
პროფესიული მომზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვებით
პროგრამის 
სახელწოდება: მხატვარ-გრიმიორი
პროგრამის 
სახელწოდება 
ინგლისურად: Painter-grimiere
პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება
განხორციელების ენა: ქართული
სფერო: 021 - ხელოვნება
პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე: 5 - პროფესიული მომზადება
პროგრამის 
ხანგრძლივობა 
კვირებში: 36
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი 
დატვირთვა: 16
მსმენელთა საერთო 
რაოდენობა 
პროგრამაზე: 20
მსმენელთა 
მაქსიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 20
მსმენელთა მინიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 15

პროგრამის აღწერა

მხატვარ-გრიმიორის სპეციალობა სახელოვნებო სივრცეში არსებულ პროფესიებს 
მიეკუთვნება. იგი ძალზედ მნიშვნელოვანია თეატრსა და კინოში, ასევე ფოტო, 
სამოდელო და შოუ ბიზნესის სფეროებში. სასწავლო კურსი მოიცავს თეატრალური და 
კინო გრიმის რამდენიმე სეგმენტს (ასაკობრივი გრიმი, სპეც-ეფექტები, ბოდი-არტი, 
ზღაპრული გრიმი და სხვ.), რაც მსახიობთან/მოდელთან მუშაობის პროცესში პერსონაჟის 
შექმნას ისახავს მიზნად. სასწავლო კურსი, მეტწილად, პრქტიკული უნარ- ჩვევების 
განვითარებაზეა ორიენტირებული, რომელიც, აუცილებელი წესით, შემოქმედებით 



მიდგომასაც გულისხმობს. კურსის მსმენელებს მიეწოდებად თეორიული ინფორმაცია 
მოდის/გრიმის ისტორიული საკითხების შესახებ, გაეცნობიან რეჟისორთან, მხატვართან, 
გამნათებელთან მუშაობის სპეციფიკას.

პროგრამის მიზანი

საქართველოში 58-ზე მეტი კინო და ტელე სტუდიაა, 42-ზე მეტი თეატრი, რომლებსაც 
აკლიათ პროფესიული კადრები.  რომლებიც მათ ეხმარებათ, წარმოებული პროდუქტის 
მაღალი ხარისხის შექმნაში. ხშირია შემთხვევვები, როდესაც ჩასატარებელი ღონისძიების 
შემოქმედებითი კალენდარი იცვლება,  პროფესიული კადრების დეფიციტის გამო. 
მხატვარ-გრიმიორის პროფესიის დასაქმების არეალი დიდია საქართველოსა და 
საზღვარგარეთ. 
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, 
ანუკი მურვანიძის სკოლა-სტუდიის პარტნიორობით შეიმუშავა პროფესიული მომზადების 
პროგრამა „მხატვარ-გრიმიორი“ რომლის მიზანია პროფესიული გრიმისა და ვიზაჟის 
მიმართულებით კადრების აღზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა.

პროგრამის შინაარსი

სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები: მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა

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

თემატიკა

- თეატრის ისტორია და გრიმი; 
-მასალა/სამუშაო მაგიდის მოწყობა; 
- ჰიგიენა,ფიზიოგნომიკა/სახე და ნაკვთები; 
- საბაზისო გრიმის პირველი ეტაპები 
 
სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა



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

თემატიკა

- თეატრალური გრიმის სტრუქტურა 
- როგორ მოვამზადოთ მსახიობის კანი შემდგომი ეტაპისთვის 
- თეატრალური მაკიაჟი 
 
სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

- განათება და განზომილება; 
- სცენასთან მუშაობის პრინციპები; 
- მასალის შერჩევა ,კოლორისტიკა. 
 
სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

Cსასწავლო გარემო:



გრიმის სახელოსნო

თემატიკა

- პერსონაჟზე მუშაობა/ პიესაზე მუშაობა; 
- ესკიზის შექმნა; 
- მხატვართან მუშაობა. 
 
სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- წყლის და ცხიმოვანი გრიმის მასალები/მათი გამოყენების ტექნოლოგია; 
- პერსონაჟი - შესრულება ცხიმოვანი გრიმით; 
- პერსონაჟი - შესრულება წყლის გრიმით. 
 
სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით



სასწავლო გარემო: C - გრიმის სახელოსნო

თემატიკა

- კოსტიუმის ისტორია; 
- პარიკის ისტორია; 
- პიესა-ეპოქა-ხასიათი. 
 
სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

გუნდურობა, კომუნიკაცია
მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- პრაქტიკული სამუშაობი სცენაზე; 
- პრაქტიკული სამუშაო კოსტიუმთან; 
- პრაქტიკული სამუშაო კონკრეტულ პერსონაჟზე. 
 
სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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



თემატიკა

- დაბერება; 
- წარბის გაუქმება; 
- მცირე გუმოზის ნაწიბურების ძერწვა. 
 
სასწავლო კვირა: 9
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

- პატარა სცენაზე მუშაობა (ახლო მანძილი); 
- მიმოდრამის გრიმი; 
- საბალეტო მაკიაჟი. 
 
სასწავლო კვირა: 10
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

- მსუბუქი სპეც ეფექტები; 



- კანის ფაქტურის შეცვლა; 
- კვაზიმოდოს გრიმი. 
 
სასწავლო კვირა: 11
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- ძერწვა; 
- ყალიბის ჩამოსხმა; 
- ლატექსის ჩამოსხმა. 
 
სასწავლო კვირა: 12
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

- სილიკონის ჩამოსხმა; 
- ნაწიბურების გამოყენება და მათი დაფერვა (სცენიური განათების გათვალისწინებით) 



 
სასწავლო კვირა: 13
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- პოსტიჟი და მასთან მუშაობა; 
- ულვაში, პარიკი; 
- მელოტი თავი. 
 
სასწავლო კვირა: 14
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- ზღაპრული გმირების შქმნა 
- გროტესკი 
- "ზაფხულის ღამის სიზმარი" 



 
სასწავლო კვირა: 15
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

თემატიკა 
- მსუბუქი სპეც ეფექტის გამოყენება (სასცენო); 
 - მაკიაჟის ელემენტები სპეც ეფექტებტან ერთად. 
 
სასწავლო კვირა: 16
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- ცნობილი გმირების გადმოხატვა; 
- მასტერკლასი მსახიობებთან ერთად. 
 



სასწავლო კვირა: 17
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:
მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია

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

თემატიკა

- კინო გრმის ისტორია; 
- მასალა და ხელსაწყოები; 
- კონო გრიმის საფუძველი. 
 
სასწავლო კვირა: 18
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- მსახიობის მომზადება კინოსთვის,კანის ჰიგიენა და სრულყოფილება; 
- ტონალური საშუალებები კონოსათვის HD&BR ხარისხი; 
- მარკეტინგი,ბიუჯეტის შედგენა კინო გრიმის დეპარტამენტისთვის-ცეხისთვის. 
 
სასწავლო კვირა: 19
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობასწავლის შედეგები:



გუნდურობა, კომუნიკაცია
სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
სასწავლო გარემო: C - გრიმის სახელოსნო

თემატიკა

- კამერა-კამეასთან მუშაობა; 
- White Balance-ფილტრები; 
- მოსამზადებელი პერიოდი (პერსონაჟზე მუშაობა) საცდელი გრიმი. 
 
სასწავლო კვირა: 20
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- წვერი და ულვაში; 
- პატიკი; 
- ეპოქალური გრიმი კინოსათვის. 
 
სასწავლო კვირა: 21
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

სწავლის შედეგები:



პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- დაბერება; 
- დაღლილი სახე, ნარკომანის და ალკოჰოლის ზემოქმედების ეფექტი; 
- განათების გამოყენება გარკვეული ეფექტებისთვის. 
 
სასწავლო კვირა: 22
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- სხეულის ანატომია; 
- ძერწვა პლასტელინით; 
- ძერწვა გუმოზით. 
 
სასწავლო კვირა: 23
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები

სწავლის შედეგები:



თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- მცირე სპეც-ეფექტები (ჩალურჯება, იარა, ოფლი, ჩირქი, ცრემლი); 
- პატარა ყალიბების ჩაოსხმა; 
- ლატექსის მასალის ცამოსხმა და გამოყენება (აპლიკაცია). 
 
სასწავლო კვირა: 24
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი

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

თემატიკა

- პროს აიდი; 
- სილიკონი; 
- გავლილი მასალის მოდელირება. 
 
