
საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე
(ოქმი # 7)

2011 წლის 30 აპრილი

რექტორი             პროფ. გ.მარგველაშვილი

დრამის    ფაკულტეტის

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

2011 წელი



სარჩევი

1. შესავალი

2. ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები:

ა. მსახიობი _ დრამისა და კინოს მსახიობი

მუსიკალური თეატრის მსახიობი

თოჯინების თეატრის მსახიობი

პანტომიმის თეატრის მსახიობი

დრამის, კინოსა და თოჯინების თეატრის მსახიობი

ბ. რეჟისურა _ თეატრის რეჟისორი

გ. ქართული ხალხური და საეკლესიო გუნდის დირიჟორი

დ. ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი

3. მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები:

ა. მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

ბ. დრამის რეჟისურა (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

გ. მეტყველების კულტურა (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

დ. ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

ე. დრამატურგიის ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

ვ. სცენოგრაფიის ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

ზ . ქართული ცეკვა და სადადგმო ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

3. დოქტორანტურის აკადემიური საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები:

ა. სადოქტორო პროგრამა – საშემსრულებლო ხელოვნება:

თეატრალური ხელოვნება:

”დრამის რეჟისურა”;

“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;

სამუსიკო ხელოვნება:

“ვოკალის ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;

ქორეოგრაფიული ხელოვნება:

“ქორეოგრაფიის ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;



წინამდებარე კატალოგში მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის შესახებ,
კერძოდ, დრამის ფაკულტეტზე მოქმედი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამების ანოტაციები. წარმოდგენილია პროგრამების დასახელება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, მიზნები, სწავლის შედეგები, ასათვისებელი კრედიტების
რაოდენობა და შეფასების წესი.
კატალოგი განკუთვნილია სტუდენტებისა და ყველა იმ დაინტერესებული პირისათვის,
ვისაც სურს, მიიღოს ინფორმაცია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობის შესახებ.

უნივერსიტეტის მისამართი:
0108, თბილისი,
რუსთაველის გამზირი # 19

ტელ.: 99 75 41

ვებ-გვერდი: www.tafu.edu.ge

საკონტაქტო პირები:

• უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ფილოლოგიის მეცნიერებათ დოქტორი თამარ ვეფხვაძე

• დრამის  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
ასოცირებული პროფესორი ანდრო ენუქიძე

ფაკულტეტზე სწავლა ხორციელდება სამ საფეხურზე.
• ბაკალავრიატი – საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა შეესაბამება
240 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 4 წლიანი სწავლების ვადით და
კურსდამთავრებულს ენიჭება ბაკალავრის ხარისხი;
• მაგისტრატურა - საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა შეესაბამება
120 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 2 წლიანი სწავლების ვადით და
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაციის მაგისტრის ხარისხი;
• დოქტორანტურა - საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მოცულობა შეესაბამება
180 კრედიტს; სწავლა ხორციელდება 3 წლიანი სწავლების ვადით და
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– სამაგისტრო, 1 სადოქტორო.



ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხური

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

დრამის, კინოსა და თოჯინების თეატრის მსახიობი

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მსახიობი (დრამისა და კინოს მსახიობი,
მუსიკალური თეატრის მსახიობი, თოჯინების თეატრის მსახიობი, პანტომიმის თეატრის
მსახიობი, დრამის, კინოსა და თოჯინების 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;

აგრეთვე, ამჟამად, როგორც გამონალისი, მიმდინარეობს სწავლება  ექსკლუზიური
პროგრამით – დრამის, კინოსა და თოჯინების 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.
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
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.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი)

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.
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.
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, 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 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 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.

 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.
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;
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
71-80 C კარგი
61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,არადამაკმაყოფილებელი”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ

დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,სრულიად არადამაკლმაყოფილებელი”, 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;
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);

საკურსო/ წინა სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში
(სპექტაკლში) შექმნილი მხატვრული სახის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით.
დრამისა და კინოს მსახიობის სპეციალობის შემთხვევაში:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1
დრამისა და კინოს მსახიობის ოსტატობა

(ძირითადი ელემენტების ფლობა)
50 ქულა

1.1. მხატვრული სახის გახსნის უნარი და სცენური ორგანულობა 15

1.2.
წარმოსახვისა და გარდასახვის უნარი, სასცენო გმირის

შესაფერისი  გრძნობათა ბუნება და ემოციურობა
10

1.3.
სცენური გმირის ლოგიკით მოქმედების უნარი
(გამჭოლი მოქმედება, ზეამოცანა)

10

1.4. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი 5
1.5. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება 5
1.6. იმპროვიზაციის უნარი 5
2. მეტყველების კულტურა და ვოკალი 30 ქულა
2.1. გამართული სასცენო მეტყველება 15
2.2. რეგულარული ხმა და სუნთქვა 10



2.3. ვოკალური მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5
3. პლასტიკა 20 ქულა

3.1.
სივრცეში კოორდინირებისა და პერსონაჟის პლასტიკური
ნახაზის შექმნის უნარი

10

3.2. ორგანული მიმიკა და ჟესტიკულაცია 5
3.3. ქორეოგრაფიული მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5

სულ: 100 ქულა

მუსიკალური თეატრის  მსახიობის სპეციალობის  საკურსო/ წინა სადიპლომო და
საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლში) შექმნილი
მხატვრული სახის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1
მუსიკალური თეატრის მსახიობის ოსტატობა
(ძირითადი ელემენტების ფლობა) 30 ქულა

1.1. მხატვრული სახის გახსნის უნარი და სცენური ორგანულობა 5

1.2.
წარმოსახვისა და გარდასახვის უნარი, სასცენო გმირის
შესაფერისი  გრძნობათა ბუნება და ემოციურობა

5

1.3.
სცენური გმირის ლოგიკით მოქმედების უნარი
(გამჭოლი მოქმედება, ზეამოცანა) 5

1.4. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი 5
1.5. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება 5
1.6. იმპროვიზაციის უანრი 5
2. ვოკალი 30 ქულა

2.1.
სასცენო  გმირის ამოცანების, გრძნობათა ბუნების, პერსონაჟის
ლოგიკის და  ემოციების  ნამღერში ადეკვატურად გადატანა.

10

2.2.
ვოკალური მონაცემები  შეესაბამება მუსიკალური
პარტიტურის მოთხოვნებს

10

2.3. დარეგულირებული სასიმღერო ხმა და სუნთქვა. 5

2.4.
სავოკალო  მონაცემების მეტ–ნაკლები
უნივერსალობა (ჟანრობრივი შეუზღუდაობა)

5

3. პლასტიკა 20 ქულა

3.1.
სივრცეში კოორდინირებისა და პერსონაჟის პლასტიკური
ნახაზის შექმნის უნარი

10

3.2. ორგანული მიმიკა და ჟესტიკულაცია 5
ქორეოგრაფიული  ნახაზის (ცეკვა) ადეკვატური შესრულება 5

4. მეტყველების კულტურა 20 ქულა
4.1. დარეგულირებული ხმა და სუნთქვა 10
4.2. გამართული სასცენო მეტყველება 10

სულ: 100



თოჯინების თეატრის  მსახიობის სპეციალობის  საკურსო/ წინა სადიპლომო და
საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლში) შექმნილი
მხატვრული სახის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1
თოჯინების თეატრის მსახიობის ოსტატობა
(ძირითადი ელემენტების ფლობა)

55 ქულა

1.1. მხატვრული სახის გახსნის უნარი და სცენური ორგანულობა 10
1.2. თოჯინების ტარების ოსტატობა 10

1.3.
წარმოსახვისა და გარდასახვის უნარი, სასცენო გმირის
შესაფერისი  გრძნობათა ბუნება და ემოციურობა

10

1.4. თოჯინასთან და პარტნიორთან   ურთიერთობის უნარი 10
1.5. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება 5

1.6.
სცენური გმირის ლოგიკით მოქმედების უნარი
(გამჭოლი მოქმედება, ზეამოცანა)

5

1.7. იმპროვიზაციის უნარი 5
2. მეტყველების კულტურა და ვოკალი 30 ქულა
2.1. გამართული სასცენო მეტყველება 10
2.2. ხმის მოდულირების და იმიტაციის უნარი 10
2.3. რეგულარული ხმა და სუნთქვა 5
2.4. ვოკალური მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5
3. პლასტიკა 15 ქულა
3.1. სივრცეში კოორდინირება 10
3.2. ქორეოგრაფიული მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5

სულ: 100 ქულა

პანტომიმის  თეატრის  მსახიობის სპეციალობის  საკურსო/ წინა სადიპლომო და
საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლში) შექმნილი
მხატვრული სახის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1
პანტომიმის თეატრის მსახიობის ოსტატობა
(ძირითადი ელემენტების ფლობა)

50 ქულა

1.1.
გარდასახვისა და წარმოდგენა–გათამაშების უნარი, სასცენო
გმირის შესაფერისი  გრძნობათა ბუნება და ემოციურობა

10

1.2.
სცენური გმირის ლოგიკით მოქმედების უნარი
(გამჭოლი მოქმედება, ზეამოცანა)

5

1.3. მხატვრული სახის გახსნის უნარი და სცენური ორგანულობა 10
1.4. პარტნიორთან ურთიერთობის უნარი 5
1.5. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება 10
1.6. იმპროვიზაციის უნარი 10
2. პლასტიკა 50 ქულა



2.1. ჟესტისა და მიმიკის ორგანულობა და ორიგინალობა 10

2.2. სასცენო გმირის შესაფერისი  გრძნობათა ბუნებითა და
ემოციური მდგომარეობის პლასტიკური ხერხებით გამოხატვა

10

2.3. სხეულის ფლობა და სივრცეში კოორდინირება 10

2.4.
მუსიკალურობა (მუსიკალური ინტონაციისა და რითმის
შეგრძნება)

5

2.5. საცეკვაო ტექნიკის შესაბამისობა სპექტაკლის
მოთხოვნილებებთან

5

2.6.
სივრცეში კოორდინირებისა და პერსონაჟის პლასტიკური
ნახაზის შექმნის უნარი

10

სულ 100 ქულა

დრამის, კინოსა და თოჯინების თეატრის  მსახიობის სპეციალობის  საკურსო/ წინა
სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებით პროექტში (სპექტაკლში)
შექმნილი მხატვრული სახის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1 დრამის, კინოსა და თოჯინების თეატრის მსახიობის ოსტატობა
(ძირითადი ელემენტების ფლობა) 55 ქულა

1.1. მხატვრული სახის გახსნის უნარი და სცენური ორგანულობა 10
1.2. თოჯინების ტარების ოსტატობა 10

1.3.
წარმოსახვისა და გარდასახვის უნარი, სასცენო გმირის
შესაფერისი  გრძნობათა ბუნება და ემოციურობა 10

1.4. თოჯინასთან და პარტნიორთან   ურთიერთობის უნარი 10
1.5. სპექტაკლის და როლის ტემპო–რიტმის შეგრძნება 5

1.6.
სცენური გმირის ლოგიკით მოქმედების უნარი
(გამჭოლი მოქმედება, ზეამოცანა)

5

1.7. იმპროვიზაციის უნარი 5
2. მეტყველების კულტურა და ვოკალი 30 ქულა
2.1. გამართული სასცენო მეტყველება 10
2.2. ხმის მოდულირების და იმიტაციის უნარი 10
2.3. რეგულარული ხმა და სუნთქვა 5
2.4. ვოკალური მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5
3. პლასტიკა 15 ქულა
3.1. სივრცეში კოორდინირება 10
3.2. ქორეოგრაფიული მონაცემები შეესაბამება მოთხოვნებს 5

სულ: 100 ქულა



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. #75 და # 76 - სანდრო ახმეტელის სახელობის აუდიტორია;
2. კოტე მახარაძის სახელობის აუდიტორია ;
3. # 57 - ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის აუდიტორია ;
4. # 007- თოჯინების მინი–თეატრი (უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი);
5. აუდიტორიები # 7, 11, 31, 32,  44 , 45, 46, 54, 55, 56, 59, 72, 74, 77, 78, 78ა,

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 – სრული პროფესორი
2. ვასილ კიკნაძე – სრული პროფესორი
3. ქანთარია ალექსანდრე – სრული პროფესორი; ხელოვნების დამსახურებული

მოღვაწე
4. შალუტაშვილი გიორგი – სრული პროფესორი
5. ენუქიძე ანდრო – ასოცირებული პროფესორი
6. მებუკე კირა – ასოცირებული პროფესორი
7. მრევლიშვილი ალექსანდრე – ასოცირებული პროფესორი ; სახალხო არტისტი;
8. სიხარულიძე გიორგი – ასოცირებული პროფესორი
9. ხვთისიაშვილი დიმიტრი – ასოცირებული პროფესორი
10. ნემსაძე სოსო – ასოცირებული პროფესორი
11. თოდაძე გოგი – ასოცირებული პროფესორი; ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე
12. კვირკველია მანანა – ასოცირებული პროფესორი
13. გაჩეჩილაძე მაია – ასოცირებული პროფესორი
14. ხარატიშვილი მარინა – ასოცირებული პროფესორი
15. ფოფხაძე იური – ასოცირებული პროფესორი
16. ჯიქური ნუგზარ – ასოცირებული პროფესორი; საქართვ. დამს. არტისტი
ღირსების ორდენის კავალერი
17. რევიშვილი ავთანდილ – ასოცირებული პროფესორი;  ;
ღირსების ორდენის კავალერი
18. ყურაშვილი ბიჭიკო – ასოცირებული პროფესორი; საქართვ. დამს. არტისტი
ღირსების ორდენის კავალერი
19. ბანეთიშვილი ყაზბეგ – ასოცირებული პროფესორი; ღირსების ორდენის

