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saganmanaTleblo programis tipi: profesiuli 
 
 
misaniWebeli kvalifikacia:  Teqis  xelosnis III safexuris profesiuli 
kvalifikacia 
 

programis moculoba kreditebiT: 60krediti (24kr. 600 sT. saswavlo sagnebi, 
36 kr. 900 sT. saswavlo sawarmoo praqtika) 

 
programaze daSvebis winapiroba:  
 
Teqis xelosnis III safexurze SeiZleba Cairicxos piri: romelsac daZleuli 
aqvs zogadi ganaTlebis sabazo safexuri. 
  
araformaluri profesiuli ganaTlebis aRiarebis ufleba 
araformaluri profesiuli ganaTlebis aRiarebis dros xdeba profesiuli 
ganaTlebis Sesabamisi safexurisaTvis profesiuli standartiT 
gaTvaliswinebuli codnis, unarebis da Rirebulebebis Semowmeba. 
 
 
profesiuli ganaTlebis III safexuris Sesabamisi codnis, unarebisa da 
Rirebulebebis flobas araformaluri ganaTlebis aRiarebis msurveli 
adasturebs erTiani erovnuli gamocdebis mxolod zogadi unarebis 
testisaTvis gaTvaliswinebuli minimaluri kompedenciis  zRvaris 
gadalaxvis safuZvelze.  
profesiuli ganaTlebis III safexuris Sesabamisi araformaluri profesiuli 
ganaTlebis aRiareba dasaSvebia mxolod im profesiebis farglebSi, 
romelTa aTviseba SesaZlebelia zogadi unarebis testiT dasadgeni zogadi 
kompedenciebis safuZvelze da romlis atvisebisaTvis 
profesiuli standarti ar iTvaliswinebs specialuri kompedenciebis 
flobas. 



                

saganmanaTleblo programis mizani: 
  qarTul dekoratiul- gamoyenebiT xelovnebaSi mniSvnelovani adgili 

ukavia Teqisagan damzadebul nivTebs.  qarTveli qalebi uZvelesi 

droidan icnobdnen matylis moTelvis xelovnebas . Teqisagan mzaddeboda 

qsovili , ikereboda  nabdebi, zeda tansacmeli , yabalaxi da qudebi, 

Sarfebi, CanTebi da sxva sayofacxovrebo nivTebi.     

 Teqis xelosnis profesiam mniSvnelovani adgili unda daikavos Cveni 

qveynis profesiuli ganaTlebis erTian sistemaSi. maRalkvalificiuri 

kadrebis momzadeba xels Seuwyobs turizmis ganviTarebas,  Zveli  

qarTuli tradiciebis  aRdgena – damkvidreba- popularizacias. 

 kaxeTis regionSi (axmetis raionSi) arsebobs Teqis  damuSavebis 

ramodenime mcire sawarmo, sadac SeiZleba profesiulma studentebma 

gaiaron sawarmoo praqtika, dasaqmdnen am sawarmoSi an TviTdasaqmebis 

gziT awarmoon sakuTari biznesi  da  mniSvnelovani wvlili       

Seitanon qveynis ekonomikis ganviTarebaSi. 

programis mizania:  

 profesiuli standartebis Sesabamisad students misces Teoriuli 

da praqtikuli codna, romelic xels Seuwyobs: 

 regionSi mxatvruli nawarmis inovaciuri unar-Cvevebis 

Camoyalibebas 

 konkurentunarian cvalebad Sromis bazarze swraf adaftirebas. 

 damsaqmeblis moTxovnebis Sesabamisad kvalifikaciis sistematiur 

amaRlebas. 

 profesiuli unarebis gamoyenebiT dasaqmebis problemebis 

mogvarebas.. 

 survilis SemTxvevaSi swavlis gaagrZelebas ufro maRali 

kvalifikaciis misaRebad. 

      

rogorc avRniSneT kaxeTis regionSi (axmetis raionSi) arsebobs 

Teqis  damuSavebis ramodenime mcire sawarmo, sadac SeiZleba 



profesiulma studentebma gaiaron sawarmoo praqtika, dasaqmdnen am 

sawarmoSi an TviTdasaqmebis gziT awarmoon sakuTari biznesi  da  

mniSvnelovani wvlili Seitanon qveynis ekonomikis ganviTarebaSi.  

