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I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების  

სპეციალისტი 

 II. პროფესიული განათლების საფეხური:              IV საფეხური 

 III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:         ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტის მეოთხე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 

IV.პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული 

განათლების კრედიტების სისტემისა და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად: 90 პროფესიული 

კრედიტი (54კრედიტი-1350სთ. სასწავლო საგნები, ხოლო 36 კრედიტი-900 სთ,  სასწავლო  და  საწარმოო 

პრაქტიკები).  

პრაქტიკისა და სასწავლო კომპონენტების პროცენტული თანაფარდობა თანხვედრაშია შესაბამის 

პროფესიულ სტანდარტთან. 60% ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო 40% ეთმობა სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკებს. პროგრამა შედგება თეორიული და პრაქტიკული კურსებისაგან. 13 სასწავლო 

კურსიდან მთლიანად პრაქტიკულია ხასიათისაა 2,  ასევე, სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა, 11 სასწავლო 

საგანი კი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები ისწავლება პარალელური სისტემით სასწავლო პრაქტიკასთან 

ერთად. გამონაკლისია საწარმოო პრაქტიკა, რომელსაც პროფესიული სტუდენტი გაივლის  სასწავლო 

კურსებისა და  სასწავლო პრაქტიკის გავლის შემდეგ. 

პროგრამის ხანგრძლივობა: შეადგენს 50 კვირას. 

V.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: IV საფეხურის პროფესიულ პროგრამებზე შეიძლება ჩაირიცხოს 

პირი, რომელსაც დაძლეული აქვს სრული ზოგადი განათლება და გააჩნია ამ განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდა ამისა, IV საფეხურის  პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის 

მსურველმა, საჭიროა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გაიაროს პროფესიული ტესტირება უნარებსა და 

სრული ზოგადი ცოდნის ნაწილში. 

პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხული  სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს  ხელშეკრულება 

უნივერსიტეტთან  და გაიაროს  აკადემიური და ფინანსური რეგისტრაცია. 

  VI. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 
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     მოამზადოს ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება გამოყენებადი 

ცოდნა   დიზაინის დარგის სამ მომიჯნავე ასპექტში - ტანსაცმლის კონსტრუირების ტექნიკურ ასპექტში, 

მხატვრულ ასპექტსა და ქსოვილის დამუშავების ტექნოლოგიაში; მომიჯნავე ასპექტების ერთობლივად 

ფლობა აამაღლებს ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტის კვალიფიკაციას და 

გააფართოებს მისი დასაქმების არეალს. 

ქალაქ თელავში და ჩვენს რეგიონში  უკვე არსებობენ კერძო სამკერვალო საწარმოები, რომლებიც 

განიცდიან ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტების (დიზაინერების, ტექნოლოგების, კონსტრუქტორების და 

მკერავების)   დეფიციტს. ჩვენი კურსდამთავრებულები შეავსებენ ამ დეფიციტს და თავის წვლილს 

შეიტანენ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.  

სწავლის  და მიღებული ცოდნის გამოყენების ანუ დასაქმების პროცესი, იწვევს ახალგაზრდის პიროვნულ 

განვითარებას. წარმატებული ბიზნესი და შრომის ბაზარი მოითხოვს: ურთიერთპატივისცემას, 

ტოლერანტობას, სხვისი აზრების მოსმენას და მათი მოთხოვნების გათვალისწინებას. ყოველივე ეს 

გარკვეული წინაპირობაა დემოკრატიული და მაღალი მოქალაქეობრივი თვისებების მქონე  პიროვნების 

ჩამოსაყალიბებლად. ამ პიროვნულ მახასიათებლებს კი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს  

კურსდამთავრებულთა კარიერისათვის. 

პროგრამის მიზნები თანხვედრაშია უნივერსიტეტის მისიასთან, მოამზადოს მაღალი ხარისხის, 

პრაქტიკულ ცოდნაზე და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამები და ხელი 

შეუწყოს მათ წარმატებულ განხორციელებას.  

VII.სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

1.იცნობს ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების ტექნიკურ და მხატვრულ 

ასპექტებს. 

2.ფლობს სხვადასხვა ტიპის, დანიშნულებისა და ხასიათის ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების თავისებურებებს. ერკვევა ტანსაცმლის კონსტრუირების 

საფუძვლებში. 