კავალერი
20. ბერიკაშვილი მანანა – ასოცირებული პროფესორი



21. გიორგი ცქიტიშვილი – ასოცირებული პოროფესორი
22. ირა დემეტრაძე – ასოცირებული პოროფესორი
23. მაია კიკნაძე – ასოცირებული პოროფესორი
24. ლიპარტიანი ნინო – ასისტენტ-პროფესორი
25. კორძაძე თინათინი – ასისტენტ-პროფესორი
26. საღარაძე გურამი – სპეციალისტი; სახალხო არტისტი
27. ფურცელაძე კონსტანტინე – სპეციალისტი
28. წულუკიძე ზაზა – სპეციალისტი
29. სხირტლაძე შოთა – სპეციალისტი; დამსახურებული არტისტი
30. ლასხიშვილი თამილა – სპეციალისტი; დამსახურებული არტისტი
31. ჭოხონელიძე თამარი – სპეციალისტი; სახელმწ. პრემიის ლაურეატი
32. ჯანგირაშვილი გელა – სპეციალისტი
33. ჩიტაია ნატო – სპეციალისტი
34. სარჩიმელიძე გივი – სპეციალისტი
35. შენგელაია არიადნა – სპეციალისტი
36. გოგაძე გიგა – სპეციალისტი
37. ლიპარტიანი მაია – სპეციალისტი
38. კალანდაძე ილია – მასწავლებელი, საერთ. კონკ.ლაურეატი;
39. პატარიძე გალინა – მასწავლებელი; დამსახურებული არტისტი
40. წულუკიძე ზეინაბი – მასწავლებელი
41. ქუთათელაძე ეკატერინე – მასწავლებელი
42. მაღლაკელიძე მზია – მასწავლებელი; დამსახურებული არტისტი
43. ლალი ცერცვაძე – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
44. ბადრი   ცხადაძე - ფილოლოგიის  მეცნიერებათა   დოქტორი
45. ნინო ქავთარია – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
46. ქეთევან  ტრაპაიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის   დოქტორი
47. მანანა  მაჩაბელი - მასწავლებელი, საქართველოს   დამსახურებული არტისტი
48. გულიკო  ჯავაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
49. ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
50. გოჩა  მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
51. ქეთევან  ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
52. გვანცა  ღვინჯილია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
53. სვანიძე გიორგი – მასწავლებელი
54. დიღმელაშვილი ნატალია – მასწავლებელი
55. დიხამიძე ციური – მასწავლებელი
56. ჩოგოვაძე დოდო – მასწავლებელი
57. კანდელაკი ვლადიმერი – მასწავლებელი
58. მოსიძე ვლადიმერი – მასწავლებელი
59. ჩივაძე თინა – მასწავლებელი
60. ბაკურაძე ეკატერინე – მასწავლებელი
61. წიწრიაშვილი გიორგი – მასწავლებელი
62. გივი წერეთელი – მასწავლებელი
63. შალიკაშვილი დავითი – ასისტენტი
64. ქანთარია გიორგი – ასისტენტი
65. ნათენაძე სტანისლავ – ასისტენტი
66. გოგიძე კახა – ასისტენტი



67. ბუთხუზი გულნარა – ასისტენტი
68. ხუციშვილი ივანე – ასისტენტი
69. ხიზანიშვილი თამარი – ასისტენტი
70. ქათამაშვილი თინათინი – ასისტენტი
71. ჯუღელი ვახტანგი – ასისტენტი
72. ბეგლარიშვილი ზურაბი – ასისტენტი
73. მღებრიშვილი დავით – ასისტენტი
74. ჟღენტი იზოლდა – ასისტენტი
75. ბერაძე აზა – მასწავლებელი
76. მუნჯიშვილი თამარი – ასისტენტი
77. ტაბუცაძე ხათუნა – ასისტენტი
78. კიკაბიძე სოფიო – ასისტენტი
79. ჩიქოვანი თამარი – კონცერტმეისტერი
80. ჩოთირიძე თამარი – კონცერტმეისტერი
81. საყვარელიძე თამარი – კონცერტმეისტერი
82. ხომერიკი-დარჯანია მარინე – კონცერტმეისტერი
83. ლელაშვილი კირა – კონცერტმეისტერი
84. ფარცხალაძე ირინა – კონცერტმეისტერი
85. გულიაშვილი ნინო – აკომპანიატორი
86. რამიშვილი ლია – აკომპანიატორი
87. სტარიკოვსკაია ტატიანა – აკომპანიატორი
88. შავშიშვილი მანანა – აკომპანიატორი
89. 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“.
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:

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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

2. რეჟისურა (თეატრის რეჟისორი)

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: 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,
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: წელიწადში
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.
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 .



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
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.
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
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
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
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.
„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.

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.

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.
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:
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
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:

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 ,,არადამაკმაყოფილებელი”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ

დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,სრულიად არადამაკლმაყოფილებელი”, 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 შემოქმედებითი პროექტი – სპექტაკლი.

გამოცდის 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.

საკურსო/ წინა სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი
პროექტის (სპექტაკლი) შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1 კონცეფცია: იდეურ–შინაარსობრივი მხარე 50
1.1. იდეურობა და შინაარსის სრულყოფილება 20
1.2. აქტუალურობა 10
1.3. კონცეფციის ორიგინალობა 10
1.4. ფინალის (გადაწყვეტის) სრულყოფილება 5
1.5. კონცეპტუალური დასაბუთებულობა 5
2. ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30
2.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

2.2.
გამოყენებული დეკორციების (ესკიზი, კონსტრუქცია,
რეკვიზიტი, კოსტუმი, სხვა ვიზუალური მასალა)
მრავალფეროვნება

5

2.3. მუსიკალური გაფორმება 5
2.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 10



3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1. სცენოგრაფიული ნიუანსები: განათების,
აკუსტიკის, მიზანსცენების, ავანსცენის ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

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. # 75 და 76 – სანდრო ახმეტელის სახელობის აუდიტორია;
2. 44–ე აუდიტორა;
3. 54-ე 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.

თეატრის რეჟისურის საბაკალავრო  პროგრამის სწავლებას უზრუნველყოფენ:

1. მარგველაშვილი გიორგი - სრული პროფესორი
2. ქანთარია ალექსანდრე - სრული პროფესორი
3. ვარსიმაშვილი ავთანდილი - სრული პროფესორი
4. ვასილ კიკნაძე – სრული პროფესორი
5. თამარ ბოკუჩავა – სრული პროფესორი
6. ზვიად დოლიძე – სრული პროფესორი
7. კიტია გიორგი - ასოცირებული პროფესორი
8. წულაძე ლევან - ასოცირებული პროფესორი
9. გიორგი ცქიტიშვილი – ასოცირებული პოროფესორი
10. ნინო სანადირაძე – ასოცირებული   პროფესორი
11. მაია გოშაძე – ასოცირებული პოროფესორი
12. 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. სარჩიმელიძე გივი - სპეციალისტი; ხელოვნებათმცოდნეობის დამსახურებული

მოღვაწე
26. აფხაზავა გიორგი - ასისტენტი
27. ჯუღელი ვახტანგი - ასისტენტი
28. კუპრავა თეიმურაზი - ასისტენტი
29. ნიკოლავა ვახტანგ - ასისტენტი
30. შატაკიშვილი რევაზი - ასისტენტი
31. გივი წერეთელი – მასწავლებელი

პროგრამის განხორციელება ხელშეწყობილია, აგრეთვე, სათანადო კომპეტენციის მქონე
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით.
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
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);

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

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.



3. ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფი

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: 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
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.
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;
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.
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
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
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
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
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 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.
 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
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.
- 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.

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

,,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 _ 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
71-80 C კარგი

61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,არადამაკმაყოფილებელი”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ

დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,სრულიად არადამაკლმაყოფილებელი”, 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 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;
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.

ა. თეორიული ხასიათის მცირეფორმატიანი ესეს შეფასების სქემა:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
შესაძლო ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. სტილის დაცვა 10
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 30
2.2. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 10
2.3. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 10
3. პრეზენტაბელურობა 20
3.1. პრეზენტაციის არსებობა 10
3.2. მეტყველების კულტურა 10

სულ: 100



ბ. საშემსრულებლო პრაქტიკულ – შემოქმედებითი პროექტის შეფასების სქემა:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30
1.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

1.2.
გამოყენებული სცენური საშუალებები
(რეკვიზიტი, ბუტაფორია) მრავალფეროვნება

5

1.3.
სცენის კულტურა (კოსტუმი, არტისტიზმი,
მხატვრული გაფორმება)

5

1.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა10
2. საშემსრულებლო ხელოვნება 50
2.1. რეჟისურა, ცეკვის კომპოზიციური გადაწყვეტა 20
2.2. ქორეოგრაფიული მიგნებები 10
2.3. ნომრის თემისა და იდეის შერჩევა 10
2.4. სიახლე, ორიგინალობა 5
2.5. მუსიკალური მასალისა და ლექსიკის შერჩევა 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.

ქორეოგრაფიული ნიუანსები: განათების,
სცენური კომპოზიციის და საშემსრულებლო
ნაწილის
ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

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

ლაუზ (რეზო) ჭანიშვილი - სრული  პროფესორი, საქართველოს ხელოვნების
დამსახურებული მოღვაწე, ღირსების ორდენის    კავალერი, ., მსოფლიო და საერთაშორისო
ფესტივალების ლაურეატი

ბიჭიკო   ყურაშვილი - ასოცირებული  პროფესორი, საქართველოს დამსახურებული
არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი,  .

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

ყაზბეგ  ბანეთიშვილი -ასოცირებული  პროფესორი, ღირსების ორდენის კავალერი,.
მაია  კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის .
ანანო  სამსონაძე - ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის .
გიორგი  კიტია - ასოცირებული პროფესორი,  .
კირა მებუკე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს  დამსახურებული

არტისტი .
ია  ლორთქიფანიძე - ასისტენტ პროფესორი
ეკატერინე  გელიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ლევან  ალიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ბადრი   ცხადაძე - ფილოლოგიის  მეცნიერებათა   დოქტორი
ქეთევან  ტრაპაიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის .
ლარისა ჩხეიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის .
მანანა  მაჩაბელი - მეცნიერებათა ., საქართველოს დამსახურებული არტისტი
გულიკო  ჯავაშვილი - მეცნიერებათა .
ლალი ოსეფაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის .
გოჩა  მსხილაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა    დოქტორი
ქეთევან  ელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა    დოქტორი
გვანცა  ღვინჯილია -ხელოვნებათმცოდნეობის .
თენგიზ  გაჩეჩილაძე –მასწავლებელი
ლარისა  გაჩეჩილაძე –მასწავლებელი
ტატიანა ბახტაძე - მასწავლებელი, ღირსების მედლის  კავალერი
ალა  პოლოვიკოვა - მასწავლებელი
ნატალია  თევზაძე - მასწავლებელი
ვიქტორია სამსონაძე - მასწავლებელი
ნინო  იაკობიძე - მასწავლებელი
ნინო  დონდოლაძე - მასწავლებელი
აზა     ბერაძე - მასწავლებელი
თამარ  ცაგარელი - მასწავლებელი
თამაზ  ავალიშვილი - მასწავლებელი
გიორგი   ალიმბარაშვილი - ასისტენტი
ნინო  დარახველიძე - ასისტენტი
ხათუნა   ტაბუცაძე - ასისტენტი
ანა  ღვინიაშვილი - ასისტენტი
თამარ   მუნჯიშვილი - ასისტენტი
სოფიო  კიკაბიძე - ასისტენტი
ბელა     ნოზაძე - ასისტენტი



ლელა  ვარძელაშვილი - კონცერტმეისტერი
თეა  ბარნაბიშვილი - კონცერტმეისტერი
ნათია  ჯავახიშვილი - კონცერტმეისტერი
ზურაბ  დალაქიშვილი - აკომპანიატორი
ლევან  აივაზაშვილი -აკომპანიატორი
ნოდარ   გულაღაშვილი - აკომპანიატორი
ვახტანგ  ბოკელავაძე - აკომპანიატორი
ივანე   ხაჩიძე - აკომპანიატორი
გიორგი   ირემაშვილი - აკომპანიატორი
ფირუზ    ბექაური - 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.

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.

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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.



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.



4. ქართული ხალხური და საეკლესიო მუსიკა

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: 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.

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).

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
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).
,,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



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.

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,
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.

 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.

,,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.



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 _ 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
71-80 C კარგი

61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:



41-50 FX ,,არადამაკმაყოფილებელი”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ
დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება

0-40 F ,,სრულიად არადამაკლმაყოფილებელი”, 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;
- 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

კოორდინირება) შეესაბამება მოთხოვნებს.
8. მუსიკალური ჟანრის თავისებურბათა შეგრძნების უნარი

საკურსო/ წინა სადიპლომო და საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი
პროექტის (პროგრამის საკონცერტო შესრულება) შეფასება ხდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:



# კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30
1.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

1.2.
გამოყენებული სცენური საშუალებები
(მრავალფეროვნება 5

1.3.
სცენის კულტურა (კოსტუმი, არტისტიზმი, მხატვრული
გაფორმება)

5

1.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 10
2. საშემსრულებლო ხელოვნება 50
2.1. დირიჟორის (ლოტბარის) მანუალური ტექნიკის  ფლობა 20

2.2.
საგუნდო კოლექტივის  ვოკალურ-საგუნდო
ტექნიკის ფლობა

10

2.3.

აღმოსავლეთ და  დასავლეთ საქართველოს ხალხური
სიმღერებისა და საგალობლების
განაწილების პროპორციულობა, ჟანრულ-თემატური
შერჩევა

10

2.4. სიახლე, ორიგინალობა 5
2.5. მუსიკალური მასალისა და ლექსიკის შერჩევა 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
პრეზენტაციის ორგანიზება, რეჟისურა,
ორიგინალობა, სიახლე

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

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
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
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
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 - სრული პროფესორი, საქართველოს სახალხო არტისტი,ღირსების
ორდენის კავალერი

ბადრი   თოიძე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სახალხო არტისტი,
ღირსების ორდენის კავალერი

ავთანდილ რევიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ღირსების ორდენის კავალერი
ნინო   სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი



მაია  კიკნაძე - ასოცირებული  პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის .
ეკატერინე  ხუცოშვილი - ასისტენტ  პროფესორი
მაია მიქაბერიძე - ასისტენტ პროფესორი
ბადრი  ტუღუში - ასისტენტ  პროფესორი
ბადრი   ცხადაძე - ფილოლოგიის  მეცნიერებათა   დოქტორი
ქეთევან  ტრაპაიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
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
ნატალია ბუკია - მასწავლებელი
მამუკა   ბოგვერაძე - მასწავლებელი
ნანი მამულაშვილი - მასწავლებელი
ლელა ნოზაძე - მასწავლებელი
შორენა თამარაშვილი - მასწავლებელი
ვარლამ  ქუტიძე - მასწავლებელი
თეა         დუმბაძე - მასწავლებელი
მერი     კინწურაშვილი - მასწავლებელი
თამარ    სანაძე - მასწავლებელი
ლია ყანჩაშვილი -გოგოლაშვილი - მასწავლებელი
ლეილა ასლანიძე - მასწავლებელი
ილია      კალანდაძე - მასწავლებელი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი
თინათინ  ჩივაძე - მასწავლებელი
თამარ ცაგარელი - მასწავლებელი
თამაზ  ავალიშვილი - მასწავლებელი
მარინე   იაშვილი - კონცერტმეისტერი
მანანა  ხაჯალია - კონცერტმეისტერი
მარინე   ქუჩულორია - კონცერტმეისტერი
მედეა      ჭირაქაძე - შარაბიძე - კონცერტმეისტერი
თამარ  ბახტაძე - კონცერტმეისტერი
ნანა     ზარქუა - ასისტენტი
ნინო  მამალაძე - ასისტენტი
ეკატერინე   გაგნიძე - ასისტენტი
ლელა  ურუშაძე - ასისტენტი
ეთერ   მიშელაძე - ასისტენტი

მაგდა    ოღრაპიშვილი - ასისტენტი
ნინო  ბიბილური - ასისტენტი
ირინე   სალარიძე - ასისტენტი
ცირა გოგელია - ასისტენტი



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.