 

 

swavlis  da miRebuli codnis gamoyenebis anu dasaqmebis procesi 

iwvevs axalgazrdis pirovnul ganviTarebas. warmatebuli biznesi da 

Sromis bazari moiTxovs: urTierTpativiscemas, tolerantobas, sxvisi 

azrebis mosmenas da maTi moTxovnebis gaTvaliswinebas. yovelive es 

garkveuli winapirobaa demokratiuli da maRali moqalaqeobrivi 

Tvisebebis mqone  pirovnebis Camosayalibeblad. am pirovnul 

maxasiaTeblebs ki udidesi mniSvneloba aqvs  kursdamTavrebulTa 

karierisaTvis. 

programis miznebi TanxvedraSia universitetis misiasTan, efeqturad 

ganaxorcielos saerTaSoriso standartebis, boloniis procesis 

moTxovnaTa Sesabamisi profesiuli saganmanaTleblo programebi da xeli 

Seuwyos maT warmatebul ganxorcielebas universitetis 

kedlebSi,.aRzardos sxvadasxva profesiuli kvalifikaciis mqone 

specialistebi, romlebic ase sWirdeba qveyanas. 

                    

                                 swavlis Sedegi 

     codna da gacnobiereba 

 

komunikaciis  unari 

 

 იცის თექის თელვის სფეროსათვის 
დამახასიათებელი ძირითადი 
ტექნოლოგიური პროცესებისა და 
ტექნიკური ხერხების ზოგადი 
კონცეფციები: მატყლის დახარისხება 
(თუშური, კავკასიური, მირინოსი), ღებვა 
- როგორც ქიმიური, ასევე ბუნებრივი 
საღებავებით. შეღებილი, ფერადი 
ფთილების საშუალებით, ტრადიციული 
მეთოდით თექის ქსოვილის დაწყობა და 
სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა, 

 
შეუძლია ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაციის დამყარება თექის ხელოსნის 
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 
როგორც დარგის პროფესიონალებთან ასევე 
არაპროფესიონალებთან. შეუძლია საკომუნიკაციო 

და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
მიზანდასახული გამოყენება პროფესიულ 

საქმიანობაში. სრულყოფილად ფლობს თექის 
თელვის სპეციფიურ ტერმინოლოგიას.  
 



შეუძლია შესაბამის გარემოში, 
ხელმძღვანელის მითითებით 

ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე თექის 
ტრადიციული მოტივის გადმოტანა მის 
მიერ გამზადებულ საწყის ფენაზე- 
საფუძველზე, მოსათელად საჭირო 

დამხმარე მასალების მომზადება და 
მოთელვის პროცესის განხორციელება  
 

 codnis praqtikaSi gamoyenebis                             

             unarebi   

შეუძლია გამოიყენოს თექის თელვის 
სპეციფიკათვის დამახასიათებელი 
უნარების ფართო სპექტრი. აცნობიერებს 
თექის თელვის ტექნოლოგიური 
პროცესებისეტაპობრივი, გართულებული 
ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ 

ნაბიჯებს, კერძოდ: მოცულობითი თექის 
მოთელვის ტექნოლოგიური პროცესებს, 
სხვადასხვა ტექნიურ ხერხებს, შეუძლია 
სხვადასხვა წარმოშობის თექის ნაწარმის 
მომზადება: შალის ფთილასთან 
სინთეზში - ნართის, სხვადასხვა ტიპის 
ქსოვილების შერწყმა სპეციფიური 
ტექნოლოგიური ნორმების დაცვით, 

ახალი თექის ქსოვილისა  თუ 

მოცულობითი ფორმების ამოყვანა 
მატყლის საშუალებით, შეუძლია 
თავსაბურავების, ჩანთებისა და სხვა 
მოცულობითი აქსესუარების დამზადება  
 

             

              swavlis unari 

  

შეუძლია შემდგომ საფეხურზე სწავლის დაგეგმვა 
აცნობიერებს შემდგომი სწავლის აქტუალობასა 
და პერსპექტივას.  