სასწავლო კვირა: 25
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები

სწავლის შედეგები:



თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

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

თემატიკა

- გვამის ეფექტი; 
- სისხლის გამოყენება (არტერიული და ვენური სისხლი); 
- დამწვრობის ეფექტი. 
 
სასწავლო კვირა: 26
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- აეროგრაფი; 
- აეროგრაფის სხვადასხვა ფაქტურების მიღება; 
- აეროგრაფით სილიკონის და ლატექსის დაფერვა. 
 
სასწავლო კვირა: 27
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 

სწავლის შედეგები:



სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- საჭიჭი ფილმის გრიმის პრინციპები; 
- მონსტრი/ზომბი; 
- ფენთეზი გრიმი. 
 
სასწავლო კვირა: 28
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:
მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია

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

თემატიკა

- ნიღბის ჩამოსხმა; 
- ნიღბის მოხსნა ყალიბიდან; 
- დამაგრება სახეზე და დამუშავება. 
 
სასწავლო კვირა: 29
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა



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

თემატიკა

- ბოდი არტი კინოსთვის; 
- რელიეფები და ეფექტები; 
- მასალის ვარიაციები. 
 
სასწავლო კვირა: 30
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- იაფი მასალის მოძიება, გამოყენება; 
- ჟელატინის მასალა; 
- მოჭრილი ნაწილების ჩამოსხმა (მსუბუქი სპეც ეფექტი). 
 
სასწავლო კვირა: 31
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:
მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია

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



თემატიკა

- მწვანე ფონი; 
- გრიმის შექმნა მწვანე ფონისთვის; 
- პოსტპროდუქციის პრინციპები. 
 
სასწავლო კვირა: 32
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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

თემატიკა

- ამოგდებული თვალის ეფექტი; 
- აფეთქებული მუცელი ან სხვა ორგანო (გაგლეჯილი); 
- სხვა მასალების გამოყენება გრიმში (რკინა, პლასტმასი და სხვა უცხო მასალა). 
 
სასწავლო კვირა: 33
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და 
სივრცის ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

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



თემატიკა

- მელოტი თავი; 
- მელოტი თავი და თმა; 
- ვქნით პერსონაჟს მელოტი თავით (თემატური ნამუშევარი). 
 
სასწავლო კვირა: 34
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
სტილისტიკაზე მუშაობა
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და სივრცის 
ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა
სხვა საგანგებო სიტუაციების ფლობა; მცირედი ხანძრის 
ჩაქრობა, პირველადი სამედიცინო დახმარება

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

თემატიკა

შედეგებზე მუშაობა 
 
სასწავლო კვირა: 35
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 16

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და სივრცის 
ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა

სწავლის შედეგები:



რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა
სხვა საგანგებო სიტუაციების ფლობა; მცირედი ხანძრის 
ჩაქრობა, პირველადი სამედიცინო დახმარება

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

თემატიკა

შედეგებზე მუშაობა 
 
სასწავლო კვირა: 36
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 16

სწავლის შედეგები:

მასალის ცოდნა
სტილისტიკაზე მუშაობა
გუნდურობა, კომუნიკაცია
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა
გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები
თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და სივრცის 
ცოდნა-უნარი
პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და 
პერსონაჟის შქმნმა
რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა
სხვა საგანგებო სიტუაციების ფლობა; მცირედი ხანძრის 
ჩაქრობა, პირველადი სამედიცინო დახმარება

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

თემატიკა

შედეგებზე მუშაობა 
 

დაშვების წინაპირობები

განათლება :საშუალო
სხვა :

აღწერა

ხატვის და ძერჭვის უნარები;



მაკიაჟის ცოდნა;
ფერთა აღქმის უნარი;
ადამიანთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის უნარი.

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:

გასაუბრება-პროფესიის მოსინჯვის მეთოდით1. 

