdirilir (bir fənn üçün).
Ödənişin mümkün vasitələri və bank xidmətinin ödənişi:
1) Gürcüstan bankının servis-mərkəzləri - 0,5 lari;
2) ipay.ge internet səhifəsində - 1 lari;
3) ,,İpay‘‘ agentlərinin şəbəkəsində (İctimai Reyestrin
agentliklərində) - 0.5 lari;
4) „Gürcüstan bankının“ öz-özünə xidmət terminalı ilə 1 lari;
5) Gürcüstan bankının internet bankinq vasitəsi ilə ibank.ge - 1 lari.
Ödəniş təyinatında abituriyentin soyadı, adı, şəxsi
nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin (və ya pasportun) seriyası
və nömrəsi yazılmalıdır. Ərizədə abituriyent
qiymətləndirməsi ilə razılaşmadığı tapşırığın nömrələri
göstərilməlidir. Əgər ərizədə tapşırıq nömrələri

göstərilmədiyi halda, apelyasiya komissiyası
səlahiyyətlidir ki, işə bütövlükdə baxsın. Düzəlişlər
ediləndə tam tapşırıq yoxlanılır, tapşırığın ayrı-ayrı
kriterisi deyil. İddia komissiyası iddia ərizəsinin
qəbulundan 20 gün müddətində qərar qəbul edir. İddia
komissiyasının qərarı Qiymətləndirmə və İmtahanların
Milli mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində dərc
ediləcəkdir. Apelyasiya nəticəsində işin qiymətləndirildiyi
halda, Vahid Milli imtahanların yekun nəticələrinin elan
edilməsindən bir ay ərzində abituriyent Qiymətləndirmə
və İmtahanlarının Milli mərkəzində məbləğin qaytarılma
tələbi ərizəsini doldurmalıdır və burada məbləğin qəbul
vaxtı və yeri haqqında məlumat alır.
Abituriyentlər qəbul və dövlət maliyyəsinin
qazanılması haqqında məlumatla harada tanış
olmalıdırlar?
Abituriyentlər qəbul və dövlət təhsil qrantının qazanılması
haqqında məlumatı Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli

mərkəzinin internet səhifəsində (www.naec.ge;
online.naec.ge) məlumat ala bilərlər, eləcə də qısa mətn
ismarıcı ilə.

Nailiyyətlər arzulayırıq!
Əlaqə məlumatı:
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli
Mərkəzinin qaynar xətti: 2 47 33 33.
İnternet səhifəsi: www.naec.ge
Elektron poçt: pr@naec.ge

àïîãèíï ÕÏÍÓÈ ÏÕÈÅÆËÂÏÈ

òíôëîèïúòï

èëáïäïáåëþîòâò àâòàøåãíåþòì ïìïèïéäåþäïæ

ðîëãîïèï „âïìùïâäëà áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíï“
ìïáïîàâåäëì åàíòêóîò óèúòîåìëþåþòà æïìïõäåþóä
ìõâïæïìõâï îåãòëíøò óêâå èåõóàå ùåäòï ôóíáúòëíòîåþì
æï ïîïáïîàóäåíëâïí èëìïõäåëþïøò ìïõåäèùòôë åíòì
úëæíòì æëíòì ïèïéäåþïì æï åîëâíóäò óèúòîåìëþåþòì
òíüåãîïúòòì ðîëúåìòì õåäøåùñëþïì åèìïõóîåþï.
åàíòêóîò óèúòîåìëþåþòà æïìïõäåþóä îåãòëíåþøò
öåî êòæåâ ðîëþäåèïï áïîàóä åíïçå êëèóíòêïúòï, åíëþîòâò þïîòåîò æïèïþîêëäåþåäòï áïîàóä ìòâîúåøò ïæïðüòîåþòì èìóîâåäàïàâòì, óèïéäåìò ãïíïàäåþòì èòéåþïìï
æï æïìïáèåþïøò; ïè èòçåçåþòì ãïèë åàíòêóîò óèúòîåìëþåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò õøòîïæ òèñëôåþòïí òíôëîèïúòóä
æï êëèóíòêïúòóî âïêóóèøò. ðîëãîïèòì èïìùïâäåþäåþò,
èïààâòì ïêïæåèòóîò úëæíòì ãïæïúåèïì âåèìïõóîåþòà,
õåäì âóùñëþà ïîïôëîèïäóî ãïîåèëøò èëìùïâäåàï ìëúòïäóîò óíïî-÷âåâåþòì ÷ïèëñïäòþåþïì. ïè èòçíòà, ðîëãîïèòì èïìùïâäåþäåþòì ëîãïíòçåþòà, òãåãèåþï æï õëîúòåäæåþï åîàëþäòâò éëíòìûòåþåþò.
èïîíåóäòì èóíòúòðïäòüåüòì ìëôåä êòîòõäëìï æï
ìëôåä ñóäïîòì áïîàóäò åíòì èïìùïâäåþäåþòì — íïíï
ïîïþóäòìï æï ÷åèò ëîãïíòçåþòà 2013 ùäòì 14 ïðîòäì ÷ïüïîæï èëìùïâäåàï âòáüëîòíï àåèïçå: „÷âåí ìïáïîàâåäëì øâòäåþò âïîà“. éëíòìûòåþï åèìïõóîåþëæï ïêïæåèòóîò úëæíòì ãïéîèïâåþïì, åíëþîòâò êëèðåüåíúòòì ãïçîæïì
æï ìêëäåþòì æïèåãëþîåþïì. ÷âåíòâå òíòúòïüòâòà èëåùñë
åáìêóîìòï îïþïàøò, îëèåäøòú ÷ïåîàíåí ìïçïôõóäë þïíïêøò æïèåãëþîåþóäò èïîíåóäòì, ãïîæïþíòì, þëäíòìòì
æï ïõïäáïäïáòì èóíòúòðïäòüåüåþòì ïçåîþïòöïíóäò æï
ìëèõóîò ìêëäåþò. åáìêóîìòåþòì æîëì, ãïîæï ìõâïæïìõâï
êóäüóîòì ãïúíëþòìï, èíòøâíåäëâïíòï òì, îëè èëìùïâäåàï ìïêëèóíòêïúòë åíï áïîàóäòï. „èõòïîóäò ìüïîüåþò“ êò
òñë ïèõïíïãóîò øåõâåæîï 4 ìêëäïì øëîòì. èïîíåóäòì èóíòúòðïäòüåüòì ìëôäåþòì: àïçïáåíæòì, ìïæïõäëì, ñóäïîòì æï êòîòõäëì ìïöïîë ìêëäåþì øëîòì ÷ïüïîåþóä éëíòìûòåþïøò ÷ïåîàíåí ðîëãîïèòì „áïîàóäò åíï èëèïâïäò
ùïîèïüåþòìàâòì“ èëíïùòäååþò æï ïéíòøíóäò ìêëäåþòì
ìðëîüòì èïìùïâäåþäåþò. éëíòìûòåþï ùïîòèïîàï áïîàóä
åíïçå, ìðëîüóä àïèïøåþàïí åîàïæ èëìùïâäååþò ïìîóäåþæíåí òíüåäåáüóïäóî æïâïäåþåþì, îïú óôîë õïäòìòïíì õæòæï éëíòìûòåþïì. ãïèïîöâåþóä ãóíæì ãïæïåúï
ìðåúòïäóîò æòðäëèåþò æï ìïèïõìëâîë ìï÷óáîåþò.
ðîëãîïèòì „âïìùïâäëà áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíï“
åîà-åîàò èòèïîàóäåþï åàíòêóî óèúòîåìëþåþøò èëáïäïáåëþîòâò àâòàøåãíåþòì ïèïéäåþïï. ïè èòçïíì åèìïõóîåþë-