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.

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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.



მაგისტრატურის აკადემიური საფეხური

1. მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მსახიობის საშემსრულებლო
ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა
1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი.
1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
მსახიობის, თეატრის რეჟისურის, თეატრმცოდნეობის ან მენეჯმენტის
(პრიორიტეტულად – სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით. დაზუსტებით:
კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებელი, შემოქმედებითი უნარები და
ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი. სასურველია ჰუმანიტარული განათლება,
ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი ეტაპისათვის აუცილებელი პროგრამის
კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს მაგისტრანტს
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე დროს, შესაძლებელია,
მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო) სპეციალობის ბაკალავრები,
მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი გამოცდის ჩაბარების შედეგად
გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ თეატრალური ხელოვნების სფეროში.
სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით მხატვრული შემოქმედებისა და აზროვნებისადმი, რომლებიც
გამოავლენენ მსახიობის პროფესიისათვის აუცილებელ საშემსრულებლო -
შემოქმედებით ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის შემოქმედებითი ხედვისა და
ინტერპრეტაციის უნარს.
პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელები: ასოცირებული  პროფესორი დ. ანდღულაძე და ასოცირებული
პროფესორი  მ.ხარატიშვილი



პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა – მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო 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 საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და
პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური
ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური არტისტი, რომელიც უზრუნველყოფს თეატრალური
შემოქმედებითი პროდუქციის (როლი, მხატვრული სახე, პერფორმანსი) შექმნას და მის
შემდგომ რეალიზაციას – შემოქმედებითი იდეიდან – დამთავრებული სანახაობრივ-
კონცეპტუალური წარმოდგენით, რაც  შეადგენს სრულ შემოქმედებით - საწარმოო
ციკლს: იდეა, ლიტერატურულ-დრამატურგიული პირველწყარო - პიესა, სარეპეტიციო
პერიოდი, მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტა, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია
და ა.შ.
მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)
სამაგისტრო პროგრამის მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია
ერთგვარი სინთეზი თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს,
პრინციპულად აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან თავად მსახიობის, არტისტის
პროფესია საკუთარ არსში შეიცავს როგორც მხატვრულ, ასევე წარმოსახვით აზროვნებას.
ამ პროფესიის ადამიანი, უპირველეს ყოვლისა, კარგად უნდა ხედავდეს მის თვალწინ
განვითარებულ მოვლენებს, მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს. იგი უნდა
გრძნობდეს საზოგადოების განწყობას, მის წინაშე მდგარ პრობლემებს. მას უნდა შეეძლოს
ამა თუ იმ მოვლენის სიღრმისეული გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში
წვდომა. მხოლოდ ამ უნარის წყალობით შეძლებს პროფესიონალი არტისტი იმ
სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო პრობლემისა თუ სატკივარის დანახვას,
რომლის თაობაზეც, მის მიერ განსახიერებული სცენური/კინემატოგრაფიული სახის
მეშვეობით შეძლებს ადამიანებთან, მაყურებელთან საუბარს. აქედან გამომდინარე, მის
მიერ შესრულებულ როლს, წარმოდგენას ექნება მკაფიოდ გამოკვეთილი სათქმელი,
რომელშიც გაცხადდება ჯერ თავად მსახიობის, როგორც ხელოვანის, და შემდეგ -
რეჟისორის, როგორც მოქალაქისა და ხელოვანის პოზიცია. ასეთ შემთხვევაში, მსახიობის
მიერ შექმნილ როლს, მხატვრულ სახეს ექნება აშკარად გამოხატული კონცეპტუალური
გადაწყვეტა, რაც ასე მნიშვნელოვანია XXI საუკუნის სათეატრო ხელოვნებაში.
შესაბამისად,

პროგრამის მიზანია:
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა. თეატრალური ხელოვნების სფეროში
ისეთი მსახიობის/არტისტის, რომელიც მეტად მგრძნობიარედ რეაგირებს მის ირგვლივ
განვითარებულ მოვლენებსა თუ მიმდინარე პროცესებზე. მას კარგად ესმის, თუ რა
აწუხებს საზოგადოებას და სწორედ ამ სატკივარზე ესაუბრება თავისი შემოქმედებით.
ამასთან, მას შესწევს უნარი საკუთარი სათქმელი მკაფიოდ, მაყურებლისთვის  გასაგებად
გამოხატოს როლის/მხატვრული სახის კონცეპტუალურ გადაწყვეტა-გააზრებაში. გარდა



ამისა, დღევანდელი არტისტი ფართოდ ერუდირებული, ინფორმირებული უნდა იყოს.
იგი, გარდა სოციალურ-პოლიტიკური საკითხებისა, კარგად უნდა იცნობდეს
ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას, თეატრალური ხელოვნების აწმყოსა და ისტორიას,
ზოგადად, კაცობრიობისა და თავისი ქვეყნის ისტორიას, დრამის თეორიასა და სხვ.
ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი,
ინდივიდუალური ხელწერით აღბეჭდილი მხატვრული სახეების (როლი) შექმნა, სადაც
გამოჩნდება სცენური სახეებით აზროვნების უნარი. მომავალი მაგისტრი შეძლებს
ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების მიღწევას. მას შეეძლება
ამა თუ იმ ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი და სხვა) პერსონაჟების
ორიგინალური ინტერპრეტაციის შემოთავაზება.
სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.
ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების სფეროში
და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (სპექტაკლი, სანახაობა,
პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი ფინანსური
ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ მაგისტრატურის
დონეზე ხდება).
ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ
სამაგისტრო საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი
პედაგოგიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა
მაგისტრს შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“
სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას
თეატრალურ ხელოვნებაში, როგორც პროფესიონალი მსახიობის, ასევე – თეატრალური
ხელოვნების პრაქტიკოს - პედაგოგის პროფილით. მომავალმა თეატრალური
ხელოვნების მაგისტრებმა თავი უნდა მოსინჯონ თეორიულ ანალიზსა და კვლევებში.
შეძლონ აქტუალური თემისა და კონცეფციის შერჩევა, ძიების სწორად წარმართვა,
პროფესიული ანალიზი, თეატრის სოციოლოგიური ანალიტიკის გააზრება და მისი
შედეგების პრაქტიკული ხორცსესხმა. წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის
დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ  შემოთავაზებული პროფესიული მიგნებები
შეიძლება განხორციელდეს როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს
სადოქტორო კვლევის საგანი. პროგრამა მით უფრო აქტუალურია, რადგან
დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე შეიმჩნევა მსახიობების მხრივ თეორიისადმი ზერელე
დამოკიდებულება.
პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამის
კურსდამთავრებული მომავალში განახორციელებს მსახიობის საშემსრულებლო
ხელოვნების სწავლებას ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურსა თუ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში. შესაბამისად, ის საკუთარ წვლილს შეიტანს
თეატრალური ხელოვნებისა და საშემსრულებლო დარგის განვითარებაში.



აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროგრამის მიზანია თეატრალური ხელოვნების
მაგისტრის, მსახიობის ოსტატობის პედაგოგის მომზადება - როგორც შემოქმედებითი
პედაგოგიკის სწავლების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის.
მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის კურსდამთავრებული მიიღებს უახლეს
თეორიულ და კვლევაზე დაფუძნებულ ღრმა სისტემურ ცოდნას, დაეუფლება მსახიობის
ოსტატობის პედაგოგიკისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს, ასევე
მომიჯნავე სფეროების: თოჯინების/მარიონეტების თეატრის, პანტომიმის თეატრის,
მუსიკალური თეატრის მსახიობის სპეციფიკას.
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს ექნება სათანადო ცოდნა, თუ როგორ
ასწავლოს როგორც უმაღლეს სახელოვნებო (თეატრალური პროფილის)
სასწავლებლებში, ასევე კოლეჯებში, სტუდიებში, სკოლებში, - მიუხედავად იმისა, თუ რა
დონის კონტინგენტთან იქნება სამუშაო. მან უნდა გაითვალისწინოს სტუდენტთა ან
მოსწავლეთა ასაკი, მათი ფსიქოლოგია, უნდა ასწავლოს მსახიობის ხელოვნება - მისი
ანბანიდან დაწყებული - ამ პროფესიის ყველა ნიუანსით: როლის პერსპექტივაში აგების
ხელოვნება, ამოცანებთან ტექსტის შეფარდების, ქვეტექსტის ხელოვნება, საერთო
ჩანაფიქრის სრულყოფისათვის მსახიობის გამომსახველობითი არსენალის (ხმა, მიმიკა,
პლასტიკა, პაუზა და სხვა) სრულად გამოყენება, დრამატურგიული თუ
ლიტერატურული პირველწყაროს, პიესის ანალიზი.
რამდენედაც მის მომავალ შეგირდთა კონტინგენტი სხვადასხვა ადამიანებისაგან
(მოსწავლეებისაგან) შედგება (როგორც წესი, ეს კონტინგენტი არასოდეს არა არის
სტაბილური და ერთნაირი შესაძლებლობების მქონე), და ყველა ჯგუფი თუ  ჯგუფის
ყველა წევრი, მუდამ განსხვავდება განათლების დონით, მსოფლმხედველობით,
ტემპერამენტით, პიროვნული თვისებებით, აღზრდით, გემოვნებით და აქედან
გამომდინარე ცოდნის მიღების უნარით, მსახიობის ოსტატობის პედაგოგს უნდა ჰქონდეს
უნარი - ნებისმიერ, გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში, იმპროვიზაციულად
გაითვალისწინოს ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორი, თითოეული სტუდენტის
მონაცამები და მეცადინეობა ისე წარმართოს, რომ საერთო გაკვეთილი
ინდივიდუალურად გასაგები გახდეს ყველასთვის. შესაბამისად, მაგისტრს, როგორც
პედაგოგს უნდა გაცნობიერებული ჰქონდეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება: მსახიობის
ხელოვნების უმთავრესი სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ის, სახის შექმნის
პროცესში, ერთსადაიმავე დროს არის მასალაც, ინსტრუმენტიც და შემსრულებელიც. ეს
მონაცემები ყველა ინდივიდში განსხვავებულია; თეატრალური ხელოვნება კი
კოლექტიური ხელოვნებაა და ამ ინდივიდების ერთ ანსამბლურ ერთეულად
ჩამოყალიბებისათვის საჭიროა პედაგოგს ჰქონდეს თითოულ მათგანთან
დამოუკიდებელი მიდგომა. მან, სიტუაციიდან გამომდინარე, მუშაობის პროცესშივე
უნდა მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილება, შეცვალოს ამა თუ იმ ინდივიდთან
მუშაობის ხერხები, ისე, რომ არ დაირღვეს სხვების ჯგუფური შემოქმედებითი
მთლიანობა და ამავე დროს, შენარჩუნებულ იქნას თითოეული მათგანის
ინდივიდუალური სახე.
ამდენად, პრაქტიკოსი არტისტისა და პედაგოგის წარმატებული საქმიანობა
შეუძლებელია ახალი საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. თეატრალური
ხელოვნების განვითარება და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი
ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია
თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების
კვლევას. პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს
ახალს, კრიტიკულად აფასებს კანონებად აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი



ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ
თეორიას.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში
გამოცდას.
“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით
დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი
განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის
სათანადო დონით. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია,
წინამორბედისა და მის ფარგლებში მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების
ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს
ხელს.
სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული
კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია
მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების
საფუძველზე, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის მაღალი კლასის
პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის სასწავლო
თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა
თეატრში, თეატრალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი შემოქმედებითი მუშაობის
ნებისმიერ ეტაპზე.
ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-
კვლევით პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი
(მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი,
მოწვეული პედაგოგ-მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს
საშუალება ექნება თავისი უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით,
წარმართოს ძიების   პროცესი. ოსტატ-შეგირდის   ურთიერთობა საშუალებას იძლევა
შეიქმნას ერთგვარი შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.
გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო
ტრეინინგების, მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ
გაცვლითი პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია
დანერგილი. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე
საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.
რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია – სამაგისტრო პროგრამის “მსახიობის საშემსრულებლო
ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)” თეორიული მონაკვეთის სწავლება