სწავლის შედეგები

სხვა სწავლის შედეგები

მასალის ცოდნა

სტილისტიკაზე მუშაობა

გუნდურობა, კომუნიკაცია

ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობა

გადამღებ მოედანზე მუშაობის უნარები

თეატრის განათებაზე მუშაობა, მანძილის და სივრცის ცოდნა-უნარი

პიესის წაკითხვა, მსახიობთან მჭიდრო მუშაობა და პერსონაჟის შქმნმა

რეჟისორთან და მხატვართან მუშაობა

სხვა საგანგებო სიტუაციების ფლობა; მცირედი ხანძრის ჩაქრობა, პირველადი 
სამედიცინო დახმარება

დასაქმების სფერო/სფეროები

021 - ხელოვნება (ვიწრო სფერო)

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები

ISCO
სამართლის, სოციალური და კულტურის სფეროს პროფესიონალები

შემოქმედებითი და საშემსრულებლო არტისტები

პროფესიული განათლების მასწავლებლები



პროფესიული განათლების მასწავლებლებიასწავლიან პროფესიულ ან პროფესიონალურ 
საგნებს სრულწლოვანთა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ასევე საშუალო 
სკოლებსა და კოლეჯებში. ისინი ამზადებენ სტუდენტებს სამუშაოდ კონკრეტულ 
პროფესიებში ან პროფესიონალურ დარგებში, რომლისთვისაც, როგორც წესი, 
საუნივერსიტეტო ან უმაღლესი განათლება არ მოითხოვება. დავალებები მოიცავს 
შემდეგს - a) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და კურსის შინაარსის და ინსტრუქციის 
მეთოდიკის დაგეგმვა; b) სტუდენტების ან მუშაკების ტრენინგის საჭიროებების 
განსაზღვრა და პირებთან, საწარმოებთან და სხვა განათლების სექტორებთან 
კავშირების დამყარება შესაბამისი განათლებისა და ტრეინინგის პროგრამების 
უზრუნველყოფის მიზნით; c) ლექციების პრეზენტაცია და დისკუსიების გამართვა 
სტუდენტების ცოდნისა და კომპეტენციის გაზრდის მიზნით; d) სტუდენტების ინსტრუქტაჟი 
და მათი მონიტორინგი ხელსაწყოების, მოწყობილობებისა და მასალების გამოყენების 
პროცესში და დაზიანებების თავიდან აცილება; e) სტუდენტების სამუშაოს თვალყურის 
დევნება და შეფასება პროგრესის განსაზღვრის მიზნით, ასევე საპასუხო რეაგირება და 
აღნიშნული პროცესის გაუმჯობესების შესახებ წინადადებების წარდგენა; f) სიტყვიერი, 
წერითი და საშემსრულებლო ტესტების ადმინისტრირება პროგრესის განსაზღვრის 
მიზნით, ასევე ტრენინგის ეფექტურობისა და კომპეტენციის შეფასება; g) ანგარიშების 
მომზადება ჩანაწერების შენახვა, როგორიცაა სტუდენტების ნიშნები, დასწრება და 
ტრენინგის დეტალები; h) ინდივიდუალური ან ჯგუფური პროექტების, საველე 
საქმიანობის, ლაბორატორიული მუშაობის ან სხვა ტრენინგების ზედამხედველობა; i) 
ინდივიდუალური ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების სტუდენტებისათვის 
გაზიარება; j) სამუშაო ადგილზე ტრენინგის სესიის ჩატარება კონკრეტული საგნის 
პრინციპების, ტექნიკის, პროცედურებისა თუ მეთოდიკის სწავლების მიზნით.

მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროს მუშაკები

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

ლოკაცია და აღჭურვილობები

ლოკაცია:
რეგიონი რაიონი მისამართი

თბილისი ძველი თბილისი

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

აღჭურვილობები
ტიპი ზომის ერთეული რაოდენობა

საგრიმიორო მაგიდა ცალი 6
ჟელატინი ცალი 15



პლასტელინი (ქანდაკების) ცალი 20

სასწავლო რესურსები

N: ტიპი დასახელება მოკლე აღწერა

1

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ფიზიოგნომიკა, თეოდორ 
შვარცი 
 
 

 
 
 
სასწავლო ლიტერატურა

2

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
Face Paint, ლიზა ელკრიჯი 
 
 

 
 
 
სასწავლო ლიტერატურა

3

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
The Makeup Artist handbook, 
გრეტჩენ დევისი 
 
 

 
 
 
სასწავლო ლიტერატურა

4
 
ინტერნეტ რესურსი 
 

 
 
 
ინტერნეტ წიგნები, სტატიები 
და ვიდეო მასალები 
ხელმძღვანელის მითიტებით 
 
 