æï èëìùïâäåàï êëíôåîåíúòï ãäëþïäóî àåèïçå „öïíèîàåäò úõëâîåþòì ùåìò“, îëèåäòú èòèæòíïîå ùäòì 14 àåþåîâïäì èïîíåóäòì æåèëêîïüòóäò ÷ïîàóäëþòì úåíüîøò ÷ïüïîæï. êëíôåîåíúòòì ëîãïíòçïüëîåþò ïèýïèïæïú
÷âåí âòñïâòà: àåèïçå „öïíìïéò êâåþï“ òìïóþîåì ìëôåä ñóäïîòì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþèï: ôòæïíï ïäòåâïè,
ïòãóí ëìèïíëâïè æï àóíçïäï ëìèïíëâïè;
„ãåíèëæòôòúòîåþóäò ìïêâåþò“ — ïìåàò òñë ãïìïí òìèïòäëâòìï æï èòíïâïî èïèåæëâïì àåèåþò.
ðîëãîïèòì „âïìùïâäëà áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíï“
ùïîèïüåþòì åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò ôïáüëîò òìòúïï,
îëè ïî âùñâåüà êëíüïáüì ÷âåíò ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþàïí. êëíôåîåíúòïøò ìëôåä ñóäïîòì ìïöïîë ìêëäòì ñëôòäò èëìùïâäå, ìüóæåíüò òóìòô ïäòåâò èëíïùòäåëþæï, îëèåäèïú ùïîèëïæãòíï àåèï: „íïïæîåâò áëîùòíåþï æï èòìò èïâíå øåæåãåþò“. èëèïâïäøò ìùëîåæ ïè ïæïèòïíåþèï óíæï ãïïãîûåäëí îåãòëíøò åàíòêóîò óèúòîåìëþåþòì ìïèëáïäïáë òíüåãîïúòïçå çîóíâï. ìïèòâå àåèï ÷åèò
õåäèûéâïíåäëþòà èëèçïææï.
ìëôåä êòîòõäëì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþèï: ôïãïí
ïþïìëâèï, ãòóíïò ãïìïíëâïè, äòïèïí íïìòþëâïè æï àóîáïíï
ïäòåâïè ùïîèëïæãòíåì àåèåþò: „ïòâòíôåáúòï æï èòìò øåæåãåþò“; „ìòúòäòì àåîïðòï“; „èëûîïëþòì óìïôîàõëåþï“ (àåèåþì õåäèûéâïíåäëþæï íïíï ïîïþóäò). èëìùïâäååþèï æïîþïçøò æïïîòãåì ìïòíôëîèïúòë þóêäåüåþò èëûîïëþòì
óìïôîàõëåþòì, øòæìòì æï öïíèîàåäò êâåþòì øåìïõåþ.
ûïäòïí ïáüóïäóî ðîëþäåèïì åõåþëæï ìëôåä æïøüïôòì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäåàï: ïòìåä ïäòåâïìï æï äåòäï ãïìóèëâïì ìïðîåçåíüïúòë àåèåþò — „åêëäëãòï æï öïíèîàåäò úõëâîåþòì ùåìò“ (õåäèûéâïíåäò — íëíï ïîåâïûåêëüëîïøâòäò). ïéìïíòøíïâòï, îëè ðîëþäåèï ãïíõòäóäò
òñë ìïêóàïîò ìëôäòì èïãïäòàçå; ïäêë¸ëäòì èëõèïîåþòì èïâíå øåæåãåþçå òìïóþîåì ìëôåä ïçòçáåíæòìï æï ìëôåä ìïþòîáåíæòì ìïöïîë ìêëäåþòì èëìùïâäååþèï (õåäèûéâïíåäåþò — òîèï øâåäòûå æï õïàóíï ùòêäïóîò).
àåèï: „àïèþïáëì èëõèïîåþï æï èòìò èïâíå øåæåãåþò“ ùïîèëïæãòíåì ìëôåä êïìóèäëì ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþèï (õåäèûéâïíåäò — èïîòíï ùòêäïóîò).
åîà-åîà ñâåäïçå ïáüóïäóî ðîëþäåèïçå, íïîêëèïíòòì
èïâíå øåæåãåþçå òìïóþîåì þëäíòìòì èóíòúòðïäòüåüòì ìëôåä áâåèë ïîáåâïíòìï æï ìëôåä èïèõóüòì ìïöïîë ìêëäòì
èëìùïâäååþèï (õåäèûéâïíåäåþò — íïàòï ãëãòïøâòäò æï àåèóî øïäïèþåîòûå). „ìðëîüò æï öïíèîàåäò úõëâîåþòì ùåìò“ — ðîåçåíüïüëîåþò ìëôåä àïçïáåíæòì ìïöïîë ìêëäòì

