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წინამდებარე კატალოგში მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისადა კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის შესახებ;
განთავსებულია დრამის ფაკულტეტზე მოქმედი საბაკალავრო, სამაგისტრო და
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ანოტაციები. წარმოდგენილია
პროგრამების დასახელება მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, მიზნები, სწავლის შედეგები,
ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა და შეფასებისწესი.

კატალოგი განკუთვნილია სტუდენტებისა და ყველა იმ დაინტერესებული პირისათვის,

ვისაც სურს, მიიღოს ინფორმაცია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისადა

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო
საქმიანობის შესახებ.

უნივერსიტეტის მისამართი:
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რუსთაველის გამზირი # 19
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საკონტაქტო პირები:

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
თამარ ვეფხვაძე

• დრამის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
მარინა ხარატიშვილი
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დრამის ფაკულტეტი

ფაკულტეტზე სწავლა ხორციელდება სამ საფეხურზე:

• ბაკალავრიატი – საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა მოიცავს
არანაკლებ 240 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 4 წლიანი სწავლების ვადით და
კურსდამთავრებულს ენიჭება ბაკალავრის ხარისხი;

• მაგისტრატურა - საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა მოიცავს
არანაკლებ 120 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 2 წლიანი სწავლების ვადით და
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაციის მაგისტრის ხარისხი;

• დოქტორანტურა - საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა მოიცავს
არანაკლებ 180 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 3 წლიანი სწავლების ვადით და
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაციის დოქტორის ხარისხი;
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სარჩევი

ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამა: საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნება

კონცენტრაციებით:

1. მსახიობი : დრამისა და კინოს მსახიობი
მუსიკალური თეატრის მსახიობი
თოჯინების თეატრის მსახიობი
პანტომიმის თეატრის მსახიობი

2. თეატრის რეჟისორი

3. ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი

4. ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი
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ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხური

1. საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნება

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სფეროში სწავლებაცა და სწავლაც შემოქმედებით
განვითარებას და კვლევას ემყარება. უმაღლესი აკადემიური სახელოვნებო განათლების
სწავლების აუცილებელი პირობაა შემოქმედებითი/პრაქტიკული და თეორიული სწავლების
ინტეგრაცია. ინდივიდუალური შემოქმედებითი პოტენციალისა და უნარ - ჩვევების
განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების სპეციფიკის გათვალისწინებით.
სწავლებისას უმაღლესი სახელოვნებო განათლება უპირატესობას ანიჭებს ინდივიდუალურ
შემოქმედებით მონაცემებს და სასწავლო პროცესს წარმართავს ამ მონაცემების
განვითარებისა და სტუდენტის პროფესიული შემოქმედებითი დაოსტატების ხელშეწყობის
პრინციპით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მისიიდან გამომდინარე, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნების
ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის, პრიორიტეტულად თეატრალური, აუდიო-
ვიზუალური, ქორეოგრაფიული, სამუსიკო ხელოვნების) განვითარება და ამავე დარგების
კვლევა, საშემსრულებლო - შემოქმედებითი ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა
წარმოადგენს ხელოვნების შესაბამისი დარგების განვითარებაზე ორიენტირებულ
სინთეზურ აკადემიურ პროგრამას, რომლის მიზანია:

 ხელოვნების შესაბამისი დარგისა თუ თითოეული ფორმისათვის დამახასიათებელი
სპეციფიკის, მეთოდებისა და მიღწევების შესწავლა;

 ხელოვნების ნაწარმოებების შექმნა და წარდგენა სწავლების, სწავლის და შეფასებების

პროცესში;

 სტუდენტებზე მორგებული სწავლისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების
წახალისება და დანერგვა;

 სწავლების შინაარსობრივი მხარის, მიდგომების და შედეგების მიმართ
მრავალფეროვანი დამოკიდებულების ხელშეწყობა;

 შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროცესისათვის შესაბამისი სამუშაო სივრცის

ათვისება;

 შემოქმედებითი მრავალფეროვნების ხელშეწყობა, დაცვა და აკადემიური
საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში;

 ხელოვნებასა და კულტურაში ეთნიკურის, ეროვნულის, ევროპულისა და

გლობალურის ცნებებს შორის ზღვრების გამოკვეთა და შესწავლა;
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 ახალი ტექნოლოგიებისა და მასმედიის საშუალებების გამოყენება შემოქმედებით
ინსტრუმენტებად.

საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს
შემოქმედებითი პროფილის სხვადასხვა დარგს (თეატრალური ხელოვნება, აუდიო-
ვიზუალური ხელოვნება, ქორეოგრაფიული ხელოვნება, სამუსიკო ხელოვნება).

პროგრამის მიზანია ხელოვნების დარგებში მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
პრაქტიკული პროფესიული და შემოქმედებითი საქმიანობისათვის, და, ამსთანავე, შემდგომ
აკადემიურ საფეხურებზე (მაგისტრატურა–დოქტორანტურა) სწავლის გაგრძელების
შემთხვევაში – სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური მუშაობისათვის. საშემსრულებლო–
შემოქმედებითი ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტთა ინდივიდუალურ
შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე ორიენტირებული პროგრამაა,
რომლის შემადგენელ ასპექტთა შინაარსი და სტრუქტურა
ზოგადსაუნივერსიტეტო თეორიული კურსების სწავლებისა და შემოქმედებით პროცესთან
დაკავშირებული პრაქტიკული ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული დისციპლინების
სინთეზირებას ახდენს. სტუდენტი წარმოადგენს შემოქმედებით პროდუქციას და, ამასთან,
ამ პროდუქციასთან დაკავშირებულ საკითხთა პრეზენტაციას. კურსდამთავრებულს ენიჭება
ხელოვნების (შესაბამისი დარგის მითითებით – მაგ., თეატრალური, სამუსიკო,
ქორეოგრაფიული...) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა შემოქმედებით-
საშემსრულებლო პრაქტიკაზე ორიენტირებული აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამაა,
რომლის მიზანია ხელოვნების შესაბამისი დარგის პროფესიონალი კადრის (დამდგმელი
რეჟისორი, მსახიობი, დირიჟორი, დამდგმელი ქორეოგრაფი) მომზადება. პროგრამის
პრინციპული კვინტესენციაა ის, რომ მისი სტრუქტურა შედგება ძირითადი სპეციალობის
შესაბამისი პრაქტიკულ-შემოქმედებითი და თეორიული მოდულებისა (მინიმუმ 180
კრედიტი) და ზოგადსაუნივერსიტეტო თუ თავისუფალი კომპონენტებისგან (ჯამში -
საშუალოდ 60 კრედიტი), რომელთა კომბინაცია (მინიმუმ 240 კრედიტი), საბოლოოდ,
იძლევა პროგრამით გათვალისწინებულ სასურველ შედეგს.
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პროგრამული კონცენტრაცია – ,,მსახიობი“

1. ინფორმაცია დიპლომისა და კვალიფიკაციის შესახებ

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნება
(კონცენტრაციებით: დრამისა და კინოს მსახიობი, მუსიკალური თეატრის

მსახიობი,თოჯინების თეატრის მსახიობი, პანტომიმის თეატრის მსახიობი).

(პროგრამა შემუშავებულია უნივერსიტეტის დრმის ფაკულტეტის სამსახიობო
მიმართულების პროფესორთა მიერ).

1.2. საფეხური: ბაკალავრიატი.

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.

1.4. სწავლების ენა: ქართული.

1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი.

1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი.

1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი.

1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტურები და
ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

1.9. დასაქმების სფერო: თეატრი (შესაბამისი პროფილის); ფილარმონიული
დაწესებულება; ტელევიზია – სატელევიზიო დადგმები; შოუ–პროგრამები;
პერფორმანსები; გახმოვანების სტუდიები; რადიო; გასართობი ცენტრები;
შემოქმედებითი სტუდიები და სახელოსნოები; კულტურულ–საგანმანათლებლო
დაწესებულებები; კინო–სტუდია.2. პროგრამის ზოგადი დახასიათება

დრამის ფაკულტეტის „მსახიობის“ აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს
ოთხი პროფილის/სპეციალობის პროფესიონალ – მსახიობს:

1. დრამისა და კინოს მსახიობი;

2. მუსიკალური თეატრის მსახიობი;

3. თოჯინების თეატრის მსახიობი;

4. პანტომიმის თეატრის მსახიობი;

თითოეული პროფილი/სპეციალობა შეიცავს სპეციფიკურ ასპექტებს, რაც, განაპირობებს
სწავლების შესაბამის თავისებურებებს, თუმცა, მათ აერთიანებთ მსახიობის ხელოვნების
სწავლების ერთიანი პრინციპი, რომელიც ხორციელდება ყოველი სეგმენტისათვის
ნიშანდობლივი და აუცილებელი მეთოდოლოგიით.
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მსახიობის აკადემიური პროგრამის სწავლების უზრუნველყოფა ხდება შემოქმედებითი
სახელოსნოს პრინციპით. საგანმანათლებლო პროგრამა არის აკადემიური კვალიფიკაციის,
მასში გათვალისწინებულია როგორც თეორიული კურსები, რომლებიც ავითარებს მომავალი
სპეციალისტის საბაზო ჰუმანიტარულ განათლებასა და განათლებას ხელოვნების სფეროში, -
ასევე პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია მსახიობის
პროფესიისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და ქმნის მსახიობის
პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს. პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის
შემოქმედებითი ინდივიდუალობის ფორმირებასა და განვითარებას.

მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:
სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობების
სახით, საკურსო ნამუშევრების (ნაწყვეტების, სპექტაკლების) და დამამთავრებელი,
შემაჯამებელი სპექტაკლის წარმოდგენით.

პროგრამის მიზანი

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–
ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნების ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის,
პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე, ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა)
განვითარება და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ კონტექსტში „მსახიობის“ საბაკალავრო
პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ
პირობას – მოამზადოს პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური მსახიობი ზემოთ
ჩამოთვლილი თითოეული სპეციფიკური სპეციალობით (დრამისა და კინოს მსახიობი,
მუსიკალური თეატრის მსახიობი, თოჯინების თეატრის მსახიობი, პანტომიმის თეატრის
მსახიობი), რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული,
ასევე ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა მიხედვით სტუდენტთა მიღება

ყოველწლიურად ხდება დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:

უნივერსიტეტი ახორციელებს „დრამისა და კინოს მსახიობის“ სპეციალობის სტუდენტთა
მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად, რამდენადაც საქართველოში დრამატული,
აკადემიური თეატრების რაოდენობა მნიშვნელოვანწილად აღემატება მუსიკალური,
თოჯინური თუ პანტომიმის თეატრების რაოდენობას და, შესაბამისად, მათზე პროფესიული
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და საზოგადოებრივი დაკვეთა დიდია. რაც შეეხება მუსიკალური, თოჯინური
თუ პანტომიმის თეატრების მსახიობს, მათი მიღება და მომზადება
ხორციელდება ოთხ წელიწადში ერთხელ პროფესიული და საზოგადოებრივი
დაკვეთის საჭიროების მიხედვით. ამასთანავე, „მსახიობის“ საბაკალავრო
პროგრამაზე უნივერსიტეტი ახორციელებს სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას
ე.წ. „მიზნობრივი“ ჯგუფების პროექტის რეჟიმში. აღნიშნული პროექტი
ითვალისწინებს სახელმწიფო დაკვეთის (დამკვეთ მხარეს წარმოადგენს
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო,
რეგიონული და მუნიციპალური თეატრები, როგორიცაა, ქ. გორის, ქ. თელავის, ქ.
სოხუმის, ქ. ქუთაისის, ქ. ოზურგეთის, ქ. ახალციხისა და სხვ.)
განხორციელებას. აქვე განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს მსახიობთა მომზადების
სახელმწიფო დაკვეთები ალ. გრიბოედოვის სახელმწიფო დრამატული თეატრისა
და საინგილოს სოფ. ალიბეგლოს სახალხო თეატრისათვის.

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამაზე მსურველთა მიღება ყოველ აკადემიურ ჯგუფში
წარმოებს, საშუალოდ 12–15 სტუდენტის ოდენობით, რაც, ასევე, განპირობებულია
შრომის ბაზრის მოთხოვნებით.

ამდენად, „მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და
მოთხოვნებზე.

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს
მსახიობის

პროფესიის ძირითადი ელემენტები, შესძინოს საბაზისო ცოდნა. გაუკვალოს გზა
მსახიობის პროფესიის უმთავრესი მიზნის – მხატვრული სახის შექმნისაკენ;
გამოუმუშაოს პროფესიული ჩვევების – მათ შორის სცენური გარდასახვისა და
წარმოდგენა - გათამაშების – ათვისებისა და მათი პრაქტიკული რეალიზების უნარი.
ამდენად, პროგრამის თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა კომპონენტი ემსახურება
აღნიშნული მიზნის განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).

აგრეთვე, პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის
სახელოვნებო სივრცეზე ორიენტირებული თანამედროვე მსახიობის აღზრდას,
რომელიც მზად იქნება პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის როგორც
(შესაბამისი პროფილის) თეატრალურ სცენაზე, ასევე შოუ-სანახაობებში, ტელევიზიასა
და კინემატოგრაფში, ნებისმიერ წარმოდგენასა და პერფორმანსში მონაწილეობისათვის.

პროგრამაში სწავლის შედეგები და კომპეტენციები წარმოდგენილია თითოეული
სპეციალობის სპეციფიკის მიხედვით (იხ.ქვემოთ).

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი
(დესკრიპტორი)
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ზოგადი/ტრანსფერული
კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - თეატრალური ხელოვნების სფეროს ფართო ცოდნა,
რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - თეატრალური ხელოვნების სფეროსათვის
დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

გ) დასკვნის უნარი - თეატრალური ხელოვნების სფეროსათვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

დ) კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და
უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად გამოყენება.

ე) სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად

შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა;

ვ) ღირებულებები - ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი/პროფესიული
კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების თავისებურებების ფართო,
საბაზისო ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს სათეატრო ხელოვნების არსი, იცნობს
დარგის მთავარ პრინციპებს: იცის სცენაზე საჯარო მარტოობის, პარტნიორთან
ურთიერთობის, სცენაზე ორგანული მოქმედების, ვერბალურ–პლასტიკური მოქმედების
სწორად წარმართვა და მისი დაქვემდებარება მოცემული ამოცანისადმი. იცის, როგორ
შექმნას სასცენო გმირის

– პერსონაჟის მხატვრული სახე, იცხოვროს და იმოქმედოს მისი მსოფლმხედველობის
ემოციური და ფიზიკური თვისებების შესაბამისად. იცის როლზე დამოუკიდებელი
მუშაობა, რეჟისორთან (როგორც დამდგმელ რეჟისორთან, ასევე სარეპეტიციო – რეჟისორ
– რეპეტიტორთან) თანამშრომლობა.
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს როლის გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, სცენაზე ორგანული
მოქმედების უნარი, აქვს პარტნიორთან, შემოქმედებით ჯგუფთან/კოლექტივთან
ურთიერთობის უნარი. აქვს დამდგმელ რეჟისორთან და რეჟისორ–რეპეტიტორთან
მუშაობის უნარი. აქვს მაყურებელზე ემოციური ზემოქმედების უნარი, აქვს ობიექტური
თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–შემოქმედებითი
უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვის უნარი. შეუძლია თეატრალური
ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი (ლიტერატურული პირველწყაროს
შინაარსობრივი, კონცეპტუალური მხარე, ავტორისეული ინდივიდუალობა, დამდგმელი
რეჟისორის მხატვრული ჩანაფიქრი და სხვ.) მონაცემების შეგროვება, განმარტება და
მათი სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში არსებული
გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი და
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და სადადგმო
კოლექტივთან, კოლეგებთან, დარგის სპეციალისტებთან, პარტნიორებთან,
მაყურებელთან. აქვს ამ უკანასკნელთან ბილატერალური კავშირის უნარი. იცნობს და
თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით
სათეატრო და კინო ხელოვნების სფეროში, შეუძლია მათი შემოქმედებითად
გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება. შეუძლია კომუნიკაცია როგორც ვერბალურ, ასევე
არავერბალურ დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო უნარ–ჩვევები
როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე.

ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული სპექტრი.
გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული/შემოქმედებითი ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი
სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების
საჭიროებების დადგენა.

ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს თეატრალური და კინო ხელოვნების
ღირებულებების ფორმირების პროცესში და თავად ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ,
სასცენო როლებს, მხატვრულ სახეებს, სანახაობრივ ელემენტებს და სხვ. ადეკვატურად
აფასებს თეატრალური ხელოვნების პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

პროგრამის
განვითარება

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის განვითარება შესაძლებელია შემდგომი
აკადემიური ხარისხის მოპოვებით სამაგისტრო დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი
და მოტივაცია აქვს მოიპოვოს შემდგომში შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის
უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის
უფლებას – სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.
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ამასთან, „მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების
შედეგად განაპირობებს კურსდამთვარებულთა კონკურენტუნარიანობას როგორც
დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების შემდგომ საფეხურზე. საშუალო
სტატისტიკური მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 80% დასაქმებულია
სპეციალობის მიხედვით, ხოლო 15% სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურაში
(პროცენტის მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ პროფესიონალ მსახიობთა
დიდ ნაწილს სურვილი აქვს პრაქტიკულ– შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო
შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ საფეხურს – შემოქმედებითი
პედაგოგიური მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად).