 
 
 
ინტერნეტ რესურსი

5
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
სარკეებიანი მაგიდა 
განათებით

 
 
 
მასალა 

 
 
 
ჰიგიენის მასალა-ბამბები, 

6
 
სხვა 
 



 
 

მშრალი ხელსახოცები,სველი 
ხელსახოცები

7
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
თერმული წყალი; 
ტონალურები; პუდრი; 
კორექტორების პალიტრა

8
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
ფანქრები-ლაინერები; 
ჩრდილების პალიტრა; ტუში-
დასაკრავი 
წამწამები

9
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
წებო საგრიმიორო; გუმოზა-
სპეციალური პლასტიკი; 
ხელოვნური 
სისხლი

10
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
ლატექსი; სილიკონი; 
ჟელატინი; ალგინატი

11
 
სხვა 
 

 
 
 
მასალა 
 
 

 
 
 
ცხიმოვანი გრიმის პალიტრა; 
წყლის გრიმის პალიტრა; თმის 
მოვლის საშუალებები

ადამიანური რესურსები

სახელი ანა
გვარი მურვანიძე
დაბადების თარიღი 28.11.1973



პირადი ნომერი 01030015794
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი პროფესიული

დაწესებულება ჰოლანდია, ქ.ამსტერდამი. Le Comte & Weilers Makeup 
Academy

კვალიფიკაცია პროფესიონალი ვიზაჟისტი-ტრენერი

ტრენინგები
სამუშაო გამოცდილება

1.1.2018-31.12.2019
კომპანია ზაქარიაძის სახ. ქორეოგრაფიული კოლეჯი
თანამდებობა გრიმის პედაგოგი

1.1.2016-30.12.2016
კომპანია ა. შალიკაშვილის პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი
თანამდებობა გრიმიორი

5.1.2015-31.12.2015
კომპანია Power & Beauty
თანამდებობა ბრენდის ხელმძღვანელი

3.1.2014-29.12.2017

კომპანია ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 
აკადემია

თანამდებობა პედაგოგი

3.1.2012-31.12.2020
კომპანია ანუკი მურვანიძის სკოლა-სტუდია
თანამდებობა დირექტორი

4.1.2010-31.12.2012
კომპანია Georgian Fashion Week
თანამდებობა M.U.A. ხელმძღვანელი

2.1.2009-30.12.2011
კომპანია ისი-პარის სილამაზის აკადემია
თანამდებობა დირექტორი, პედაგოგი

3.1.2005-29.12.2006
კომპანია შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრი



თანამდებობა გრიმიორი

3.1.2003-31.12.2008
კომპანია ვიზაჟის სკოლა-სტუდია
თანამდებობა დამფუძნებელი, პედაგოგი

3.1.2000-30.12.2002
კომპანია მ.თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი
თანამდებობა გრიმიორი

3.1.1997-31.8.2000
კომპანია სამოდელო სააგენტო "ნატალი"
თანამდებობა პედაგოგ-ვიზაჟისტი

1.9.1996-31.7.1999

კომპანია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამდებობა პედაგოგი

31.12.1993-30.12.1995
კომპანია საზოგადოებრივი მაუწყებელი
თანამდებობა ვიზაჟისტი

1.9.1992-30.12.1993
კომპანია ს/ს "ქართული ფილმი"
თანამდებობა გრიმიორის ასიტეტნტი

სახელი სოფიო
გვარი დონაძე
დაბადების თარიღი 30.01.1976
პირადი ნომერი 45001000579
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი მომზადება/გადამზადება
დაწესებულება საპარიკმახელო ხელოსვნების განათლების სასწავლო ცენტრი
კვალიფიკაცია პარიკმახერი

ტრენინგები
სამუშაო გამოცდილება

სახელი ინგა



გვარი ზაიცევი
დაბადების თარიღი 04.04.1978
პირადი ნომერი 01012006533
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი მომზადება/გადამზადება
დაწესებულება Ecole Privee de Maquillage Jean - Pierre Fleurimon
კვალიფიკაცია გრიმის სპეციალისტი

ტიპი მომზადება/გადამზადება
დაწესებულება Beauty School
კვალიფიკაცია grimis specialisti

ტრენინგები
სამუშაო გამოცდილება
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