წარიმართება თეატრის ისტორიის სამი უმნიშვნელოვანესი ეპოქის _ ანტიკური,
აღორძინებისა და მოდერნული პერიოდის (რომელიც დღესაც განაგრძობს ფარულ
განვითარებას და მის უმთავრეს თვისებას წარმოადგენს ყალბი ფასეულობების მუდმივი
რევიზია და მარადიულ ღირებულებათა განახლება-თვითშენახვის პროცესი) თეატრის
სამსახიობო ხელოვნების ძირითადი ფორმების გააზრებას, მისი გენეზისის წარმოჩენას.
გაანალიზდება, თუ რა პრობლემების გადაწყვეტას მოითხოვს თანამედროვე რეალობა
თეატრალური ხელოვნებისაგან და რა სახის საშემსრულებლო ფორმებით ეხმიანება მას
მსახიობი.
გააზრებული იქნება მოდერნული პერიოდის გამორჩეული მოაზროვნეების _ ა.
შოპენჰაუერის, ფ. ნიცშეს, გასეტის კონცეფციების ზეგავლენა XX-ე საუკუნის სათეატრო
პროცესებზე. მაგისტრანტები გაეცნობიან კოკლენის ,,მსახიობის ხელოვნებას’’,
მოდერნული თეატრის ავტორთა სახელმძღვანელო შრომას, სადაც წარიმართა მსახიობის
მუსიკალური ხმის, პლასტიკის, საშემსრულებლო ტექნიკის ჰარმონია. გაანალიზდება გ.
კრეგის, ა. აპიას, ე. დალკროზისა და ვ. მეიერხოლდის ექსპერიმენტულ ძიებები
(,,მსახიობ-მარიონეტის თეორია’’). აგრეთვე ე. ვახტანგოვის, ა. თაიროვის, კ.
მარჯანიშვილისა და ა. ახმეტელის თეატრი-დღესასწაულის, გროტესკული რეალიზმისა
და მოდერნული პოლიტიკური თეატრის პროტაგონისტ-მსახიობთა საშემსრულებლო
ფორმები.
მსახიობ-მაყურებლის ურთიერთობა შეისწავლება ეროვნული სცენის კორიფეების _ ვ.
აბაშიძის, ლ. მესხიშვილის, უ. ჩხეიძის მაგალითებზე. სტუდენტი გაიაზრებს, რა
ფასეულობებს ამკვიდრებდა მათი საშემსრულებლო ხელოვნება (სცენური სახის
აზრობრივი პარტიტურა და საშემსრულებლო ფორმები) და რატომ იყო მაყურებლის
რეაქცია ასეთი მძაფრი. აღნიშნულ ნიშან-თვისებათა გათვალისწინებით გაანალიზდება
თანამედროვე მსახიობთა საშემსრულებლო ფორმები თუ რეჟისორ-პედაგოგთა
მიღწევები ეროვნული საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების პროცესში.
რამდენადაც მსახიობის ხელოვნება თამაშის ფორმით არსებული მხატვრული
აზროვნებაა, იგი უმთავრესი ეროვნული თუ მასშტაბური პრობლემების
მოგვარებისათვის მებრძოლი, აუცილებელი ინფორმაციის გადაცემისა თუ მინიშნების
საშუალებად მოიაზრება. ამ მხრივ რეპეტიცია რეჟისორის მიერ შესატყვისი სასცენო
ქმედების გამოსახვის მიკვლევაა, მსახიობთა საშემსრულებლო ფორმების მოძიებისა და
დადგენის, პარტნიორთა შორის ურთიერთშეთანხმების პროცესია, რომელიც მოიცავს
ნაწარმოების ანალიზს, იდეის წარმოჩენასა და მის მოდელირებას.
სამაგისტრო სწავლების პრაქტიკულ პროცესში განხორციელდება შექსპირული და
თანამედროვე დრამატურგიის ნიმუშთა ინტერპრეტაცია. შესაბამისად, გააზრებული
იქნება ყველაზე წარმატებული შექსპირული დადგმების რეჟისორულ კონცეფციები და
მსახიობთა აზრობრივ პარტიტურასა თუ საშემსრულებლო ხერხებს, ჩამოყალიბდება
ინდივიდუალური კონცეფციები _ სპექტაკლისა თუ კონკრეტული როლის თაობაზე.
Gგაანალიზდება, რა სახის ღირებულებათა გამო იქცა შექსპირი (რომლის
დრამატურგიულ აზროვნებაშიც  განთავსდა წარსულის თეატრალური მიღწევები და
ახალი თეატრალური ფორმების მოკარნახედ მოგვევლინა) ქართული თეატრისათვის
ეროვნულ დრამატურგად. პრაქტიკული მუშაობის პარალელურადვე შეისწავლება
მიმეტური და ანტიმიმეტური თეატრის მსახიობთა აღზრდის ორ მთავარ შრომა: კ.
სტანისლავსკის ,,სისტემა’’ და ბ. ბრეხტის ,,ეპიკური დრამის თეორია’’. სწორედ ამ ორი
თეატრალური ესთეტიკის ადაპტად თანამედროვე ქართულ თეატრში განხილული
იქნება რამდენიმე წამყვანი ოსტატის რეჟისურა.



განხორციელდება ანალიტიკური ნაშრომი თანამედროვე მსახიობის ახალი
საშემსრულებლო ფორმების მოძიება-გააზრების, პედაგოგიკის თაობაზე. აღნიშნულ
პროცესში ჩართული იქნება მთელი სამაგისტრო ჯგუფი, ხოლო კვლევის ძირითადი
ტენდენციების განმსაზღვრელი იქნება თანამედროვე ქართული რეჟისურის
შემოქმედებით-პედაგოგიური ძიებები და თითოეული მაგისტრანტის მიგნებები.
ამრიგად, სწავლების თეორიული მონაკვეთი პრაქტიკული მოღვაწეობის პროცესში
გადამოწმდება, წარმოქმნილი პრობლემები და ხარვეზები თეორიული სწავლებისას
კორექტირდება. შესაბამისად, თეორიულ-პრაქტიკული მოღვაწეობა წარიმართება
სინქრონულ რეჟიმში. პროგრამის მიზანია მსახიობისათვის ლოგიკური პროფესიული
აზროვნების გაღრმავება, საშემსრულებლო კულტურის ამაღლება და დახვეწა,
თანამედროვე პრობლემებისა თუ მოარული თეატრალური ტენდენციების
გათვალისწინებით როლის აზრობრივი პარტიტურის მოძიებისათვის სწორი
ორიენტირის ჩამოყალიბება, სამეცნიერო-კვლევითი ან თეორიული მოღვაწეობისათვის
აუცილებელი უნარ-ჩვევების მოწესრიგება.

ამასთან ერთად, “მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი
მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.
4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.
2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს
სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის
წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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
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 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, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას
ავლენს დასმულ საკითხთან.
• კვლევის 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,
მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ
წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი
საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.
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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
13. ელექტრონული სწავლება ((E-learning) – ეს მეთოდი 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.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი
ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის



ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის
უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;

დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;

ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის
პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი
დონე;

ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა. დარგის ცოდნა და გაცნობიერება
მაგისტრი აღჭურვილია თეატრალური ხელოვნების, კერძოდ – მსახიობის, არტისტის
პროფესიისთვის აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს,
პირველ რიგში, თეატრალურ სივრცეში თუ ზოგადად კულტურაში მიმდინარე
პროცესებზე დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას შეუძლია თავისუფლად
აწარმოოს მსახიობის ხელოვნებისათვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები;
სრულყოფილად იცის სათეატრო ხელოვნების თეორიული თუ პრაქტიკულ-
შემოქმედებითი საფუძვლები, ისტორია, მიმდინარეობები და შესაძლებლობა აქვს,
სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას აქვს შესასწავლი დარგობრივი სფეროს,
მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა. მაგისტრს გააჩნია დარგობრივი
სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის სრულად ფლობს პროფესიულ
სპეციფიკურ მეთოდებს.

ბ. დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
თეორიული საფუძველი და ოსტატთან მსახიობის ოსტატობაში  მუშაობის შედეგად
მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები მაგისტრს
შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს პრაქტიკოს არტისტად, პედაგოგად
ან თეატრის მენეჯერად; როგორც პროფესიონალმა მსახიობმა და პედაგოგმა, იცის, რა
პრინციპებით წარუძღვეს, როლის/მხატვრული სახის შექმნისა და წარმოების პროცესს
მის საწყის თუ ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ
მოახდინოს საკუთარი შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული
მიზნის დასახვისა და მის მისაღწევად სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი
მოქმედებს დამოუკიდებლად, ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე.
ფლობს დარგისათვის სპეციფიურ მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

გ. არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი



პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში როლზე მუშაობის
დროს შეძენილი უნარები მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და წარმატებით
მოახერხოს შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით ჯგუფთან,
რეჟისორთან, კოლეგა მსახიობებთან ურთიერთობა; ექსპლიკაციის შექმნა, პროექტის
შედგენა და მის განხორციელებაში ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის მხატვრული
სახის  შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე; სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა,
მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები;
ხელეწიფება დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა.
გამოიტანოს სათანადო დასკვნები.

დ. კომუნიკაციის უნარი
მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ როლზე მუშაობის პროცესში
შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან პროფესიული ურთიერთობების
დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და
ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის
ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების შესაძლებლობები. მაგისტრს
აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ პროფესიონალი არტისტის სპეციალობაში,
არამედ თეატრის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და
ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ
ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და
თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-
დაფიქსირება.
აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):
კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას.
შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ,
პროფესიულ თემებზე საუბარი.
კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ
წაკითხვა.
წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).
საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

ე. სწავლის უნარი
მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად
გაიაზროს მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის
ქმედით ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის
დანარჩენი წევრების კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით,
დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და



განახორციელოს ღონისძიებები საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი
განვითარებისათვის.
აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის
შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.
ვ. ღირებულებები
აქვს არსებულ მძაფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები/ კურსდამთავრებულის კომპეტენცია
ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
• ახალი იდეების გენერირების უნარი
• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
• ჯგუფში მუშაობის უნარი
• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და  დიალოგის უნარი
• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი



• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები
• ლიტერატურული ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი) ორიგინალური,
თვითმყოფადი გააზრება-ინტერპრეტაციისა და მისი შესაბამისი სცენური ადაპტაციის
უნარი.
• სპექტაკლის შემადგენელი ყველა კომპონენტის (დრამატურგია, სარეჟისორო და
სამსახიობო ხელოვნება, სცენოგრაფია, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია, სასცენო
მოძრაობა, მხატვრული განათება და სხვა) ორგანული ურთიერთშერწყმისა და
თითოეული მათგანის სათანადო, აუცილებელი აზრობრივი თუ მხატვრული
დატვირთვის, ფუნქციის გააზრებული ცოდნა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის ერთი
საერთო მიზნისა თუ ჩანაფიქრისათვის დამორჩილება-დაქვემდებარების უნარი.
• გამართული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური
აზროვნების უნარი.
• დრამატურგთან, რეჟისორთან, მსახიობებთან, მხატვართან, კომპოზიტორთან,
ქორეოგრაფთან, გამნათებელთან თუ ხმის რეჟისორთან გამართულად მუშაობის ცოდნა.
• მხატვრული სახის/როლის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესის
სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• სათეატრო წარმოდგენის მხატვრული, იდეური მთლიანობის შექმნა-შეთხზვის
ცოდნა.
• მსახიობის პროფესიის ყოველი ასპექტისა თუ მეთოდის, ხერხის სიღრმისეული
ცოდნა.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• თავისი თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების სტუდენტებისათვის
გადაცემის უნარი. როგორც პედაგოგი შეძლებს მომავალ მსახიობებთან და
რეჟისორებთან მუშაობას, სრული ან ასოცირებული პროფესორის ასისტენტობას.
• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი.
• მხატვრული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი.
• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული
მუშაობის უნარი.
• როლის, როგორც სინთეზური ხელოვნების ნაწარმოების შექმნა-შეთხზვის უნარი.
• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური
პროცესების სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• პედაგოგიური მოღვაწეობის უნარი.
• აკადემიური პერსონალის ასისტენტირების უნარი.
• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი
უნარ-ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე
(დოქტორანტურა) სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო.



დასაქმების სფერო: სწავლის დასრულების შემდეგ, ”მსახიობის საშემსრულებლო
ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ
მაგისტრს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია
კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი
საქმიანობა თეატრალური საშემსრულებლო ხელოვნების – მსახიობის/არტისტის
ამპლუით - ნებისმიერ დარგში (დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის, თოჯინური,
მარიონეტების თეატრები). თეატრალური მენეჯერის  მიმართულებით. ამასთან,
მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა შესაბამისი პროფილით საბაკალავრო
აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში.
მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და
კერძო სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით
უმაღლეს სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს
თეატრის სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის საქმეში;
აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი ჯგუფების
ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და თეატრალური ხელოვნების
სხვადასხვა დარგების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები
სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული, კურსი და სხვ.)
შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის (შემოქმედებითი პროექტი – სპექტაკლი, სანახაობრივი პროექტი,
პერფორმანსი) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:
• მსახიობის ოსტატობა – 15 კრედიტი + საკურსო შემოქმედებითი პროექტი – 5
კრედიტი = 20 კრედიტი
• მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების ფორმები -5
• დრამის თეორია – 5 კრედიტი.
• XX საუკუნის მსოფლიო თეატრი - 5 კრედიტი.
• XX საუკუნის სათეატრო სცენოგრაფია – 5

------------------------
სულ 40 კრედიტი.

სპეცკურსები:
• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.
• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------
სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:
• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.
• საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი (სპექტაკლი/როლი) - 20 კრედიტი.

--------------------------



სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:
• კულტურის მენეჯმენტი– 5
• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5
• ინფორმატიკა – 5

--------------------------
სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:

• XX საუკუნის ფილოსოფია – 5
• პროფესიული წერა – 5
• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია - 5
• დრამატურგიული ანალიზი – 5
• სასცენო სივრცის ათვისება – 5
• სოციოლოგია

--------------------------
სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:
1. თოჯინების თეატრის სპეციფიკა
2. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა
3. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა
4. ერთი მსახიობის თეატრი
5. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა
6. ეპიკური თეატრი
7. აბსურდის თეატრი
8. ინტელექტუალური დრამა
9. სათეატრო ანთროპოლოგია
10. სასცენო მეტყველება
საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ერთაქტიან სპექტაკლში
მხატვრული სახის/როლის შექმნას მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული სამაგისტრო
პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შედეგად
გამომუშავებული შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და მათივე მიერ
არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ. „ფანდრაიზინგი“).
ამ როლის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო აკადემიურ-შემოქმედებითი
კომისიის, ასევე თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების მიერ. ამ
პროდუქციაზე შემდგომი შემოქმედებით-საწარმოო კონტრაქტის გაფორმების მიზნით.

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:
1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში მოქმედი
სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება # 3 05.01.2007 – სწორება # 785 – 21.09.2009) შესაბამისად:



დადებითი შეფასებები:
A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
C კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებები:
FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.
F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

2. პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი  ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:
„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიწერით ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი # 5
– იხ. ქვემოთ).

1. საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით .

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების, ვიზუალური
მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100



programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(mxatvruli saxe/roli) Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30

1.1.
სამსახიობო შემოქმედებითი მონაცემები:
მეტყველება, დიქცია, ხმის ტემბრი, დიაპაზონი,
სიმძლავრე

10

1.2.
ტემპო–რიტმის, მუსიკალური ტაქტის, სუნთქვითი
რეგულაციების ფლობა და წარმოჩენის უნარები

5

1.3. ვოკალური მონაცემები და პლასტიკა 5

1.4.
სტილისა და ესთეტიკური სტანდარტების
დაცვა

10

2. პროფესიული ოსტატობის მხარე 50
2.1. საშემსრულებლო  ოსტატობის სრულყოფილება 20
2.2. არტისტიზმი 10
2.3. შექმნილი სახის ორიგინალობა 10
2.4. იმპროვიზაციის უნარი 5
2.5. მხატვრული გარდასახვის უნარი 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
პროფესიული ნიუანსები: საკუთარი მხატვრული სახის,
კოსტუმის, სასცენო კომპონენტებისა და საერთო
სანახაობრივი მოცემულობის ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

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  ვიდეომასალის ჩვენებას,
როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლებისა და
თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ
ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
„მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“
სამაგისტრო 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 – atc - 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:

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:

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

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

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

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

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

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

2. დრამის რეჟისურა (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.1.საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: დრამის რეჟისურა (თეორიისა და
პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა
1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი.
1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
რეჟისურის, სამსახიობო თეატრმცოდნეობის ან მენეჯმენტის (პრიორიტეტულად –
სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით. დაზუსტებით: კონკურსის მონაწილეს
უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი
აკადემიური მაჩვენებელი, შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი.
სასურველია ჰუმანიტარული განათლება, ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი
ეტაპისათვის აუცილებელი პროგრამის კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა,
რაც გაუადვილებს მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე
დროს, შესაძლებელია, მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო)
სპეციალობის ბაკალავრები, მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი
გამოცდის ჩაბარების შედეგად გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ თეატრალური
ხელოვნების სფეროში.
სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით მხატვრული აზროვნებისადმი, რომლებიც გამოავლენენ რეჟისორის
პროფესიისათვის აუცილებელ ორგანიზატორულ ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის
ანალიტიკური ხედვის უნარს.
პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელები: პროფესორი ა. ვარსიმაშვილი და ასოცირებული პროფესორი
გ. ცქიტიშვილი;



პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა – დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი) სამაგისტრო 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 „დრამის რეჟისურის
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს
თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს
პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დამდგმელი რეჟისორი, რომელიც
უზრუნველყოფს თეატრალური შემოქმედებითი პროდუქციის (სპექტაკლი, სანახაობა,
პერფორმანსი) შექმნას და მის შემდგომ რეალიზაციას – შემოქმედებითი იდეიდან –
დამთავრებული სანახაობრივ-კონცეპტუალური წარმოდგენით, რაც  შეადგენს სრულ
შემოქმედებით - საწარმოო ციკლს: იდეა, ლიტერატურულ-დრამატურგიული
პირველწყარო - პიესა, სარეპეტიციო პერიოდი, მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტა,
მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია და ა.შ.
მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო პროგრამის
მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია ერთგვარი სინთეზი
თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს, პრინციპულად
აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან თავად დამდგმელი რეჟისორის პროფესია
საკუთარ არსში შეიცავს ანალიტიკურ აზროვნებას. ამ პროფესიის ადამიანი, უპირველეს
ყოვლისა, კარგად უნდა ხედავდეს მის თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს, მიმდინარე
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს. იგი უნდა გრძნობდეს საზოგადოების განწყობას,
მის წინაშე მდგარ პრობლემებს. მას უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ მოვლენის სიღრმისეული
გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში წვდომა. მხოლოდ ამ უნარის წყალობით
შეძლებს რეჟისორი იმ სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო პრობლემისა თუ
სატკივარის დანახვას, რომლის თაობაზეც, მის მიერ დადგმული სპექტაკლის მეშვეობით
შეძლებს ადამიანებთან, მაყურებელთან საუბარს. აქედან გამომდინარე, დადგმულ
წარმოდგენას ექნება მკაფიოდ გამოკვეთილი სათქმელი, რომელშიც გაცხადდება
რეჟისორის, როგორც მოქალაქისა და ხელოვანის პოზიცია. ასეთ შემთხვევაში, მის მიერ
შეთხზულ, შექმნილ სპექტაკლს ექნება აშკარად გამოხატული კონცეპტუალური
გადაწყვეტა, რაც ასე მნიშვნელოვანია XXI საუკუნის სათეატრო ხელოვნებაში.
შესაბამისად,

პროგრამის მიზანია:
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა. თეატრალური ხელოვნების სფეროში

ისეთი დამდგმელი რეჟისორის, რომელიც მეტად მგრძნობიარედ რეაგირებს მის
ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსა თუ მიმდინარე პროცესებზე. მას კარგად ესმის, თუ
რა აწუხებს საზოგადოებას და სწორედ ამ სატკივარზე ესაუბრება თავისი შემოქმედებით.
ამასთან, მას შესწევს უნარი საკუთარი სათქმელი მკაფიოდ, მაყურებლისთვის  გასაგებად
გამოხატოს სპექტაკლის კონცეპტუალურ გადაწყვეტა-გააზრებაში. გარდა ამისა,
დღევანდელი დამდგმელი რეჟისორი ფართოდ ერუდირებული, ინფორმირებული უნდა
იყოს. იგი, გარდა სოციალურ-პოლიტიკური საკითხებისა, კარგად უნდა იცნობდეს
ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას, ხელოვნების ყველა დარგის აწმყოსა და ისტორიას,
ზოგადად, კაცობრიობისა და თავისი ქვეყნის ისტორიას, დრამის თეორიასა და სხვას.



ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი,
ინდივიდუალური ხელწერით აღბეჭდილი მხატვრული ნაწარმოების (სპექტაკლი)
შექმნა, რომელშიც გამოჩნდება სცენური სახეებით აზროვნების უნარი. მომავალი
რეჟისორი შეძლებს ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების
მიღწევას. მას შეეძლება ამა თუ იმ ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი და
სხვა) ორიგინალური ინტერპრეტაციის შემოთავაზება.
სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.
ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების სფეროში
და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (სპექტაკლი, სანახაობა,
პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი ფინანსური
ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ მაგისტრატურის
დონეზე ხდება).
ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ
სამაგისტრო საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი
პედაგოგიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა
მაგისტრს შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამა მიზნად
ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას თეატრალურ ხელოვნებაში, როგორც
დამდგმელი რეჟისორის ასევე – თეატრალური ხელოვნების პრაქტიკოს - ანალიტიკოსის
პროფილით. მომავალმა თეატრალური  ხელოვნების მაგისტრებმა თავი უნდა მოსინჯონ
თეორიულ ანალიზსა და კვლევებში. შეძლონ აქტუალური თემისა და კონცეფციის
შერჩევა, ძიების სწორად წარმართვა, პროფესიული ანალიზი, თეატრის სოციოლოგიური
ანალიტიკის გააზრება და მისი შედეგების პრაქტიკული ხორცსესხმა. წარმოდგენილი
სამაგისტრო პროგრამის დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ  შემოთავაზებული
პროფესიული მიგნებები შეიძლება განხორციელდეს როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში,
ასევე გახდეს სადოქტორო კვლევის საგანი. პროგრამა მით უფრო აქტუალურია, რადგან
დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე შეიმჩნევა რეჟისორების მხრივ თეორიისადმი
ზერელე დამოკიდებულება.
პრაქტიკოსი თეატრალური რეჟისორის წარმატებული საქმიანობა შეუძლებელია ახალი
საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. თეატრალური ხელოვნების
განვითარება და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი
ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია
თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების
კვლევას. პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს
ახალს, კრიტიკულად აფასებს კანონებად აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი
ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ
თეორიას.



ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში
გამოცდას.
“დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამის
კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და
სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის სათანადო დონით. ამდენად,
შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია, წინამორბედისა და მის ფარგლებში
მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა
და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.
სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული
კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია
მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების
საფუძველზე, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის მაღალი კლასის
პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის სასწავლო
თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა
თეატრში, თეატრალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი შემოქმედებითი მუშაობის
ნებისმიერ ეტაპზე.
ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-
კვლევით პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი
(მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი,
მოწვეული პედაგოგ-მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს
საშუალება ექნება თავისი უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით,
წარმართოს ძიების   პროცესი. ოსტატ-შეგირდის   ურთიერთობა საშუალებას იძლევა
შეიქმნას ერთგვარი შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.
გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე
საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.
რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია – სამაგისტრო პროგრამის “დრამის რეჟისურა (თეორიისა და
პრაქტიკის ანალიზი)” თეორიული მონაკვეთის სწავლება წარიმართება თეატრის
ისტორიის სამი უმნიშვნელოვანესი ეპოქის _ ანტიკური, აღორძინებისა და მოდერნული
პერიოდის (რომელიც დღესაც განაგრძობს ფარულ განვითარებას და მის უმთავრეს
თვისებას წარმოადგენს ყალბი ფასეულობების მუდმივი რევიზია და მარადიულ



ღირებულებათა განახლება-თვითშენახვის პროცესი) თეატრის სარეჟისორო  ხელოვნების
ძირითადი ფორმების გააზრებას, მისი გენეზისის წარმოჩენას. გაანალიზდება, თუ რა
პრობლემების გადაწყვეტას მოითხოვს თანამედროვე რეალობა თეატრალური
ხელოვნებისაგან და რა სახის საშემსრულებლო ფორმებით ეხმიანება მას რეჟისორი.
გააზრებული იქნება მოდერნული პერიოდის გამორჩეული მოაზროვნეების _ ა.
შოპენჰაუერის, ფ. ნიცშეს, გასეტის კონცეფციების ზეგავლენა XX-ე საუკუნის სათეატრო
პროცესებზე. მაგისტრანტები გაეცნობიან კოკლენის ,,მსახიობის ხელოვნებას’’,
მოდერნული თეატრის ავტორთა სახელმძღვანელო შრომას, სადაც წარიმართა მსახიობის
მუსიკალური ხმის, პლასტიკის, საშემსრულებლო ტექნიკის ჰარმონია. გაანალიზდება გ.
კრეგის, ა. აპიას, ე. დალკროზისა და ვ. მეიერხოლდის ექსპერიმენტულ ძიებები
(,,მსახიობ-მარიონეტის თეორია’’). აგრეთვე ე. ვახტანგოვის, ა. თაიროვის, კ.
მარჯანიშვილისა და ა. ახმეტელის თეატრი-დღესასწაულის, გროტესკული რეალიზმისა
და მოდერნული პოლიტიკური თეატრის პროტაგონისტ-მსახიობთა საშემსრულებლო
ფორმები.
მსახიობ-მაყურებლის ურთიერთობა შეისწავლება ეროვნული სცენის კორიფეების _ ვ.
აბაშიძის, ლ. მესხიშვილის, უ. ჩხეიძის მაგალითებზე. სტუდენტი გაიაზრებს, რა
ფასეულობებს ამკვიდრებდა მათი საშემსრულებლო ხელოვნება (სცენური სახის
აზრობრივი პარტიტურა და საშემსრულებლო ფორმები) და რატომ იყო მაყურებლის
რეაქცია ასეთი მძაფრი. აღნიშნულ ნიშან-თვისებათა გათვალისწინებით გაანალიზდება
თანამედროვე მსახიობთა საშემსრულებლო ფორმები და რეჟისორ-პედაგოგთა მიღწევები
ეროვნული საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარების პროცესში.
რამდენადაც მსახიობის ხელოვნება თამაშის ფორმით არსებული მხატვრული
აზროვნებაა, იგი უმთავრესი ეროვნული თუ მასშტაბური პრობლემების
მოგვარებისათვის მებრძოლი, აუცილებელი ინფორმაციის გადაცემისა თუ მინიშნების
საშუალებად მოიაზრება. ამ მხრივ რეპეტიცია რეჟისორის მიერ შესატყვისი სასცენო
ქმედების გამოსახვის მიკვლევაა, მსახიობთა საშემსრულებლო ფორმების მოძიებისა და
დადგენის, პარტნიორთა შორის ურთიერთშეთანხმების პროცესია, რომელიც მოიცავს
ნაწარმოების ანალიზს, იდეის წარმოჩენასა და მის მოდელირებას.
სამაგისტრო სწავლების პრაქტიკულ პროცესში განხორციელდება შექსპირული და
თანამედროვე დრამატურგიის ნიმუშთა ინტერპრეტაცია. შესაბამისად, გააზრებული
იქნება ყველაზე წარმატებული შექსპირული დადგმების რეჟისორულ კონცეფციები და
მსახიობთა აზრობრივ პარტიტურასა თუ საშემსრულებლო ხერხებს, ჩამოყალიბდება
ინდივიდუალური კონცეფციები _ სპექტაკლისა თუ კონკრეტული როლის თაობაზე.
Gგაანალიზდება, რა სახის ღირებულებათა გამო იქცა შექსპირი (რომლის
დრამატურგიულ აზროვნებაშიც  განთავსდა წარსულის თეატრალური მიღწევები და
ახალი თეატრალური ფორმების მოკარნახედ მოგვევლინა) ქართული თეატრისათვის
ეროვნულ დრამატურგად. პრაქტიკული მუშაობის პარალელურადვე შეისწავლება
მიმეტური და ანტიმიმეტური თეატრის მსახიობთა აღზრდის ორ მთავარ შრომა: კ.
სტანისლავსკის ,,სისტემა’’ და ბ. ბრეხტის ,,ეპიკური დრამის თეორია’’. სწორედ ამ ორი
თეატრალური ესთეტიკის ადაპტად თანამედროვე ქართულ თეატრში განხილული
იქნება რამდენიმე წამყვანი ოსტატის რეჟისურა.
განხორციელდება ანალიტიკური ნაშრომი თანამედროვე რეჟისორისა და მსახიობის
ახალი შემოქმედებითი თუ საშემსრულებლო ფორმების მოძიება-გააზრების,
პედაგოგიკის თაობაზე. აღნიშნულ პროცესში ჩართული იქნება მთელი სამაგისტრო
ჯგუფი, ხოლო კვლევის ძირითადი ტენდენციების განმსაზღვრელი იქნება თანამედროვე



ქართული რეჟისურის შემოქმედებით-პედაგოგიური ძიებები და თითოეული
მაგისტრანტის მიგნებები.
ამრიგად, სწავლების თეორიული მონაკვეთი პრაქტიკული მოღვაწეობის პროცესში
გადამოწმდება, წარმოქმნილი პრობლემები და ხარვეზები თეორიული სწავლებისას
კორექტირდება. შესაბამისად, თეორიულ-პრაქტიკული მოღვაწეობა წარიმართება
სინქრონულ რეჟიმში. პროგრამის მიზანია დამდგმელი რეჟისორებისათვის ლოგიკური
პროფესიული აზროვნების გაღრმავება, შემოქმედებითი და საშემსრულებლო
კულტურის ამაღლება და დახვეწა, თანამედროვე პრობლემებისა თუ მოარული
თეატრალური ტენდენციების გათვალისწინებით სპექტაკლისა და როლის აზრობრივი
პარტიტურის მოძიებისათვის სწორი ორიენტირის ჩამოყალიბება, სამეცნიერო-კვლევითი
ან თეორიული მოღვაწეობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების მოწესრიგება.