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და, უშუალოდ,
პროგრამის განვითარების პროცესში მონაწილეობენ, როგორც დამსაქმებლები
(რომლებიც, სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად თავად წარმოადგენენ
აკადემიურ პერსონალს), ასევე აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
(თვითმართველობა) და კურსდამთავრებულები (შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების
მეთოდოლოგია

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების აუცილებელი წინაპირობაა
სტუდენტის შერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი საშემსრულებლო უნარების
მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამა ორიენტირებულია ამ უნარების განვითარებასა
და მაღალ პროფესიულ ხარისხში აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა შესძლებელი ხდება
სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამით სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული
საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. პროფესორს სწავლების
პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას ვიზუალური
პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური
განმარტება; იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის
შესასრულებლად მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის
სახით, ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის პროცესში
მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთს ერწყმიან.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სწავლა - სწავლების
მეთოდების

არსებული მრავალგვარი კლასიფიკაციიდან გამოიყენება ყველაზე გავრცელებული
რამდენიმე ვარიანტი:

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი A

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება,
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თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება (თეორიული კურსების
შემთხვევაში), და ა.შ.

4. სტუდიური – შემოქმედებითი მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს
უკანასკნელი თავის მხრივ გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ეტიუდები,
ნაწყვეტები, სცენები, სპექტაკლები, ვიდეომასალების ჩვენება, დინამიკური ხასიათის
მასალა და სხვ.

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას,
რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი
შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას,
მაგალითად: შემოქმედებითი, სასწავლო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრაქტიკა
და სხვ.

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი B

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე
გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა
ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს
კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული
შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება

გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო–შემოქმედებითი
დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ
საკითხს/დავალებას და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს.
დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში
წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს
ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო–შემოქმედებით
პროცესში.

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი
ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ
დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს/შემოქმედებით პარტნიორს საგნის უკეთ
შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა
მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის
ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების
დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით
ხორციელდება.

6. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად
ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და
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საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, თეატრალურ სფეროში ეს
შეიძლება იყოს კონკრეტული ლიტერატურული თუ დრამატურგიული პერსონაჟის
ბიოგრაფიის განხილვა, კონფლიქტის ანალიზი და ა. შ.

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი,
სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და
გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა
მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე
ძირითადი ეტაპისგან:

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა.

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული
იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა.

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ

შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან.

 დავალების მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების
კრიტერიუმების განსაზღვრა.

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის
საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.

8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული
როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში.
ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი
პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას
გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით
მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი
გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა
საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს
დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს
საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს,
როგორიცაა, მაგალითად, კონკრეტული შემოქმედებითი დავალების (ეტიუდი)
შესრულება, მისი განვითარების საფეხურების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით,
ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა
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მრავალსაფეხურიანი შემოქმედებითი ექსპერიმენტის (სცენა, მინი– სპექტაკლი,
სპექტაკლი) ჩატარება.

10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა
კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული,
ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი
ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს
ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის,
როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება
რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული

საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს
პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

 ეს მეთოდები ძალზე სასარგებლოა შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვის,

წარმართვისა და საბოლოო შედეგის (როლი, მხატვრული სახე )
მიღწევისათვის.

11. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული
საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს

კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება

მოცემული თემის ფარგლებში.

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს
თეორიული მასალის პრაქტიკულ–შემოქმედებითი ინტერპრეტაცია.

13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ
თეორიული კურსების შემთვევაში და მოიცავს სწავლების სამ სახეს:

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და
სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა
ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი
მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო
საათების ფარგლებში.
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 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის
წარმართვას პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი
თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს.

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი ინდივიდუალური
შემოქმედებითი მეთოდი, რომლის შერჩევა პედაგოგს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო–
შემოქმედებითი ამოცანიდან გამომდინარე და გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა:

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა აგებულია ECTS სისტემით.
ბაკალავრიატის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების 8
სემესტრს – 240 კრედიტს.

- ერთი აკადემიური წელიწადი მოიცავს 38 კვირას (ამათგან 30 სასწავლო – 8–სასესიო),

დღეში 8 საათიანი დატვირთვით.

- თითოეული სემესტრის ხანგრძლიობაა 15 სასწავლო, 4 სასესიო კვირა;

- სტუდენტის წლიური დატვირთვა (სრული დროით): 1500 საათი.

- სტუდენტის კვირეული დატვირთვა: 40 საათი.

- საკონტაქტო დატვირთვა კვირაში: 20 საათი.

- 1 კრედიტი ტოლია 25 საათის.

პროგრამის თავისებურება:

სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის და სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სპეციფიკის
გათვალისწინებით, სტუდენტის კვირეული საკონტაქტო, ინდივიდუალური და სტუდიური
დატვირთვა განისაზღვრება 20 - 35 საათით.

აღნიშნული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნორმატიული დოკუმენტით: „უნივერსიტეტში
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულები და მათი
შეფასების წესი“ (ბრძანება №15/2 – 17.02.2011).

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგება სავალდებულო -
ძირითადი/საბაზო, დამხმარე და არჩევითი კურსებისგან, რომლებიც ქვემოთ ცალ–ცალკეა
წარმოდგენილი შესაბამისი სპეციალობების (დრამისა და კინოს მსახიობი, მუსიკალური
თეატრის მსახიობი, თოჯინების თეატრის მსახიობი, პანტომიმის თეატრის მსახიობი) მიხედვით.

სასწავლო გეგმა იმგვარადაა შედგენილი, რომ თითოეული სემესტრისათვის
გათვალისწინებულია რამდენიმე აუცილებელი კურსის შესწავლა.
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მესამე სემესტრიდან გეგმაში ერთვება არჩევითი კურსები დამხმარე დისციპლინიდან.

არჩევანს თავად სტუდენტი აკეთებს. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი
სპეციალობის დისციპლინები, თუმცა მათი რაოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს

75 კრედიტს. ამგვარად, სასწავლო გეგმის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში სტუდენტი

აქტიურად მონაწილეობს.

სწავლების პირველი და მეორე სემესტრი ეთმობა შესავალ კურსებს, აუცილებელი უნარების
შესწავლას, ლოგიკური აზროვნებისა და ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩვევების შეძენას, ასევე
შემოქმედებით პროცესში გასარკვევად სტუდენტები შესავალი კურსების სახით ეცნობიან
სათეატრო ხელოვნების სპეციფიკას.

„მსახიობის“ პროგრამისთვის პრიორიტეტულია ინდივიდუალური პროფესიულ–

შემოქმედებითი უნარების განვითარება.

შესაბამისად, პროგრამის ძირითადი სავალდებულო მოდული საგანამანათლებლო
პროგრამის 50 %–ს შეადგენს საკვალიფიკაციო პროექტთან (სპექტაკლი) ერთად.

სასწავლო გეგმის პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი წარმოადგენს მოდულს, რომლის
შემადგენელი კომპონენტები მონაცვლეობენ დონეების შესაბამისად. ყველა ეს კომპონენტი
ისწავლება ურთიერთმიმართებაში. მოდულში შემავალი ცალკეული დისციპლინების გაშლა
ხდება შესაბამის სილაბუსში. მოდულში მოაზრებული კრედიტთა სისტემა არის
განუყოფელი და წარმოადგენს ერთ მთლიანობას, რომელიც საბოლოოდ, აისახება
საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლი – 15 კრედიტი). სახელოვნებო
სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად,
ასევე სტუდიურად და ინდივიდუალურად.

ძირითადი მოდული ,,მსახიობის ხელოვნება“ მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(სპეციალობების მიხედვით წარმოდგენილია ქვემოთ): მაგალითად, მსახიობის ოსტატობა;
სასცენო მეტყველება; ცეკვა (კლასიკური); ქართული ცეკვა; რითმიკა; სასცენო მოძრაობა;
სავალდებულო ვოკალი; პანტომიმა; მხატვრული კითხვა. თითოეული კურსის ათვისებას
თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ–შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი
დაუფლებისათვის. ზოგადად, პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის თანმიმდევრობა
და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების წინაპირობები თანმიმდევრული და ლოგიკურია:

სწავლების ძირითადი მეთოდოლოგია ეფუძნება ყველა თანამედროვე თეატრალური
სკოლისა თუ მიმდინარეობის საერთო საფუძველს – შეთხზულ გარემოში შეთხზული და
ამავე დროს ორგანული, მიზანდასახული სცენური მოქმედების ფსიქოლოგიური და
ფიზიკური აგების კანონზომიერებას.

საწყის ეტაპზე კურსი ითვალისწინებს სტუდენტის ფიზიკური და ფსიქოემოციური

უნარების კომპლექსურ განვითარებას, მსახიობის პროფესიის ძირითადი ელემენტების
შესწავლას:

1. სცენური ყურადღების და ფანტაზიის განვითარებას;
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2. სცენური მოქმედების, საჯარო მარტოობის, პარტნიორთან ურთიერთობის, კუნთების
განვითარების, კონფლიქტის არსის გარკვევის და მარტივი ქმედითი ამოცანის
განხორციელებას;

3. იმპროვიზაციის, სცენაზე ორგანული მოქმედების დაბადების უნარს; როლზე

დამოუკიდებელი მუშაობის ჩვევებს.

ასევე მნიშვნელოვანია სწავლის ყველა ეტაპზე ხელშესახები რეზულტატის მიღწევა – იქნება ეს
ეტიუდი, დრამატული ნაწყვეტი, საკურსო თუ დამამთავრებელი სპექტაკლი.

შეფასების სისტემა

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამის შეფასება მრავალკომპონენტიანია, ტარდება
საკრედიტო სისტემის შესაბამისად და მოიცავს 100% ( ქულას), დადებითი ქულების რანჟირების
და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.

 შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური
შესწავლის რეზულტატებთან.

 საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით: I
დასწრება – ჩართულობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა

II კრეატიული აქტივობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა

III შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა

IV ფინალური გამოცდა _ მაქსიმუმ 40 ქულა

საბოლოო შეფასება – მაქსიმუმ 100 ქულა

პედაგოგი უფლებამოსილია სასწავლო კურსისა და სწავლების კონკრეტული
მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრული ქულების (60%) რანჟირება მოახდინოს
საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი კურსის სილაბუსში.

 შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:

შეფასება
დადებითი შეფასება:

91-100 A ფრიადი
81- 90 B ძალიან კარგი
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71-80 C კარგი
61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,ვერ ჩააბარა”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში

საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,ჩაიჭრა”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა

გაიაროს მოცემული დისციპლინის კურსი

შეფასების მეთოდები
თეორიული კურსებისთვის:

- გამოცდები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);

- მოკლე ტესტირების ჩატარება (წერილობითი);

- ზეპირი განხილვა;

- დებატები;

- საკურსო შრომა (წერილობითი);

- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური, ინდივიდუალური, პრეზენტაცია);

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);

- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);

- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსებისთვის:

- ჩვენება - ჯგუფური, ინდივიდუალური;

- იმპროვიზაცია;

- მოკლე ნაწყვეტი, ეტიუდი და სხვ.

- სპექტაკლი (პრეზენტაცია);

- საკვალიფიკაციო ნაშრომი– სპექტაკლი.

გამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება შესაბამის
სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო (შემოქმედებითი) პროექტის

(სპექტაკლი) შეფასების ძირითადი კრიტერიუმია, თუ რამდენად ფლობს კურსმოსმენილი
სამსახიობო ხელოვნების ძირითად კომპონენეტებს:

1. სასცენო გმირის მხატვრული სახე შექმნილია;

2. არსებობს მხატვრული სახის მთლიანობის შეგრძნება;
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3. ფორმისა და შინაარსის შეგრძნება;

4. წარმოსახვის უნარი;

5. გარდასახვის უნარი;

6. მსახიობის მოქმედება შეთხზულ გარემოში ორგანულია;

7. პერსონაჟის ლოგიკით მოქმედების უნარი (ზეამოცანა და გამჭოლი მოქმედება);

8. მკაფიოა და გამართული სასცენო მეტყველება (პანტომიმის თეატრის მსახიობის
სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრმა ამ კომპონენტს არ ითვალისწინებს);

9. რეგულირებულია ხმა და სუნთქვა (პანტომიმის თეატრის მსახიობის
სპეციალობის

საგანმანათლებლო პროგრმა ამ კომპონენტს არ
ითვალისწინებს);

10. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი;

11. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება;

12. შექმნილია პერსონაჟის პლასტიკური სახე;

13. ვოკალური მონაცემები (მუსიკალური სმენა, ტემბრი, დიაპაზონი)
შეესაბამება მოთხოვნებს (პანტომიმის თეატრის მსახიობის სპეციალობის
საგანმანათლებლო პროგრმა ამ კომპონენტს არ ითვალისწინებს);

პროგრამის რესურსებით (ადამიანური, მატერიალური) უზრუნველყოფა

„მსახიობის“ საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომლის ინფრასტრუქტურა
და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით
გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. ამ მიზნის მისაღწევად უნივერსიტეტში
ფუნქციონირებს დ.ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრი, პავილიონი ფოტო–ვიდეო
გადაღებებისთვის (308–ე აუდიტორია, მეორე კორპუსი) და რამდენიმე შემოქმედებითი
თეატრალური (სცენით აღჭურვილი) აუდიტორია:

1. დოდო ალექსიძის სახელობის სასწავლო სცენა

2. სანდრო ახმეტელის სახელობის აუდიტორია

1. შალვა გაწერელიას სახელობის აუდიტორია

2. კოტე მახარაძის სახელობის აუდიტორია

3. ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის აუდიტორია

4. # 007- თოჯინების მინი–თეატრი (უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი);

5. აუდიტორიები D  2 ;  5 ;  6 ;  7 ;  8 ;  9 ;  1 0 ;  1 1 ;  1 2 ; S - 1 ;  3 ; 5 ;  6 ;  7 .
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პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის (მოდული/კურსი და სხვ.)
განხორციელება ხდება შესაბამისი კომპეტენციებისა და შემოქმედებითი ოსტატობის
(პროფესიონალიზმის) მქონე აკადემიური პერსონალის მიერ. აკადემიური პერსონალის
კვალიფიკაცია და კომპეტენციები უნივერსიტეტში დგინდება აკადემიური პერსონალის
შესარჩევი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე – საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მსახიობის საბაკალავრო პროგრამის სწავლებას
უზრუნველყოფენ:

1. მარგველაშვილი გიორგი - პროფესორი

2. ვარსიმაშვილი ავთანდილი- პროფესორი

3. ქანთარია ალექსანდრე- პროფესორი

4. შალუტაშვილი გიორგი- პროფესორი

5. ბერიკაშვილი მანანა- პროფესორი

6. კიტია გიორგი - ასოცირებული პროფეორი

7. სიხარულიძე გიორგი- ასოცირებული პროფეორი

8. ნინო ლიპარტიანი- ასოცირებული პროფეორი

9. სოსო ნემსაძე- ასოცირებული პროფეორი

10. ლევან წულაძე- ასოცირებული პროფეორი

11. მაია გაჩეჩილაძე- ასოცირებული პროფეორი

12. ანდრო ენუქიძე- ასოცირებული პროფეორი

13. კალანდაძე კობა (ილია)- ასოცირებული პროფეორი

14. ხვთისიაშვილი დიმიტრი- ასოცირებული პროფეორი

15. ხუსკივაძე ნანა - ასისტენტ-პროფესორი

16. ქანთარია გიორგი- ასისტენტ-პროფესორი

17. ხუციშვილი ივანე- ასისტენტ-პროფესორი

18. ქათამაშვილი თინათინი- ასისტენტ-პროფესორი

19. ქუთათელაძე ეკატერინე- ასისტენტ-პროფესორი

20. სანაძე   თამარ- ასისტენტ-პროფესორი

21. კვირკველია მანანა- ასისტენტ-პროფესორი

22. ნათენაძე სტანისლავი - ასისტენტი

23. ხიზანიშვილი თამარი- ასისტენტი

24. კუპრავა თეიმურაზი- ასისტენტი

25. შალიკაშვილი დავითი- ასისტენტი
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26. დობორჯგინიძე მაია- ასისტენტი

27. ნიკოლავა ვახტანგი- ასისტენტი

28. შეროზია ლაშა- ასისტენტი

29. კორძაძე თინათინი- ასისტენტი

30. ბაკურაძე ეკატერინე- ასისტენტი

31. კვიჟინაძე ირიადა- ასისტენტი

32. კობახიძე მარიამი- ასისტენტი

33. თავდიშვილი თამთა- ასისტენტი

34. თავაძე დავით- ასისტენტი

35. სოლოღაშვილი არჩილი- ასისტენტი

36. გეგიაძე შოთა - ასისტენტი

37. ბაკურაძე იოსები- ასისტენტი

38. ნატალია დიღმელაშვილი- ასისტენტი

39. კონსტანტინე ფურცელაძე- ასისტენტი

40. მაია ლიპარტიანი- ასისტენტი

41. ზაზა წულუკიძე- ასისტენტი

42. ტაბუცაძე ხათუნა- ასისტენტი

43. ხარატიშვილი მარინა – ასოცირებული პროფესორი

44. ფოფხაძე იური – მასწავლებელი

45. ბანეთიშვილი ყაზბეგ – ასოცირებული პროფესორი; ღირსების ორდენის კავალერი

46. ირა დემეტრაძე – ასოცირებული პოროფესორი

47. მაია კიკნაძე – ასოცირებული პოროფესორი

48. გოგაძე გიგა – სპეციალისტი

49. ლალი ცერცვაძე – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

50. მანანა გოშაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

51. ნინო ქავთარია – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

52. ქეთევან ტრაპაიძე - – ასოცირებული პროფესორი

53. მანანა მაჩაბელი - მასწავლებელი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი

54. გულიკო ჯავაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი



20

55. ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

56. გოჩა მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

57. ქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

58. გვანცა ღვინჯილია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

59. დიხამიძე ციური – მასწავლებელი

60. ჩოგოვაძე დოდო – მასწავლებელი

61. ტაბუცაძე ხათუნა – ასისტენტი

62. კიკაბიძე სოფიო – ასისტენტი

63. ჩოთირიძე თამარი – კონცერტმეისტერი

64. ფარცხალაძე ირინა – კონცერტმეისტერი

65. გულიაშვილი ნინო – აკომპანიატორი

66. რამიშვილი ლია – აკომპანიატორი

67. ქაფიანიძე გიორგი – აკომპანიატორი

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს სათანადო კომპეტენციის მქონე
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი.

