
პროფესიული გადამზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვებით
პროგრამის 
სახელწოდება: თეატრალური კოსტუმის მკერავი
პროგრამის 
სახელწოდება 
ინგლისურად: Theatrical costume tailor
პროგრამის სახე: პროფესიული გადამზადება
განხორციელების ენა: ქართული
სფერო: 021 - ხელოვნება

პარტნიორები:
თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიული 
სკოლა

კვალიფიკაციის დონე: 5 - პროფესიული გადამზადება
პროგრამის 
ხანგრძლივობა 
კვირებში: 36
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი 
დატვირთვა: 12
მსმენელთა საერთო 
რაოდენობა 
პროგრამაზე: 10
მსმენელთა 
მაქსიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 10
მსმენელთა მინიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 6

პროგრამის აღწერა

მსმენელები 36 კვირიანი სასწავლო-პრაქტიკულ პროცესში დაეუფლებიან ქალისა და 
მამაკაცის თეატრისა და კინოს კოსტუმის შექმნას, შეისწავლიან და შეიძენენ ამ 
ხელობისთვის საჭირო უნარებს. პროგრამა შედგება 4 ეტაპისაგან (ნაციონალური სამოსი; 
რენესანსის ეპოქის სამოსი; როკოკო - ბაროკო; IXX - XX საუკუნის კოსტუმი )და ყოველი 
ეტაპის დასრულებისას, პროგრამის ხელმძღვანელის კოორდინირებით, მსმენელი 
წარმოადგენს მის მიერ შექმნილ ქალისა და მამაკაცის თეატრალურ კოსტუმს.



პროგრამის მიზანი

საქართველოს მასშტაბით 42 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებს. აქედან მთელ რიგ 
თეატრებში დახურულია ან დახურვის პირასაა მისი ისეთი მნიშვნელოვანი და 
სასიცოცხლო სეგმენტი, როგორიცაა სადადგმო სახელოსნოები. ანალოგიური სიტუაცია 
არის კინოინდუსტრიასა და თეატრალიზირებული სანახაობების მოწყობის 
მიმართულებით. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად შექმნილი პროფესიული 
გადამზადების პროგრამა „თეატრალური კოსტუმის მკერავი“, ახორციელებს 
სპეციალისტების გადამზადებას, რომლებიც შემდგომში შეეცდებიან დასაქმდნენ ქართულ 
თეატრალურ თუ კინო ინდუსტრიაში. აგრეთვე ჩვენს მსმენელებს შეექმნებათ საშუალება 
თავიანთი ნაბიჯები გადადგან კრეატიულ ინდუტრიებში, რომელიც საქართველოში 
განვითარების საწყისებშია. 
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და 
თეატრალური კოსტუმებისა და აქსესუარების პროფესიული სკოლის პარტნიორობით 
შემუშავებული პროფესიული გადამზადების პროგრამის "თეატრალური კოსტუმის 
მკერავი"-ს მიზანია - ქართულ ბაზარზე არსებული პროფესიული კადრების დეფიცის 
აღმოფხვრა თეატრალური კოსტუმის მკერავის მიმართულებით და ამ პროფესიის 
პოპულარიზაცია.

პროგრამის შინაარსი

სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული სავარჯიშო
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, სწავლის შედეგები:



ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
ნაციონალური კოსტუმის შექმნა
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი 12



დატვირთვა:

სწავლის შედეგები:

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
ნაციონალური კოსტუმის შექმნა
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ნაციონალური კოსტუმი (მამაკაცი) 



 
სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 9
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - ამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 10
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო



თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 11
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 12
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 13
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება



სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 14
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

რენესანსის ეპოქის კოსტუმი (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 15
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 16
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-სწავლის შედეგები:



დახარისხება
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 17
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - ამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 18
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (ქალი) 
 
სასწავლო კვირა: 19
კვირეული სასწავლო საათობრივი 12



დატვირთვა:

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 20
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - ამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 21
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (მამაკაცი) 



 
სასწავლო კვირა: 22
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ბაროკო, როკოკო (მამაკაცი) 
 
სასწავლო კვირა: 23
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების ქალის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 24
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკეევალო სახელოსნო



თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების ქალის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 25
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების ქალის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 26
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების მამაკაცის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 27
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით



სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების მამაკაცის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 28
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

IXX – XX საუკუნეების მამაკაცის კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 29
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ქალის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 30
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, სწავლის შედეგები:



ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ქალის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 31
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
თეატრალურ-აბსტრაქტული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

ქალის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 32
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

მამაკაცის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 33



კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

მამაკაცის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 34
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
თეატრალურ-აბსტრაქტული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

მამაკაცის თეატრალური კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 35
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა
კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-
დახარისხება
კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა



თეატრალურ-აბსტრაქტულ კოსტუმი 
 
სასწავლო კვირა: 36
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 12

სწავლის შედეგები:
მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, 
ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის გამოყენებით
თეატრალურ-აბსტრაქტული კოსტუმის შექმნა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - სამკერვალო სახელოსნო

თემატიკა

თეატრალურ-აბსტრაქტულ კოსტუმი 
 

დაშვების წინაპირობები

სამუშაო გამოცდილება

კერვის საფუძვლები - 1 წელი

კვალიფიკაცია პროგრამის შესამაბის დარგში

0212 - მოდის, ინტერიერის და ინდუსტრიული/სამრეწველო დიზაინი

0214 - გამოყენებითი ხელოვნება /(ხელნაკეთობა)

კვალიფიკაცია პროგრამის შესაბამის სფეროში

0212 - მოდის, ინტერიერის და ინდუსტრიული/სამრეწველო დიზაინი

0214 - გამოყენებითი ხელოვნება /(ხელნაკეთობა)

ძველი კლასიფიკატორით განსაზღვრული კვალიფიკაცია

080360 - სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

განათლება :საშუალო

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:

გასაუბრება-პროფესიის მოსინჯვის მეთოდით1. 



სწავლის შედეგები

სხვა სწავლის შედეგები

ნაციონალური კოსტუმის შექმნა

კოსტუმის ხარჯთაღრიცხვის გამოთვლა

მოცემული დავალების პრაქტიკულად შესრულება, ძირითადი მასალებისა და ტექნიკის 
გამოყენებით

ქალისა და მამაკაცის ისტორიული კოსტუმის შექმნა

თეატრალურ-აბსტრაქტული კოსტუმის შექმნა

კოსტუმის ესკიზის წაკითხვა

კოსტუმისათვის საჭირო მასალის დამუშავება-დახარისხება

დასაქმების სფერო/სფეროები

021 - ხელოვნება (ვიწრო სფერო)

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები

ISCO
სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროს პროფესიონალები

პროფესიონალები

ხელოსნები და მონათესავე სფეროს მუშები

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
ხელოვნება, გართობა და დასვენება - შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გართობის 
საქმიანობები

ლოკაცია და აღჭურვილობები

ლოკაცია:
რეგიონი რაიონი მისამართი

თბილისი ძველი თბილისი

რუსთაველის გამზირი N19, 
თბილისი, მთაწმინდის 
რაიონი, 0108, საქართველო

აღჭურვილობები



ტიპი ზომის ერთეული რაოდენობა
„ავერლოკი“ (JK-804D-M2-
24) ცალი 1
საკერავი მანქანა (BROTHER 
JS-70E) ცალი 1
საკერავი მანქანა (JK-
8569ZADI-
01/02/03/08*356) ცალი 6
საკერავი მანქანა (
DDL8100e-BB JUKI) ცალი 1
საკერავი მანქანა (TOYOTA 
SL354) ცალი 1
საკერავი მანქანის ნაწილები კომპლექტი 10
უთო მაგიდით (SM/PSA 
2135AP HARMONY 
FOLDABLE IRONING TABLE 
3.5 lts) ცალი 1
უთო ცალი 3
ნაჭერთან სამუშაო მაგიდა ცალი 6