 

 

       daskvnis gakeTebis unari  

  

აქვს გამომუშავებული შრომის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
უნარები. შეუძლია თექის თელვისას 
წარმოქმნილი ტექნოლოგიური 
პრობლემების აღმოფხვრა, მასალის 
სტრუქტურული სხვაობის სწორად 

შერჩევის გზით, არსებული 
მითითებული ლიტერატურის 
დამუშავების და მიღებული 
გამოცდილების საფუძველზე სწორი 
დასკვნის გაკეთება  
 

        Rirebulebebi 

გაცნობიერებული აქვს თექის, როგორც ხალხური 
რეწვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის 
ტრადიციის დამკვიდრების აქტუალობა და 
თავისი პროფესიული საქმიანობით 
პოპულარიზაციას უწევს მას.  
 

 



 swavlis Sedegebis ruqa 

 

 
saswavlo kursebi/ 
modulebi 

kompedenciebis CamonaTvali 

I II 
 

III IV  V  VI 

1. specialobis kompozicia X 
 

X 
 

X X  X  X 

2. xatva  
X 

 
X 

  
 

  
 X 

 
 X 

3. ferwera    X X    X  X 

4. teqnologia  X X X X  X  

5. ღებვა X X X X X  

6. masalaTmcodneoba 
 

X 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

X 
  

7. სამეწარმეო საქმე  X X    X 

8. kompiuteruli grafika X 
 

X X 
 

X 
 

X  

9. ucxo ena X X  X   X  

10.მოდულიsaswavlo-
sawarmoo praqtika  
 

 
 

  
  

     
 

...saswavlo praqtika  X X   X 

... sawarmoo praqtika  X X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                        თექის დიზაინის   III safexuri  
  
 
                              saswavlo  gegma 
  

2013-14 სასწ. წელი 
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I teqnologia  
 

savald
. 

4 2 2 10 5 _ 35 50 10 5 _ 35 _ 100 

II ღებვა  2 2  10 5  35 50      50 

III masalaTmcodneoba savald
. 

3  3      25 5 _ 35 _ 75 
 

IV სპეციალობის 
კომპოზიცია 

savald
. 

3 3 - 5 25 _  45 75 _ _ _ _ _ 50  

           _ _ _ _ _  
V xatva savald

. 
3 3 - 5 25 _  45 75 75  

VI ფერწერა  3  3      5 25 _ 45 75 75 

VII სამეწარმეო 
საქმიანობა 

 2  2      10 5  35 50 50 

VIII კომპიუტერული 
გრაფიკა 

 2  2      5 10  35  50 

IX უცხო ენა  2 2  10 5  35 50      50 

X Mmoduli:saswavlo
_sawarmoo 
praqtika  

savald
. 

36 18 18  360  90 450  360  90 450 900 



.m
aT

 
S
o
r
i
s
: 1.saswavlo 

praqtika 
 

savald
. 

30 15 15  300  75 375  300  75 
375 450 

2.sawarmoo 
praqtika 
 

savald
. 

6 3 3  60  15 75  60  15 75 450 

 sul saval
d 

60 30 30 50 425  285  75 410  275   

   

 

                saswavlo kursebis anotacieბი 
 
                      kompozicia specialobaSi 
 
kompozicia specialobaSi students Seaswavlis Teqis eskizis 
kompoziciur ganawilebas sasuraTe sibrtyeze da eskizis Seqmnas 
sxvadasxva Temebze. feriTi gadawyveta axal amocanebs uyenebs Teqis 
xelosans. aq unda gamomJRavndes misi gemovneba, feris grZnoba, 
sasiamovno koloritis Seqmnis unari 
  eskizebi sruldeba qaRaldze, fanqris, tuSis, akvarelis da guaSis 
saRebavebiT. 
 
                               xatva 
xatvis saleqcio kursis Seswavlis mizania momavalma Teqis xelosanma 
Seiswavlos sasuraTe sibrtyis kompoziciuri ganawileba, naxatis ageba 
simetriis da  damxmare RerZebis saSualebiT, gansazRvros sagnis 
proporciebi gazomvebis saSualebiT.  miaRwios sagnis moculobis da 
simrgvalis gadmocemas : ganaTebis , naxevarCrdilis, Crdilis, refleqsis 
, dacemuli Crdilis da blikis saSualebiT. man namuSevarSi  unda 
Seqmnas:  tonaluri realoba,  sivrce, sagnebis zusti forma da faqtura.  
 
