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                                                   განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

                                პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  (III საფეხური) 

                                    დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილები 

        მიმართულება/სპეციალობა:  08 ხელოვნება   / 080359/ დეკორატიულ-გამოყენებითი      

                                                             ქსოვილები 

        პროგრამის ხელმძღვანელი: ნუგზარ ძამუკაშვილი. ზოგადტექნიკური დისციპლინების  

                                                                 და ხელოვნების პედაგოგი.  

                                                                 დარეჯან გაგნიძე. მხატვარ  ტექნოლოგი. 

           

1. მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 
ოქმი  №2    17 სექტემბერი    2014 წ. 

ფაკულტეტის დეკანი                                                              / ასოც. პროფ. დ. მახაშვილი / 

 

 

2. რეკომენდირებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

             სამსახურების მიერ 

ოქმი  №6      7 ოქტომბერი, 2014 წ 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

სამსახურის ხელმძღვანელი:                                                  /ასოც. პროფ. შ. ჭკადუა/ 

 

3. დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ 

ოქმი  №2    20 ოქტომბერი     2014 წ. 

 

უნივერსიტეტის რექტორი                                                    /პროფ. ა. ღელაღუტაშვილი/                                                                                      
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: დეკორატიულ-გამოყენებითი  ქსოვილები.    

პროფესიული განათლების საფეხური: III საფეხური. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების  სპეციალისტი.   

პროგრამის მოცულობა:  45კრედიტი - 1125 სთ  (18 კრ - 450 სთ სასწ. საგნები, 27კრ _ 675 სთ.   პრაქტიკა ).  

30 კვირა. 

პრაქტიკისა და სასწავლო კომპონენტის პროცენტული თანაფარდობა შესაბამისობაშია პროფესიულ 

სტანდარტთან. 40% ეთმობა სასწავლო კომპონენტს; 60% ეთმობა  სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც დასრულებული აქვს მინიმუმ ზოგადი განათლების საბაზო 

საფეხური და ჩაბარებული აქვს პროფესიული ტესტირება უნარებისა და საბაზისო ცოდნის ნაწილში 

გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  

    ქსოვის ხელოვნება უხსოვარი დროიდან იყო გავრცელებული საქართველოში,  საქართველოს მდიდარი 

საძოვრები ხელს უწყობდნენ მეცხვარეობის განვითარებას. თითქმის ყველა კუთხეს ჰქონდა ხალიჩებისა 

და ფარდაგების დამახასიათებელი ორნამენტი და კოლორიტი. ხალხური შემოქმედების ოსტატები 

თაობიდან  თაობას გადასცემდნენ  ქსოვის და ღებვის  ტექნიკას, კოპოზიციის და ორნამენტის აგების 

წესებს, მათ ფერში გადაწყვეტის ხელოვნებას. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს 

ხალხური ხელოვნების და მისი ტრადიციების აღდგენა-შენარჩუნებას, შრომის ბაზარზე  

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას და ტურიზმის განვითარებას. 

   პროგრამის მიზანია პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად მოამზადოს დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ქსოვილების   სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება  შეარჩიოს ქსოვის კონკრეტული მეთოდი და საჭირო 

ინსტრუმენტები. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური საქსოვი დაზგის, ქსელისა და მისაქსელის ძაფების 

საშუალებით შეასრულოს ფარდაგის, ხალიჩისა და გობელენის ნიმუშები, ხლართების ნაირსახეობის, 

ქსოვის სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენებით.  

  პროგრამის მიზნები თანხვედრაშია უნივერსიტეტის მისიასთან, მოამზადოს საგანმანათლებლო 

პროგრამები და ხელი შეუწყოს მათ წარმატებულ განხორციელებას უნივერსიტეტის კედლებში. 

აღზარდოს სხვადასხვა პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები, რომლებიც ასე სჭირდება 

ქვეყანას. 

 

დასაქმების სფერო: 

ხალხური რეწვის საწარმოები; თვითდასაქმებული; სამხატვრო სალონები და კერძო სახელოსნოები.                                                    



 

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

იცის ფართო სპექტრის მქსოველის (ფარდაგი, ხალიჩა, გობელენი) სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები და ტექნიკური ხერხები: 

ჰორიზონტალური დგიმებიანი საქსოვი დაზგის და გობელენის ვერტიკალური საქსოვი 

დაზგის ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები; სამუშაო პალიტრის შედგენა ფერადი 