პროგრამის ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია თეატრალური ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულ თეატრალურ ფესტივალებში, მათთვის შესაბამისი (მიმდინარე, სარეპერტუარო)
თეატრალური წარმოდგენებისა თუ ვიდეომასალის ჩვენებას, როგორც ქართული, ასევე
მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლების გაცნობას, ინოვაციური
თეატრალური ლაბორატორიების გამოცდილების გაზიარებას და ა.შ.

უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ: „მსახიობის“
საბაკალავრო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ. შესაბამისად, უნივერსიტეტის
ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ის ფინანსური კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს
პროგრამის სტაბილურობის გარანტიას.

პროგრამის მიხედვით სწავლების ხარისხის განვითარება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ციკლს: „დაგეგმე–განახორციელე–შეამოწმე–განავითარე“.
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უნივერსიტეტში არსებობს QA სამსახურის მუშაობის საერთო ზოგადსაუნივერსიტეტო

პრინციპი: PDCA

P – plan - დაგეგმვა;

D – do - განხორციელება;

C – check - შემოწმება;

A – act - რეაგირება.

აღნიშნული ციკლი ხორციელდება უნივერსიტეტისა და შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ სტუდენტთა თუ აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, დამსაქმებლებისა და კურსდამთვრებულთა სისტემატიური გამოკითხვებისა
და მათი ანალიზის საფუძველზე.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის მართვის შიდა შეფასებისას, ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის პრეროგატივაა
შემდეგი პარამეტრების შეფსება:

1. საგანმანათლებლო პროგრამები

2. შემოქმედებითი პროცესი

3. სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა

4. სასწავლო პროცესი

5. აკადემიური პერსონალი

6. ადმინისტრაციული პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო სამსახურის ყველა
სტრუქტურა, მათ შორის სტუდენტთა ხელშეწყობის სამსახური, ბიბლიოთეკა და ა.შ.

7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის,

ორგანიზაციული სტრუქტურისა და რესურსების შესაბამისობა მის მისიასთან და სხვ.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
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1. საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) ფორმა

2. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია სწავლების სხვადასხვა
საფეხურისათვის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, აგრეთვე
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები)

3. კურიკულუმის შეფასების ფორმა

4. სილაბუსის ფორმა

5. სილაბუსების შემუშავების ინსტრუქცია

6. სილაბუსის შეფასების ფორმა

7. საგანმანათლებლო პროგრამების წარდგენისა და დამტკიცების წესი

ეს აქტივობები (ყოველი კონკრეტული პროგრამის/პროგრამების შიდა შეფასება)
მიმართულია სწავლის შედეგების მიღწევების გასაუმჯობესებლად და რეგულირდება
შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტებით:

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

3. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის ინსტრუქცია (ბრძანება # 15/2 – 17.02.2011);

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური ექსპერტიზა
(ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011);

5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ინსტრუქცია კრედიტების (ECTS) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულ და დამტკიცებულ ზემოთ ჩამოთვლილ
დოკუმენტებში ასახულია ის კომპონენტები, რომლებიც როგორც კურიკულუმის, ასევე
სილაბუსის შემთვხევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული:

- პროგრამის მიზანი

- პროგრამის შედეგი (ე.წ. სწავლის შედეგი – ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების
მიხედვით)
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- სწავლების ფორმატი, მეთოდები

- სასწავლო მასალა

- პროგრამაზე მიღების/სასწავლო კურსის არჩევის წინაპირობები

- შეფასების წესი და მეთოდები

- პროგრამის/კურსის მოცულობა

- პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი/დესკრიპტორი

პროგრამების შეფასებისას ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ ასპექტებს შორის
თანხვდერას, ანუ, რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროგრამის მიზნებს, რამდენად
შსაფერისია სწავლების მეთოდები დასახული მიზნების მიღწევისათვის, რამდენად
ადეკვატურია შეფასების მეთოდები სწავლის შედეგების გაზმომვისათვის და ა.შ. ეს მომენტი
მით უფრო მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, რამდენადაც სახელოვნებო-
საშემსრულებლო უმაღლესი განათლება, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე,
განსაკუთრებულ მიდგომასა და სიფრთხილეს საჭიროებს ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვის თვალსაზრისით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის
გარე შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსახურებია: საქართველოს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (a propos - საქართველოს განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.
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პროგრამული კონცენტრაცია – ,,თეატრის რეჟისურა “

ინფორმაცია დიპლომისა და კვალიფიკაციის შესახებ

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საშემსრულებლო–შემოქმედებითი
ხელოვნება კონცენტრაციით – თეატრის რეჟისურა

(პროგრამა შემუშავებულია უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის თეატრის

რეჟისურის მიმართულების პროფესორთა მიერ).

1.2. საფეხური: ბაკალავრიატი.

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.

1.4. სწავლების ენა: ქართული.

1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების ბაკალავრი.

1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი.

1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი.

1,8, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტურები და
ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

1.9. დასაქმების სფერო: თეატრი (დრტამატული და სხვა ნებისმიერი პროფილის);
ფილარმონიული დაწესებულება; ტელევიზია – სატელევიზიო დადგმები; შოუ–
პროგრამები; პერფორმანსები; რადიო; გასართობი ცენტრები; შემოქმედებითი სტუდიები
და სახელოსნოები; კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

2. პროგრამის ზოგადი დახასიათება

დრამის ფაკულტეტის „თეატრის რეჟისურის“ აკადემიური საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამა ამზადებს თეატრის დამდგმელ რეჟისორს, რომელიც ფლობს პროფესიის
განმსაზღვრელ საფუძვლებს. პროგრამა თეატრის დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის
ფუნდამენტური კანონების შესწავლის შედეგად, უზრუნველყოფს დრამატული და სხვა
ნებისმიერი პროფილის თეატრის დამდგმელ რეჟისორად ჩამოყალიბებას. ამასთან, პროგრამა
ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეში
მოღვაწე პროფესიონალი სპეციალისტების აღზრდაზე.

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო აკადემიური პროგრამის სწავლების უზრუნველყოფა
ხდება შემოქმედებითი სახელოსნოს პრინციპით. საგანმანათლებლო პროგრამა არის
აკადემიური კვალიფიკაციის, მასში გათვალისწინებულია როგორც თეორიული კურსები,
რომლებიც ავითარებს მომავალი სპეციალისტის საბაზო ჰუმანიტარულ განათლებას და
განათლებას ხელოვნების სფეროში, - ასევე პრაქტიკულ – შემოქმედებითი კურსები,
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რომლებიც ორიენტირებულია დამდგმელი რეჟისორის პროფესიისათვის აუცილებელი
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და ქმნის დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის
განმსაზღვრელ საფუძველს. პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის შემოქმედებითი
ინდივიდუალობის ფორმირებასა და განვითარებას.

მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:
სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობების
სახით, საკურსო ნამუშევრების (ნაწყვეტების, სპექტაკლების) და დამამთავრებელი,
შემაჯამებელი სპექტაკლის წარმოდგენით.

პროგრამის მიზანი

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–
ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნების ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის,
პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე, ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა)
განვითარება და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ კონტექსტში „თეატრის რეჟისურის“
საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის
აუცილებელ პირობას – მოამზადოს თანამედროვე თეატრის პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური დამდგმელი რეჟისორი, რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად
მიღებული როგორც პროფესიული, შემოქმედებითი, ასევე ზოგადი კომპეტენციებით
ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არა
მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა მიხედვით სტუდენტთა მიღება

ყოველწლიურად ხდება დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ახორციელებს „თეატრის რეჟისურის“ სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას
ყოველწლიურად, საქართველოში არსებული დრამატული, აკადემიური, მუსიკალური,
თოჯინური თუ პანტომიმის თეატრების რაოდენობისა და დამდგმელ რეჟისორთა მიმართ
მათი მოთხოვნებისა თუ დაკვეთების შესაბამისად. თუმცა, რამდენადაც მათზე
საზოგადოებრივი დაკვეთა შედარებით მცირეა, თეატრის რეჟისურის სპეციალობაზე
მსურველთა მიღება და მომზადება ხორციელდება შეზღუდული რაოდენობით: ო რ
წელიწადში ერთხელ 5–6 სტუდენტი – საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა
და შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.

ამდენად, „თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია შრომის
ბაზარსა და მოთხოვნებზე.

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს
თეატრის დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის ძირითადი ელემენტები, საბაზისო ცოდნა,
რომელიც უზრუნველყოფს თეატრის დამდგმელი რეჟისორის მიერ სათეატრო ხელოვნების
არსის გაცნობიერებას, დარგის მთავარი პრინციპებისა და რეჟისურის პროფესიულ–
შემოქმედებითი საფუძვლების საბაზისო ცოდნას.
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პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, მის კურსდამთავრებულს გაუკვალოს გზა თეატრის
დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის უმთავრესი მიზნის – მხატვრულ–შემოქმედებითი
პროდუქციის – თეატრალური წრმოდგენის, სპექტაკლის შექმნის, შემოქმედებითი პროცესის
პროფესიულ დონეზე დაგეგმვისა და განხორციელებისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიულ–
შემოქმედებითი ჩვევების ათვისებისა და მათი პრაქტიკული რეალიზების უნარი. ამდენად,
პროგრამის თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული
მიზნის განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).

პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო

სივრცეზე ორიენტირებული თანამედროვე თეატრის დამდგმელი რეჟისორის აღზრდას,
რომელიც მზად იქნება პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის როგორც
(დრამატული და სხვა ნებისმიერი პროფილის) თეატრალურ სცენაზე, ასევე შოუ-
სანახაობებში, ტელევიზიასა და რადიოში, ნებისმიერ წარმოდგენასა და პერფომანსში.
პროგრამაში სწავლის შედეგები და კომპეტენციები.

დრამის დამდგმელ რეჟისორს გაცნობიერებული აქვს სათეატრო ხელოვნების არსი, იცნობს
დარგის მთავარ პრინციპებს: დაუფლებულია თეატრის რეჟისურის პროფესიულ
საფუძვლებს, შეუძლია დრამატურგიული პირველწყაროს თეატრალური ანალიზი, რაც
გულისხმობს: პიესაში მომხდარი ამბების ქმედით ანალიზს და მოცემულ პირობებში
მოქმედ პირთა ორგანული ქცევის კანონზომიერების დადგენას; პიესის ზეამოცანისა და
როლების გამჭოლ მოქმედებათა განსაზღვრას. აქვს არგუმენტირებული მსჯელობის,
დასკვნების გაკეთების უნარი. შეუძლია მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია,
კონცეფციების გამოყენება და შექმნა. აქვს მსახიობთან, სადადგმო კოლექტივთან
დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი, შეუძლია რეპეტიციების წარმართვა,
საბოლოო სცენური ნაწარმოების, ანუ ახალი მხატვრული მთლიანობის – სპექტაკლის
შექმნა. აქვს მაყურებელთან კომუნიკაციის უნარი. იცნობს და თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით სათეატრო ხელოვნების
სფეროში. აქვს თვითშეფასების უნარი.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი) ზოგადი/ტრანსფერული

კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - თეატრალური ხელოვნების სფეროს სფეროს ფართო ცოდნა,
რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - თეატრალური ხელოვნების სფეროსათვის
დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

გ) დასკვნის უნარი - თეატრალური ხელოვნების სფეროსათვის დამახასიათებელი
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მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით,
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

დ) კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

ე) სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;

ვ) ღირებულებები - ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ

დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების თავისებურებების ფართო,
საბაზისო ცოდნა. აქვს მსოფლიო კლასიკური სალიტერატურო და დრამატურგიული
მემკვიდრეობის აკადემიური ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს სათეატრო ხელოვნების არსი,
იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს: იცის დრამატურგიული ნაწარმოებისა და
ლიტერატურული პირველწყაროს თეატრალურ სცენაზე გადატანის უმთავრესი
კანონზომიერებები. აცნობიერებს მსახიობთან, შემოქმედებით კოლექტივთან, თეატრალურ
დასთან, შემოქმედებით პარტნიორებთან ურთიერთობის ნიუანსებს. იცის სცენაზე
ორგანული მოქმედების მიღწევა, მსახიობის ვერბალურ–პლასტიკური მოქმედების სწორად
წარმართვა და მისი დაქვემდებარება მოცემული კონცეფციისა და შემოქმედებითი
ამოცანისადმი. იცის, როგორ შექმნას შემოქმედებითი კონცეფცია, თითოეული სასცენო
გმირის – პერსონაჟის მხატვრული სახის გათვალისწინებით. იცის სარეპეტიციო პროცესის
დაგეგმვა და რეჟისორ – რეპეტიტორთან თანამშრომლობა–ხელმძღვანელობა.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს ლიტერატურული პირველწყაროს,

დრამატურგიული ნაწარმოების გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს
შემოქმედებითი კონცეფციის პრაქტიკულად ჩამოყალიბებისა და პრაქტიკული ხორცშესხმის
უნარი, აქვს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, აქვს როგორც შემოქმედებით კოლექტივთან,
ასევე თითოეულ მსახიობთან ინდივიდუალური მუშაობის უნარი, სპექტაკლის ფინანსური
და კრეატიული ასპექტებით დაგეგმვის უნარი, აქვს რეჟისორ–რეპეტიტორთან,
სცენოგრაფთან, კოსტუმების მხატვართან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, მხატვარ–
გრიმიორთან, გამნათებელთან, დეკორატორთან და ა.შ. მუშაობის უნარი. აქვს მაყურებელზე
ემოციური და ინტელექტუალური ზემოქმედების მიღწევის უნარი, აქვს ობიექტური
თვითშეფასების უნარი.
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გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–შემოქმედებითი
უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. შეუძლია
თეატრალური ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი (ლიტერატურული პირველწყაროს
შინაარსობრივი, კონცეპტუალური მხარე, ავტორისეული ინდივიდუალობა,
იკონოგრაფიული მასალები, ავტორის მხატვრული ჩანაფიქრი და სხვ.) მონაცემების
შეგროვება, განმარტება და მათი სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ
კონტექსტში არსებული გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა და/ან სიტუაციების
ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და სადადგმო
კოლექტივთან, კოლეგებთან, დარგის სპეციალისტებთან, მაყურებელთან, მასმედიასთან.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით სათეატრო ხელოვნების სფეროში, შეუძლია მათი შემოქმედებითად
გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო უნარ–
ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს საფესტივალო კომუნიკაციის
გამოცდილება.

ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს
და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი
ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემოქმედებითი
დაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი
სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.

ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს თეატრალური ხელოვნების ღირებულებების ფორმირების
პროცესში და თავად ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ, თეატრალურ
წარმოდგენებს/სპექტაკლებს, სანახაობრივ პროექტებს, ელემენტებს, მსახიობებთან ერთად
ქმნის მხატვრულ სახეებს და სხვ. ადეკვატურად აფასებს თეატრალური ხელოვნების
პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

კომპეტენციების კონკრეტული ჩამონათვალი „თეატრის რეჟისურის“ სპეციალობის
ფარგლებში:

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

1. აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

3. დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი

4. დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება

5. მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
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6. მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი

7. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი

8. სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

9. ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი

10. სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი

11. კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი

12. უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი

13. ახალი იდეების გენერირების უნარი

14. პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი

15. დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი

16. ჯგუფში მუშაობის უნარი

17. ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი

18. ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი

19. არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი

20. განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი

21. საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი

22. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი

23. პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი

24. უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება

25. საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი

26. ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი

27. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი

28. ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი

29. გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება

30. სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი

31. თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები
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1. რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა

2. სპექტაკლის შექმნის უნარი

3. მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია

4. მიზანსცენისა და კომპოზიციის აგების უნარი

5. დრამატურგიული პირველწყაროს თეატრალური ანალიზი

6. შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა

7. ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა

8. თეატრის სპეციფიკის ზოგადი ცოდნა

9. სათეატრო ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა

10. შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი

11. რეპეტიციების წარმართვის უნარი

12. ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უანრი

13. არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების
უნარი

14. სადადგმო კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი

15. კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის
გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი

16. ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი

17. აზრის სასცენო მეტყველებაში გადატანის უნარი

18. მეტაფორული აზროვნების უნარი

19. სადადგმო კოლექტივთან: სცენოგრაფთან, კოსტუმების მხატვართან,
კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, ტექნიკური პერსონალთან, დრამატურგთან
მუშაობის უნარი

20. მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი

ასახვის უნარი

21. დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი

22. კონცეპტუალური აზროვნების უნარი

23. შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების
მიღების უნარი

24. შემოქმედების პროცესში კრეატიული ლიდერის თვისებების გამოვლენის უნარი
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25. შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი

26. მსახიობთან მუშაობის დროს ტექსტში აზრის აღქმისა და ამოკითხვის უნარი

27. მსახიობის პროფესიის არსის ცოდნა

28. კვლევის (სარეჟისორო ექსპლიკაცია) სათანადო (საბაკალავრო–საბაზისო) დონეზე
წარმართვის უნარი

პროგრამის განვითარება

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის განვითარება შესაძლებელია შემდგომი
აკადემიური ხარისხის მოპოვებით სამაგისტრო დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი და
მოტივაცია აქვს მოიპოვოს შემდგომში შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის უფლება.
კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას –
სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.

ამასთან, „თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების
შედეგად განაპირობებს კურსდამთვარებულთა კონკურენტუნარიანობას როგორც
დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების შემდგომ საფეხურზე. საშუალო სტატისტიკური
მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 60% დასაქმებულია სპეციალობის
მიხედვით, ხოლო 20% სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურაში (პროცენტის მაჩვენებლები აქ
განპირობებულია იმით, რომ პროფესიონალ დამდგმელ რეჟისორთა დიდ ნაწილს სურვილი
აქვს პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს
შემდგომ აკადემიურ საფეხურს – შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის უფლების
მოსაპოვებლად).

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და,

უშუალოდ, პროგრამის განვითარების პროცესში მონაწილეობენ როგორც დამსაქმებლები
(რომლებიც, სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად თავად წარმოადგენენ
აკადემიურ პერსონალს), ასევე აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები (თვითმართველობა)
და კურსდამთავრებულები (შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების მეთოდოლოგია

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების აუცილებელი წინაპირობას
წარმოადგენს სტუდენტის შერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი საშემსრულებლო
უნარების მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამა ორიენტირებულია ამ უნარების განვითარებასა
და მაღალ პროფესიულ ხარისხში აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელი ხდება
სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.
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„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამით სწავლების პროცესში, რომელიმე
კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. პროფესორს
სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ქმედითი ანალიზის მეთოდის არსის ახსნა, ფიზიკურ
მოქმედებათა მეთოდის გამოყენებით; ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას ვიზუალური
პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება;
იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად
მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის გაკეთების
გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და
ერთმანეთს ერწყმიან.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების მეთოდების არსებული
მრავალგვარი კლასიფიკაციიდან გამოიყენება ყველაზე გავრცელებული რამდენიმე
ვარიანტი:

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი A

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება (თეორიული კურსების შემთხვევაში), და
ა.შ.

4. სტუდიური – შემოქმედებითი მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს
უკანასკნელი თავის მხრივ გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ეტიუდები,
ნაწყვეტები, სცენები, სპექტაკლები, ვიდეომასალების ჩვენება, დინამიკური ხასიათის
მასალა და სხვ.

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც
სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის
საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად:
შემოქმედებითი, სასწავლო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრაქტიკა და სხვ.

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი B

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული
მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა
და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ
შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი
უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.
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2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო–შემოქმედებითი დავალების მიცემას. ჯგუფის
წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს/დავალებას და პარალელურად
უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე
შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების
გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ
ჩართულობას სასწავლო–შემოქმედებით პროცესში.

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი
ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს
თავის თანაგუნდელს/შემოქმედებით პარტნიორს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული
ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ
გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა
და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.

6. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად
შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, თეატრალურ სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
ლიტერატურული თუ დრამატურგიული პერსონაჟის ისტორიის განხილვა, კონფლიქტის
ანალიზი და ა. შ.

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი,
სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და
გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა
მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი
ეტაპისგან:

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა.

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული
იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა.

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ

შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან.

 დავალების მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების
კრიტერიუმების განსაზღვრა.

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის
საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.
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8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული
როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში.
ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი
პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას

გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით
მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება
თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური,
დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად;
ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.
დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად,
კონკრეტული შემოქმედებითი დავალების (ეტიუდი) შესრულება, მისი განვითარების
საფეხურების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს,
როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი შემოქმედებითი ექსპერიმენტის (სცენა, მინი– სპექტაკლი,
სპექტაკლი) ჩატარება.

10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა
კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული,
ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან
ზოგადისაკენ.

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი
ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს
ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის,

როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება
რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური
გაშუქება.

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული
საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს
პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

 ეს მეთოდები ძალზე სასარგებლოა შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვის,

წარმართვისა და საბოლოო შედეგის (როლი, მხატვრული სახე ) მიღწევისათვის.

11. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.



35
35

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკულ–შემოქმედებითი ინტერპრეტაცია.

13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ

თეორიული კურსების შემთვევაში და მოიცავს სწავლების სამ სახეს:

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და
სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის
გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი
მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო
საათების ფარგლებში.

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის
წარმართვას პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი
თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით
მიმდინარეობს.

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი ინდივიდუალური
შემოქმედებითი მეთოდი, რომლის შერჩევა პედაგოგს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო–
შემოქმედებითი ამოცანიდან გამომდინარე და გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა:

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა აგებულია ECTS
სისტემით. ბაკალავრიატის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს
სწავლების 8 სემესტრს – 240 კრედიტს.

- ერთი აკადემიური წელიწადი მოიცავს 38 კვირას (ამათგან 30 სასწავლო – 8–სასესიო),

დღეში 8 საათიანი დატვირთვით.

- თითოეული სემესტრის ხანგრძლიობაა 15 სასწავლო, 4 სასესიო კვირა;

- სტუდენტის წლიური დატვირთვა (სრული დროით): 1500 საათი.

- სტუდენტის კვირეული დატვირთვა: 40 საათი.

- საკონტაქტო დატვირთვა კვირაში: 20 საათი.

- 1 კრედიტი ტოლია 25 საათის.

პროგრამის თავისებურება:
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სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის და სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სპეციფიკის
გათვალისწინებით, სტუდენტის კვირეული საკონტაქტო, ინდივიდუალური და სტუდიური
დატვირთვა განისაზღვრება 20 - 35 საათით.

აღნიშნული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნორმატიული დოკუმენტით: „უნივერსიტეტში
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულები და მათი
შეფასების წესი“ (ბრძანება #15/2 – 17.02.2011);.

ჯგუფში სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობაა 5 - 6 სტუდენტი.

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა შედგება სავალდებულო –
ძირითადი/საბაზო, დამხმარე და არჩევითი კურსებისგან, რომლებიც ქვემოთაა
წარმოდგენილი.

სასწავლო გეგმა იმგვარადაა შედგენილი, რომ თითოეული სემესტრისათვის
გათვალისწინებულია რამდენიმე აუცილებელი კურსის შესწავლა.

მესამე სემესტრიდან გეგმაში ერთვება არჩევითი კურსები დამხმარე დისციპლინიდან.

არჩევანს თავად სტუდენტი აკეთებს. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი
სპეციალობის დისციპლინები, თუმცა მათი რაოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს

75 კრედიტს. ამგვარად, სასწავლო გეგმის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაში სტუდენტი

აქტიურად მონაწილეობს.

სწავლების პირველი და მეორე სემესტრი ეთმობა შესავალ კურსებს, აუცილებელი უნარების
შესწავლას, ლოგიკური აზროვნებისა და ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩვევების შეძენას, ასევე
შემოქმედებით პროცესში გასარკვევად სტუდენტები შესავალი კურსების სახით ეცნობიან
სათეატრო ხელოვნების სპეციფიკას.

„თეატრის რეჟისურის“ პროგრამისთვის პრიორიტეტულია ინდივიდუალური პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარების განვითარება.

შესაბამისად, პროგრამის ძირითადი სავალდებულო მოდული საგანამანათლებლო
პროგრამის 50 %–ს შეადგენს საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტთან (სპექტაკლი)
ერთად.

ძირითადი მოდულის კურსი ,,თეატრის რეჟისურის ხელოვნება“ (დრამატული და სხვა
ნებისმიერი თეატრის რეჟისურა) მოიცავს რამდენიმე საგანს: რეჟისურა და მსახიობის
ოსტატობა; მეტყველება; დრამატურგიის საფუძვლები. თითოეული კურსის ათვისებას
თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ – შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების
ეტაპობრივი დაუფლებისათვის.

სასწავლო გეგმის პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი წარმოადგენს მოდულს, რომლის

შემადგენელი კომპონენტები მონაცვლეობენ დონეების შესაბამისად. ყველა ეს კომპონენტი
ისწავლება ურთიერთმიმართებაში. მოდულში შემავალი ცალკეული დისციპლინების გაშლა
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ხდება შესაბამის სილაბუსში. მოდულში მოაზრებული კრედიტთა სისტემა არის
განუყოფელი და წარმოადგენს ერთ მთლიანობას, რომელიც საბოლოოდ, აისახება
საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლი – 15 კრედიტი).

ძირითადი მოდული ,,თეატრის რეჟისურის ხელოვნება“ ითვალისწინებს სტუდენტს
შესძინოს დამდგმელი რეჟისორის ხელოვნების ფუძემდებლური ელემენტები, მხატვრული
აზროვნების ჩვევები, სპექტაკლის მხატვრული მთლიანობის შეთხზვის ხელოვნება.
თეატრის დამდგმელი რეჟისორის პროფესიული დაოსტატების სასწავლო მეთოდოლოგია,
თავისი სტრუქტურებით, წარმოადგენს თეორიული და პრაქტიკულ–შემოქმედებითი
მეცადინეობების სინქრონულ პარალელში მიმდინარე პროცესს.

აღნიშნული მოდული ითვალისწინებს რეჟისურის საფუძვლების შესწავლას.

მოდულში შემავალ დისციპლინებში მეცადინეობები ტარდება როგორც ჯგუფური, ასევე
ინდივიდუალური ფორმით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სტუდიურ მუშაობას,
ყოველდღიურ ტრენინგებს, პრაქტიკულ–შემოქმედებით მეცადინეობებსა და რეპეტიციებს.

ეს მოდული ისწავლება 8 სემესტრის განმავლობაში, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება
ვლინდება დამასრულებელ პროექტში, სპექტაკლის დადგმაში.

თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი დაუფლებისათვის. ზოგადად, პროგრამაში
შემავალი თითოეული კომპონენტის თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები თანმიმდევრული და ლოგიკურია.

შეფასების სისტემა

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამის შეფასება მრავალკომპონენტიანია, ტარდება
საკრედიტო სისტემის შესაბამისად და მოიცავს 100% ( ქულას), დადებითი ქულების
რანჟირების და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.

 შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური
შესწავლის რეზულტატებთან.

 საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით:

I დასწრება – ჩართულობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა
II კრეატიული აქტივობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა
III შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა
IV ფინალური გამოცდა _ მაქსიმუმ 40 ქულა

საბოლოო შეფასება – მაქსიმუმ 100 ქულა

პედაგოგი უფლებამოსილია სასწავლო კურსისა და სწავლების კონკრეტული
მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრული ქულების (60%) რანჟირება მოახდინოს
საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი კურსის სილაბუსში.

 შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:
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შეფასება
დადებითი შეფასება:

91-100 A ფრიადი
81- 90 B ძალიან კარგი
71-80 C კარგი
61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,ვერ ჩააბარა”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში

საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,ჩაიჭრა”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს

მოცემული დისციპლინის კურსი

შეფასების მეთოდები
თეორიული
კურსებისთვის:

- გამოცდები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);

- მოკლე ტესტირების ჩატარება (წერილობითი);

- ზეპირი განხილვა;

- დებატები;

- საკურსო შრომა (წერილობითი);

- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური, ინდივიდუალური, პრეზენტაცია);

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);

- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);

- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსებისთვის:

- ჩვენება - ჯგუფური, ინდივიდუალური;

- იმპროვიზაცია;

- მოკლე ნაწყვეტი, ეტიუდი და სხვ.

- სპექტაკლი (პრეზენტაცია);
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- საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი – სპექტაკლი.

ამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება ამ კურსის
სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო პროექტის (შემოქმედებითი პროექტი –
სპექტაკლი) შეფასების ძირითადი კრიტერიუმია, თუ რამდენად აკმაყოფილებს
კურსდამთავრებული თეატრის დამდგმელი რეჟისორის ხელოვნების საფუძვლების
ცოდნას, როგორებიცაა:

1. აქვს რეჟისურის ხელოვნების საფუძვლების ცოდნა;

2. განსაზღვრულია მხატვრული ნაწარმოების მიზნები და ამოცანები;

3. ჩატარებულია პიესის ლიტერატურული და ქმედითი ანალიზი;

4. განსაზღვრულია გამჭოლი მოქმედება და ზეამოცანა;

5. განსაზღვრულია სპექტაკლში მოვლენათა რიგი;

6. სპექტაკლში გამართულია ტემპო–რიტმი და არსებობს ატმოსფეროს შეგრძნება;

7. სპექტაკლის მუსიკალური და მხატვრული გაფორმება შეესაბამება იდეურ–მხატვრულ
ჩანაფიქრს;

8. ფორმა შეესაბამება შინაარსს;

9. შექმნილია მხატვრული სახეები.

10. აქვს შემოქმედებითი ინდივიდუალობა.

პროგრამის რესურსებით (ადამიანური, მატერიალური) უზრუნველყოფა

„თეატრის რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომლის
ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. ამ მიზნის მისაღწევად უნივერსიტეტში
ფუნქციონირებს სასწავლო თეატრი და რამდენიმე შემოქმედებითი (სცენით აღჭურვილი)
თეატრალური აუდიტორია:

1. დოდო ალექსიძის სახელობის სასწავლო სცენა

2. სანდრო ახმეტელის სახელობის აუდიტორია

3. შალვა გაწერელიას სახელობის აუდიტორია

4. კოტე მახარაძის სახელობის აუდიტორია

5. ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის აუდიტორია
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6. # 007- თოჯინების მინი–თეატრი (უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი);

7. აუდიტორიები D  2 ;  5 ;  6 ;  7 ;  8 ;  9 ;  1 0 ;  1 1 ;  1 2 ; S - 1 ;  3 ; 5 ;  6 ; 7 .

პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის (მოდული/კურსი და სხვ.) განხორციელება
ხდება შესაბამისი კომპეტენციებისა და შემოქმედებითი ოსტატობის (პროფესიონალიზმის)
მქონე აკადემიური პერსონალის მიერ. აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია და
კომპეტენციები უნივერსიტეტში დგინდება აკადემიური პერსონალის შესარჩევი
საკონკურსო კომისიის მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თეატრის რეჟისურის საბაკალავრო პროგრამის სწავლებას უზრუნველყოფენ:

1. მარგველაშვილი გიორგი - პროფესორი

2. ქანთარია ალექსანდრე - პროფესორი

3. ვარსიმაშვილი ავთანდილი - პროფესორი

4. თოდაძე გოგი – მასწავლებელი
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5. თამარ ბოკუჩავა – პროფესორი

6. ზვიად დოლიძე – პროფესორი

7. კიტია გიორგი - ასოცირებული პროფესორი

8. წულაძე ლევან - ასოცირებული პროფესორი

9. გიორგი ცქიტიშვილი – ასოცირებული პოროფესორი

10. ნინო სანადირაძე – პროფესორი

11. მაია კიკნაძე – ასოცირებული პოროფესორი

13. ირა დემეტრაძე – ასოცირებული პოროფესორი

14. ნინო ქავთარია – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

15. ლალი ცერცვაძე – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

16. ბადრი ცხადაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

17. მანანა მაჩაბელი - მასწავლებელი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი

18. გულიკო ჯავაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

19. ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

20. გოჩა მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

21. ქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

22. გვანცა ღვინჯილია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

23. სლოვინსკი ალექსანდრე - სპეციალისტი; სახალხო მხატვარი

24. სამსონაძე ლაშა - სპეციალისტი

25. ხიზანიშვილი თამარ - ასისტენტი

26. აფხაზავა გიორგი - ასისტენტი

27. ჯუღელი ვახტანგი - ასისტენტი

28. კუპრავა თეიმურაზი - ასისტენტი

29. ნიკოლავა ვახტანგ - ასისტენტი

30. შატაკიშვილი რევაზი – მასწავლებელი

31. გივი წერეთელი – მასწავლებელი

პროგრამის განხორციელება ხელშეწყობილია, აგრეთვე, სათანადო კომპეტენციის მქონე
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.
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პროგრამის ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია თეატრალური ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულ თეატრალურ ფესტივალებში, მათთვის შესაბამისი (მიმდინარე, სარეპერტუარო)
თეატრალური წარმოდგენებისა თუ ვიდეომასალის ჩვენებას, როგორც ქართული, ასევე
მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლების გაცნობას და ა.შ.

უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ: „თეატრის
რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ. შესაბამისად,
უნივერსიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ის ფინანსური კომპონენტი, რომელიც
წარმოადგენს პროგრამის ფინანსური სტაბილურობის გარანტიას.

პროგრამის მიხედვით სწავლების ხარისხის განვითარება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ციკლს: „დაგეგმე–განახორციელე–შეამოწმე–განავითარე“.

უნივერსიტეტში არსებობს QA სამსახურის მუშაობის საერთო ზოგადსაუნივერსიტეტო
პრინციპი: PDCA

P – plan - დაგეგმვა;

D – do - განხორციელება;

C – check - შემოწმება;

A – act - რეაგირება.

აღნიშნული ციკლი ხორციელდება უნივერსიტეტისა და შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ სტუდენტთა თუ აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, დამსაქმებლებისა და კურსდამთვრებულთა სისტემატიური გამოკითხვებისა
და მათი ანალიზის საფუძველზე.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის მართვის შიდა შეფასებისას, ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის პრეროგატივაა
შემდეგი პარამეტრების შეფსება:

1. საგანმანათლებლო პროგრამები

2. შემოქმედებითი პროცესი

3. სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა
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4. სასწავლო პროცესი

5. აკადემიური პერსონალი

6. ადმინისტრაციული პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო სამსახურის
ყველა სტრუქტურა, მათ შორის სტუდენტთა ხელშეწყობის სამსახური,
ბიბლიოთეკა და ა.შ.

7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის,
ორგანიზაციული სტრუქტურისა და რესურსების შესაბამისობა მის მისიასთან
და სხვ.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) ფორმა

2. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია სწავლების სხვადასხვა
საფეხურისათვის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები,
აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები)

3. კურიკულუმის შეფასების ფორმა

4. სილაბუსის ფორმა

5. სილაბუსების შემუშავების ინსტრუქცია

6. სილაბუსის შეფასების ფორმა

7. საგანმანათლებლო პროგრამების წარდგენისა და დამტკიცების წესი

ეს აქტივობები (ყოველი კონკრეტული პროგრამის/პროგრამების შიდა შეფასება)
მიმართულია სწავლის შედეგების მიღწევების გასაუმჯობესებლად და
რეგულირდება შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტებით:

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
(დამტკიცებულია უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011
წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა
(დამტკიცებულია უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011
წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

3. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო

უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ინსტრუქცია (ბრძანება # 15/2 – 17.02.2011);

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო
უნივერსიტეტში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების
აკადემიური ექსპერტიზა (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011);
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5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო
უნივერსიტეტის ინსტრუქცია კრედიტების (ECTS) განაწილების შესახებ
(ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულ და დამტკიცებულ ზემოთ ჩამოთვლილ
დოკუმენტებში ასახულია ის კომპონენტები, რომლებიც როგორც კურიკულუმის, ასევე
სილაბუსის შემთვხევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული:

- პროგრამის მიზანი

- პროგრამის შედეგი (ე.წ. სწავლის შედეგი – ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების
მიხედვით)

- სწავლების ფორმატი, მეთოდები

- სასწავლო მასალა

- პროგრამაზე მიღების/სასწავლო კურსის არჩევის წინაპირობები

- შეფასების წესი და მეთოდები

- პროგრამის/კურსის მოცულობა

- პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი/დესკრიპტორი

პროგრამების შეფასებისას ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ ასპექტებს შორის
თანხვდერას, ანუ, რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროგრამის მიზნებს, რამდენად
შსაფერისია სწავლების მეთოდები დასახული მიზნების მიღწევისათვის, რამდენად
ადეკვატურია შეფასების მეთოდები სწავლის შედეგების გაზმომვისათვის და ა.შ. ეს მომენტი
მით უფრო მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, რამდენადაც სახელოვნებო-
საშემსრულებლო უმაღლესი განათლება, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე,
განსაკუთრებულ მიდგომასა და სიფრთხილეს საჭიროებს ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვის თვალსაზრისით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის
გარე შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსახურებია: საქართველოს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (a propos - საქართველოს განათლების

აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.
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1. ინფორმაცია დიპლომისა და კვალიფიკაციის შესახებ

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საშემსრულებლო–შემოქმედებითი
ხელოვნება კონცენტრაციით – ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი

(პროგრამა შემუშავებულია უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული

ხელოვნების მიმართულების პროფესორთა მიერ).

1.2. საფეხური: ბაკალავრიატი.

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.

1.4. სწავლების ენა: ქართული.

1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების ბაკალავრი.

1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი.

1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი.

1,8, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტური და
ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

1.9. დასაქმების სფერო: ქორეოგრაფიული ანსამბლები, შოუ–პროგრამები; თეატრალურ
და სატელევიზიო დადგმებსა და კინო გადაღებებში ქორეოგრაფიული ნომრების
დადგმა-შესრულება, გასართობი ცენტრები; შემოქმედებითი სტუდიები და
სახელოსნოები; კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

2. პროგრამის ზოგადი დახასიათება

დრამის ფაკულტეტის ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს ქართული ხალხური ცეკვის დამდგმელს, რომელიც
ფლობს პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძვლებს. პროგრამა ქართული ცეკვის დამდგმელი
ქორეოგრაფის პროფესიის ფუნდამენტური კანონების შესწავლის შედეგად, უზრუნველყოფს
დამდგმელ ქორეოგრაფად ჩამოყალიბებას. ამასთან, პროგრამა ორიენტირებულია როგორც
ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეში მოღვაწე პროფესიონალი
სპეციალისტების აღზრდაზე.

„ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ აკადემიური პროგრამის სწავლების
უზრუნველყოფა ხდება შემოქმედებითი სახელოსნოს პრინციპით. საგანმანათლებლო
პროგრამა არის აკადემიური კვალიფიკაციის, მასში გათვალისწინებულია როგორც
თეორიული კურსები, რომლებიც ავითარებს მომავალი სპეციალისტის საბაზო
ჰუმანიტარულ განათლებას და განათლებას ხელოვნების სფეროში, - ასევე პრაქტიკულ –
შემოქმედებითი კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია დამდგმელი ქორეოგრაფის
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პროფესიისათვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და ქმნის დამდგმელი
ქორეოგრაფის პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს. პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის
შემოქმედებითი ინდივიდუალობის ფორმირებასა და განვითარებას.

მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:
სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობების
სახით, საკურსო ნამუშევრების (ეტიუდების, საცეკვაო ნომრის) და დამამთავრებელი,
შემაჯამებელი ნამუშევრის წარმოდგენით.

პროგრამის მიზანი

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი სრულად
შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნების
ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის, პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე,
ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა) განვითარება და ამავე დარგების კვლევა.
აღნიშნულ კონტექსტში ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო
პროგრამა უზრუნველყოფს ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ
პირობას – მოამზადოს პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დამდგმელი ქორეოგრაფი,
რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული,
შემოქმედებითი ასევე ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების
ბაზრის სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო
მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა მიხედვით სტუდენტთა მიღება
ყოველწლიურად ხდება დასაქმების ბაზარის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ახორციელებს ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ სპეციალობის სტუდენტთა
მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად, საქართველოში არსებული პროფესიული -
სახელმწიფო და თვითმოქმედი ანსამბლების, სტუდიებისa და წრეების რაოდენობისა და
დამდგმელ ქორეოგრაფთა მიმართ მათი მოთხოვნებისა თუ დაკვეთების შესაბამისად.
წელიწადში 16-18 სტუდენტი – საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა და შრომის
ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.

ამდენად, „ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა

ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და მოთხოვნებზე.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანია –
სტუდენტებს შეასწავლოს დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიის ძირითადი ელემენტები,
საბაზისო ცოდნა, რომელიც უზრუნველყოფს დამდგმელი ქორეოგრაფის მიერ
ქორეოგრაფიული ხელოვნების არსის გაცნობიერებას, დარგის მთავარი პრინციპებისა და
დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიულ–შემოქმედებითი საფუძვლების საბაზისო ცოდნას.
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პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, მის კურსდამთავრებულს გაუკვალოს გზა დამდგმელი
ქორეოგრაფის პროფესიის უმთავრესი მიზნის – მხატვრულ–შემოქმედებითი პროდუქციის –
საცეკვაო ნომრის შექმნის, შემოქმედებითი პროცესის პროფესიულ დონეზე დაგეგმვისა და
განხორციელებისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიულ–შემოქმედებითი ჩვევების ათვისებისა და
მათი პრაქტიკული რეალიზების უნარი. ამდენად, პროგრამის თითოეული მოდული,
კურსი თუ სხვა კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული მიზნის განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).
პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო
სივრცეზე ორიენტირებული თანამედროვე დამდგმელი ქორეოგრაფის აღზრდას, რომელიც
მზად იქნება პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.

პროგრამაში სწავლის შედეგები და კომპეტენციები.

დამდგმელ ქორეოგრაფს გაცნობიერებული აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების არსი,
იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს: დაუფლებულია დამდგმელი ქორეოგრაფის
პროფესიულ საფუძვლებს, შეუძლია საცეკვაო ნომრის ლიბრეტოს ქორეოგრაფიული
ანალიზი. აქვს არგუმენტირებული მსჯელობის, დასკვნების გაკეთების უნარი. შეუძლია
ქორეოგრაფიული ნომრის ინტერპრეტაცია, კონცეფციების გამოყენება და შექმნა. აქვს
სადადგმო ჯგუფთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი, შეუძლია
რეპეტიციების წარმართვა, საბოლოო ქორეოგრაფიული ნაწარმოების, ანუ ახალი
მხატვრული მთლიანობის – საცეკვაო პროგრამის შექმნა. აქვს მაყურებელთან კომუნიკაციის
უნარი. იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში. აქვს თვითშეფასების უნარი.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი)

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე
ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად.

გ) დასკვნის უნარი - სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და
განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული
და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება;

დ) კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ

დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

ე) სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;
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ვ) ღირებულებები - ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ

დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების თავისებურებების ფართო,
საბაზისო ცოდნა. აქვს ეროვნული ქორეოგრაფიული მემკვიდრეობის აკადემიური ცოდნა.
გაცნობიერებული აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების არსი, იცნობს დარგის მთავარ
პრინციპებს: იცის ლიბრეტოს სცენაზე გადატანის უმთავრესი კანონზომიერებები.
აცნობიერებს მოცეკვავე-მსახიობთან, შემოქმედებით კოლექტივთან (მუსიკოს-
შემსრულებლებთან), შემოქმედებით პარტნიორებთან ურთიერთობის ნიუანსებს. იცის
სცენაზე ორგანული მოქმედების დაგეგმვა, მსახიობ-მოცეკვავის ვერბალურ–პლასტიკური
მოქმედების სწორად წარმართვა და მისი დაქვემდებარება მოცემული კონცეფციისა და
შემოქმედებითი ამოცანისადმი. იცის, როგორ შექმნას შემოქმედებითი კონცეფცია,
თითოეული საცეკვაო ილეთის – პერსონაჟის მხატვრული სახის გათვალისწინებით. იცის
სარეპეტიციო პროცესის დაგეგმვა და ქორეოგრაფ – რეპეტიტორთან თანამშრომლობა.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს ლიბრეტოს გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს შემოქმედებითი კონცეფციის პრაქტიკულად ჩამოყალიბებისა
და პრაქტიკული ხორცშესხმის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, აქვს როგორც
შემოქმედებით ანსამბლთან, ასევე თითოეულ მსახიობ-მოცეკვავესთან ინდივიდუალური
მუშაობის უნარი, საკონცერტო პროგრამის ფინანსური და კრეატიული ასპექტებით
დაგეგმვის უნარი, აქვს ქორეოგრაფ–რეპეტიტორთან, კოსტიუმების მხატვართან,
სცენოგრაფთან, კომპოზიტორთან, მხატვარ–გრიმიორთან, გამნათებელთან, დეკორატორთან
და ა.შ. მუშაობის უნარი. აქვს მაყურებელზე ემოციური და ინტელექტუალური
ზემოქმედების მიღწევის უნარი, აქვს ობიექტური თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–შემოქმედებითი
უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. შეუძლია
ქორეოგრაფიული ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი (ლიბრეტოს შინაარსობრივი,
კონცეპტუალური მხარე, იკონოგრაფიული მასალები, მხატვრული ჩანაფიქრი, ცეკვის
ჩაწერა, , ნახაზების შექმნა და სხვ.) მონაცემების შეგროვება, განმარტება და მათი
სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში არსებული გამოცდილების,
მიღწევების, მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და სადადგმო
ჯგუფთან, კოლეგებთან, დარგის სპეციალისტებთან, პარტნიორებთან, მაყურებელთან.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში, შეუძლია მათი შემოქმედებითად
გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება. შეუძლია კომუნიკაცია როგორც ვერბალურ, ასევე
არავერბალურ (პლასტიკის ენა) დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო
უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს საფესტივალო კომუნიკაციის
გამოცდილება.
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ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს
და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი
ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემოქმედებითი
დაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი
სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.

ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს ქორეოგრაფიული ხელოვნების ღირებულებების
ფორმირების პროცესში და თავად ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ, საკონცერტო პროგრამას,
სანახაობრივ პროექტებს, სანახაობრივ ელემენტებს და სხვ. ადეკვატურად აფასებს
ქორეოგრაფიული ხელოვნების პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

კომპეტენციების კონკრეტული ჩამონათვალი ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“
სპეციალობის ფარგლებში:

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

1 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი

2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

3 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი

4 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება

5 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი

6 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი

7 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი

8 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

9 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი

10 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი

11 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი

12 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი

13 ახალი იდეების გენერირების უნარი

14 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი

15 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი

16 ჯგუფში მუშაობის უნარი

17 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი



50
50

18 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი

19 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი

20 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი

21 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი

22 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი

23 პროექტის შემუშავებისა და
მართვის უნარი

24 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება

25 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი

26 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი

27 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი

28 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უნარი

29 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება

30 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი

31 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

1. ქორეოგრაფიის არსის გაცნობიერება

2. დამდგმელი ქორეოგრაფის პროფესიული საფუძვლების ფლობა

3. საცეკვაო ნომრის შექმნის უნარი

4. შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა

5. ქორეოგრაფიული ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა

6. შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი

7. დრამატურგიული პირველწყაროს(ლიბრეტოს) ქორეოგრაფიული ანალიზი

8. ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა

9. არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების
უნარი

10. ქორეოგრაფიული ნომრის ინტერპრეტაცია

11. საცეკვაო კომპოზიციის აგების უნარი
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12. სადადგმო კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი

13. რეპეტიციების წარმართვის უნარი

14. კლასიკური და თანამედროვე ქორეოგრაფიული მონაპოვარის გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი

15. ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი

16. მსახიობ-მოცეკვავესთან მუშაობის უნარი

17. აზრის სასცენო პლასტიკაში გადატანის უნარი

18. მეტაფორული აზროვნების უნარი

19. სადადგმო კოლექტივთან: კოსტიუმების მხატვართან, სცენოგრაფთან,
კომპოზიტორთან, მუსიკოს-შემსრულებლებთან, ტექნიკური პერსონალთან,
მუშაობის უნარი

20. სცენასა თუ გადასაღებ მოედანზე ბრძოლების: ფარიკაობის, ხანჯლაობის,
შუბოსნობის, _ საბრძოლო ხელოვნების ელემენტების დამოუკიდებლად დადგმისა
და შესრულების უნარი.

21. ისტორიული კოსტიუმებისა და აქსესუარების სწორად გამოყენების უნარი

22. მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

23. დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი

24. კონცეპტუალური აზროვნების უნარი

25. შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების
მიღების უნარი

26. ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი

27. შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი

28. ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

29. მსახიობ-მოცეკვავესთან მუშაობის დროს პლასტიკაში აზრის აღქმისა და ამოკითხვის
უნარი

30. კვლევის ( ცეკვის სადადგმო ექსპლიკაცია) სათანადო (საბაკალავრო–საბაზისო)
დონეზე წარმართვის უნარი

პროგრამის განვითარება

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის განვითარება
შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური ხარისხის მოპოვებით სამაგისტრო დონეზე, თუ
სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს მოიპოვოს შემდგომში შემოქმედებითი
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პედაგოგიური მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები
უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე –
მაგისტრატურაში.