3. იცნობს: 

სხვადასხვა სირთულის დეტალებისა და ტანსაცმლის მოდელების კონსტრუირების 

კანონებსა და წესებს ქსოვილის ხასიათის გათვალისწინებით.  

4.ერკვევა თავისუფალი მეთოდით სპეციფიკური ქსოვილის შექმნის ტექნოლოგიასა 

და მოცულობითი ფორმების არქიტექტონიკაში.  

5.იცნობს კოსტიუმისა და სტილის ისტორიას.  

6.აქვს ხატვისა და ფერწერის ელემენტარული უნარი. 

7.ადეკვატურად აღიქვამს კომპოზიციურ ამოცანას და შეუძლია მისი შეფასება. 

8. ფლობს კონკრეტული დარგის ათვისებისთვის საჭირო საინფორმაციო 

ტექნოლოგიას. ფლობს სახვითი ხელოვნების დიდაქტიკას. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში  

გამოყენების 

უნარი 

1.შეუძლია შეიმუშავოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის 

გადასაჭრელად და შეაფასოს მიღებული შედეგები. 

2.შეუძლია შეიმუშავოს კონკრეტული ამოცანის შესაბამისი ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების მრავალფეროვანი ნიმუშებისთვის კონსტრუქციული და ფერითი 

ექსკიზები. 

3.შეუძლია ადეკვატურად გამოიყენოს სპეციალური საინფორმაციო ტექნოლოგია.  
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4.შეუძლია შემოქმედებითად გადაჭრას კონკრეტული ამოცანა და  შესაბამისი 

მასალითა და სათანადო ტექნოლოგიური პროცესების დაცვით შეასრულოს 

ტანსაცმლის მრავალფეროვანი ნიმუშები ექსკლუზიურად შექმნილი ქსოვილის, 

მოცულობითი ფორმების და ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

5.შეუძლია ზედამხედველობა გაუწიოს შესაბამის დარგში მომუშავე დაბალი 

კვალიფიკაციის მქონე პირებს. 

დასკვნის 

უნარი 

შეუძლია მოდის დიზაინის კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად შეიმუშავოს 

ალტერნატიული ვარიანტები, შემუშავებული ვარიანტებიდან შეარჩიოს საუკეთესო 

და მის განსახორციელებლად გამოიყენოს ოპტიმალური და ვიზუალურად 

მომგებიანი მასალა. 

კომუნიკაციის 

უნარი  

1.იცნობს პროფესიასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ ტერმინოლოგიასა და 

ტექნოლოგიურ პროცესებს.  

2.თავისუფლად შეუძლია როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი კომუნიკაცია 

პროფესიის ირგვლივ.  

3.იცნობს სპეციფიკურ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და საჭიროების შემთხვევაში 

შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი ტექნოლოგიები.  

4.შეუძლია დაამუშავოს პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაცია უცხო ენაზე. 

სწავლის 

უნარი  

შეუძლია საკუთარი სწავლის მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა- 

განჭვრეტა, თუმცა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცემული საფეხურის ათვისების შემდეგ შეუძლია 

განსაზღვროს პირადი პროფესიული ზრდის სავარაუდო პერსპექტივები და აირჩიოს 

სასურველი მიმართულება. 

 

ღირებულებებ

ი 

1.პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ 

ღირებულებებს და ცვალებად სიტუაციებში მოქმედებს მათ შესაბამისად. 

2.იცავს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ეთიკურ ნორმებს. 

3. პატივისცემითა დაპასუხისგებლობით ეკიდება კოლეგებსა და მათი შრომის 

შედეგს. 

4.ითვალისწინებს(საჭიროების შემთხვევაში) დამკვეთის სურვილს და კონკრეტულ 

სიტუაციაში იღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს.  

5.იცავს უსაფრთხოების წესებს. 