ამასთან ერთად, “დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო
პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 პროცესში.

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



4. თანამშრომლობითი (ცოოპერატივე) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც
ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს
თავის თანაგუნდელს 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, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას

ავლენს დასმულ საკითხთან.
• კვლევის 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,
მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ



წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი
საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.

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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

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

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი – ზოგადი/ტრანსფერული
კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;



გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის
უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;
ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;
ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

დარგის ცოდნა და გაცნობიერება
მაგისტრი აღჭურვილია თეატრალური ხელოვნების დამდგმელი რეჟისორის
პროფესიისთვის აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს,
პირველ რიგში, თეატრალურ სივრცეში თუ ზოგადად კულტურაში მიმდინარე
პროცესებზე დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას შეუძლია თავისუფლად
აწარმოოს დრამის რეჟისურისთვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები;
სრულყოფილად იცის სათეატრო რეჟისურის თეორიული თუ პრაქტიკულ-
შემოქმედებითი საფუძვლები, ისტორია, მიმდინარეობები და შესაძლებლობა აქვს,
სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას აქვს შესასწავლი დარგობრივი სფეროს,
მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა. მაგისტრს გააჩნია დარგობრივი
სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის სრულად ფლობს პროფესიულ
სპეციფიკურ მეთოდებს.

დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
თეორიული საფუძველი და ოსტატთან დრამის რეჟისურაში  მუშაობის შედეგად
მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები მაგისტრს
შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს პრაქტიკოს დამდგმელ რეჟისორად,
პედაგოგად ან თეატრის მენეჯერად; როგორც დამდგმელმა რეჟისორმა და ლიდერმა,
იცის, რა პრინციპებით წარუძღვეს, სპექტაკლის შექმნისა და წარმოების პროცესს მის
საწყის თუ ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ მოახდინოს
საკუთარი შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია კომპლექსური
პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული მიზნის დასახვისა
და მის მისაღწევად სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი მოქმედებს
დამოუკიდებლად, ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე. ფლობს
დარგისათვის სპეციფიურ მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში სპექტაკლზე
მუშაობის დროს შეძენილი უნარები მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და
წარმატებით მოახერხოს შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით
ჯგუფთან, მსახიობებთან ურთიერთობა; ექსპლიკაციის შექმნა, პროექტის შედგენა და მის



განხორციელებაში ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის სპექტაკლის  შექმნის
საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე; სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა, მუსიკალური
გაფორმება, ქორეოგრაფთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები; ხელეწიფება
დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა. გამოიტანოს
სათანადო დასკვნები.

კომუნიკაციის უნარი
მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ სპექტაკლზე მუშაობის
პროცესში შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან პროფესიული
ურთიერთობების დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური
უნარ-ჩვევები და ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების
სტუდენტებისთვის ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების
შესაძლებლობები. მაგისტრს აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ დამდგმელი
რაჟისორის სპეციალობაში, არამედ თეატრის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის
თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ,
პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე
შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების
მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-დაფიქსირება.
აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):
კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას.
შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ,
პროფესიულ თემებზე საუბარი.
კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ
წაკითხვა.
წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).
საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

სწავლის უნარი
მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის
მოთხოვნები, ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია
პრობლემის გადაჭრა, გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია
დამოუკიდებლად, ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად,
საფუძვლიანად გაიაზროს მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-
გადალახვის ქმედით ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.
ჯგუფის დანარჩენი წევრების კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით,
დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და
განახორციელოს ღონისძიებები საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი
განვითარებისათვის.
აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის



შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები
აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები/ კურსდამთავრებულის კომპეტენცია
ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
• ახალი იდეების გენერირების უნარი
• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
• ჯგუფში მუშაობის უნარი
• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და  დიალოგის უნარი
• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი



დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

• ლიტერატურული ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი) ორიგინალური,
თვითმყოფადი გააზრება-ინტერპრეტაციისა და მისი შესაბამისი სცენური ადაპტაციის
უნარი.

• სპექტაკლის შემადგენელი ყველა კომპონენტის (დრამატურგია, სარეჟისორო და
სამსახიობო ხელოვნება, სცენოგრაფია, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია, სასცენო
მოძრაობა, მხატვრული განათება და სხვა) ორგანული ურთიერთშერწყმისა და
თითოეული მათგანისათვის სათანადო, აუცილებელი აზრობრივი თუ მხატვრული
დატვირთვის, ფუნქციის მინიჭების ცოდნა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის ერთი საერთო
მიზნისა თუ ჩანაფიქრისათვის დამორჩილება-დაქვემდებარების უნარი.

• გამართული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური
აზროვნების უნარი.

• დრამატურგთან, მსახიობთან, მხატვართან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან,
გამნათებელთან თუ ხმის რეჟისორთან გამართულად მუშაობის ცოდნა.

• სპექტაკლის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესის სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• სათეატრო წარმოდგენის მხატვრული, იდეური მთლიანობის შექმნა-შეთხზვის ცოდნა.
• რეჟისორის პროფესიის ყოველი ასპექტისა თუ მეთოდის, ხერხის სიღრმისეული ცოდნა.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• თავისი თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების სტუდენტებისათვის

გადაცემის უნარი. როგორც პედაგოგი შეძლებს მომავალ მსახიობებთან და
რეჟისორებთან მუშაობას, სრული ან ასოცირებული პროფესორის ასისტენტობას.

• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი.

• ანალიტიკური აზროვნების უნარი.
• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული

მუშაობის უნარი.
• სპექტაკლის, როგორც სინთეზური ხელოვნების ნაწარმოების შექმნა-შეთხზვის უნარი.
• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური

პროცესების სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• პედაგოგიური მოღვაწეობის უნარი.
• აკადემიური პერსონალის ასისტენტირების უნარი.
• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი უნარ-

ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა)
სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო.

დასაქმების სფეროები
სწავლის დასრულების შემდეგ, ”დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის
წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება



დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა თეატრალური
ხელოვნების რეჟისურის ნებისმიერ დარგში (დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის,
თოჯინური, მარიონეტების). მათ შორის: დრამატული თეატრის რეჟისურის,
მუსიკალური თეატრის რეჟისურის, პანტომიმის თეატრის რეჟისურის, თოჯინების თუ
მარიონეტების თეატრის რეჟისურის, თეატრალური მენეჯერის  მიმართულებით.
ამასთან, მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა შესაბამისი პროფილით
საბაკალავრო აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში.
მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და
კერძო სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით
უმაღლეს სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს
თეატრის სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის საქმეში;
აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი ჯგუფების
ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და თეატრალური ხელოვნების
სხვადასხვა დარგების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები
სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული, კურსი და სხვ.)
შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის (შემოქმედებითი პროექტი – სპექტაკლი, სანახაობრივი პროექტი,
პერფორმანსი) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:
• რეჟისორის ოსტატობა (პრაქტიკული რეჟისურა) – 20 კრედიტი + საკურსო

შემოქმედებითი პროექტი – 5 კრედიტი = 25 კრედიტი
• დრამის თეორია – 5 კრედიტი.
• რეჟისურის ისტორია - 5 კრედიტი.
• XX საუკუნის სათეატრო სცენოგრაფია – 5

------------------------
სულ 40 კრედიტი.

სპეცკურსები:
• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.
• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------
სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:
• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.
• საკვალიფიკაციო შემოქმედებითიი ნამუშევარი (სპექტაკლი) - 20 კრედიტი.

--------------------------
სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:



• კულტურის მენეჯმენტი – 5
• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5
• ინფორმატიკა – 5

--------------------------
სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:

• XX საუკუნის ფილოსოფია – 5
• პროფესიული წერა – 5
• ფსიქოანალიზი და განწყობის თეორია - 5
• დრამატურგიული ანალიზი – 5
• ხელოვნების ფსიქოლოგია – 5
• სიმბოლოს მხატვრული დიაპაზონი - 5

--------------------------
სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:
1. თოჯინების თეატრის სპეციფიკა
2. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა
3. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა
4. ერთი მსახიობის თეატრი
5. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა
6. ეპიკური თეატრი
7. აბსურდის თეატრი
8. ინტელექტუალური დრამა
9. სათეატრო ანთროპოლოგია
10. სასცენო მეტყველება

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ერთაქტიანი სპექტაკლის
დადგმას მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის ათვისების
შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შედეგად გამომუშავებული
შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და მათივე მიერ
არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ. „ფანდრაიზინგი“).
ამ სპექტაკლის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო აკადემიურ-შემოქმედებითი
კომისიის, ასევე თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების მიერ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:

1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში მოქმედი
სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება #3 05.01.2007 – სწორება #785 – 21.09.2009) შესაბამისად:

დადებითი შეფასებები:
A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;



B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
C კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებები:
FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.

F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

2. პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი  ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:
„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიწერით ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი #5
– იხ. ქვემოთ).

3. საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(speqtakli) Sefasebis sqema:



## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30
1.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

1.2.
გამოყენებული დეკორციების (ესკიზი, კონსტრუქცია,
რეკვიზიტი, კოსტუმი, სხვა ვიზუალური მასალა)
მრავალფეროვნება

5

1.3. მუსიკალური გაფორმება 5
1.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 10
2. კონცეფცია: იდეურ–შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. იდეურობა და შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. კონცეფციის ორიგინალობა 10
2.4. ფინალის (გადაწყვეტის) სრულყოფილება 5
2.5. კონცეპტუალური დასაბუთებულობა 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
სცენოგრაფიული ნიუანსები: განათების,
აკუსტიკის, მიზანსცენების, ავანსცენის
ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

„დრამის რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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 სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 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  ვიდეომასალის ჩვენებას,
როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლებისა და



თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ
ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:   „დრამის
რეჟისურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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
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:

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

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

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

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

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

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

3. მეტყველების კულტურა



(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მეტყველების კულტურა
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.

1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის  მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი.
1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
მსახიობის, თეატრის რეჟისურის, თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის,
ხელოვნებათმცოდნეობის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალურ მეცნიერებათა ან
მენეჯმენტის (პრიორიტეტულად – სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით.
დაზუსტებით: კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებელი,
შემოქმედებითი უნარები და ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი. სასურველია
ჰუმანიტარული განათლება, ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი ეტაპისათვის
აუცილებელი პროგრამის კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც
გაუადვილებს მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე
დროს, შესაძლებელია, მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო)
სპეციალობის ბაკალავრები, მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი
გამოცდის ჩაბარების შედეგად გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ თეატრალური
ხელოვნების სფეროში.
სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით მხატვრული შემოქმედებისა და აზროვნებისადმი, რომლებიც
გამოავლენენ მსახიობის პროფესიისათვის აუცილებელ საშემსრულებლო -
შემოქმედებით ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის შემოქმედებითი ხედვისა და
ინტერპრეტაციის უნარს.
პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მ. ბერიკაშვილი და
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თ.ვეფხვაძე

პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა



მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო 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  სამაგისტრო პროგრამა - „მეტყველების კულტურა
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ მიზნად ისახავს, მოამზადოს მაღალკვალიფიციური
პედაგოგები სასცენო მეტყველების, მეტყველების კულტურისა და საორატორო
ხელოვნების დარგში. მეტყველების კულტურა საერთო კულტურული დონის უტყუარი
მაჩვენებელია. ამდენად, იგი აუცილებელია ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისათვის,
მაგრამ საჯარო პროფესიათა ზოგიერთ სფეროებში, სადაც სიტყვა ერთ-ერთი მთავარი
გამომსახველობითი საშუალებაა, მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
Oორატორული ხელოვნების ფლობა პიროვნების ინტელექტისა და პროფესიონალიზმის
მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მჭევრმეტყველება ის აუცილებელი გამომსახველობითი
საშუალებაა, რომელმაც ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა უპირატესად განსაზღვროს ამა თუ
იმ პიროვნების პროფესიული თუ შემოქმედებითი კარიერა და პერსპექტიული ზრდა.
ყველაზე ბრძნული აზრიც კი ვერავითარ ზემოქმედებას მოახდენს მსმენელზე, თუ ის
წარმოითქმება დუნედ, მონოტონურად, არაგამომსახველად. სიტყვა არაფერია
აზროვნების გარეშე, ისევე, როგორც აზროვნება - მეტყველების გარეშე. შესაბამისად,
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სწორი მეტყველების კულტურის დამკვიდრება
საზოგადოებაში, ბრძოლა დღეს გამეფებულ პროვინციულ მეტყველებასთან, უხამსობასა
და კალკებთან, ლექსიკაში მოჭარბებულ ბარბარიზმებთან. მაგისტრანტები თეორიულად
და პრაქტიკულად დაეუფლებიან სწორი მეტყველების ჩამოყალიბებისათვის
აუცილებელ საკითხებს, ენათმეცნიერებისა და ლოგოპედია-დეფექტოლოგიის
საფუძვლებს. მათ შეეძლებათ მეტყველებაში არსებულ ნაკლოვანებათაA დანახვა,
დარღვევების გამოსწორება, სწორი ბგერის დაყენება-კორექცია. მეტყველების ტექნიკური
და შემოქმედებითი მხარის წარმართვა.
ამასთან, მნიშვნელოვანი დრო დაეთმობა მეტყველების კულტურისა და საორატორო
ხელოვნების შესწავლას, პრობლემური საკითხების ანალიზისა და კრიტიკიული
მსჯელობის  დაუფლებას, რაც განაპირობებს მაგისტრანტის სამეცნიერო კვლევის უნარ-
ჩვევებს, ასევე, მეტყველების კულტურასთან უშუალო კონტაქტში მყოფი ხელოვნებისა
და მეცნიერების სხვადასხვა დარგების ანალიტიკურ კვლევას, მაგისტრანტების
მომზადებას სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობისათვის
და მათთვის მაღალ აკადემიური სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის
უზრუნველყოფას.
მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ თეატრალური ხელოვნების, არამედ ფართო
შემოქმედებითი, სამეცნიერო თუ გამოყენებითი პროფესიების მასშტაბით.
მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო პროგრამის
მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია ერთგვარი სინთეზი
თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს, პრინციპულად
აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან საჯარო პროფესიათა უმრავლესობა (ისევე,
როგორც მსახიობის, არტისტის პროფესია) საკუთარ არსში შეიცავს ვერბალური თუ
არავერბალური კომუნიკაციის ხელოვნების აუცილებლობას, მხატვრულ და
ანალიტიკურ აზროვნებას. ამგვარი პროფესიის ადამიანები, უპირველეს ყოვლისა,