èëìùïâäååþò (õåäèûéâïíåäò — äåäï þóàóîòøâòäò).
êëíôåîåíúòï èò¸ñïâæï ìëôåä êòîòõäëì ìïöïîë ìêëäòì XII êäïìòì èëìùïâäåì ôïãïí ïþïìëâìï æï ìëôåä ñóäïîòì ìïöïîë ìêëäòì IX êäïìòì èëìùïâäåì ïíïîï ïäòåâïì.
ðîåçåíüïüëîåþì ãïæïåúïà ìðåúòïäóîò æòðäëèåþò.
êëíôåîåíúòïì åìùîåþëæíåí èïîíåóäòì îåìóîìúåíüîòì, ìïöïîë ìêëäåþòìï æï æåèëêîïüòóäò ÷ïîàóäëþòì
úåíüîòì ùïîèëèïæãåíäåþò.
ïîïôëîèïäóî ãïîåèëøò ãïíõëîúòåäåþóäò åîàëþäòâò éëíòìûòåþåþò õåäì óùñëþì èëìùïâäåàï ìïòíôëîèïúòë ìòâîúåøò ëîòåíüïúòòì ãïóèöëþåìåþïì æï æïèëóêòæåþåäò ìùïâäòì óíïî-÷âåâåþòì øåûåíïì, ïìåâå ïíïäòüòêóîò, øåèëáèåæåþòàò æï êîòüòêóäò ïçîëâíåþòì óíïîåþòì ÷ïèëñïäòþåþïì.
ÄÏÄÒ ÍÏÎÒÈÏÍÒÛÅ
ìëôåä ñóäïîòì ìïöïîë ìêëäòì
áïîàóäò åíòì èïìùïâäåþåäò
ðîëãîïèï „âïìùïâäëà
áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíï“

27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014
òíôëîèïúòï

æïâòà ïéèïøåíåþåäò
„èçå áîòìüòïíëþòìï“
æïâòà IV þïãîïüòëíò — ñëâåäò æîëòìï æï åðëáòì óæòæåìò áïîàâåäò, ñëâåäò æîëòìï æï åðëáòì çíåëþòì ìïîêåï. èòìò åðëáï óêâæïâòï, åì êò íòøíïâì, îëè óêâæïâòï èòìò ìïõåäòú.
áïîàâåäò êïúòì ñâåäï ìïóêåàåìë àâòìåþï àòàáëì ìïãïíãåþëæ øåòêîï æï ãïèëèýéïâíæï æïâòàòì ðòîëâíåþïøò.
„èåìòïæ“ èëâäåíòäèï èåôåè óôìêîóäòì ðòîïì èæãïîò ìïáïîàâåäë ìïèøâòæëþëçå ãïòñâïíï, èëïøåíï, ãïïûäòåîï æï
ãïíïâîúë „íòêëôìòòàãïí æïîóþïíæïèæå“. áâåñïíï ãïïûäòåîï ðëäòüòêóîïæ æï åîàò-ëîïæ òçîóíï èòìò åîëâíóäò
àâòàøåãíåþòì, ãïíïàäåþòìï æï êóäüóîòì ïèïéäåþïçå,
îòì ãïèëú èïæäòåîèï èïèóäòøâòäåþèï èïì „ïéèïøåíåþåäò“ óùëæåì.

ùèòíæïíïæ øåîïúõóäò êåàòäèëîùèóíå, èïîàäèïæòæåþåäò áîòìüòïíò èåôòì õìåíåþòì æéå 8 àåþåîâïäòï. ïè
æéåì èòåûéâíï éëíòìûòåþï áëþóäåàòì èóíòúòðïäòüåüòì
êëõòì ìïöïîë ìêëäïøò. èëìùïâäååþèï øåòìùïâäåì æòæò
èåôòì úõëâîåþï, øåèæåã êò æïòíïùòäåì èïààâòì ìïòíüåîåìë àåèåþò æï ùïîèëïæãòíåì àåèïüóîò êëèðëçòúòï: „æïâòà ïéèïøåíåþåäò, „èçå áîòìüòïíëþòìï“. èëìùïâäååþèï —
èïîòïè áïàïèïûåè æï äóêï ãëãèï÷ïûåè — ãïíòõòäåì ðåîòëæò, îëúï æïâòà èåôå üïõüçå ïâòæï, ãïòõìåíåì èåôòì èëéâïùåëþòì èíòøâíåäëâïíò åðòçëæåþò. èòîòïí èïèòìïòøâòäèï
æï ìïäëèå ïíàïûåè æïâòàòì èòåî ãïüïîåþóäò îåôëîèåþò
ãïïøóáåì. äïäò äïçòøâòäò æï åêï ãëãèï÷ïûå èåôòì ðòîïæò
úõëâîåþòà æïòíüåîåìæíåí. äòçò èòáåäïûåè æï åêï ãëãèï÷ïûåè êò áïîàâåäò ðëåüåþòì èåôòìïæèò èòûéâíòäò äåáìåþòà ãïïäïèïçåì éëíòìûòåþï. èëìùïâäååþèï ìïíàäåþò ïïíàåì èåôòì õïüàïí æï ÷âåíò áâåñíòì èøâòæëþï, åîàòïíëþï
æï ìòûäòåîå øåïâåæîåì èòì óêâæïâ ìóäì.