ამასთან, ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა
ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგად განაპირობებს კურსდამთვარებულთა
კონკურენტუნარიანობას როგორც დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების შემდგომ
საფეხურზე. საშუალო სტატისტიკური მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 65-

70 % დასაქმებულია სპეციალობის მიხედვით, ხოლო 20% სწავლას აგრძელებს
მაგისტრატურაში (პროცენტის მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ პროფესიონალ
დამდგმელ ქორეოგრაფთა დიდ ნაწილს სურვილი აქვს პრაქტიკულ–შემოქმედებითი
მუშაობისა, ხოლო შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ საფეხურს –
შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად).

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგების
განსაზღვრასა და, უშუალოდ, პროგრამის განვითარების პროცესში მონაწილეობენ როგორც
დამსაქმებლები (რომლებიც, სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად თავად
წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს), ასევე აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
(თვითმართველობა) და კურსდამთავრებულები (შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების მეთოდოლოგია

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების
აუცილებელი წინაპირობაა სტუდენტის შერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი
საშემსრულებლო უნარების მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამა ორიენტირებულია ამ
უნარების განვითარებასა და მაღალ პროფესიულ ხარისხში აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა
შესძლებელი ხდება სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამით სწავლების
პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი
მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება,
ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო
მასალას ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს
ვერბალური განმარტება; იმართება დისკუსია, სტუდენტს პედაგოგის მეთვალყურეობით
დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი ასრულებს
ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები
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ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთს ერწყმიან.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების მეთოდების არსებული
მრავალგვარი კლასიფიკაციიდან გამოიყენება ყველაზე გავრცელებული რამდენიმე
ვარიანტი:

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი A

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება (თეორიული კურსების შემთხვევაში), და
ა.შ.

4. სტუდიური – შემოქმედებითი მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს
უკანასკნელი თავის მხრივ გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ეტიუდები,
საცეკვაო ნომრები, ვიდეომასალების ჩვენება, დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ.

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც
სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის
საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად:
შემოქმედებითი, სასწავლო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრაქტიკა და სხვ.

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი B

8. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე
გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს
სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია
შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ
შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით.
ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.

9. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება

გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო–
შემოქმედებითი დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
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ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს/დავალებას და
პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული
ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში
წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას
სასწავლო–შემოქმედებით პროცესში.

10. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი,
რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის
ეტაპად იყენებს პრობლემას.

11. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების
სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა
მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის
თანაგუნდელს/შემოქმედებით პარტნიორს საგნის უკეთ შესწავლაში.
თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა
მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.

12. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული
ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში
ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების
დანახვის გზით ხორციელდება.

13. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან

ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც
ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად,
ქორეოგრაფიულ სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული საცეკვაო
ნომრის განხილვა, ლიბრეტოს ანალიზი და ა. შ.

14. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს
კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის
შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად
განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის
ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია
სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება
რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა.

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული
იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა.

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ

შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან.

 დავალების მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების
კრიტერიუმების განსაზღვრა.
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 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის
საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.

14. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული
როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში.
ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი
პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

15. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას

გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით
მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება
თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური,
დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად;
ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.
დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად,
კონკრეტული შემოქმედებითი დავალების (ეტიუდი) შესრულება, მისი განვითარების
საფეხურების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს,
როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი შემოქმედებითი ექსპერიმენტის (ეტიუდის, საცეკვაო
ნომრის, საკონცერტო პროგრამის ჩატარება.

16. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა
კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის

მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს
კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით
ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი
მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის,
როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით
მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების
დეტალური გაშუქება.

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული
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საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს
პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

 ეს მეთოდები ძალზე სასარგებლოა შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვის,

წარმართვისა და საბოლოო შედეგის (დასრულებული საცეკვაო ნომერი)
მიღწევისათვის.

17. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

18. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკულ–შემოქმედებითი ინტერპრეტაცია.

19. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ
თეორიული კურსების შემთხვევაში და მოიცავს სწავლების სამ სახეს:

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და
სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის
გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი
მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება
საკონტაქტო საათების ფარგლებში.

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის
წარმართვას პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი
თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით
მიმდინარობს.

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი ინდივიდუალური
შემოქმედებითი მეთოდი, რომლის შერჩევა პედაგოგს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო–
შემოქმედებითი ამოცანიდან გამომდინარე და გაწერილია შესაბამის სილაბუსში.

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა:

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა
აგებულია ECTS სისტემით. ბაკალავრიატის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა
ითვალისწინებს სწავლების 8 სემესტრს – 240 კრედიტს.

- ერთი აკადემიური წელიწადი მოიცავს 38 კვირას (ამათგან 30 სასწავლო – 8–სასესიო),

დღეში 8 საათიანი დატვირთვით.

- სტუდენტის წლიური დატვირთვა (სრული დროით): 1500 საათი.



57
57

- სტუდენტის კვირეული დატვირთვა: 40 საათი.

- საკონტაქტო დატვირთვა კვირაში: 20 საათი.

- 1 კრედიტი ტოლია 25 საათის.

- თითოეული სემესტრის ხანგრძლიობაა 15 სასწავლო, 4 სასესიო კვირა;
პროგრამის თავისებურება:

სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის და სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სპეციფიკის
გათვალისწინებით, სტუდენტის კვირეული საკონტაქტო, ინდივიდუალური და სტუდიური
დატვირთვა განისაზღვრება 20 - 35 საათით.

აღნიშნული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნორმატიული დოკუმენტით: „უნივერსიტეტში
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულები და მათი
შეფასების წესი“ (ბრძანება #15/2 – 17.02.2011);.

ჯგუფში სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობაა 16 - 18 სტუდენტი.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმა
შედგება ძირითადი/საბაზო/სავალდებულო, დამხმარე და არჩევითი კურსებისგან,
რომლებიც ქვემოთაა წარმოდგენილი.

სასწავლო გეგმა იმგვარადაა შედგენილი, რომ თითოეული სემესტრისათვის
გათვალისწინებულია რამდენიმე აუცილებელი კურსის შესწავლა.

სწავლების პირველი და მეორე სემესტრი ეთმობა შესავალ კურსებს, აუცილებელი უნარების

შესწავლას, ლოგიკური აზროვნებისა და ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩვევების შეძენას, ასევე
შემოქმედებით პროცესში გასარკვევად სტუდენტები შესავალი კურსების სახით ეცნობიან
ქორეოგრაფიული ხელოვნების სპეციფიკას.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ პროგრამისთვის პრიორიტეტულია
ინდივიდუალური პროფესიულ–შემოქმედებითი უნარების განვითარება.

სასწავლო გეგმის პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი წარმოადგენს მოდულს, რომლის

შემადგენელი კომპონენტები მონაცვლეობენ დონეების შესაბამისად. ყველა ეს კომპონენტი
ისწავლება ურთიერთმიმართებაში. მოდულში შემავალი ცალკეული დისციპლინების გაშლა
ხდება შესაბამის სილაბუსებში. მოდულში მოაზრებული კრედიტთა სისტემა არის
განუყოფელი და წარმოადგენს ერთ მთლიანობას, რომელიც საბოლოოდ, აისახება
საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში ( 15 კრედიტი). სახელოვნებო სწავლების
სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად, ასევე
სტუდიურად და ინდივიდუალურად.
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ძირითადი მოდულის კურსი ,,დამდგმელი ქორეოგრაფის ოსტატობა“ (80 კრედიტი)
მოიცავს ორ საგანს: სადადგმო ხელოვნება და ქართული ცეკვა,ხოლო მოდულები:
კლასიკური ცეკვა და სახასიათო ცეკვა მოიცავს 64 კრედიტს.

თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ –
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი დაუფლებისათვის.

გარდა ამ მოდულისა, შეისწავლება კონკრეტული სპეციალობისათვის ასევე აუცილებელი
დისციპლინები: საისტორიო-ყოფითი ცეკვა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების ნიმუშები,
ქორეოგრაფიული ნაწარმოების ფიქსაცია, ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია, ცეკვის
სასცენო გაფორმება და საცეკვაო კოსტიუმი, საცეკვაო მუსიკალური ფოლკლორი.

მთლიანობაში პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი მოიცავს 174 კრედიტს – საბაკალავრო–
საკვალიფიკაციო პროექტის (12 კრედიტი) ჩათვლით, შესაბამისად, პროგრამის
ძირითადი სავალდებულო მოდულები/საგნები საგანამანათლებლო პროგრამის

75 %–ს შეადგენს და სრულდება საბაკალავრო – საკვალიფიკაციო პროექტის (საცეკვაო
ნომერი) წარმოდგენით.

ძირითადი მოდულების კურსები ითვალისწინებს სტუდენტს შესძინოს დამდგმელი
ქორეოგრაფის ხელოვნების ძირითადი ელემენტები, მხატვრული აზროვნების ჩვევები,
საცეკვაო ნომრის მხატვრული მთლიანობის შეთხზვის ხელოვნება. პროფესიონალი
დამდგმელი ქორეოგრაფის აღზრდის სასწავლო მეთოდოლოგია თავისი სტრუქტურებით
წარმოადგენს თეორიული და პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მეცადინეობების სინქრონულ
პარალელში მიმდინარე პროცესს.

კურსი ითვალისწინებს დამდგმელი ქორეოგრაფის საფუძვლების შესწავლას:

1. დამდგმელი ქორეოგრაფის ჩვევების აღზრდასა და განვითარებას;

2. მსახიობ-მოცეკვავის ოსტატობის ძირითადი ჩვევების აღქმას;

3. ქორეოგრაფიის უმთავრესი კანონების და კონსტრუქციების ათვისებას
შემოქმედებით–ლაბორატორიულ დონეზე.

კურსის მეცადინეობები ტარდება როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური ფორმით.
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სტუდიურ და ინდივიდუალურ მუშაობას,
ყოველდღიურ ტრენინგებს, პრაქტიკულ–შემოქმედებით მეცადინეობებსა და რეპეტიციებს.

ეს მოდული ისწავლება 8 სემესტრის განმავლობაში, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება
ვლინდება დამასრულებელ პროექტში, საცეკვაო ნომრის დადგმაში.

თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი დაუფლებისათვის. ზოგადად, პროგრამაში
შემავალი თითოეული კომპონენტის თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები თანმიმდევრული და ლოგიკურია:

შეფასების სისტემა
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შეფასება
დადებითი შეფასება:

91-100 A ფრიადი
81- 90 B ძალიან კარგი
71-80 C კარგი

61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,ვერ ჩააბარა”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში

საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,ჩაიჭრა”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს

მოცემული დისციპლინის კურსი

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამის შეფასება
მრავალკომპონენტიანია, ტარდება საკრედიტო სისტემის შესაბამისად და მოიცავს 100% (
ქულას), დადებითი ქულების რანჟირების და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.

 შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური
შესწავლის რეზულტატებთან.

 საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით:

I დასწრება – ჩართულობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა
II კრეატიული აქტივობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა

III შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა
IV ფინალური გამოცდა

საბოლოო შეფასება
პედაგოგი უფლებამოსილია

_ მაქსიმუმ 40 ქულა

– მაქსიმუმ 100 ქულა
სასწავლო კურსისა

და სწავლების კონკრეტული
მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრული ქულების (60%) რანჟირება მოახდინოს

საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი კურსის სილაბუსში.

 შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:
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შეფასების მეთოდები
თეორიული
კურსებისთვის:

- გამოცდები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);

- მოკლე ტესტირების ჩატარება (წერილობითი);

- ზეპირი განხილვა;

- დებატები;

- საკურსო შრომა (წერილობითი);

- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური, ინდივიდუალური, პრეზენტაცია);

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);

- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);

- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსებისთვის:

- ჩვენება - ჯგუფური, ინდივიდუალური;

- იმპროვიზაცია;

- მოკლე ფრაგმენტი, ეტიუდი და სხვ.

- საცეკვაო ნომერი (პრეზენტაცია);

- საკვალიფიკაციო ნაშრომი– დასრულებული საცეკვაო ნომერი

გამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება ამ კურსის
სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო პროექტის (შემოქმედებითი პროექტი –
საცეკვაო ნომერი) შეფასების ძირითადი კრიტერიუმია, თუ რამდენად აკმაყოფილებს
კურსდამთავრებული დამდგმელი ქორეოგრაფის ხელოვნების საფუძვლების ცოდნას,
როგორებიცაა:

1. სახეზეა დამდგმელი ქორეოგრაფის ხელოვნების საფუძვლების ცოდნა;

2. განსაზღვრულია საცეკვაო ნომრის მიზნები და ამოცანები;

3. ჩატარებულია ლიბრეტოს ლიტერატურული და ქმედითი ანალიზი;

4. განსაზღვრულია საცეკვაო ნომერში მოვლენათა რიგი;

5. გამართულია ტემპო–რიტმი და არსებობს ატმოსფეროს შეგრძნება;
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6. ცეკვის მუსიკალური და მხატვრული გაფორმება შეესაბამება იდეურ–მხატვრულ
ჩანაფიქრს;

7. დამუშავებულია ფორმისა და შინაარსის ურთიერთობა;

8. შექმნილია ქორეოგრაფიული(პლასტიკური) სახეები.

9. სახეზეა შემოქმედებითი ინდივიდუალობა.

საკურსო/წინა სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის
(საცეკვაო ნომრის) წარმოდგენა ითვალისწინებს საშემსრულებლო პრაქტიკულ –
შემოქმედებითი პროექტის პრეზენტაციას (ჩვენებას) – თეორიული ხასიათის
მცირეფორმატიანი ესეს თანხლებით.

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამა ხორციელდება
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაზაზე, რომლის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფს
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. ამ მიზნის
მისაღწევად უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სასწავლო ქორეოგრაფიული ანსამბლი

,,როკვა“ და რამდენიმე შემოქმედებითი ქორეოგრაფიული აუდიტორია.

პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის (მოდული/კურსი და სხვ.) განხორციელება
ხდება შესაბამისი კომპეტენციებისა და შემოქმედებითი ოსტატობის (პროფესიონალიზმის)
მქონე აკადემიური პერსონალის მიერ. აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია და
კომპეტენციები უნივერსიტეტში დგინდება აკადემიური პერსონალის შესარჩევი
საკონკურსო კომისიის მიერ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
პროგრამის განხორციელება ხელშეწყობილია, აგრეთვე, სათანადო კომპეტენციის მქონე
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.

პროგრამის რესურსებით (ადამიანური, მატერიალური) უზრუნველყოფა

,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“ საბაკალავრო პროგრამას ახორციელებს
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალი და მოწვეული პედაგოგები:

უჩა დვალიშვილი - პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის აკადემიური დოქტორი,
ღირსების ორდენის კავალერი, მსოფლიო და საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი

ნუგზარ ჯიქური - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული
არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი.

ყაზბეგ ბანეთიშვილი - მასწავლებელი, ღირსების ორდენის კავალერი,.

მაია კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის .
ანანო სამსონაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის .
გიორგი კიტია - ასოცირებული პროფესორი, .

კირა მებუკე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული
არტისტი .
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ია ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე გელიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ლევან ალიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი

მანანა გოშაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ქეთევან ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი

მანანა მაჩაბელი - მასწავლებელი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი

გულიკო ჯავაშვილი - მასწავლებელი

ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

გოჩა მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
ქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
გვანცა ღვინჯილია -ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

ტატიანა ბახტაძე - მასწავლებელი, ღირსების მედლის კავალერი

ალა პოლოვიკოვა - მასწავლებელი

ნატალია თევზაძე - მასწავლებელი

ნინო დონდოლაძე - მასწავლებელი

თამარ ცაგარელი - ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა ტაბუცაძე - ასისტენტი
ანა ღვინიაშვილი -

თამარ მუნჯიშვილი - ასისტენტი
სოფიო კიკაბიძე - ასისტენტი

ზურაბ დალაქიშვილი - აკომპანიატორი
ლევან აივაზაშვილი -აკომპანიატორი
ნოდარ გულაღაშვილი - აკომპანიატორი
ვახტანგ ბოკელავაძე - აკომპანიატორი
დავით სიკიაშვილი - აკომპანიატორი

პროგრამის ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულ ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში. უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის
ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ: ,,ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის“
საბაკალავრო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ. შესაბამისად, უნივერსიტეტის
ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ის ფინანსური კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს
პროგრამის ფინანსური სტაბილურობის გარანტიას.
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პროგრამის მიხედვით სწავლების ხარისხის განვითარება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ციკლს: „დაგეგმე–განახორციელე–შეამოწმე–განავითარე“.

უნივერსიტეტში არსებობს QA სამსახურის მუშაობის საერთო ზოგადსაუნივერსიტეტო
პრინციპი: PDCA

P – plan - დაგეგმვა;

D – do - განხორციელება;

C – check - შემოწმება;

A – act - რეაგირება.

