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პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის დასახელება 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო  
უნივერსიტეტი 

საკონტაქტო ინფორმაცია ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ.  № 37 

პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ჭიჭილეიშვილი 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.  

ტელ:   593 362-361. 

ელ ფოსტა:  maiabatumi1@rambler.ru. 

პროგრამის სახელწოდება ხელოვნების მასწავლებელი 

სწავლების ენა ქართული. 

პროგრამის ღირებულება აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის ღირებულებაა –  ლარი. 

პროგრამის მოთხოვნები 
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის  პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს უმაღლესი 

განათლების მქონე სპეციალისტს. 

 ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური  რაოდენობა არანაკლებ 10-ისა. 

პროგრამის ხანგრძლივობა     

პროგრამის ხანგრძლივობა - 3 თვე, მოიცავს 12 სასწავლო კვირას  და ECTS-ის 30 

კრედიტს. პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს ეძლევა 

შესაბამისი სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის 

წარმატებით გავლისა და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი 

სერთიფიკატის მისაღებად კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს  

პროგრამით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს:  

1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად 

სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის 

შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.  

2. პროგრამის დაუფლების შედეგად მსმენელმა უნდა დააგროვოს ECTS-ის 

შესაბამისი 30 კრედიტი.  

პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება 
 

პროგრამის მიზანი და 
ამოცანები 

პროგრამის მიზანია მსმენელმა მიიღოს კვალიფიციური ცოდნა შემდეგ 

საკითხებში: 

● ხელოვნების ისტორიის განვითარების ეპოქების სისტემური და ეტაპობრივი 

თავისებურებები.   

● მსჯელობა  ისტორიის საკითხების  სწავლების ფორმებსა და მეთოდებზე.   

● სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებების მხატვრული არსის წვდომა და 

ისტორიული შეფასება. 

●კომპოზიციის კანონების, ფორმის გამოსახვის, გამომსახველობითი 

საშუალებების,  მხატვრული სტილის კანონზომიერებების გააზრება.  

●კრიტიკული მსჯელობისა და  ხელოვნების ნაწარმოების შეფასება; 

● ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესების ანალიზი. 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის უნარები. 

● სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების გამომსახველობითი ხერხები, 

ძირითადი ელემენტები, მასალა და ტექნიკა.  

●ხატვის სწავლების ძირითადი პრინციპების, პრატიკულ-თეორიული 

საფუძვლების გააზრება;  

● ნაწარმოების  შექმნის მეთოდები და ხერხები. 

სწავლის შედეგი 
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიღებს ხელოვნების 

მასწავლების ზოგად განათლებას და  შესამაბის უნარ-ჩვევებს. 

დასაქმების სფეროები    
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება  

დასაქმდეს საჯარო და კერძო სკოლებში, ასევე ხელოვნების სტუდიებში. 

მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამის რეალიზაციის პირობებისადმი 
სასწავლო პროცესის მაია ჭიჭილეიშვილი - ხელოვნებათმცოდნე, პროფესორი; 
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საკადრო უზრუნველყოფა ნინო ნიჟარაძე - მხატვარი, პროფესორი; 

რატი ჩიბურდანიძე - ხელოვნებათმცოდნე, ასისტენტ-პროფესორი;  

ნატალია ზაზაშვილი - მხატვარი. 

პროგრამის 
განხორციელებისათვის 
საჭირო მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა 

პროგრამა განხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. 

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება პრაქტიკული და ლაბორატორიული 

მუშაობისათვის განკუთვნილი თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობა და 

უახლესი კომპიუტერული ტექნიკა. მსმენელი მუშაობის პროცესში 

ისარგებლებს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით, ხელოვნების კაბინეტებითა და 

ინტერნეტით. 

სასწავლო პროცესის 
სასწავლო-მეთოდური 

უზრუნველყოფა 

პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის 

სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური 

დოკუმენტაციით: დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა 

და დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური 

რეკომენდაციებით.     

სასწავლო პრაქტიკის 
ორგანიზება 

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სასწავლო პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარების დაგეგმვა-ორგანიზება. 

შეფასება 
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება 

ტესტირების/გამოცდის საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველახები 

პროგრამის მოცულობა 
ECTS  

და სტრუქტურა 

კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგენილია 

თანამედროვ განათლების სფეროში არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

სწავლებისა და შეფასების საკრედიტო ფორმა შეესაბამება კრედიტების 

ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითად 

მაჩვენებლებს. 

№ 
საგანი/მოდული კრედიტ 

რ-ობა 
საათების რაოდენობა 

სულ საკონტ. არასაკ. 

1 
მხატვრული ნიმუშის ფორმის ანალიზი 

და ინტერპრეტაცია 
5 125 50 75 

2 
ქართული ხელოვნების ისტორიის  

ასპექტები და სწავლების მეთოდიკა 
5 125 50 75 

3 
მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის 

სწავლების მეთოდები 
5 125 50 75 

4 
სახვითი ხელოვნების  პრაქტიკული 

კურსის სწავლების მეთოდიკა სკოლაში 
5 125 50 75 

5 
დეკორატიული ხელოვნების    

პრაქტიკული კურსი 
5 125 50 75 

6 პრაქტიკა 5 125 50 75 

სულ 30 750 300 450 

პროგრამის 
ხარჯთაღრიცხვა 

№ დასახელება საათი 1სთ. ღირ. სულ 

1 სპეციალისტის სამუშაო 300 სთ. 12 ლ. 3600 ლ 

2 
პროგრამის განხორციელებისათვის 

საჭირო დამატებითი ხარჯები 
  1000 ლ 

სულ 4600 ლ 

 

 

 