                               ferwera  
 ferwera Seaswavlis Teqis xelosans namuSevris ferSi Sesrulebas,  
saRebavebs da pigmentebs , maT Tvisebebs, Fferebis urTierTSereviT 
sruliad axali ferebis  miRebas, feris danaxvas da misi Semadgenlobis 
gansazRvras. 
Seaswavlis saRebavis tipebs da maTi muSaobis teqnikas.ferweris 
Seswavla SesaZleblobas miscems students, ferTa gamis meSveobiT 
Seqmnas namuSevari, romlis saSualebiT daanaxvebs mnaxvels mis 
danaxuls da naazrevs.  

 

                                                      teqnologia 



teqnologia _ students Seaswavlis თექის თელვის   სფეროსათვის 
დამახასიათებელ  ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებსა და ტექნიკური ხერხების 
ზოგად კონცეფციებs: მატყლის დახარისხებაs (თუშური, კავკასიური, მირინოსი), 
ღებვაs - როგორც ქიმიური, ასევე ბუნებრივი საღებავებით. შეღებილი, ფერადი 
ფთილების საშუალებით, ტრადიციული მეთოდით თექის ქსოვილის დაწყობაs  და 
სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანაs, შესაბამის გარემოში, ხელმძღვანელის 
მითითებით ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე თექის ტრადიციული მოტივის 
გადმოტანაs  მის მიერ გამზადებულ საწყის ფენაზე- საფუZველზე, მოსათელად 
საჭირო დამხმარე მასალების მომზადებაs  და მოთელვის პროცესის 
განხორციელებაs.  
                  
                  
 
 
 
                      masalaTmcodneoba 
 
masalaTmcodneoba: Teqis xelosans gaacnobs safeiqro masalebs: matyls, 
mis fizikur, qimiur da meqanikur Tvisebebs da maT momzadebas Rebvisa da 
moTelvisaTvis.              
                   

   
                              ucxo ena 

  ucxo enis  codna gauadvilebs Teqis xelosans rogorc saWiro 

informaciis moZiebas internetis saSualebiT da  damxmare literaturis 

gacnobas, aseve urTierTobas ucxoel damkveTebTan.                        

 

                      kompiuteruli grafika  

   dizainis Tanamedrove specialisti unda flobdes rogorc 

kompiuterTan muSaobis da internetiT sargeblobis unar-Cvevebs aseve 

SeeZlos kompiuteris saSualebiT  Seqmnas saintereso dizaineruli 

produqcia.  

  warmodgenili saswavlo kursi miznad isaxavs students misces 

dizainerebisaTvis saWiro praqtikul saqmianobaze orientirebuli 

sabaziso unar-Cvevebi Adobe Photoshop grafikul redaqtorSi, rac 

SemdgomSi maT gauadvilebT grafikuli informaciis kompiuterul 

modelirebas.  



                                       

 

                                       Rebvის ტექნოლოგია   

 Rebvის ტექნოლოგია   students gaacnobs: masalis SeRebvas qimiuri da 

bunebrivi saRebavebiT. ბუნებრივი საღებავების მომზადებას. ori da meti 

saRebaviT axali, sruliad gansxvavebuli ferisa da tonalobis miRebas. 

aseve wylis da pigmentis Tanafardobas rac saWiroa nebismieri tonis 

misaRebad. F 

 
 
                                         samewarmeo saqmianoba 
 
samewarmeo saqmianoba_gaacnobs Teqis xelosnebs sawarmos Seqmnis 

principebs. ხარჯთაღრიცხვის კალკულაციის შედგენას, კანონს „ მეწარმეობის 
შესახებ“. III safexuris damTavrebis Semdeg maT ukve SeuZliaT 

დამოუკიდებლად Seqmnan mcire sawarmo და აწარმოონ ფინანსური ოპერაციები.            
 

                                         

                                    saswavlo_sawarmoo praqtika: 

saswavlo_sawarmoo praqtika Teqis xelosnis momzadebis erT-erTi 

mniSvnelovani aspeqtia. praqtikis dros xdeba: 

.miRebuli  Teoriuli codnis  dakavSireba პრაქტიკულ საქმიანობასთან- 

realur samyarosTan; 

      

                     სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა:  

kreditis misaRebad (1 krediti udris 25 sT-s)    profesiuli studentis 
saswavlo saqmianoba Teoriis komponentis farglebSi moicavs leqciaze 
daswrebas, samuSao jgufSi muSaobas da gamocdebis Cabarebas, xolo 
praqtikis komponentis farglebSi  praqtikul mecadineobas da gamocdis 
Cabarebas. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდეს შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების 
გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. 



ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი 
თანაფარდობა განისაზღვროს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 

შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

შუალედური შეფასებები განისაზღვროს შემდეგი სამი აუცილებელი კომპონენტის 
დაცვით: 

1) 2    Sualeduri wera ( xatva)   მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); 

2) 4     Sualeduri praqtikuli samuSao.  მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა); 

3)  SemoqmedebiTi  namuSevris ( naxati, kolaJi, aplikacia, naqsovi,) an  

referatis prezentacia- მაქსიმუმ 10 ქულა. 

 kreditis miRweva SesaZlebelia mxolod silabusiT gaTvaliswinebuli 
swavlis Sedegebis miRwevis Semdeg, rac gamoixateba Semdegi erT-erTi 
saxis dadebiTi SefasebiT: 

Sefasebis sistema uSvebs: 

 xuTi saxis dadebiT Sefasebas: 

(A) friadi – maqsimaluri Sefasebis 91% da meti; 

(B) Zalian kargi – maqsimaluri Sefasebis 81% - 90%; 

(C) kargi – maqsimaluri Sefasebis 71% - 80%; 

(D) damakmayofilebeli – maqsimaluri Sefasebis 61% - 70%; 

(E) sakmarisi – maqsimaluri Sefasebis 51% - 60%; 

 ori saxis uaryofiT Sefasebas: 

(FX) ver Caabara – maqsimaluri Sefasebis 41%-50%, rac niSnavs, 

rom students Casabareblad meti muSaoba sWirdeba da eZleva 

damoukidebeli muSaobiT damatebiT gamocdaze erTxel 

gasvlis ufleba; 

(F) CaiWra – maqsimaluri Sefasebis 40%, da naklebi, rac 

niSnavs, rom studentis mier Catarebuli samuSao ar aris 

sakmarisi da mas sagani axlidan aqvs Sesaswavli. 



 
      profesiuli ganaTlebis students  ufleba aqvs gavides damatebiT 

gamocdaze daskvniT gamocdaze uaryofiTi Sefasebis miRebis SemTxvevaSi 

ara nakleb 10 dRisa. 

swavlis formati: 

 leqcia 

 praqtikuli mecadineoba 
           
swavlis meTodebi 

swavlebaSi viyeneb rogorc tradiciul meTodebs,aseve swavlebis 

Tanamedrove inovaciebs            

                 

 

 

 

                            saganmanaTleblo programis adamianuri resursi 

 

darejan gagniZe_ mxatvari dizaineri, Telavis saxelmwifo universitetis 

asocirebuli profesori 

 

nugzar ZamukaSvili_ zogadteqnikuri disciplinebis და ხელოვნების 

pedagogi, Telavis saxelmwifo universitetis doqtoranti. 

 

naTia gabaSvili_Telavis saxelmwifo universitetis asistent-profesori 

ucxo enis specialisti 

 

mari zaqariaSvili_ Telavis saxelmwifo universitetis asocirebuli 

profesori informatikis mimarTulebiT 

 

asmaT xucurauli --- xalxuri Semoqmedebis ostati, pedagogi 

 



olRa  TeTraSvili_ mxatvari-dizaineri 

 

 

materialur teqnikuri baza 

universitets aqvs: ^^ 
 Teqis damuSavebis saswavlo klas_kabineti და სახელოსნო.EEQ 
mxatvrobisaTvis saWiro inventariT aRWurvili xelovnebis kabineti. 
internetis qselSi CarTuli kompiuteruli klasi; biblioTeka. 
 
dasaqmebis sfero 
 
თექის ხელოსანს შეუძლია მოახდინოს თვით დასაქმება, იმუშავოს  იქ, სადაც 
იქმნება მოთელვის ტექნოლოგიით დამზადებული ყოფითი ნივთები                         
( ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, სუვენირები და აქსესუარები) . მას ასევე შეუძლია ასევე 
შექმნას მცირე საწარმო და უხელმძღვანელოს  მას.  
 
 
 
 
                                       
 