აღნიშნული ციკლი ხორციელდება უნივერსიტეტისა და შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ სტუდენტთა თუ აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის, დამსაქმებლებისა და კურსდამთვრებულთა სისტემატიური გამოკითხვებისა
და მათი ანალიზის საფუძველზე.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის მართვის შიდა შეფასებისას, ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის პრეროგატივაა
შემდეგი პარამეტრების შეფსება:

1. საგანმანათლებლო პროგრამები

2. შემოქმედებითი პროცესი

3. სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა

4. სასწავლო პროცესი

5. აკადემიური პერსონალი

6. ადმინისტრაციული პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო სამსახურის ყველა
სტრუქტურა, მათ შორის სტუდენტთა ხელშეწყობის სამსახური, ბიბლიოთეკა და ა.შ.

7. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის,
ორგანიზაციული სტრუქტურისა და რესურსების შესაბამისობა მის მისიასთან და სხვ.
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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) ფორმა

2. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია სწავლების სხვადასხვა
საფეხურისათვის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, აგრეთვე
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები)

3. კურიკულუმის შეფასების ფორმა

4. სილაბუსის ფორმა

5. სილაბუსების შემუშავების ინსტრუქცია

6. სილაბუსის შეფასების ფორმა

7. საგანმანათლებლო პროგრამების წარდგენისა და დამტკიცების წესი

ეს აქტივობები (ყოველი კონკრეტული პროგრამის/პროგრამების შიდა შეფასება)
მიმართულია სწავლის შედეგების მიღწევების გასაუმჯობესებლად და რეგულირდება
შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტებით:

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

3. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის ინსტრუქცია (ბრძანება # 15/2 – 17.02.2011);

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური ექსპერტიზა
(ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011);

5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ინსტრუქცია კრედიტების (ECTS) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულ და დამტკიცებულ ზემოთ ჩამოთვლილ
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დოკუმენტებში ასახულია ის კომპონენტები, რომლებიც როგორც კურიკულუმის, ასევე
სილაბუსის შემთვხევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული:

- პროგრამის მიზანი

- პროგრამის შედეგი (ე.წ. სწავლის შედეგი – ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების
მიხედვით)

- სწავლების ფორმატი, მეთოდები

- სასწავლო მასალა

- პროგრამაზე მიღების/სასწავლო კურსის არჩევის წინაპირობები

- შეფასების წესი და მეთოდები

- პროგრამის/კურსის მოცულობა

- პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი/დესკრიპტორი

პროგრამების შეფასებისას ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ ასპექტებს შორის
თანხვდერას, ანუ, რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროგრამის მიზნებს, რამდენად
შსაფერისია სწავლების მეთოდები დასახული მიზნების მიღწევისათვის, რამდენად
ადეკვატურია შეფასების მეთოდები სწავლის შედეგების გაზმომვისათვის და ა.შ. ეს მომენტი
მით უფრო მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, რამდენადაც სახელოვნებო-
საშემსრულებლო უმაღლესი განათლება, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე,
განსაკუთრებულ მიდგომასა და სიფრთხილეს საჭიროებს ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვის თვალსაზრისით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის
გარე შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსახურებია: საქართველოს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (a propos - საქართველოს განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.
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პროგრამული კონცენტრაცია –

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი “

ინფორმაცია დიპლომისა და კვალიფიკაციის შესახებ

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საშემსრულებლო–შემოქმედებითი ხელოვნება
კონცენტრაციით – ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი (პროგრამა
შემუშავებულია უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის სამუსიკო მიმართულების
პროფესორთა მიერ).

1.2. საფეხური: ბაკალავრიატი.

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.

1.4. სწავლების ენა: ქართული.

1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი.

1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი.

1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი.

1,8, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტურები და
ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

1.9. დასაქმების სფერო: ხალხური სიმღერის გუნდი, საქართველოს ეკლესია-მონასტრები,
შემოქმედებითი სტუდიები და სახელოსნოები; კულტურულ–საგანმანათლებლო
დაწესებულებები.

2. პროგრამის ზოგადი დახასიათება

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო აკადემიური
პროგრამის სწავლების უზრუნველყოფა ხდება შემოქმედებითი სახელოსნოს პრინციპით.
საგანმანათლებლო პროგრამა არის აკადემიური კვალიფიკაციის, მასში
გათვალისწინებულია როგორც თეორიული კურსები, რომლებიც ავითარებენ მომავალი
სპეციალისტის საბაზო ჰუმანიტარულ განათლებასა და განათლებას ხელოვნების სფეროში, -
ასევე პრაქტიკულ–შემოქმედებითი კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია ,,ქართული
ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ პროფესიისათვის აუცილებელი ცოდნისა და
უნარ-ჩვევების შეძენაზე და ქმნის დირიჟორის პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს.
პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის შემოქმედებითი ინდივიდუალობის ფორმირებასა და
განვითარებას.

მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:

სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობების
სახით, საკურსო ნამუშევრების (ხალხური სიმღერა, გალობა)და დამამთავრებელი,
შემაჯამებელი საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროგრამის წარმოდგენით.
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პროგრამის მიზანი

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი
სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი ვექტორია ხელოვნების
ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის, პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე,
ქორეოგრაფიული, სამუსიკო და სხვა) განვითარება და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ
კონტექსტში ,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო
პროგრამა უზრუნველყოფს სამუსიკო ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას

– მოამზადოს პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დირიჟორი, რომელიც პროგრამის
ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე ზოგადი კომპეტენციებით
ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არა
მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა მიხედვით სტუდენტთა მიღება
ყოველწლიურად ხდება დასაქმების ბაზარის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:

უნივერსიტეტი ახორციელებს,, ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’
სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად. საბაკალავრო
პროგრამაზე მსურველთა მიღება ყოველ აკადემიურ ჯგუფში წარმოებს, საშუალოდ, 8-10
სტუდენტის ოდენობით, რაც, ასევე, განპირობებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნებით.
ამდენად ,, ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო
პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და მოთხოვნებზე.

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს დირიჟორის პროფესიის ძირითადი ელემენტები,
საბაზისო ცოდნა. გაუკვალოს გზა დირიჟორის პროფესიის უმთავრესი მიზნის – ხალხური
სიმღერისა და გალობის საგუნდო კოლექტივის შექმნისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიული
ჩვევების ათვისებისა და მათი პრაქტიკული რეალიზების უნარი. ამდენად, პროგრამის
თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული მიზნის
განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).

პროგრამა მიზნად ისახავს, აგრეთვე, როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთის
სახელოვნებო სივრცეზე ორიენტირებული თანამედროვე დირიჟორის აღზრდას, რომელიც
მზად იქნება პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის როგორც ხალხური
სიმღერის, ასევე ეკლესია- მონასტრებში სამგალობლო გუნდში სამოღვაწეოდ.

პროგრამაში სწავლის შედეგები და კომპეტენციები წარმოდგენილია აღნიშნული
სპეციალობის სპეციფიკის მიხედვით (იხ.ქვემოთ).
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პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი)

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - სამუსიკო ხელოვნების სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც
მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური
საკითხების გაცნობიერება;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სამუსიკო ხელოვნების სფეროსათვის

დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

გ) დასკვნის უნარი - სამუსიკო ხელოვნების სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების
შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება;

დ) კომუნიკაციის უნარი - იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

ე) სწავლის უნარი - საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;

ვ) ღირებულებები - სამუსიკო ხელოვნების სფეროში ღირებულებების ფორმირების
პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს სამუსიკო ხელოვნების თავისებურებების ფართო,
საბაზისო ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს სამუსიკო ხელოვნების არსი, იცნობს დარგის
მთავარ პრინციპებს: საგუნდო კოლექტივთან (ანსამბლთან) ურთიერთობის პრინციპები,
მოქმედების სწორად წარმართვა და მისი დაქვემდებარება მოცემული ამოცანისადმი. იცის,
როგორ უდირიჟოროს და მართოს ხალხურ სიმღერადა საეკლესიო გალობა,
უხელმძღვანელოს საგუნდო კოლექტივს.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს სიმღერისა თუ გალობის გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე მუშაობის უნარი, სცენაზე ორგანული
მოქმედების უნარი, აქვს შემოქმედებით ჯგუფთან/კოლექტივთან ურთიერთობის უნარი.
აქვს მსმენელზე ემოციური ზემოქმედების უნარი, აქვს ობიექტური თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–შემოქმედებითი
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უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვის უნარი. შეუძლია სამუსიკო ხელოვნებისათვის
დამახასიათებელი ინდივიდუალობა, მონაცემების შეგროვება, განმარტება და მათი
სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში არსებული გამოცდილების,
მიღწევების, მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით კოლექტივთან,
კოლეგებთან, დარგის სპეციალისტებთან, პარტნიორებთან, მაყურებელთან. აქვს ამ
უკანასკნელთან ბილატერალური კავშირის უნარი. იცნობს და თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით სამუსიკო ხელოვნების
სფეროში, შეუძლია მათი შემოქმედებითად გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება. შეუძლია
კომუნიკაცია როგორც ვერბალურ, ასევე არავერბალურ დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირი
კომუნიკაციის საბაზო უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე.

ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს
და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი
ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემოქმედებითი
დაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი
სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.

ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს სამუსიკო ხელოვნების ღირებულებების ფორმირების

პროცესში და თავად ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ, ხალხური სიმღერების, საეკლესიო
საგალობლების და სხვა საშემსრულებლო სფეროში. ადეკვატურად აფასებს სამუსიკო
ხელოვნების პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

პროგრამის განვითარება

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამის
განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური ხარისხის მოპოვებით სამაგისტრო
დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს მოიპოვოს შემდგომში
შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე –
მაგისტრატურაში.

ამასთან, ,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამა
ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგად განაპირობებს კურსდამთვარებულთა
კონკურენტუნარიანობას როგორც დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების შემდგომ
საფეხურზე. საშუალო სტატისტიკური მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 85%
დასაქმებულია სპეციალობის მიხედვით, ხოლო 5% სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურაში
(პროცენტის მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ პროფესიონალ დირიჟორთა დიდ
ნაწილს სურვილი აქვს პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო შედარებით მცირე
ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ საფეხურს – შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის
უფლების მოსაპოვებლად).
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,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამის
სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და, უშუალოდ, პროგრამის განვითარების პროცესში
მონაწილეობენ როგორც დამსაქმებლები (რომლებიც, სწავლების სპეციფიკიდან
გამომდინარე, ხშირად თავად წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს), ასევე აკადემიური
პერსონალი, სტუდენტები (თვითმართველობა) და კურსდამთავრებულები (შემდგომში –
მასწავლებლების სახით).

სწავლების მეთოდოლოგია

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის’’ საბაკალავრო პროგრამაზე
სწავლების აუცილებელი წინაპირობაა სტუდენტის შერჩევა ინდივიდუალური
შემოქმედებითი საშემსრულებლო უნარების მიხედვით. შესაბამისად, პროგრამა
ორიენტირებულია ამ უნარების განვითარებასა და მაღალ პროფესიულ ხარისხში აყვანაზე.
ამ მიზნის მიღწევა შესძლებელი ხდება სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამით
სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ
ერთი მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის
გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი
სალექციო მასალას ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს
ვერბალური განმარტება; იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის
შესასრულებლად მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი ასრულებს პედაგოგის
მეთვალყურეობით, ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის
პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთს ერწყმიან.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სწავლა-სწავლების მეთოდების არსებული
მრავალგვარი კლასიფიკაციიდან გამოიყენება ყველაზე გავრცელებული რამდენიმე
ვარიანტი:

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი A

6. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

7. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.

8. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების
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შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება (თეორიული კურსების შემთხვევაში), და
ა.შ.

9. სტუდიური – შემოქმედებითი მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს
უკანასკნელი თავის მხრივ გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: სიმღერისა და
გალობის სხვადასხვა სახით არანჟირებას,როგორც ტრადიციული,ასევე თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებას და სხვა.

10. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც
სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის
საფუძველზე დამოუკიდებლად წარმართავს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად:
შემოქმედებითი, სასწავლო, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრაქტიკა და სხვ.

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი B

15. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე
გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს
სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია
შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ
შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით.
ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.

16. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება

გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო–
შემოქმედებითი დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს/დავალებას და
პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული
ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში
წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია
უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას
სასწავლო–შემოქმედებით პროცესში.

17. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი,
რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის
ეტაპად იყენებს პრობლემას.

18. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების
სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა
მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის
თანაგუნდელს/შემოქმედებით პარტნიორს საგნის უკეთ შესწავლაში.
თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა
მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.
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19. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული
ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში
ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების
დანახვის გზით ხორციელდება.

20. შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან

ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც
ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად,
სამუსიკო სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული მუსიკალური
ნაწარმოების განხილვა, ანალიზი და ა. შ.

21. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს
კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის
შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად
განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის
ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია
სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება
რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა.

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული
იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა.

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ
შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან.

 დავალების მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების
კრიტერიუმების განსაზღვრა.

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის
საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.

20. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული
როლური თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან
შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში.
ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი
პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.

21. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას

გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით
მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია
განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება
თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური,
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დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად;
ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.
დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად,
კონკრეტული შემოქმედებითი დავალების (ეტიუდი) შესრულება, მისი განვითარების
საფეხურების თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს,
როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი შემოქმედებითი ექსპერიმენტის( სცენა, კონცერტი,
ეკლესია-მონასტერი,ლიტურგიკა) ჩატარება.

22. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა
კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული,
ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან
ზოგადისაკენ.

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი
ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი
ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს
ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის,

როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით
მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების
დეტალური გაშუქება.

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული
საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს
პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.

 ეს მეთოდები ძალზე სასარგებლოა შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვის,
წარმართვისა და საბოლოო შედეგის მიღწევისათვის.

23. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ.
პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

24. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის
აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას
იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკულ–შემოქმედებითი ინტერპრეტაცია.

25. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ
თეორიული კურსების შემთხვევაში და მოიცავს სწავლების სამ სახეს:

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და
სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის
გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი
მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება
საკონტაქტო საათების ფარგლებში.
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 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის

წარმართვას პროფესორის ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი
თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით
მიმდინარობს.

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი ინდივიდუალური
შემოქმედებითი მეთოდი, რომლის შერჩევა შეუძლია პროფესორ-მასწავლებლებს
კონკრეტული სასწავლო–შემოქმედებითი ამოცანიდან გამომდინარე ,რაც გაწერილია
შესაბამის სილაბუსში.

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა:

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამის
სასწავლო გეგმა აგებულია ECTS სისტემით. ბაკალავრიატის აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების 8 სემესტრს – 240 კრედიტს.

- ერთი აკადემიური წელიწადი მოიცავს 38 კვირას (ამათგან 30 სასწავლო – 8–სასესიო),

დღეში 8 საათიანი დატვირთვით.

- სტუდენტის წლიური დატვირთვა (სრული დროით): 1500 საათი.

- სტუდენტის კვირეული დატვირთვა: 40 საათი.

- საკონტაქტო დატვირთვა კვირაში: 20 საათი.

- 1 კრედიტი ტოლია 25 საათის.

- თითოეული სემესტრის ხანგრძლიობაა 15 სასწავლო, 4 სასესიო კვირა;
პროგრამის თავისებურება:

სასწავლო - შემოქმედებითი პროცესის და სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სპეციფიკის
გათვალისწინებით, სტუდენტის კვირეული საკონტაქტო, ინდივიდუალური და სტუდიური
დატვირთვა განისაზღვრება 20 - 35 საათით.

აღნიშნული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნორმატიული დოკუმენტით: „უნივერსიტეტში
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულები და მათი
შეფასების წესი“ (ბრძანება #15/2 – 17.02.2011).

ჯგუფში სტუდენტთა ოპტიმალური რაოდენობაა 8 – 10 სტუდენტი.
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,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამის
სასწავლო გეგმა შედგება სავალდებულო ძირითადი/საბაზო, დამხმარე და არჩევითი
კურსებისგან. სასწავლო გეგმა იმგვარადაა შედგენილი, რომ თითოეული სემესტრისათვის
გათვალისწინებულია რამდენიმე აუცილებელი კურსის შესწავლა.

სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს დამატებითი სპეციალობის დისციპლინები, თუმცა მათი

სწავლების პირველი და მეორე სემესტრი ეთმობა შესავალ კურსებს, აუცილებელი უნარების
შესწავლას, ლოგიკური აზროვნებისა და ტექსტის ინტერპრეტაციის ჩვევების შეძენას, ასევე
შემოქმედებით პროცესში გასარკვევად სტუდენტები შესავალი კურსების სახით ეცნობიან
სამუსიკო ხელოვნების სპეციფიკას.

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამისთვის
პრიორიტეტულია ინდივიდუალური პროფესიულ–შემოქმედებითი უნარების განვითარება.
შესაბამისად, პროგრამის ძირითადი სავალდებულო მოდულები/საგნები
საგანამანათლებლო პროგრამის 70%–ს შეადგენს

( განმარტებულია ქვემოთ) და სრულდება საბაკალავრო – საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი
პროექტის (ხალხური სიმღერისა და გალობის დირიჟორობა) წარმოდგენით.