„ïéïî èòíæï ìåâæòïíò ìòèéåîï“

„òúòà îëãëî èåíïüîåþï ïôõïçåàò? ïþï, îëãëî ïãòõìíïà... ïìå èãëíòï, ¸ïåîò èïêäòï, ó¸ïåîëæ, óùñäëæ âòõî÷ëþò æï êïúò ïî ÷ïíì àóíæïú åîàò ðåøâò ãïèëèòùëæëì æï ãïæïèïî÷òíëì. áîòìüåì ãëäãëàòìïêåí ãïíâäòäò ãçï èïõìåíæåþï æï òèåæòú þîóíæåþï, îëè âòéïú ïóúòäåþäïæ ãïèë÷íæåþï æï èùñóîâïäì ùñïäì èëèïùâæòì, èïíóãåøåþì...“

ïèëíïîòæò ùåîòäòæïí „ùåîòäåþò ïôõïçåàì“

áïäïá ïõïäúòõòì ¹5 ìïöïîë ìêëäïøò æòæ ñóîïæéåþïì
âïáúåâà èëìùïâäåàï åîëâíóäò ìóäòìêâåàåþòà ïéçîæïì.
óðòîïüåìëþïì âïíòÿåþà ïè èòçíòì èòìïéùåâò ðîëåáüåþòìï
æï éëíòìûòåþåþòì ãïíõëîúòåäåþïì, îòìàâòìïú óîàòåîàëþï æïâïèñïîåà æëêóèåíüóîò ôòäèåþòì ìüóæòï „ãóàïíàïí“ (åì ìüóæòï ãïíìïêóàîåþòà çîóíïâì èëìùïâäå
ïõïäãïçîæåþøò áïîàóäò òæåòì, áïîàóäò ìóäòì ïéëîûòíåþïçå ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà). ÷âåíò èòçíåþò æïåèàõâï
åîàèïíåàì æï ãïâåîàòïíæòà. èå, áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïóîòì èïìùïâäåþåäèï èïîòíå ìóäïáâåäòûåè, ÷âåíì ìêëäïìàïí ïîìåþóäèï ìüóæòï „ðïäòüîòì“ õåäèûéâïíåäèï,
èóìòêòì ðåæïãëãèï èïîòíå èÿåæäòûåè èïñóîåþåäì øåâàïâïçåà äòüåîïüóîóä-èóìòêïäóîò êëèðëçòúòï ïôõïçåàòì
àåèïçå — „÷âåí æïâþîóíæåþòà!“. æïèìùîå ìïçëãïæëåþï æòæò òíüåîåìòà òìèåíæï èëìùïâäåàï èòåî èõïüâîóäïæ ùïêòàõóä æåâíòäåþòì üêòâòäòïí ùåîòäåþì ïôõïçåàòì èòèïîà, ìüóæòï „ðïäòüîòì“ èëèéåîïäò ãëãëíåþòìïãïí ïèéåîåþóä ïôõïçóî æï èåãîóä ìòèéåîåþì, îòì øåèæåãïú
ìüóæòï „ãóàïíèï“ ï÷âåíï ôòäèò „áîòìüåì æåæóäåàò“.
ôòäèòì æåèëíìüîòîåþïì èïñóîåþäòì åèëúòóîò ãïèëìâäåþò èë¸ñâï — æïèìùîå ìïçëãïæëåþï ïéôîàëâïíåþòà óõæòæï èïæäëþïì éëíòìûòåþòì ëîãïíòçïüëîåþì, èëíïùòäå
þïâøâåþì, ìüóèîåþì, ìüóæòï „ãóàïíòì“ øåèëáèåæåþòà êëäåáüòâì: îåýòìëîì — äåáìë ãåäïøâòäì, èàïâïî îåæïáüëîì — çâòïæ ìåõíòïøâòäì, ïæèòíòìüîïúòóä æòîåáüëîì
— äåâïí áïîàâåäì, ôòíïíìóî æòîåáüëîì — ãóîïè ÷ï÷ïíòûåì, ëðåîïüëîì — æïâòà ÷óþòíïøâòäì.
ïè éëíòìûòåþïì ùòí óìùîåþæï èëìùïâäåàï èòåî æïèçïæåþóäò õïäõóîò îåùâòì íòèóøåþòì ãïèëôåíï, îëèäòì ìóäòì÷ïèæãèåäåþò æï èëíïùòäååþò òñâíåí õåäëâíåþòì èïìùïâäåþäåþò: äïäò êóîüïíòûå, øëîåíï ãâòîöòøâòäò, èåãò
ãóîãåíòûå. ãïèëôåíòäò òñë, ïãîåàâå, æïùñåþòàò êäïìòì
èïìùïâäåþäòì, òçï èïîìïãòøâòäòìï æï èøëþäòì, õåçå êâåàòì ëìüïüòì, îïèïç ðåüïøâòäòì íïèóøåâîåþò. ìïãïèëôåíë
æïîþïçøò, æïàâïäòåîåþòì ðïîïäåîóäïæ, ìîóäæåþëæï
ìïìòïèëâíë ìòèéåîåþò ìüóæòï „ðïäòüîïì“ ãëãëíåþòì èòåî.
úïäêå ïéíòøâíòì éòîìòï áïäïá ïõïäúòõòì ¹5 ìïöïîë
ìêëäòì æòîåáüëîòì èëâïäåëþòì øåèìîóäåþäòì, íïíï æï-