ნართის გამოყენებით, ქსელისა და მისაქსელის მომზადება, მარტივი ტილოს ხლართის 

ჩამოქსოვა გობელენისათვის,  

იცნობს ხალიჩის, გობელენისა და ჯეჯიმის (ფარდაგის) საქსოვი ნართის ღებვის 

ტექნოლოგიას; იცის ვერტიკალურ საქსოვ დაზგაზე ხალიჩის ქსოვის ტექნოლოგიის 

ძირითადი ეტაპები, როგორიცაა: ქსელის სიმჭიდროვის განსაზღვრა, მარყუჟის სისქის 

შერჩევა, საქსოვი ძაფებისაგან პალიტრის გაწყობა და ასევე გობელენის ჩამოქსოვის უნარზე 

დაყრდნობით ფერთა გამის შედგენა და განაწილება ტექნოლოგიური ცოდნის 

გათვალისწინებით, საბოლოო პროდუქციის ხარისხიანი შესრულებისათვის. აცნობიერებს 

ქსოვის ამა თუ იმ კონკრეტული ხერხის მეშვეობით გართულებული ტექნოლოგიური 

პროცესების ეტაპობრივი განხორციელებისათვის აუცილებელ ნაბიჯებს. იცის სამუშაო 

გარემოს მოწყობის ძირითადი პარამეტრები 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

შეუძლია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების დახმარებით შეაფასოს 

კონკრეტული ამოცანის სირთულე, შეარჩიოს ქსოვის კონკრეტული მეთოდი და საჭირო 

ინსტრუმენტები, ეფექტურად გამოიყენოს მასალის თავისებურებები; კერძოდ, შეუძლია 

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური საქსოვი დაზგის, ქსელისა და მისაქსელის ძაფების 

საშუალებით შეასრულოს ფარდაგის, ხალიჩისა და გობელენის ნიმუშები ხლართების 

ნაირსახეობის, ქსოვის სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენებით. 

დასკვნის გაკეთების 

უნარი 

შეუძლია ქსოვის პროცესში წარმოქმნილი ტექნოლოგიური და ტექნიკური პრობლემების 

აღმოფხვრა, სპეციალურ ლიტერატურაში აღწერილი მეთოდების შეფასებისა და ანალიზის 

მეშვეობით, კერძოდ, შეუძლიადამოუკიდებლად მიიღოს ისეთი ტექნიკური 

გადაწყვეტილებები როგორიცაა, მაგალითად, მასალის სტრუქტურული სხვაობის სწორად 

შერჩევა და სხვა. 

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია დეკორატიული ქსოვილების სფეროსთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე, შეუძლია საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მიზანდასახული გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში. სრულყოფილად 

ფლობს ქსოვისა და ღებვის ტექნოლოგიების სპეციფიურ ტერმინოლოგიას მათ შორის 

უცხო ენაზე. 

სწავლის უნარი აცნობიერებს პროფესიული დაოსტატების მნიშვნელობას და შეუძლია კონკრეტული 

ამოცანების ფარგლებში გაიღრმაოს პროფესიული ცოდნა და შეიძინოს ახალი 

გამოცდილება;  

აცნობიერებს შემდგომი დაოსტატების აქტუალობას და შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა 

სწავლის გასაგრძელებლად. 

ღირებულებები აცნობიერებს მის მიერ არჩეული პროფესიის მნიშვნელობას, როგორც ხალხური რეწვის 

ერთ-ერთი წამყვანი დარგისა. იცავს  

შრომის უსაფრთხოების, ეთიკისა და გარემოს უსაფრთხოების ნორმებს. გაცნობიერებული 

აქვს (ფარდაგი, ხალიჩა, გობელენი) ქსოვის, როგორც ხალხური რეწვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი დარგის ტრადიციის დამკვიდრების აქტუალურობა და თავისი 

პროფესიული საქმიანობით პოპულარიზაციას უწევს მას. 

 

 



შედეგების რუქა 

სასწავლო კურსები/ 

მოდულები/საგნები 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

კომუნიკაც

იის უნარი 

სწავლის 

უნარი 

ღირებულებები 

კომპოზიცია + + +    

ხატვა-ფერწერა + +  + +  

ქსოვის ტექნოლოგია  + +  + +  

ღებვის ტექნოლოგია + +    + 

მასალათმცოდნეობა + +    + 

ხელოვნების ისტორია + +  +   

შესავალი კურსი 

ინფორმატიკაში 

+ +  + +  

უცხო ენა + +  + +  

სამეწარმეო საქმიანობა + +    + 

პრაქტიკა    + +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სასწავლო გეგმა 
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1 მოდული ტექნოლოგია 6 60   18 6 72 150 3 