სასწავლო რესურსები

N: ტიპი დასახელება მოკლე აღწერა

1

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
მაქს ტილკე “კავკასიის ხალხთა კოსტიუმები” 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

2

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ნინო ბრაილაშვილი “ქართული ეთნოგრაფიული 
კოსტიუმი” 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

3

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
გრიგორი გაგარინი “კავკასიის კოსტიუმი” 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა



4

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
იზოლდა მელიქიშვილი “ქართული 
ტრადიციული სამოსი” 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

5

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
“Costume design” by Anderson Barbara 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

6

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
“Costume design” by Nadoolman Landis 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

7

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
“Modern fashion in detail” by Claire wilson 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

8

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
“Complete costume history” by Auguste 
Racinet 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

9

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
История моды (коллекция музея Киото) 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

 
 
 
Theatro in America, m. Henderson, J. papp; 

 
 
 
სასწავლო 

10

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 



 
 

ლიტერატურა

11

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Double Page – Kabuki Lyu Henabasa; Double 
page – Le Theatre du Soleil; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

12

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Egyptishe kunst; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

13

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Schwarzafrika, masken, skulturen, 
schmuckstucke, l. mayer; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

14

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Маринский Театр (1783 - 2003); 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

15

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Художники русского театра, н. И н. 
Лобановы; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

16

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
La Peinture Chinoise , E. Capon; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

   17



სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
თეატრის მხატვრობა 1920 - 1950, შოთა 
რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექცია; 
 
 

 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

18

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
თეატრის მხატვრობა, კოტე მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის კოლექცია; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

19

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ისტორიული სცენური სამოსელი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კოტე 
მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 
კოლექციებიდან; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

20

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
DuMont’s Farben Atlas, H. Kuppers; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

21

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Theater Plakate, H. Rademacher; 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

22

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
მაქს ტილკე “კავკასიის ხალხთა კოსტიუმები” 
 
 

 
 
 
სასწავლო 
ლიტერატურა

 
ინტერნეტ 

 
 

 
 

23



რესურსი 
 

 
ინტერნეტ წიგნები, სტატიები და ვიდეო 
მასალები ხელმძღვანელის მითიტებით 
 
 

 
ინტერნეტ რესურსი

24

 
ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
http://www.vangogh.ru/study/artschool/list.php 
 
 

 
 
 
 

25

 
ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
www.youtube.com Войлоковаляние. 
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ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch? 
v=6_B8pVoANyY 
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ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch? 
v=Edvpu_939l4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch? 
v=rLFpQbRWgJE 

28

 
ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
 



 
 

ადამიანური რესურსები

სახელი ანა
გვარი კალატოზიშვილი
დაბადების თარიღი 23.05.1967
პირადი ნომერი 01024007747
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია სცენოგრაფია და ვიდეო არტი

ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება აპოლონ ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემია
კვალიფიკაცია თეატრის მხატვარი

ტრენინგები
სამუშაო გამოცდილება

სახელი ჯუმბერ
გვარი ბარნაბიშვილი
დაბადების თარიღი 02.12.1961
პირადი ნომერი 01017032481
სქესი მამრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტრენინგები

სამუშაო გამოცდილება
21.3.1995-31.12.2019

კომპანია ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული 
დრამატული თეატრი

თანამდებობა სამკერვალო გაყოფილების უფროსი

სახელი ქეთევან



გვარი ჯიბლაძე
დაბადების თარიღი 13.12.1961
პირადი ნომერი 01019016262
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტრენინგები

სამუშაო გამოცდილება
15.1.2005-31.12.2019

კომპანია კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი

თანამდებობა მკერავი
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