àïøâòäòì èõïîæïÿåîï æï èëíïùòäåëþï ïè ìïáèåøò. èïí îïèæåíöåîèå èòèïîàï æïèìùîå ìïçãïæëåþïì æï èïæäëþï ãïæïóõïæï ìüóèîåþì èëþîûïíåþòìïàâòì ãïíìïêóàîåþòà ãïïèïõâòäï ñóîïæéåþï áïäïá ïõïäúòõòì ¹5 ìïöïîë ìêëäòìï
æï ìüóæòï „ãóàïíòì“ óîàòåîàïíïèøîëèäëþòì èíòøâíåäëþïìï æï æïæåþòà ãïâäåíïçå ïõïäãïçîæåþçå. èïì åêóàâíòì òíòúòïüòâï, îëè ãïíèåëîæåì åì éëíòìûòåþï ìõâï óôîëìêäïìåäàïàâòì, îïàï èïàïú ãïòàïâòìëí ïè ðîëåáüòì
èàïâïîò ìïàáèåäò, îëè ïôõïçåþò æï áïîàâåäåþò èëíïíòåþòàï æï óîàòåîàêåàòäãïíùñëþòà øåîòãæåþòïí æï òðëâíòïí åîàèïíåàòì ãóäåþòìïêåí ìïâïä ãçåþì.
éëíòìûòåþïì åìùîåþëæíåí: ïõïäúòõòì èóíòúòðïäòüåüòì ãïèãåþåäò þåìòê þäòïûå, èëïæãòäå àïèïî ãëãëäïûå,
ïõïäúòõòì îåìóîìúåíüîòì óôîëìò õïàóíï õèïäïûå, èóçåóèòì æòîåáüëîò úòóîò äïôï÷ò, èóçåóèòì èåúíòåî èóøïêò íïüë ñîóïøâòäò, ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ïõïäúòõòì ãïíñëôòäåþòì óôîëìò — ïôõïçåàòæïí æåâíòäò æïàë
ãëãïäïûå, ìüóèîåþò ïõïäúòõòì óíòâåîìòüåüòæïí, îïòëíòì ìêëäòì æòîåáüëîåþò, èøëþäåþò. èïà àïâòïíà ãïèëìâäåþøò åîàõèïæ ïéíòøíåì, îëè åì àïëþï, îëèåäìïú àâïäòà ïî óíïõïâì ïôõïçåàò æï ïìåàò üêòâòäòà ìïóþîëþì ïè
àåèïçå, òèåæì ãâïûäåâì, îëè èïîàäïú æïâòþîóíåþà ïôõïçåàìïú æï ïôõïçåþìïú.
éëíòìûòåþï, îëèåäòú ÷ïâïüïîåà, ïôõïçåààïí ãïíóñëôäëþòì ìóäòì ûïõòäòï, ÷âåí âïäøò âïîà ìïèøëþäëìàïí æï
èòìò ìòñâïîóäòì íïéâåîæïäì èóæèòâïæ âïéâòâåþà. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòïì, äåë áòï÷åäòìï æï ìõâï áïîàâåä
èùåîïäàï ïôõïçóî æï èåãîóä üêþòäõèëâïí ìòèéåîåþàïí
åîàïæ, åîà äïèïç ìïéïèëæ øåòêîï êïõï úïþïûòì øåìïíòøíïâò èóìòêïäóîò íïùïîèëåþòà „ïéïî èòíæï ìåâæòïíò ìòèéåîï“. èïîàäïú, ïéïî ãâòíæï ìåâæòïíò ìòèéåîï, ÷âåí æïâþîóíæåþòà, úïçå ïèëâï æòæò ùòàåäò èçå æï òìåâ åîàïæ âòèéåîåþà „óîïòæï-îïòæïìïú“ æï „èîïâïäýïèòåîìïú“!

ÈÏÆËÍÏ ÃËÃÈÏ÷ÏÛÅ

ÈÏÎÒÍÅ ÌÓÄÏÁÂÅÄÒÛÅ
áïäïá ïõïäúòõòì N5 ìïöïîë ìêëäòì ðåæïãëãò

êëõòì ìïöïîë ìêëäòì
òìüëîòòì èïìùïâäåþåäò

„äåáìåþò, îëãëîú ìòìõäòì ùâåàåþò“
ðïëäë òïøâòäò — 120
ìï÷õåîåäò èïñóîåþåäò èîïâïäò ìïòíüåîåìë éëíòìûòåþòà ãïóõïîåþòï ¹1 ìïöïîë
ìêëäòì (æòîåáüëîò — ïìèïà ÷õòüóíòûå)
áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþäòì íóíó ãëãëäòûòì òíòúòïüòâòà ÷ïüïîåþóä éëíòìûòåþåþì, äòüåîïüóîóä
ìïéïèëåþì.
æïèìùîåàï øëîòì æòæò ïéüïúåþï ãïèëòùâòï ìëôåä ïîãâåàøò ðïëäë òïøâòäòì
ìïõäøò ÷ïüïîåþóäèï ðîëåáü-ãïêâåàòäèï:
„äåáìåþò, îëãëîú ìòìõäòì ùâåàåþò, ìòìõäòïíò åðëáï æï ðëåüòì óêâæïâåþï“.
ûíåäò æïìïöåîåþåäòï, ùòàåäò üòîïíòòì åðëáïøò îëãëî øååûäë êïúì çíåëþï øååíïî÷óíåþòíï, èïãîïè îïòíæèï åì øåûäë æï
ïèïéäæï ìòêâæòäçå æï òçåòèï èïîïæòóäèï
ìòúëúõäåè. üòîïíóäèï åðëáïè ìòúëúõäòì
üîôòïäò êïúò æòäåèòì ùòíïøå æïïñåíï — ïí
ãïìúäëæï ñâåäïôåîì, ïí ãïåúï ïõäëþäåþò, åéïäïüï ôïìåóäëþåþòìïàâòì, îïìïú
øå¸õïîëæï, ïéèåîàåþæï (îëãëîú ïèþëþæíåí, èòìãïí úòìôåîñïíùåäàï èàåäò öãóôòì óúõëåàòì öïøóøïæ ãïèëúõïæåþïì èëòàõëâæíåí. àâòàëí èïì õëè óúõëåàòì