 ქსოვის ტექნოლოგია  2 20   4 2 24 50 1 

 ღებვის ტექნოლოგია 2 20   4 2 24 50 1 

 მასალათმცოდნეობა  2 20   4 2 24 50 1 

2 კომპოზიცია 2 20   4 2 24 50 1 

3 ხატვა-ფერწერა 2 20   4 2 24 50 1 

4 ხელოვნების ისტორია 2 20   4 2 24 50 1 

5 სამეწარმეო საქმე 2 20   4 2 24 50 1 

6 შესავალი კურსი ინფორმატიკაში 2 20   4 2 24 50 1 

7 უცხო ენა 2 20   4 2 24 50 1 

 სულ ( თეორია ) 18 180   36 18 216 450 9 

8 პრაქტიკა  27  476 151 44 4  675  

 სასწავლო პრაქტიკა 20  476  22 2  500 21/30 



 საწარმოო პრაქტიკა 7   151 22 2  175 36 

 სულ 45 180 476 151 80 22 216 1125  

 

სასწავლო  კურსები / პრაქტიკა  კვირების მიხედვით 

 1-  10    კვირა 11 – 20 კვირა 

 

21-23 კვირა 24 კვირა 

გამოცდა 

25-30 კვირა 

მოდული ტექნოლოგია      

ქსოვის ტექნოლოგია       

ღებვის ტექნოლოგია      

მასალათმცოდნეობა       

კომპოზიცია      

ხატვა-ფერწერა      

ხელოვნების ისტორია      

სამეწარმეო საქმე      

შესავალი კურსი ინფორმატიკაში      

უცხო ენა      

სასწავლო პრაქტიკა       

საწარმოო პრაქტიკა         

 



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, 

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. 

 

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. 

 

 

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: 

 ტესტირება. 

 ზეპირი გამოკითხვა. 

 პორტფოლიო. 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი. 

 დაკვირვება და დემონსტრირება. 

    

სწავლების მეთოდები 
 

ლექცია  

სემინარი  

დისკუსია  

პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება  

დემონსტრირებით სწავლება  

ინსტრუქტაჟი  

კონსულტირება  

პრაქტიკული სავარჯიშო  

სწავლების ჯგუფური მეთოდები (როლური თამაშები, გონებრივი იერიში, ტრენინგი)  

ლექცია -  ახალი ცოდნის გადაცემა; მეთოდი  ორიენტირებულია თეორიული მასალის 

გადაცემაზე, რომელიც სასურველია იყოს მრავალმხრივი და არ ეფუძნებოდეს ტრადიციულ 

მეთოდს- ფაქტობრივი მასალის გადაცემას; 

სემინარი - სწავლების ფორმა, რომელიც სტუდენტების მცირე ჯგუფებში მიმდინარეობს და 

სტუდენტების აქტიურ მონაწილეობას, ჩაბმულობას გულისხმობს. სემინარი გამოიყენება 

მაშინაც, როდესაც სტუდენტებს უკვე დაგროვებული აქვთ გარკვეული თეორიული და 

პრაქტიკული ცოდნა და შეუძლიათ დამოუკიდებლად მონაწილეობა, ტექსტების წარდგენა-

განხილვა; 

დისკუსია -  სწავლების მეთოდი, როდესაც მასწავლებლის ხელმძღვანელობით 

მიმდინარეობს სხვადასხვა წინადადების,  მიდგომის, იდეის, პრობლემების გადაჭრის 

მეთოდების ჯგუფური განხილვა. დისკუსია ნიშნავს საწინააღმდეგო პოზიციების პოლემიკას, 

სხვადასხვა აზრის ზეპირ, (იშვიათად წერით) გამოხატვას.  

დემონსტრირება - წარმოადგენს პრაქტიკული სწავლების ფორმას და გულისხმობს 

დავალების, პროცედურის უშუალო შესრულებას, რასაც თან მოსდევს 

მასწავლებლის/ინსტრუქტორის ახსნა-განმარტება. 

ინსტრუქტაჟი - პრაქტიკული სწავლების შემადგენელი ნაწილია, რომელიც გულისხმობს 

სხვადასხვა საქმიანობასთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაციისა და სამოქმედო გეგმის 

მიწოდებას ინსტრუქტორის ან მასწავლებლის  მიერ. ინსტრუქტაჟი წინ უსწრებს 

პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებას. 



კონსულტირება - არის სტუდენტებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით 

დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება. კონსულტაცია შეიძლება იყოს როგორც 

ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური. 

პრაქტიკული სავარჯიშო - სწავლების ერთ-ერთი ხერხია, რომელიც მიმართულია 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლებისკენ. პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლება 

მრავალჯერადი გამეორებითა და სისტემური ვარჯიშით მიიღწევა. მნიშვნელოვანია 

თითოეული სავარჯიშოს შემდეგ უკუკავშირი ინსტრუქტორის/მასწავლებლის მხრიდან. 