 

 

VIII. სწავლის შედეგების რუქა 

სასწავლო კურსები/ მოდულები კომპედენციების ჩამონათვალი 

I.ცოდნა 

და 

გაცნობიე

რება 

II.ცოდნი

ს 

პრაქტიკა

ში 

გამოყენებ

III.დასკვნ

ის უნარი 

IV.კომუნ

იკაციის 

უნარი 

V.სწავლ

ის 

უნარი 

VI.ღირე

ბულებე

ბი 
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ის უნარი 

1.აკადემიური ხატვა X X   X X 

2.აკადემიური ფერწერა X X    X X 

3.კომპოზიცია სპეციალობაში X X X   X 

4.საერთო კომპოზიცია X X X X X X 

5.ხელოვნების ისტორია X X  X   

6.კოსტუმების ისტორია X X  X  X 

7ტანსაცმლის მოდელირება X X  X  X 

8.ტანსაცმლის კონსტრუირება X X   X X 

9.სამკერვალო ტექნოლოგია X X  X  X  

10.კომპიუტერული გრაფიკა X X  X X  

11.უცხო ენა (ინგლისური ენა, 

გერმანული ენა, რუსული ენა) 

X X  X X  

12.სასწავლო პრაქტიკა X X X   X 

13.საწარმოო პრაქტიკა  X  X X  

 

 

IX.სასწავლოგეგმა 

(მითითებულია სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები/საწარმოო პრაქტიკა კრედიტების მიხედვით. 

კრედიტი მოიცავს როგორც სააუდიტორიო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის საათებს) 

 

 

 
 

 კრ
ე

დ
ი

ტ
ებ ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა ს ა ა თ ე ბ ი ს  გ ა ნ ა წ ი ლ ე ბ ა 

სუ ლ
 

სა
ათ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

საკონტაქტო საათები დ ა მ ო უ კ ი დ ე ბ ე ლ ი  ს ა ა თ ე ბ ი
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სასწავლო კურსები/ 

მოდულები/საგნები 

ლ
ექ

ც
ი

ა/
პრ

აქ
ტ

ი
კუ

ლ
ი

 

სა
სწ

ავ
ლ

ო
 პ

რ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
წა

რ
მო

ო
 პ

რ
აქ

ტ
ი

კა
 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
/ 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

 შ
ეფ

ას
ებ

ა 

1.აკადემიური ხატვა 6 20/40   4/2 84 150 

2.აკადემიური ფერწერა 6 15/45   4/2 84 150 

3.კომპოზიცია სპეციალობაში 6 15/45   4/2 84 150 

4.საერთო კომპოზიცია 6 18/42   4/2 84 150 

5.ხელოვნების ისტორია 5 30/15   4/2 74 125 

6.კოსტუმების ისტორია 5 15/30   4/2 74 125 

7. სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგია 4 15/15   4/2 64 100 

8. ტანსაცმლის კონსტრუირება 5 15/30   4/2 74 125 

9. ტანსაცმლის მოდელირება 3 15/15   4/2 39 75 

10.უცხო ენა (ინგლისური ენა, გერმანული 

ენა, რუსული ენა) 

5 15/30   2/2 74 125 

11. კომპიუტერული გრაფიკა 3 15/15   4/2 39 75 

12. სასწავლო პრაქტიკა: 
 აკადემიური ხატვა 

 კომპოზიცია სპეციალობაში 

 ტექნოლოგია-კონსტრუირება 

(მასალაში შესრულება-კერვა) 

32 

8 

8 

16 

  

194 

194 

394 

  

4/2 

4/2 

4/2 

 800 

200 

200 

400 

13.საწარმოო პრაქტიკა 4   98   2  100 

სულ 90 510 782 98 84 776 2250 

 

 

X .პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა) 

 

1. პროფესიული პროგრამით განსაზღვრული სწავლის  შედეგების  მისაღწევად  გამოიყენება 

ცოდნის შეფასების   მრავალკომპონენტიანი სისტემა, რომელიც სწავლის განმავლობაში 

პროფესიული სტუდენტის  ცოდნის ეტაპობრივად შეფასების საშუალებას იძლევა. 

2. კრედიტის მისაღებად პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა თეორიის 

კომპონენტის ფარგლებში უნდა მოიცავდეს: 

ა) ყოველკვირეულ შეფასებას, რომლის  მიზანია, პროფესიულმა სტუდენტმა თანაბრად აითვისოს 

პროფესიული მასწავლებლის მიერ  ყოველკვირეულად მიწოდებული მასალა და სისტემატიურად 

იმუშაოს სასწავლო კურსზე.    ამ მიზნიდან გამომდინარე, ის სხვადასხვა სახისაა: 

ა) წერითი გამოკითხვა, 

ბ) საშინაო დავალება, 

გ) ზეპირი გამოკითხვა და სხვა აქტივობა, რომელიც ცოდნის ყოველკვირეული შეფასების 

შესაძლებლობას იძლევა. 