ïãåíüëþïìï æï üîëúêòìüëþïì ìùïèåþæíåí).
ðïëäëì ïî÷åâïíò ïî æïóüëâåì æï...
âòàëè ãïåúïäï?!
ïí òáíåþ ãïåúïäï, îëè æïî÷åíòäòñë?!
öëöëõåàóîèï áóõòäèï ãïïñîóï èùåîïäàï êïâøòîò... òáóõï ðïëäëì ìïñâïîåäèï
àëôèï æï üñâòïè ãïòïîï áïîàâåäò îïòíæòì
óíïüòôåìò ïçîëâíåþòì üâòíøò... åì òñë óðîåúåæåíüë íïþòöò òè ìïåîàë øòøòì æîëì,
îëèäòì èìãïâìò èïíïèæå ïîïôåîò òúëæíåí
ìïþÿëàï òèðåîòòì õïäõåþèï. åì òñë þëîëüåþòì òèðåîòïçå ïøêïîïæ ãïùíóäò ìòäï. ïè
íïþòöòà ÿåøèïîòüèï õåäëâïíèï, áïîàâåäèï îïòíæèï éòîìåþï ãïæïïî÷òíï.
èãëìíòì êåîïçå ðïëäëì âïýêïúóîò
úõëâîåþòìï æï ìïêâòîâåäò ãïáîëäåþòì
ãïúëúõäåþï, „ìòüñâòì èïæíòà“ æïïèåþï
ìóäòìï øàïèþåÿæïâïæ èëïõåîõåì íóíó èïìùïâäåþåäèï æï èòìèï èëìùïâäååþèï.
çïèàîòì úòâò æéå ó÷âåóäëæ æïïàþë
ðïëäëì úåúõäëâïíèï ìüîòáëíåþèï, îëèåäàïú ìïòíüåîåìëæ ãïæèëìúåèæíåí èëìùïâäååþò: âïíë õïîïòøâòäò, ãòëîãò ìïèñóîïøâòäò, èòøòêë êïðïíïûå, ôïüò êóÿïøâòäò,

æïàë äëèìïûå, áåàåâïí õâåæåäòûå, äïäò
êâòýòíïûå, íëæïî êóìòïíò æï ìõâåþò.
„ìïáïîàâåäëøò ðëåüò ñëâåä æîëì óõâïæ òñë, èïãîïè ðïëäë òïøâòäòâòà ùïîèëìïæåãò æï ïèïìàïí äïèïçò ìóäòì øåèëáèåæò ïàïìøò åîàò àó ñëôòäï“ — ùåîæï èóõîïí èïÿïâïîòïíò. èïîàäïú, ðïëäë òïøâòäò
ìïáïîàâåäëì ìòïèïñåï, åì àõåèòà üåîôïèæå îïòíæò, ãïèëî÷åóäò øåèëáèåæò ãïíìïêóàîåþòàïï æïìïôïìåþåäò. „èòì õèïì ìõâïøò âåî ãïîåâ“.
ïèïéåäâåþåäò òñë ðïëäë òïøâòäòì ìïõäòì èëèâäåäòì, á-í íòíë òïøâòäòì ìòüñâåþò: „ïìåàò ìòàþë, ïìåàò ãóäèõóîâïäå ìòñâïîóäò ïè êåîïçå ïîïâòì æïóüëâåþòï. ãïëúåþóäò âïî, èòõïîòï, îëè ïìåà æëíåçå
ãïíòõòäåà ðïëäëì øåèëáèåæåþï æï èòìò
þëþëáïîò úõëâîåþï.
îï êïîãò òáíåþëæï, ìõâåþìïú îëè ãïæïåæåþëæåì àáâåíò ãçíåþï æï ìòñâïîóäò ïè
ÿåøèïîòüïæ îïòíæò êïúòì úõëâîåþòìï æï
øåèëáèåæåþòìïæèò“ — èòèïîàï þëäëì áïäþïüëíèï íòíëè íóíó èïìùïâäåþåäì.
éëíòìûòåþïì åìùîåþëæíåí ôòäëäëãå-

þò ìõâïæïìõâï ìêëäåþòæïí, èëìùïâäå
ïõïäãïçîæëþòì ìïõäòæïí. èïà èëòùëíåì
ðîëåáü-ãïêâåàòäò æï ãïèëàáâåì ìóîâòäò, îëè æòæ ìúåíïçå, ìïçëãïæëåþòì ôïîàë ôåíåþòìàâòìïú, ãïòèïîàëì åì éëíòìûòåþï, îòàïú ûäòåî ãïòõïîåþåí ðïëäë òïøâòäòì ðëåçòòì àïñâïíòìèúåèäåþò.
íóíó èïìùïâäåþåäèï èïæäëþï ãïæïóõïæï ñâåäï æïèìùîå ìüóèïîì, ãïèëàáâï
èçïæñëôíï, ãïïôïîàëâëì ðîëåáü-ãïêâåàòäò, îïàï æòæ ìúåíïçå ãïúëúõäæåí ðïëäëìï æï èòìò èåãëþîåþòì íïàåäò ìïõååþò
æï èãëìíòì àïíïèëáïäïáååþèï êòæåâ åîàò
øàïèþåÿæïâò äòüåîïüóîóä-èõïüâîóäò
ìïéïèë òõòäëí.
ãâöåîï, åì ìóîâòäò èïäå îåïäëþïæ òáúåâï. ïèòì ãïîïíüò íóíó èïìùïâäåþäòì ìòñâïîóäòà ãïêåàåþóäò èîïâïäò êåàòäò ìïáèåï.
ÂÅÎÏ ÏÞÆÓØÅÄÒØÂÒÄÒ
ìï÷õåîòì ¹1 ìïöïîë ìêëäòì
æòîåáüëîòì èëïæãòäå
ìïìùïâäë-ïéèçîæåäëþòà æïîãøò