კარგად უნდა ხედავდნენ მათ თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს, მიმდინარე
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს. უნდა გრძნობდნენ საზოგადოების განწყობას, მის
წინაშე მდგარ პრობლემებს და უნდა შეეძლოთ ამა თუ იმ მოვლენის სიღრმისეული
გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში წვდომა და მათი ეფექტური გადმოცემა.
მხოლოდ ეფექტური გადმოცემისა და კომუნიკაციის უნარის მეშვეობით არის
შესაძლებელი ყველა სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო პრობლემისა თუ
სატკივარის წარმოჩენა, რომელთა  მოგვარებაც მნიშვნელოვანწილად მარტივდება
საკითხის დროულად, ლაკონურად, მიზანმიმართულად და შესაბამისი ემოციური
დატვირთვით დასმისა თუ ჩამოყალიბების შემდგომ. აქედან გამომდინარე,

პროგრამის მიზანია:
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა. თეატრალური ხელოვნების სფეროში
ისეთი პროფესიონალის, რომელიც მეტად მგრძნობიარედ რეაგირებს  ირგვლივ
განვითარებულ მოვლენებსა თუ მიმდინარე პროცესებზე. მას კარგად ესმის, თუ რა
აწუხებს საზოგადოებას და სწორედ ამ სატკივარზე ესაუბრება შესაბამისი ლექსიკით,
სტილისტიკითა და ემოციით. ამასთან, შესწევს უნარი საკუთარი სათქმელი მკაფიოდ,
ნებისმიერი აუდიტორიისთვის  გასაგებად და დამაჯერებლად გამოხატოს. ამასთანავე, ის
ფართოდ ერუდირებული, ინფორმირებული უნდა იყოს. გარდა სოციალურ-
პოლიტიკური თუ კულტურული მოვლენებისა, მაგისტრი კარგად უნდა იცნობდეს
ლოგიკის, ენათმეცნიერების, ფსიქოლოგიის – განწყობის თეორიის, სტილისტიკის,
ზოგადად, კაცობრიობისა და თავისი ქვეყნის ისტორიის, ლიტერატურის თეორიისა და
სხვ. საკითხებს.
ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი,
ინდივიდუალური ხელწერით აღბეჭდილი არტისტების (და არა მხოლოდ!) აღზრდა,
მათთვის სასცენო მეტყველების სწავლება, მხატვრული სახეების (როლი) შექმნის
პროცესში პერსონაჟთა სახასიათო მეტყველების მიღწევა, სადაც გამოჩნდება სცენური
სახეებით აზროვნებისა და მეტყველების უნარი. მაგისტრი შეძლებს მეტყველებაში
ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების მიღწევას. მას შეეძლება
ამა თუ იმ ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი და სხვა) პერსონაჟების
ორიგინალური ინტერპრეტაციის შემოთავაზება - მათთვის სახასიათო მეტყველების
საშუალებით.
სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.
ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების სფეროში
და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (სპექტაკლი, სანახაობა,
პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი ფინანსური
ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ მაგისტრატურის
დონეზე ხდება).
ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ
სამაგისტრო საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი
პედაგოგიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის



აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა
მაგისტრს შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა
მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას მეტყველების კლტურასა და
ორატორულ ხელოვნებაში, როგორც ზოგადად, მართლმეტყველებისა და
მჭევრმეტყველების, ასევე – მეტყველების კულტურისა და სასცენო მეტყველების
პრაქტიკოს - პედაგოგის პროფილით. მომავალმა თეატრალური  ხელოვნების
მაგისტრებმა თავი უნდა მოსინჯონ თეორიულ ანალიზსა და კვლევებში. შეძლონ
აქტუალური თემისა და კონცეფციის შერჩევა, ძიების სწორად წარმართვა, პროფესიული
ანალიზი, თეატრის სოციოლოგიური ანალიტიკის გააზრება და მისი შედეგების
პრაქტიკული ხორცსესხმა. წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის დაუფლებისას
მაგისტრანტის მიერ  შემოთავაზებული პროფესიული მიგნებები შეიძლება
განხორციელდეს როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს სადოქტორო კვლევის
საგანი. პროგრამა მით უფრო აქტუალურია, რადგან დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე
შეიმჩნევა მსახიობებისა თუ პრაქტიკულ-შემოქმედებითი და გამოყენებითი
პროფესიების წარმომადგენელთა მხრივ თეორიისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამის
კურსდამთავრებული მომავალში განახორციელებს მსახიობის საშემსრულებლო
ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი ასპექტის – სასცენო მეტყველებისა და ორატორული
ხელოვნების სწავლებას ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურსა თუ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში. შესაბამისად, ის საკუთარ წვლილს შეიტანს
თეატრალური ხელოვნებისა და საშემსრულებლო დარგის განვითარებაში.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროგრამის მიზანია თეატრალური ხელოვნების
მაგისტრის, მეტყველების კულტურისა და სასცენო მეტყველების პედაგოგის მომზადება -
როგორც შემოქმედებითი პედაგოგიკის სწავლების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისათვის. მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის კურსდამთავრებული
მიიღებს უახლეს თეორიულ და კვლევაზე დაფუძნებულ ღრმა სისტემურ ცოდნას,
დაეუფლება სასცენო მეტყველებისა და ორატორული ოსტატობის პედაგოგიკისთვის
დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს, ასევე მომიჯნავე სფეროების: ლოგიკის,
სტილისტიკის, საჯარო გამოსვლების, კამათის ხელოვნების სპეციფიკას.
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს ექნება სათანადო ცოდნა, თუ როგორ
ასწავლოს როგორც უმაღლეს სახელოვნებო (პრიორიტეტულად - თეატრალური და
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების პროფილის) სასწავლებლებში, ასევე კოლეჯებში,
სტუდიებში, სკოლებში, - მიუხედავად იმისა, თუ რა დონის კონტინგენტთან იქნება
სამუშაო. მან უნდა გაითვალისწინოს სტუდენტთა ან მოსწავლეთა ასაკი, მათი
ფსიქოლოგია, უნდა ასწავლოს მეტყველების ხელოვნება - მისი ანბანიდან დაწყებული -
ამ პროფესიის ყველა ნიუანსით: დიქცია, სწორმეტყველება, ლოგიკური მსჯელობა,
მეტყველების გამომსახველობითი არსენალის (ხმა, მიმიკა, პლასტიკა, პაუზა და სხვა)
სრულად გამოყენება, საჯარო კამათი, საჯარო გამოსვლების ანალიზი.
რამდენედაც მისი, როგორც პედაგოგის მომავალ შეგირდთა კონტინგენტი სხვადასხვა
ადამიანებისაგან (მოსწავლეებისაგან) შედგება (როგორც წესი, ეს კონტინგენტი არასოდეს
არა არის სტაბილური და ერთნაირი შესაძლებლობების მქონე), და ყველა ჯგუფი თუ
ჯგუფის ყველა წევრი, მუდამ განსხვავდება განათლების დონით, მსოფლმხედველობით,
ტემპერამენტით, პიროვნული თვისებებით, აღზრდით, გემოვნებით და, აქედან
გამომდინარე, ცოდნის მიღების უნარით, მეტყველების ოსტატობის პედაგოგს უნდა



ჰქონდეს უნარი - ნებისმიერ, გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში, იმპროვიზაციულად
გაითვალისწინოს ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორი, თითოეული სტუდენტის
მონაცამები და მეცადინეობა ისე წარმართოს, რომ საერთო გაკვეთილი
ინდივიდუალურად გასაგები გახდეს ყველასთვის. შესაბამისად, მაგისტრს, როგორც
პედაგოგს უნდა გაცნობიერებული ჰქონდეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება:
მეტყველების ხელოვნების უმთავრესი სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ის,
ერთსადაიმავე დროს, შეიცავს გრამატიკულ ნორმატივებს, მხატვრულ-
გამომსახველობით საშუალებებსა და ემოციას/ექსპრესიას/არტისტიზმს. ეს მონაცემები
ყველა ინდივიდში განსხვავებულია; ორატორული ხელოვნება კი სინთეზური
ხელოვნებაა და ამ კომპონენტების ერთ ჰარმონიულ ერთეულად ჩამოყალიბებისათვის
საჭიროა პედაგოგს ჰქონდეს თითოული მათგანის დახვეწაზე სკრუპულოზური
მუშაობის უნარი თუ პროფესიული მიდგომა. მან, სიტუაციიდან გამომდინარე, მუშაობის
პროცესშივე უნდა მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილება, შეცვალოს ამა თუ იმ
ინდივიდთან მუშაობის ხერხები, ისე, რომ არ დაირღვეს სხვების ჯგუფური
შემოქმედებითი მთლიანობა და ამავე დროს, მიღწევადი გახდეს საბოლოო შედეგი.
ამდენად, მეტყველების კულტურის პრაქტიკოსი პედაგოგის წარმატებული საქმიანობა
შეუძლებელია ახალი საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. ორატორული
ხელოვნების განვითარება და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი
ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია
თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების
კვლევას. პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს
ახალს, კრიტიკულად აფასებს კანონებად აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი
ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ
თეორიას.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში
გამოცდას.
“მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამის
კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და
სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის სათანადო დონით. ამდენად,
შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია, წინამორბედისა და მის ფარგლებში
მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა
და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.
სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული
კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია
მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების
საფუძველზე, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის მაღალი კლასის
პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის სასწავლო
თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა
თეატრში, თეატრალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი შემოქმედებითი მუშაობის
ნებისმიერ ეტაპზე.
ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-



კვლევით პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი
(მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი,
მოწვეული პედაგოგ-მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს
საშუალება ექნება თავისი უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით,
წარმართოს ძიების   პროცესი. ოსტატ-შეგირდის ურთიერთობა საშუალებას იძლევა
შეიქმნას ერთგვარი შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.
გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე
საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.
რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია

“მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამის
განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.

2. ჯგუფური (collobrative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 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 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 studey) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად
შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას

ავლენს დასმულ საკითხთან.
• კვლევის 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,
მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ
წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი
საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.

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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

13. ელექტრონული სწავლება (E-ლეარნინგ) – ეს მეთოდი 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.



პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის
უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;
ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;
ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:
დარგის ცოდნა და გაცნობიერება

მაგისტრი აღჭურვილია თეატრალური ხელოვნების, კერძოდ – მსახიობის, არტისტის
სასცენო მეტყველებისა და ორატორული ხელოვნებისათვის აუცილებელი სიღრმისეული
თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს, პირველ რიგში, თეატრალურ სივრცეში თუ
ზოგადად კულტურაში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისთვის და მათ
გასაანალიზებლად; მას შეუძლია თავისუფლად აწარმოოს მსახიობის ორატორული
ხელოვნებისათვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები; სრულყოფილად იცის
ორატორული ხელოვნების თეორიული თუ პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საფუძვლები,
ისტორია, მიმდინარეობები და შესაძლებლობა აქვს, სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა;
მას აქვს შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის
ცოდნა. მაგისტრს გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული
ცოდნა. ის სრულად ფლობს პროფესიულ სპეციფიკურ მეთოდებს.

დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
თეორიული საფუძველი და ოსტატთან მსახიობის სასცენო მეტყველების ოსტატობაში

მუშაობის შედეგად მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-
ჩვევები მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს მეტყველების
კულტურის პრაქტიკოს პედაგოგად ან თეატრის მენეჯერად; როგორც პროფესიონალმა
მსახიობმა და პედაგოგმა, იცის, რა პრინციპებით წარუძღვეს სასცენო-სახასიათო
მეტყველების შედეგად როლის/მხატვრული სახის შექმნისა და წარმოების პროცესს მის



საწყის თუ ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ მოახდინოს
საკუთარი შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია კომპლექსური
პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული მიზნის დასახვისა
და მის მისაღწევად სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი მოქმედებს
დამოუკიდებლად, ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე. ფლობს
დარგისათვის სპეციფიურ მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში შეძენილი უნარები
მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და წარმატებით მოახერხოს შემოქმედებითი
პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით ჯგუფთან, რეჟისორთან, მსახიობებთან
ურთიერთობა; ექსპლიკაციის შექმნა, პროექტის შედგენა და მის განხორციელებაში
ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის სასცენო მეტყველების საშუალებით მხატვრული
სახის  შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე; სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა,
მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები;
ხელეწიფება დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა.
გამოიტანოს სათანადო დასკვნები.

კომუნიკაციის უნარი
მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ მუშაობის პროცესში
შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან პროფესიული ურთიერთობების
დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და
ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის
ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების შესაძლებლობები. მაგისტრს
აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ ორატორული ხელოვნებისა და სასცენო
მეტყველების სპეციალობაში, არამედ, მსახიობის ოსტატობაში, თეატრის თეორიასა და
ისტორიაში, მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიებში. იცის და
თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს;
აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის
გარეშე შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და თავისი მოსაზრებისა თუ
შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-დაფიქსირება.
აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):
კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას.
შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ,
პროფესიულ თემებზე საუბარი.
კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ
წაკითხვა.
წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).
საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.