ბ) ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 
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გ) შუალედური გამოცდა, 

დ) დასკვნითი გამოცდა. 

3. ლექციის გაცდენის შემთხვევაში ყოველკვირეული შეფასება  აღდგენას არ ექვემდებარება. 

4. ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობის ქულა პროფესიულ სტუდენტს შეიძლება 

მიეცეს ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობისათვის. 

5. შუალედური გამოცდის მიზანია პროფესიული სტუდენტის ცოდნის ეტაპობრივი შეფასება. 

6.კომპონენტის ათვისების საბოლოო შეფასება ხორციელდება დასკვნითი გამოცდით, რომელიც 

გულისხმობს კომპონენტში სწავლის მთელი პერიოდის  განმავლობაში მიღებული ცოდნისა და 

უნარების  სრულ შეფასებას. გამოცდა არის წერითი, თუმცა კომპონენტის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე შეიძლება შეიცავდეს ზეპირ ან პრაქტიკულ კომპონენტსაც. 

7. შუალედური და დასკვნითი გამოცდა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს. 

8. პრაქტიკული კომპონენტის შეფასების კრიტერიუმები დგინდება შესაბამისი პრაქტიკულ 

მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარების მეშვეობით. 

 

XI.პროფესიული სტუდენტის  ცოდნის შეფასება  

 კრედიტის მისაღებად (1 კრედიტი უდრის 25 სთ-ს)  პროფესიული სტუდენტის სასწავლო 

საქმიანობა თეორიის კომპონენტის ფარგლებში მოიცავს ლექციაზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობას და გამოცდების ჩაბარებას,ხოლო პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში  პრაქტიკულ 

მეცადინეობას და გამოცდის ჩაბარებას. 

9.შეფასების სისტემა 
ა) უნივერსიტეტში მოქმედებს 100 ქულიანი (100%-იანი) შეფასების სისტემა. 

ბ)  სასწავლო კურსი დაძლეულია 51 ქულის (51%) მიღების შემთხვევაში. 

გ)  პროფესიული პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს: შუალედური      

      (ყოველკვირეული შეფასება (ქვიზი), ლექციებზე დასწრება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა და    

      შუალედური   გამოცდა) და დასკვნითი  შეფასებებით. შეფასება შეიძლება ეყრდნობოდეს: 

დ) ყოველკვირეულ შეფასებას ; 

 ე) ლექციებზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას; 

ვ) შუალედურ გამოცდას; 

ზ) დასკვნით გამოცდას; 

თ) პროგრამისა და საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეფასება შეიძლება მოხდეს სხვა  ფორმებითაც. 

10. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე, თუ პროფესიულმა  

სტუდენტმა ვერ მიიღო დასკვნითი გამოცდის ჩაბარებისათვის დადგენილი მინიმალური ქულა, მაგრამ  

გამოცდამდე დაგროვილი ჰქონდა 41 ქულა და ზევით. დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი 

გამოცდიდან არანაკლებ 10 დღეში.  

11.დამატებით გამოცდაზე დაშვება ასევე პროფესიული სტუდენტი, რომელმაც დასკვნითი გამოცდის  

ჩაბარებისთვის დადგენილი მინიმალური ქულა მიიღო, მაგრამ ვერ დააგროვა 51 ქულა, მაგრამ დააგროვა 

მინიმუმ 41 ქულა.  

12. დამატებითი გამოცდა დაუშვებელია ჩატარდეს ძირითადი გამოცდის ჩატარებიდან 10 დღეზე ადრე.   

გამოცდაზე გასვლის მსურველმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო პროცესის  ადმინისტრირების 

სამსახურს გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა.  გამოცდის შედეგების 

გამოქვეყნების დღე ითვლება პირველ დღედ. 

13. კომპონენტში პროფესიული სტუდენტის შეფასებისას საბოლოო ქულა მრგვალდება მთელ რიცხვამდე. 

ხუთი მეათედი ან ხუთი მეასედი მრგვალდება მეტობით. 

 



 

8 
 

 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

 

A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;  

     

 უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

      (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული  სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი.  