27 àåþåîâïäò - 5 èïîüò 2014

ùòãíòì
àïîë

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï

ÀÒÀËÅÓÄÒ ÊÎÅÞÓÄÒÌ ÔÏÌÒ — 10 ÄÏÎÒ

ÃÀÏÂÏÇËÞÀ ÜÅÌÜÅÞÒÌ ÊÎÅÞÓÄÅÞÌ ÁÏÎÀÓÄ ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÏØÒ,
ÎËÈÅÄÒÚ ÒÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÌ ÌÏÏÜÅÌÜÏÜË ÃÏÈËÚÆÒÌ ÈËÀÕËÂÍÅÞÌ.
ìïâïîöòøë
îâåóäò
áïîàóä
èïîàäùåîïøò

ÙÒÃÍÒ I — ÛÂÅÄÒ ÁÏÎÀÓÄÒ ÈÙÅÎÄËÞÏ;
ÙÒÃÍÒ II — „ÂÅÔÕÒÌÜÑÏËÌÏÍÒ“;
ÙÒÃÍÒ III — XIX ÌÏÓÊÓÍÒÌ ÈÙÅÎÄËÞÏ

ÏÂÜËÎÅÞÒ:

ÀÏÈÏÎ ÃÅÄÒÜÏØÂÒÄÒ, ÏÈÒÎÏÍ ÃËÈÏÎÀÅÄÒ

t ÊÎÅÞÓÄÅÞØÒ ÍÏÕÏÂÀ ÀÒÀÁÈÒÌ ÑÂÅÄÏ ÌÏÂÏÎÏÓÆË ÊÒÀÕÂÏ-ÐÏÌÓÕÌ ÌÏÃÏÈËÚÆËÆ ÃÏÀÂÏÄÒÌÙÒÍÅÞÓÄÒ ÍÏÙÏÎÈËÅÞÅÞÒÆÏÍ;
t ÈÏÀÒ ÈÅØÂÅËÞÒÀ ÃÏÃÒÏÆÂÒÄÆÅÞÏÀ ÌÏÐÎËÃÎÏÈË ÜÅÁÌÜÅÞÒÌ ÇÅÆÈÒÙÅÂÍÒÀ ÏÀÂÒÌÅÞÏ-ØÅÌÙÏÂÄÏ;
t ÌÙËÎÒ ÐÏÌÓÕÅÞÒÌ ØÅÈËÕÏÇÂÒÌ ØÅÆÅÃÏÆ
ÀÁÂÅÍ ÃÅÛÄÅÂÏÀ ÍÏÙÏÎÈËÅÞÀÏ ÒÆÅÓÎÈÕÏÜÂÎÓÄÒ ÏÍÏÄÒÇÒ;
t ÀÁÂÅÍ ØÅÛÄÅÞÀ ÆÏÛÄÒËÀ ÑÂÅÄÏ ÌÏÃÏÈËÚÆË ÌÒÎÀÓÄÅ.

ÙÒÃÍÒ ÃÏÍÊÓÀÂÍÒÄÒÏ ÏÞÒÜÓÎÒÅÍÜÅÞÒÌ,
ÌÏÖÏÎË ÈËÕÅÄÅÅÞÒÌ, ÈÏÌÈÅÆÒÒÌ ÙÏÎÈËÈÏÆÃÅÍÄÅÞÒÌÏ ÆÏ ÑÂÅÄÏ ÒÈ ÐÒÎÒÌÏÀÂÒÌ, ÂÒÌÏÚ
ÌÓÎÂÒÄÒ ÏÁÂÌ ÆÏÛÄÒËÌ ÜÅÌÜÒÎÅÞÏÌÀÏÍ ÆÏÊÏÂØÒÎÅÞÓÄÒ ÀÓ, ÌÏÇËÃÏÆËÆ, ÁÏÎÀÓÄÒ
ÈÏÎÀÄÙÅÎÒÌÏ ÆÏ ÈÏÎÀÄÈÅÜÑÂÅÄÅÞÒÌ ÌÒÎÀÓÄÅÅÞÒ.

ÔÏÌÒ — 9 ÄÏÎÒ

ÊÎÅÞÓÄÒÌ ØÅÛÅÍÒÌ ÈÌÓÎÂÅÄÅÞÒ ÆÏÃÂÒÊÏÂØÒÎÆÒÀ „ÏÕÏÄÒ ÃÏÍÏÀÄÅÞÒÌ“ ÎÅÆÏÁÚÒÏØÒ: 295 80 23, 790 95 80 23, 599 88 00 73

îåðîëæóáúòåþò

õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì

1. úòìôåîò þïäåîòíåþò åæãïî æåãï
2. ¸ëîïúòóìàï ôòúò ýïê-äóò æïâòæò
3. èùñåèìàï àïñâïíòìúåèï æëèåíòêë ãòîäïíæïòë
4. ïæåä þäëõ-þïóåîòì
ðëîüîåüò ãóìüïâ êäòèüò
5. ïâüëðëîüîåüò îåèþîïíæü ¸ïîèåíì
âïí îåòíò
6. èåíòíåþò æòåãë âåäïìêåìò

7. æåäôëìåäò ìòþòäï èòáåäïíöåäë
8. èõïüâîòì þïéò êäëæ èëíå
9. óûéåþò øâòäòì æïþîóíåþï îåèþîïíæüò
10. ìïáïíåäï ëãòóìü îåíóïîò
11. ìïêâòîïë ãïìåîíåþï ãîïí
ýïüòì êóíûóäçå ýëîý ìòëîï
ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ — 6.5 ÄÏÎÒ

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
èïéïäò êäïìåþòìàâòì
ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)

1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò
ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò
ìïáïîàâåäëøò
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
9. ûâåäò îëèò

10. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
11. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
12. èìëôäòëì æîëøåþò
13. çéâòì æòíåþåþò
14. áòèòóîò åäåèåíüåþòì
ðåîòëæóäò ìòìüåèï
15. ìïèñïîëì ùïîèëøëþï
16. áïîàâåäò èåëèîòì
øåòïîïéåþï æï ìïþîûëäë
üåáíòêï
17. èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï
ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ — 3 ÄÏÎÒ