ძირითადი მოდულები: ,,სამუსიკო ხელოვნება, სოლფეჯიო , ვოკალურ-ინსტრუმენტული
ხელოვნება “ (114 კრედიტი) მოიცავს რამდენიმე საგანს: ქართული ხალხური სიმღერა,
საეკლესიო გალობა, დირიჟორობა, ვოკალურ-საგუნდო ტექნიკა, ფორტეპიანო, ქართული
ხალხური სიმებიანი საკრავები, , ქართული ხალხური სიმღერებისა და საეკლესიო
საგალობლების ნიმუშების პარტიტურის კითხვა, ბგერათა წარმოთქმის, საფონაციო და
სასიმღერო სუნთქვის პრაქტიკული კურსი, სოლფეჯიო.

გარდა ამ მოდულებისა, შეისწავლება კონკრეტული სპეციალობისათვის ასევე
აუცილებელი დისციპლინები: მუსანბანი, მუსიკის ელემენტალური თეორია, ჰარმონიის
პრაქტიკული კურსი, ქართული ჰარმონიის პრაქტიკული კურსი,საეკლესიო
ღვთისმსახურების თეორია , საეკლესიო ღვთისმსახურების პრაქტიკა, მუსიკალური ფორმის
ანალიზი, ხალხური სიმღერისა და საეკლესიო გალობის ნიმუშების ჩაწერა და ნოტებზე
გადატანა, 38 კრედიტი).

თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ –

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი დაუფლებისათვის.მთლიანობაში პროფესიულ-
შემოქმედებითი ბლოკი მოიცავს 165 კრედიტს – საბაკალავრო– საკვალიფიკაციო პროექტის (15
კრედიტი) ჩათვლით, ძირითადი მოდულების კურსები ითვალისწინებს სტუდენტს შესძინოს
სამუსიკო ხელოვნების ძირითადი ელემენტები, მხატვრული აზროვნების ჩვევები, სასიმღერო -
სამგალობლო ნომრის მხატვრული მთლიანობის ხელოვნება. პროფესიონალი ქართული
ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის აღზრდის სასწავლო მეთოდოლოგია თავისი
სტრუქტურებით წარმოადგენს თეორიული და პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მეცადინეობების
სინქრონულ პარალელში მიმდინარე პროცესს.
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შესაბამისად, პროგრამის ძირითადი სავალდებულო მოდული საგანამანათლებლო
პროგრამის 70 %–ს შეადგენს საკვალიფიკაციო პროექტთან (ხალხური სიმღერისა და
საეკლესიო გალობის დირიჟორობა) ერთად.

სასწავლო გეგმის პროფესიულ-შემოქმედებითი ბლოკი წარმოადგენს მოდულს, რომლის
შემადგენელი კომპონენტები მონაცვლეობენ დონეების შესაბამისად. ყველა ეს კომპონენტი
ისწავლება ურთიერთმიმართებაში. მოდულში შემავალი ცალკეული დისციპლინების გაშლა
ხდება შესაბამის სილაბუსში. სახელოვნებო სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე
სწავლება მიმდინარეობს როგორც ჯგუფურად, ასევე სტუდიურად და ინდივიდუალურად.
თითოეული კურსის ათვისებას თავისი კონკრეტული მიზანი აქვს პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ეტაპობრივი დაუფლებისათვის. ზოგადად, პროგრამაში
შემავალი თითოეული კომპონენტის თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები თანმიმდევრული და ლოგიკურია:

სწავლების ძირითადი მეთოდოლოგია ეფუძნება ყველა თანამედროვე სამუსიკო სკოლისა და
მიმდინარეობის საერთო საფუძველს.

საწყის ეტაპზე კურსი ითვალისწინებს სტუდენტის ფიზიკური და ფსიქოემოციური

უნარების კომპლექსურ განვითარებას, საგუნდო დირიჟორის პროფესიის ძირითადი
ელემენტების შესწავლას.

შეფასების სისტემა

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამის
შეფასება მრავალკომპონენტიანია, ტარდება საკრედიტო სისტემის შესაბამისად და მოიცავს

100% ( ქულას), დადებითი ქულების რანჟირების და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.

 შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური
შესწავლის რეზულტატებთან.

 საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით:

I დასწრება – ჩართულობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა
II კრეატიული აქტივობა _ მაქსიმუმ 20 ქულა
III შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა
IV ფინალური გამოცდა

საბოლოო შეფასება
პედაგოგი უფლებამოსილია

_ მაქსიმუმ 40 ქულა

– მაქსიმუმ 100 ქულა
სასწავლო კურსისა

და სწავლების კონკრეტული
მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრული ქულების (60%) რანჟირება მოახდინოს

საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი კურსის სილაბუსში.
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 შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:

შეფასება
დადებითი შეფასება:

91-100 A ფრიადი
81- 90 B ძალიან კარგი
71-80 C კარგი

61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,ვერ ჩააბარა”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში

საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,ჩაიჭრა”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს

მოცემული დისციპლინის კურსი

შეფასების მეთოდები
თეორიული
კურსებისთვის:

- გამოცდები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);

- მოკლე ტესტირების ჩატარება (წერილობითი);

- ზეპირი განხილვა;

- დებატები;

- საკურსო შრომა (წერილობითი);

- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური, ინდივიდუალური, პრეზენტაცია);

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);

- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);

- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

პრაქტიკულ–შემოქმედებითი
კურსებისთვის:

- ჩვენება - ჯგუფური, ინდივიდუალური;

- იმპროვიზაცია;
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- ხალხური სიმღერა, საეკლესიო გალობა და სხვ.

- პროგრამა (პრეზენტაცია);

- საკვალიფიკაციო ნაშრომი– პროგრამის საკონცერტო შესრულება.

გამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება ამ
კურსის სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო პროექტის (შემოქმედებითი პროექტი
– პროგრამის საკონცერტო შესრულება) შეფასების ძირითადი კრიტერიუმია, თუ რამდენად
აკმაყოფილებს კურსდამთავრებული სამუსიკო ხელოვნების საფუძვლების ცოდნას:

1. სასიმღერო - სამგალობლო ტექსტის ფორმისა და მხატვრული შინაარსის შეგრძნება;

2. გარდასახვის უნარი;

3. მკაფიოა და გამართული სასიმღერო მეტყველება;

4. ვოკალურ-საგუნდო ტექნიკის მართვა, რეგულირება

5. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი;
6. სიმღერა/გალობის ტემპო–რიტმის შეგრძნება;
7. ვოკალური მონაცემები (მუსიკალური სმენა, ხმა, ტემბრი, დიაპაზონი და მათი

8.

კოორდინირება) შეესაბამება მოთხოვნებს.

მუსიკალური ჟანრის თავისებურბათა შეგრძნების უნარი

სწავლის შედეგები და
კომპეტენციები

ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორს გაცნობიერებული აქვს სამუსიკო ხელოვნების
არსი, კერძოდ მუსიკალური ჟანრის თავისებურებები, იცნობს დარგის მთავარ პრინციპებს:
შეუძლია სცენაზე საჯარო მარტოობის, პარტნიორთან ურთიერთობის, სცენაზე ორგანული
მოქმედების, ვოკალურ–ვერბალურ–პლასტიკური მოქმედების სწორად წარმართვა და მისი
დაქვემდებარება მოცემული ამოცანისადმი. შეუძლია იმუშაოს ხალხურ ანსამბლებში,
ეკლესია-მონასტრებში, ნებისმიერი სახის მუსიკალურ შოუში, ფლობს ვოკალურ-საგუნდო
ტექნიკას და აქვს პროფესიული უნარი დაძლიოს საგუნდო ჟანრის მუსიკალური ნაწარმოები
ს შესრულება. გამომუშავებული აქვს სასიმღერო დიქციის, მოძრაობის, ხმის ტემბრისა და
დაყენების, სადირიჟორო მანუალური ტექნიკისა და პლასტიკის უნარ–ჩვევები.
ინტერპრეტაცია, ჩანაფიქრისა და გადაწყვეტის რეალიზაცია, ვოკალურ -საგუნდო
პარტიტურის როგორც დამოუკიდებლად, ასევე საგუნდო კოლექტივთან მუშაობა. აქვს
კომუნიკაციის უნარი როგორც შემოქმედებით ჯგუფთან, ასევე მაყურებელთან. იცნობს და
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თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით
სამუსიკო ხელოვნების სფეროში. აქვს თვითშეფასების უნარი. საჭიროებისამებრ შეუძლია
სწავლის გაგრძელება შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე.

ზოგადი/ ტრანსფერული
კომპეტენციები

1 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი

2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

3 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი

4 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება

5 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი

6 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი

7 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი

8 შემოქმედებითი პროცესის სათანადო დონეზე წარმართვის უნარი

9 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

10 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი

11 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი

12 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი

13 ახალი იდეების გენერირების უნარი

14 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი

15 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი

16 ჯგუფში მუშაობის უნარი

17 ადამიანებს შორის ურთიერთობის დიალოგის უნარი

18 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი

19 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი

20 განსხავავებებისა და კულტურული
მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი

21 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი

22 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
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23 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი

24 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება

25 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი

26 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი

27 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი

28 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი

29 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება

30 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი

31თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

1. სამუსიკო არსის გაცნობიერების უნარი

2. სცენაზე საჯარო მარტოობის უნარი

3. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი

4. სცენაზე ორგანული მოქმედების უნარი

5. ვოკალურ-საგუნდო პარტიტურაზე დამოუკიდებებლი მუშაობის უნარი

6. თანამშრომლობის უნარი

7. სიმღერის შემოქმედებითი ინეტრპრეტაციის უნარი

8. საგუნდო კოლექტივთან (ანსამბლთან), მაყურებელ-მსმენელთან კომუნკაციის
უნარი

9. სამუსიკო საშემსრულებლო ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენების უნარი

10. მუსიკალური ჟანრის თავისებურბათა შეგრძნების უნარი

11. კომპოზიტორის ჩანაფიქრისა და გადაწყვეტის რეალიზაციის უნარი

12. სასიმღერო ტექსტის მხატვრული სახის გახსნის უნარი

13. ვოკალურ- საგუნდო და მანუალური ტექნიკის ფლობის უნარი

14. სცენური ქცევის უნარი

15. სივრცეში კოორდინაციის უნარი
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16. გამართული სასიმღერო დიქციის უნარი

17. სცენაზე გადაადგილების, კოორდინაციის, სივრცის შეგრძნების უნარი

18. დახვეწილი მეტყველების უნარი

19. ხმის, სუნთქვის რეგულაციის უნარი

20. ისტორიული კოსტიუმებისა და აქსესუარების სწორად გამოყენების უნარი

21. ეთიკისა და ეტიკეტის წესების პარქტიკული გამოყენების უნარი

22. ყურადღების კონცენტრირების უნარი

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამა
ხორციელდება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომლის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა
უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. ამ
მიზნის მისაღწევად უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს გოგონათა ანსამბლი ,,ქალგულო” და
რამდენიმე შემოქმედებითი აუდიტორია:

1. კუკური ჭოხონელიძის სახელობის აუდიტორია;

2. ლელა ახუაშვილის სახელობის აუდიტორია ;

3. № 115, №116, №119 აუდიტორია

პროგრამაში შემავალი თითოეული კომპონენტის (მოდული/კურსი და სხვ.) განხორციელება
ხდება შესაბამისი კომპეტენციებისა და შემოქმედებითი ოსტატობის (პროფესიონალიზმის)
მქონე აკადემიური პერსონალის მიერ. აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია და
კომპეტენციები უნივერსიტეტში დგინდება აკადემიური პერსონალის შესარჩევი
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე – საქართველოში მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.

პროგრამის განხორციელება ხელშეწყობილია, აგრეთვე, სათანადო კომპეტენციის მქონე

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.

პროგრამის რესურსებით (ადამიანური, მატერიალური) უზრუნველყოფა

,,ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამას
ახორციელებს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული პედაგოგები:

გომარ სიხარულიძე - საქართველოს სახალხო არტისტი,ღირსების ორდენის
კავალერი
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ავთანდილ რევიშვილი - მასწავლებელი , ღირსების ორდენის კავალერი

ნინო სიხარულიძე - ასისტენტ- პროფესორი

მაია კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე ხუცოშვილი - მასწავლებელი

მაია მიქაბერიძე - ასოცირებული პროფესორი

ბადრი ცხადაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ქეთევან ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი

მანანა მაჩაბელი - მეცნიერებათა დოქტორი, საქ. დამსახურებული არტისტი

გულიკო ჯავაშვილი - მეცნიერებათა დოქტორი

ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

გოჩა მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

ქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
გვანცა ღვინჯილია -ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
მაგდა სუხიაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

ალა ტაბიძე - ჩუტკერაშვილი - მასწავლებელი, ღირსების მედლის კავალერი

იამზე ტყებუჩავა - მასწავლებელი
ნანი მამულაშვილი - მასწავლებელი
თამარ სანაძე - მასწავლებელი

ილია კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი

თამარ ცაგარელი - მასწავლებელი
მარინე ქუჩულორია - კონცერტმეისტერი

პროგრამის ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სამუსიკო ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულ ხალხური შემოქმედების ფესტივალებში.

უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ: ,,ქართული

ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორის“ საბაკალავრო პროგრამა დამტკიცებულია
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს მიერ. შესაბამისად, უნივერსიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია
ის ფინანსური კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს პროგრამის სტაბილურობის გარანტიას.
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პროგრამის მიხედვით სწავლების ხარისხის განვითარება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ციკლს: „დაგეგმე–განახორციელე–შეამოწმე–განავითარე“.

უნივერსიტეტში არსებობს QA სამსახურის მუშაობის საერთო ზოგადსაუნივერსიტეტო

პრინციპი: PDCA

P – plan - დაგეგმვა;

D – do - განხორციელება;

C – check - შემოწმება;

A – act - რეაგირება.აღნიშნული ციკლი ხორციელდება უნივერსიტეტისა და შესაბამისი
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ სტუდენტთა თუ აკადემიური
და ადმინისტრაციული პერსონალის, დამსაქმებლებისა და კურსდამთვრებულთა
სისტემატიური გამოკითხვებისა და მათი ანალიზის საფუძველზე.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის მართვის შიდა შეფასებისას, ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის პრეროგატივაა
შემდეგი პარამეტრების შეფსება:

 საგანმანათლებლო პროგრამები
 შემოქმედებითი პროცესი
 სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობა
 სასწავლო პროცესი
 აკადემიური პერსონალი
 ადმინისტრაციული პერსონალი და უმაღლესი საგანმანათლებლო სამსახურის ყველა

სტრუქტურა, მათ შორის სტუდენტთა ხელშეწყობის სამსახური, ბიბლიოთეკა და ა.შ.
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის,

ორგანიზაციული სტრუქტურისა და რესურსების შესაბამისობა მის მისიასთან და სხვ.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
არსებობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) ფორმა

2. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია სწავლების
სხვადასხვა საფეხურისათვის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამები, აგრეთვე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები)
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3. კურიკულუმის შეფასების ფორმა

4. სილაბუსის ფორმა

5. სილაბუსების შემუშავების ინსტრუქცია

6. სილაბუსის შეფასების ფორმა

7. საგანმანათლებლო პროგრამების წარდგენისა და დამტკიცების წესი

ეს აქტივობები (ყოველი კონკრეტული პროგრამის/პროგრამების შიდა შეფასება)
მიმართულია სწავლის შედეგების მიღწევების გასაუმჯობესებლად და რეგულირდება
შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტებით:

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი #6);

3. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის ინსტრუქცია (ბრძანება # 15/2 – 17.02.2011);

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტში
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური ექსპერტიზა
(ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011);5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის ინსტრუქცია კრედიტების (ECTS) განაწილების
შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულ და დამტკიცებულ ზემოთ ჩამოთვლილ
დოკუმენტებში ასახულია ის კომპონენტები, რომლებიც როგორც კურიკულუმის, ასევე
სილაბუსის შემთვხევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული:

- პროგრამის მიზანი

- პროგრამის შედეგი (ე.წ. სწავლის შედეგი – ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების
მიხედვით)

- სწავლების ფორმატი, მეთოდები

- სასწავლო მასალა

- პროგრამაზე მიღების/სასწავლო კურსის არჩევის წინაპირობები

- შეფასების წესი და მეთოდები
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- პროგრამის/კურსის მოცულობა

- პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი/დესკრიპტორი

პროგრამების შეფასებისას ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ ასპექტებს შორის
თანხვდერას, ანუ, რამდენად შეესაბამება სწავლის შედეგები პროგრამის მიზნებს, რამდენად
შსაფერისია სწავლების მეთოდები დასახული მიზნების მიღწევისათვის, რამდენად
ადეკვატურია შეფასების მეთოდები სწავლის შედეგების გაზმომვისათვის და ა.შ. ეს მომენტი
მით უფრო მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, რამდენადაც სახელოვნებო-
საშემსრულებლო უმაღლესი განათლება, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე,
განსაკუთრებულ მიდგომასა და სიფრთხილეს საჭიროებს ზოგადსაუნივერსიტეტო
გამოცდილების გაზიარებისა და დანერგვის თვალსაზრისით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის
გარე შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსახურებია: საქართველოს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (a propos - საქართველოს განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.