      

მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის შეფასება ხდება შუალედური და დასკვნითი შეფასებით. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 

დასკვნითი გამოცდის  

   საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

 

შეფასების ფორმა: 

 შუალედური შეფასება.  

 დასკვნითი შეფასება. 

            

 შეფასების მეთოდი: 

 ზეპირი გამოკითხვა. 

 ინდივიდუალური ნამუშევარი. 

 დაკვირვება და დემონსტრირება. 

 ნამუშევრების გამოფენა–პრეზენტაცია 

 

XII. სწავლების მეთოდები 

 თეორიული სწავლება. 

 პრაქტიკული მეცადინეობა. 

 სასწავლო პრაქტიკა. 

 საწარმოო პრაქტიკა. 

 

XIII.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსის  შესახებ. 
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(ინფორმაცია იმ პერსონალის შესახებ რომლებიც საგანმანალებლო პროგრამაში განსაზღვრული სასწავლო 

კურსების/მოდულების წარმართვაში მონაწილეობენ) 

 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი,გვარი კვალიფიკაცია 

აკადემიური ხატვა დიანა გაგნიძე პროფესიული მასწავლებელი. მხატვარი დიზაინერი. 

აკადემიური ფერწერა დიანა გაგნიძე პროფესიული მასწავლებელი. მხატვარი დიზაინერი. 

კომპოზიცია სპეციალობაში დარეჯან გაგნიძე პროფესიული მასწავლებელი.მხატვარი ტექნოლოგი 

საერთო კომპოზიცია დიანა გაგნიძე პროფესიული მასწავლებელი. მხატვარი დიზაინერი. 

ხელოვნების ისტორია დარეჯან გაგნიძე მხატვარი ტექნოლოგი 

კოსტუმების ისტორია დარეჯან გაგნიძე მხატვარი ტექნოლოგი 

სამკერვალო ნაწარმის 

ტექნოლოგია 

სვეტა 

ნინიკელაშვილი 

პროფესიული მასწავლებელი.ინჟინერ-ტექნოლოგი 

ტანსაცმლის კონსტრუირება სვეტა 

ნინიკელაშვილი 

პროფესიული მასწავლებელი.ინჟინერ-ტექნოლოგი 

ტანსაცმლის მოდელირება სვეტა 

ნინიკელაშვილი 

პროფესიული მასწავლებელი.ინჟინერ-ტექნოლოგი 

ინგლისური  ენა ნათია გაბაშვილი ინგლისური ენის მასწავლებელი 

გერმანული ენა ლელა 

საფარიშვილი 

გერმანული ენის მასწავლებელი 

რუსული ენა  მაია ლეფსვერიძე რუსული ენის მასწავლებელი 

კომპიუტერული გრაფიკა მარი ზაქარიაშვილი ინფორმატიკის მასწავლებელი 

სასწავლო პრაქტიკა მაია ყვარელაშვილი . 

 დიანა გაგნიძე 

პროფესიული მასწავლებელი.სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

პროფესიული მასწავლებელი. მხატვარი დიზაინერი. 

საწარმოო პრაქტიკა სვეტა 

ნინიკელაშვილი 

პროფესიული მასწავლებელი.ინჟინერ-ტექნოლოგი 
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XIV. ინფორმაციასა განმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსის შესახებ. 

(ინფორმაცია მატერიალური რესურსის (სახელოსნოები, ლაბორატორიები,  მანქანა-დანადგარები, 

ხელსაწყო-იარაღები, თვალსაჩინოება) შესახებ, რომელიც აუცილებელია საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის) 

 თელავის სახელმწიფო უნივერსტეტი პროფესიულ სტუდენტებს უზრუნველყოფს ეფექტური 

სასწავლო პროცესისა და კვლევისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. პროგრამის 

განსახორციელებლადუნივერსიტეტში არსებობს სათანადო მატერიალური რესურსი, 

ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა.  ხელოვნების ( ხატვა-ფერწერისათვის) პრაქტიკული 

მეცადინების კაბინეტი.კაბინეტი აღჭურვილია ხატვისათვის საჭირო მოლბერტებით(10 

ცალი),დაფებით(10 ცალი), ნატურმოტის მასალებით, თაბაშირის რელიეფებით და ქანდაკებებით 

(პორტრეტები, ტორსი, ანატომიური ფიგურა).ხელოვნების კაბინეტში გამოფენილია პროფესიული 

სტუდეტების საუკეთესო ნამუშევრები:(ეკიზები, ნატურმორტები და შეკერილი ტანსაცმელი). 