áïîàâåäò èùåîäåþò

v ÂÏÝÏ-ÔØÏÂÅÄÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-V ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ

v ÈÒÕÅÒÄ ÖÏÂÏÕÒØÂÒÄÒ (7-ÜËÈÅÓÄÒ)
v ÄÅÂÏÍ ÃËÀÓÏ (7-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-VII ÜËÈÒ — 11 ÄÏÎÒ

I-II ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ

v ÅÆÒØÅÎ ÑÒÔÒÏÍÒ (2-ÜËÈÅÓÄÒ)

I-II ÜËÈÒ — 15 ÄÏÎÒ
v ÊËÍÌÜÏÍÜÒÍÅ ÃÏÈÌÏÕÓÎÆÒÏ (10-ÜËÈÅÓÄÒ),
I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ,
IV-V ÜËÈÒ —18 ÄÏÎÒ
v ÎÅÂÏÇ ÒÍÏÍÒØÂÒÄÒ (6-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VI ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
v ÂÏÕÜÏÍÃ ÿÅÄÒÛÅ (9-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VII ÜËÈÒ —12 ÄÏÎÒ
v ÃÎÒÃËÄ ÏÞÏØÒÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ),
I-V ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
v ËÜÒÏ ÒËÌÅÄÒÏÍÒ (10-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-X ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
v ÀÏÈÏÇ ÿÒÄÏÛÅ (6-ÜËÈÅÓÄÒ)
I-VI ÜËÈÒ — 10 ÄÏÎÒ
v ÃËÆÅÎÛÒ ÷ËÕÅÄÒ (5-ÜËÈÅÓÄÒ)
I, III, IV, V ÜËÈÒ — 13 ÄÏÎÒ

ÈÒÀÒÀÅÞÓÄÒÏ ÀÒÀË ÜËÈÒÌ ÔÏÌÒ

áïîàóäò äòüåîïüóîòì êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)
1. èòõåòä öïâïõòøâòäò
2. ãòëîãò äåëíòûå
3. òîïêäò ïþïøòûå
4. íëæïî æóèþïûå
5.ãóîïè ïìïàòïíò
6. ïêïêò ùåîåàåäò
7. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï

8. ðïëäë òïøâòäò
9. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò
10. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
11. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
12. òïêëþ õóúåìò
13. òëïíå ìïþïíòìûå
14. æïâòà ãóîïèòøâòäò

15. þåìòêò
16. îåâïç òíïíòøâòäò
17. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå
18. îóìàïâåäò
19. àåòèóîïç I
20. âïõüïíã VI
21. ãòëîãò èåî÷óäå

22. ãîòãëä ëîþåäòïíò
23. æïâòà ïéèïøåíåþåäò

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌ ÔÏÌÒ — 4 ÄÏÎÒ

õåäèëùåîòì èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà: 2958023; 790958023; 599880073. åäôëìüï axaliganatleba@gmail.com
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àïîë

èòèæòíïîåëþì
õåäèëùåîï

ôïìò — 15 äïîò

øëàï îóìàïâåäò

âåôõòìüñïëìïíò
þï÷ïíï þîåãâïûòì
ðîëçïóäò âåîìòï
ìåîòòæïí
òíüåäåáüò ìêëäïì

ÀÏÈÏÇ ÂÏÌÏÛÅ
êëèåíüòîåþóäò
üåáìüò æï
ïíïäòüòêóîò
ãçïèêâäåâò

ôïìò — 9 äïîò
ÀÏÈÏÇ ÂÏÌÏÛÅ
áïîàóäò
ïãòëãîïôòóäò ðîëçï
äòüåîïüóîòì
øåèìùïâäåäàïàâòì

ôïìò — 4 äïîò

èàïâïîò
îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ

áòèòï

áòèòï

ä. àåâçïûå

æïèõèïîå
ìïõåäèûéâïíåäë
óôîëìêäïìåäåþòìï
æï
ïþòüóîòåíüåþòìïàâòì

áòèòï

ôïìò — 4 äïîò

ìïïüåìüïüë
ìïãïèëúæë
ìïêòàõåþò æï
üåìüåþò

ôïìò — 3 äïîò

ìïïüåìüïüë
ãïèëúæòìàâòì

ä. èåüîåâåäò
ôïìò — 6 äïîò

ãåëãîïôòï
ìïïüåìüïüë
ãïèëúæòìàâòì

ã. ÿïíüóîòï,
è. þäòïûå
ôïìò — 6 äïîò

ý. ðåüîòïøâòäò,
í. èïòìóîïûå

òìüëîòï

þòëäëãòï
ìïïüåìüïüë
ãïèëúæòìàâòì

ä. þóîæòäïûå,
æ. þïîïèòûå,
á. èïéîïûå,
í. ìòõïîóäòûå,
è. þïãïäòøâòäò
ôïìò — 4 äïîò

ôòçòêï

åîëâíóäò
ãïèëúæòìàâòì

ìïïüåìüïüë
ãïèëúæòìàâòì

þ. äëîàáòôïíòûå, á. üïüòøâòäò,
í. ïõèåüåäò,
ç. þåîïòï
í. èóîéóäòï
ôïìò — 6 äïîò
ôïìò — 9 äïîò

òìüëîòï

èïàåèïüòêï

úíëþïîò
ïþòüóîòåíüåþòìï
æï ìêëäòì
þ. äëîàáòôïíòûå, èëìùïâäåàïàâòì
ìïïüåìüïüë
ãïèëúæòìàâòì

ï. ùåîåàåäò

í. ïõèåüåäò,
í. èóîéóäòï

ôïìò — 5 äïîò

ôïìò — 6 äïîò
èòìïèïîàò: 0102 àþòäòìò, üåüåäïøâòäòì á. ¹3
üåä.: 032 295 80 23, 0790 958023, 599 880073
www.axaliganatleba.ge
E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype:axali.ganatleba
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