სწავლების ჯგუფური მეთოდები - გამოიყენება სწავლების ყველა საფეხურზე. სტუდენტები 

უფრო ადვილად სწავლობენ მაშინ, როცა საჭიროა საკითხის სხვადასხვა პერსპექტივიდან 

შესწავლა, ახალი იდეებისა და მიდგომების მოძებნა, როდესაც არავინ იცის საკითხზე სწორი 

პასუხი. ასევე, როდესაც საჭიროა ჯგუფური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარების 

გამომუშავება. ჯგუფური მუშაობა სასარგებლო მაშინაა, როდესაც პრობლემა აქტუალურია 

და სტუდენტებისათვის საინტერესო. ჯგუფური მუშაობა არა მხოლოდ კონკრეტულ 

საკითხზე მუშაობას გულისხმობს, არამედ ჯგუფის წევრებს შორის ურთიერთობას – 

ინტერაქციას. ჯგუფური მუშაობისას სწორედ ინტერაქციაა წამყვანი მნიშვნელობის მქონე. 

 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 

რესურსის შესახებ. 

 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

კომპოზიცია დარეჯან გაგნიძე  მხატვარი ტექნოლოგი  

ხატვა-ფერწერა დარეჯან გაგნიძე მხატვარი ტექნოლოგი  

ქსოვის ტექნოლოგია ასმათ ხუცურაული ხელოვნების პედაგოგი 

ხელოვნების ისტორია დარეჯან გაგნიძე მხატვარი დიზაინერი 

შესავალი კურსი 

ინფორმატიკაში 

სვიმონ ოხანაშვილი   კიბერნეტიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის მასწავლებელი    

უცხო ენა ნათია გაბაშვილი ინგლისური ენის პედაგოგი   

სამეწარმეო საქმიანობა ნუგზარ ძამუკაშვილი ზოგადტექნიკური დისციპლინების და ხელოვნები 

პედაგოგი  

ღებვის ტექნოლოგია ნუგზარ ძამუკაშვილი ზოგადტექნიკური დისციპლინების და ხელოვნები 

პედაგოგი  

მასალათმცოდნეობა ნუგზარ ძამუკაშვილი ზოგადტექნიკური დისციპლინების და ხელოვნები 

პედაგოგი 



პრაქტიკა 

 

ასმათ ხუცურაული ხელოვნების პედაგოგი 

მაია მამულაშვილი მხატვარი დიზაინერი 

ნუგზარ ძამუკაშვილი ზოგადტექნიკური დისციპლინების და ხელოვნები 

პედაგოგი 

 

ინფორმაცია  საგანმანათლებლო  პროგრამის  განხორციელებისათვის  აუცილებელი  

მატერიალური  რესურსის  შესახებ.  

   საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების 

ჩამოყალიბებისათვის უნივერსიტეტს გააჩნია საჭირო მატერიალური რესურსი: ხატვა-ფერწერის, 

ხელოვნების, ტექნოლოგიის (შეუზღუდავი ინტერნეტით აღჭურვილი კომპიუტერით, 

პროექტორით) კაბინეტები; პრაქტიკული მეცადინეობისთვის ქსოვისთვის საჭირო დაზგები, 

ყველა დამხმრე საჭირო ხელსაწყოებით (საქსოვი და დასაქსელი ძაფი) და ღებვისთვის საჭირო 

ინვენტარი (ელექტრო ქურა, შესაღები ავზი, გასარეცხი ვანა, საშრობი საკიდი); ინტერნეტის 

ქსელში ჩართული კომპიუტერული კლასი; უახლესი ბეჭდური და ელექტრონული წიგნადი 

ფონდით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა.   ბიბლიოთეკა ჩართულია ,,ებსკოს“ ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის საძიებო სისტემაში. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი ფაქტობრივად შეესაბამება 

სილაბუსებში მითითებულ ლიტერატურას. 

 საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან ხალხური რეწვის საწარმოში:    ერთ-ერთი ძირითადი საწარმო 

მდებარეობს ზემო ალვანში რომელთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება 

სადაც სტუდანტები გადიან საწარმოო პრაქტიკას. საწარმოო უკვე  სამი ათეული  წელია 

წარმატებით  ფუნქციონირებს. 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა:  

    კურსდამთავრებულს  უფლება აქვს  გააგრძელოს დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების 

სპეციალისტის  მეოთხე  საფეხურის პროგრამა, ასევე შეუძლია სხვადასხვა სახის ტრენინგებით 

აიმაღლოს კვალიფიკაცია.  

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია  დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების IV 

და  V საფეხურის აკრედიტებული პროფესიული  პროგრამები. 

 