უნივერსიტეტს აქვს კერვისა და ქარგვისათვის განკუთვნილი სასწავლო კაბინეტი. 2 საკერავი 

მანქანა.ქსოვილის დასაფენად და გამოსაჭრელად საჭირო მაგიდები.კერვისათვის საჭირო 

ინვენტარი:(ქსოვილები და ფურნიტურა). სალექციო აუდიტორიებში შექმნილია სწავლისთვის 

ადექვატური გარემო.   თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია თანამედროვე მოთხოვნების 

შესაბამისად აღჭურვილი ორსართულიანი ბიბლიოთეკა, რომელსაც აქვს წიგნსაცავი, სააბონენტო და  

სამკითხველო დარბაზი, კომპიუტერული ტექნიკა, სააქტო და საპრეზენტაციო დარბაზები, 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი (როგორც ბეჭვდური, ისე ელექტრონული), რომელიც სისტემატურად 

მდიდრდება უნივერსიტეტის მიერშეძენილი ახალი წიგნებით. ბიბლიოთეკა ჩართულია ,,ებსკოს“ 

ელექტრონული ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემაში. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი ფაქტობრივად 

შეესაბამება სილაბუსებში მითითებულ ლიტერატურას. კომპიუტერულ ცენტრებში განთავსებულია 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებო პროგრამების შესაბამის და თანამედროვე პროგრამული 

უზრუნველყოფის,ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერები და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სხვა ტექნიკა: (პრინტერები, სკანერები, ქსეროქსები და სხვა), რომლებიც 

ხელმისაწვდომია პროფესიული სტუდენტების და თანამშრომლებისათვის. საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითითებული სწავლის შედეგების მისაღწევად ასევე 

გამოყენებული იქნებაპროექტორები და სხვატექნიკური საშუალებები. 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსტეტს გაფორმებული აქვს 

ხელშეკრულება:  შ.პ.ს. ,,ელსელემა” (თბილისი.გურამიშვილის ქ.№26) და ინდ. საწარმო  

საქორწილო სალონ ,,ელლა’’-სთან (ქ.თელავი. ქ.წამებულის ქ.№3) სადაც შესაძლებელია 

პროფესიულმა  სტუდენტმა გაიაროს შეუფერხებლი პრაქტიკა. 

 საწარმოს აღწერა. ინდივიდუალური საწარმო ,,ელლა“მდებარეობს ქ. თელავში, ქეთევან წამებულის 

№3-ში.მისი არსებობა ორ ათეულ წელს ითვლის. საწარმო   ძირითადად სპეციალიზირებულია 

ქალის ტანსაცმლის კერვაზე. შეკვეთების დიდი წილი მოდის საქოწილო და სადღესასწაულო 

ტანსაცმელზე.საწარმოს ძირითად ნაწილს საამქრო წარმოადგენს. ქსოვილის მოსამზადებლად და 

გამოსაჭრელად დგას სპეციალური მაგიდა. საწარმოს აქვს: 

 უნივერსალური საკერავი მანქანა 1022 კლ. 10ც 
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 ოვერლოკი 51 კლ. 1ც 

 მრავალ-ოპერაციანი მანქანა ,,ჩაიკა“ 1ც 

 უთოს ოპერაციის მაგიდა 2ც 

 ხელსაქმის მაგიდა 1ც 

 არსებული მანქანა -დანადგარების განლაგების მიხედვით მიხედვით საწარმოში ორრიგიანი 

ერთხაზიანი განლაგებაა. დასაქმებულია 14-15 მომუშავე. 

 შეკვეთის მიღება და კერვის პროცესი მიმდინარეობს ინდივიდუალური პრინციპით. 

 საამქროში იღებენ შეკვეთებს ტანსაცმლის ღებვასა და ქიმიურ წმენდაზე. 

 საწარმოს აქვს ჩაცმული მანეკენებით გაფორმებული ფოიე. 

XV. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

V  საფეხურის ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა. გარდა ამისა, კურსდამთავრებული გააჩნია თვითგანვითარებისათვის აუცილებელი 

კომპეტენციები.  

 

 

 

 

 

 

 