სწავლის უნარი
მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად
გაიაზროს მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის
ქმედით ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის
დანარჩენი წევრების კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით,
დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და
განახორციელოს ღონისძიებები საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი
განვითარებისათვის.
აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის
შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები
აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები/ კურსდამთავრებულის კომპეტენცია

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი



• ახალი იდეების გენერირების უნარი
• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
• ჯგუფში მუშაობის უნარი
• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და  დიალოგის უნარი
• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

• აქვს საორატორო ხელოვნებისა და სასცენო მეტყველების საფუძვლების ცოდნა
• იცნობს თეატრის ისტორიას, თეორიას, ტერმინებსა და ცნებებს
• ფლობს საფუძვლიან ცოდნას სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებში
• აქვს კონკრეტული ლიტერატურის საფუძველზე პრობლემის განზოგადებულ და

განვითარებად ასპექტში დანახვის უნარი
• იცის შემოქმედებითი პედაგოგიკის ტრადიციული მეთოდიკა და მეთოდოლოგია და

ავითარებს მათ
• შაქვს ეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების უნარი საკუთარი და/ან

მომიჯნავე  დისციპლინებთან მიმართებაში
• შეუძლია წაიკითხოს საბაკალავრო დონეზე სასცენო მეტყველების და მხატვრული

კითხვის კურსი
• შეუძლია იმუშაოს უმაღლეს სასწავლებლებსა და კოლეჯებში მეტყველების კულტურის

პედაგოგად
• შეუძლია ტელე და რადიო გადაცემების პროფესიულ დონეზე წაყვანა
• შეუძლია საკვლევი შრომების, სამეცნიერო სტატიების, რეფერატების და ა.შ.

რედაქტირება, რეცენზირება, საექსპერტო კვალიფიციური შეფასება
• შეუძლია სამეცნიერი-კვლევით და პედაგოგიურ მუშაობისას წარმოქმნილ პრობლემათა

იდენტიფიცირება და გადაჭრა
• შეუძლია მიღებული ცოდნის ადეკვატურად გამოყენება, საკუთარი მოსაზრებების

საჯაროდ  დაცვა და არგუმენტირებული დასაბუთება
• შეუძლია ბიბლიოგრაფიული მუშაობა, თანამედროვე  ტექნოლოგიების სრული სპექტრის

გამოყენება
• შეუძლია წაიკითხოს საბაკალავრო დონეზე უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში მსახიობის ოსტატობისა და რეჟისურის მიმართულებით სასცენო
მეტყველების და მხატვრული კითხვის კურსი

• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი



• თავისი თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების სტუდენტებისათვის
გადაცემის უნარი

• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი

• მხატვრული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი
• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული

მუშაობის უნარი
• სასცენო მეტყველების მეშვეობით როლის, როგორც სინთეზური ხელოვნების

ნაწარმოების შექმნა-შეთხზვის უნარი
• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური

პროცესების სიღრმისეული ცოდნა
• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი უნარ-

ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა)
სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო

დასაქმების სფეროები

სწავლის დასრულების შემდეგ, ”მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის
წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება
დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა თეატრალური
საშემსრულებლო ხელოვნების – სასცენო მეტყველებისა და ორატორული ხელოვნების
პედაგოგის ამპლუით - ნებისმიერ დარგში (დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის,
თოჯინური, მარიონეტების თეატრები). ამასთან, მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის
წარმართვა შესაბამისი პროფილით საბაკალავრო აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში. შეუძლია უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში წარუძღვეს ყველა საჯარო პროფესიის სპეციალობებზე მეტყველების
კულტურისა და საორატორო ხელოვნების კურსს. სასერთიფიკატო გამოცდის ჩაბარებისა
და შესაბამისი პედაგოგიური კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეუძლია იმუშაოს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებსა და პროფესიულ კოლეჯებში მეტყველების
კულტურის პედაგოგად. Aსევე შეუძლია იმუშაოს ტელე და რადიო კომპანიებში
მეტყველების კულტურის კონსულტანტად, პროფესიულ და სამოყვარულო თეატრებში -
სასცენო მეტყველების პედაგოგად. შეუძლია იმუშაოს სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებში შესაბამისი მიმართულებით.
მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და
კერძო სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით
უმაღლეს სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს
თეატრის სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის საქმეში;
აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი ჯგუფების
ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და თეატრალური ხელოვნების
სხვადასხვა დარგების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები



სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით (იხ. ქვემოთ) გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული,
კურსი და სხვ.) შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება,
საკვალიფიკაციო ნაშრომის (მხატვრული სახე/როლი შემოქმედებით პროექტში –
სპექტაკლი (ეტიუდები), სანახაობრივი პროექტი, პერფორმანსი) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:
• სასცენო მეტყველების თეორია და პრაქტიკა – 15 კრედიტი + საკურსო შემოქმედებითი

პროექტი – 5 კრედიტი = 20 კრედიტი
• რიტორიკა – 5 კრედიტი.
• ორატორული ხელოვნება – 5 კრედიტი.
• ქართული ენისა და ლიტერატურის ანალიზი - 5 კრედიტი.
• დრამატურგიული ანალიზი – 5

------------------------
სულ 40 კრედიტი.

სპეცკურსები:
• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.
• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------
სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:
• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.
• საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი (მხატვრული სახე/როლი) - 20 კრედიტი.

--------------------------
სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:

• კულტურის მენეჯმენტი – 5
• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5
• ინფორმატიკა – 5

--------------------------
სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:
• სიმბოლოს მხატვრული დიაპაზონი - 5
• XX საუკუნის ფილოსოფია – 5
• პროფესიული წერა – 5
• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია - 5
• რეჟისურის საფუძვლები – 5
• სოციოლოგია– 5

--------------------------



სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:
1. თოჯინების თეატრის სპეციფიკა
2. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა
3. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა
4. ერთი მსახიობის თეატრი
5. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა
6. ეპიკური თეატრი
7. აბსურდის თეატრი
8. ინტელექტუალური დრამა
9. სათეატრო ანთროპოლოგია
10. სიმბოლოლოგია

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ერთაქტიან სპექტაკლში
მხატვრული სახის/როლის შექმნას მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული სამაგისტრო
პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შედეგად
გამომუშავებული შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და მათივე მიერ
არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ. „ფანდრაიზინგი“).
ამ როლის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო აკადემიურ-შემოქმედებითი
კომისიის, ასევე თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების მიერ. ამ
პროდუქციაზე შემდგომი შემოქმედებით-საწარმოო კონტრაქტის გაფორმების მიზნით.
შეფასების კრიტერიუმები იხ. ქვემოთ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:

1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში მოქმედი
სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება #3 05.01.2007 – სწორება #785 – 21.09.2009) შესაბამისად:

დადებითი შეფასებები:
A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
ჩ კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებები:
FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.

F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

2. პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი  ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:



„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიწერით ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი #5 –
იხ. ქვემოთ).

3. საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით.

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე5

1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების
დაცვა

10

2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(mxatvruli saxe/roli) Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30

1.1.
სამსახიობო შემოქმედებითი მონაცემები:
მეტყველება, დიქცია, ხმის ტემბრი, დიაპაზონი,
სიმძლავრე

10

1.2.
ტემპო–რიტმის, მუსიკალური ტაქტის, სუნთქვითი
რეგულაციების ფლობა და წარმოჩენის უნარები

5

1.3. ვოკალური მონაცემები და პლასტიკა 5
1.4. სტილისა და ესთეტიკური სტანდარტების 10



დაცვა
2. პროფესიული ოსტატობის მხარე 50
2.1. საშემსრულებლო  ოსტატობის სრულყოფილება20
2.2. არტისტიზმი 10
2.3. შექმნილი სახის ორიგინალობა 10
2.4. იმპროვიზაციის უნარი 5
2.5. მხატვრული გარდასახვის უნარი 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.

პროფესიული ნიუანსები: საკუთარი მხატვრული
სახის, კოსტუმის, სასცენო კომპონენტებისა და
საერთო
სანახაობრივი მოცემულობის ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

„მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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 სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 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  ვიდეომასალის ჩვენებას,
როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლებისა და
თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ
ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
„მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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;
ჩ – 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:

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 სმოქმედო 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 (Eჩთშ) განაწილების შესახებ (ბრძანება#15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.



4. ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნება

(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ვოკალის საშემსრულებლო
ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: სამუსიკო ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი

1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
მსახიობის, თეატრის რეჟისურის, შესაძლებელია, თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის,
ხელოვნებათმცოდნეობის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალურ მეცნიერებათა ან
მენეჯმენტის (პრიორიტეტულად – სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით.
დაზუსტებით: კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებელი,
შემოქმედებითი უნარები და ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი. სასურველია
სახელოვნებო ან ჰუმანიტარული განათლება, ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი
ეტაპისათვის აუცილებელი პროგრამის კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა,
რაც გაუადვილებს მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე
დროს, შესაძლებელია, მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო)
სპეციალობის ბაკალავრები, მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი
გამოცდის ჩაბარების შედეგად გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ მუსიკალური
ხელოვნების სფეროში.

სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით საშემსრულებლო შემოქმედებისა და მხატვრული აზროვნებისადმი,
რომლებიც გამოავლენენ მსახიობის პროფესიისათვის აუცილებელ საშემსრულებლო -
შემოქმედებით ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის შემოქმედებითი ხედვისა და
ინტერპრეტაციის უნარს.

პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.



საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ჟ. თოიძე და ასოცირებული
პროფესორი მ.გაჩეჩილაძე

პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა

ოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო
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  სამაგისტრო პროგრამა - „ვოკალის საშემსრულებლო
ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ მიზნად ისახავს, მოამზადოს
მაღალკვალიფიციური პედაგოგები ვოკალის, ვოკალური საშემსრულებლო კულტურისა
და სამუსიკო ხელოვნების დარგში.

თანამედროვე სახელოვნებო უმაღლესი აკადემიური განათლების სივრცეში ვოკალის
პედაგოგი რთული ამოცანის წინაშეა, ვინაიდან მან უნდა აღზარდოს პროფესიონალი
მომღერალი, რომელიც ფლობს ვოკალური სკოლის საერთაშორისო სტანდარტს.
შესაბამისად, სტუდენტი - მაგისტრანტი თავად უნდა ასრულებდეს დასავლეთ-
ევროპელი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს ორიგინალში, ფონეტიკური სპეციფიკურობის
გათვალისწინებით. აგრეთვე, მის მიერ ქართული ნაწარმოების შესრულებისას
შენარჩუნებული უნდა იყოს ქართული ენის ფონეტიკური სპეციფიკურობა. ვოკალური
ნაწარმოების შესწავლის ურთულესი პროცესი დაკავშირებულია უცხო ენების გარკვეულ
ცოდნასთან. ამასთან, ვინაიდან ვოკალური საოპერო ან საოპერეტო ხელოვნება შეიცავს
სამსხაიობო ოსტატობას, პლასტიკის ელემენტებს, სტუდენტთან მუშაობისას
მაგისტრანტმა უნდა შეძლოს ვაკალავრიატში სწავლის დროს მიღებული ცოდნის
გამოყენება _ ეს იქნება სასცენო მეტყველება, სამსახიობო ოსტატობა, პლასტიკა და სხვა.

მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის აგრეთვე `უახლესი~ ვოკალური მუსიკის ათვისება. ეს
მუსიკა დატვირთულია სპეციფიური ვოკალურ-ტექნიკური სირთულეებით. მუსიკალურ
ლექსიკაში უნდა გამოუმუშავდეს `უახლესი~ ვოკალური უნარ-ჩვევები.

მაგისტრანტს უნდა შეეძლოს იმ მდიდარი ინფორმაციის დამუშავება, რომელიც არსებობს
ვოკალურ ლიტერატურაში (ქართულ და უცხო ენებზე). მიღებული ცოდნა უნდა
გამოიყენოს პრაქტიკაში _ მოხსენებების, ღია გაკვეთილების, კონცერტის სახით.

ვოკალის მომავალი პედაგოგი უნდა ითვალისწინებდეს მომღელის პიროვნულ
ინდივიდუალობას, მის ფსიქიკას, ნიჭს, ხმის სიძლიერეს, რათა არ გადაიტვირთოს იოგები
და ნერვიული სისტემა, გამოუმუშავოს შრომის რეჟიმი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სამუსიკო ხელოვნების
მაგისტრის - ვოკალისტ-პედაგოგის მომზადება, რომელიც ორიენტირებული იქნება
როგორც პედაგოგიურ, ასევე შემოქმედებით და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე.



პროგრამის ათვისების შემდეგ მაგისტრანტი დაეუფლება ვოკალური ხელოვნების ახალ
მიღწევებს და ბაკალავრიატსა თუ პროფესიულ პროგრამებში მისი დანერგვის
ხელოვნებას. წარმატებულ მაგისტრანტს მიეცემა დოქტორანტურაში სწავლის
გაგრძელების საშუალება..

გარდა პრაქტიკული საქმიანობისა და თეორიული მომზადებისა, მაგისტრანტი შეიძენს
მდიდარ მეცნიერულ ცოდნას, რაც უფრო სრულყოფს მისი, როგორც პედაგოგის
კვალიფიკაციას.

ამასთან, მნიშვნელოვანი დრო დაეთმობა ვოკალის საშემსრულებლო კულტურისა და
სამუსიკო ხელოვნების შესწავლას, პრობლემური საკითხების ანალიზისა და
კრიტიკიული მსჯელობის  დაუფლებას, რაც განაპირობებს მაგისტრანტის სამეცნიერო
კვლევის უნარ-ჩვევებს, ასევე, ვოკალურ საშემსრულებლო ხელოვნებასთან უშუალო
კონტაქტში მყოფი ხელოვნებისა და მეცნიერების სხვადასხვა დარგების ანალიტიკურ
კვლევას, მაგისტრანტების მომზადებას სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და
პრაქტიკული საქმიანობისათვის და მათთვის მაღალ აკადემიური სტანდარტით
გათვალისწინებული ცოდნის უზრუნველყოფას.

მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ სამუსიკო, ასევე თეატრალური და საესტრადო
ხელოვნების მიმართულებით საქართელოსა და მსოფლიო მასშტაბით.

ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო
პროგრამის მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია ერთგვარი
სინთეზი თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს, პრინციპულად
აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნება (ისევე,
როგორც მსახიობის, არტისტის პროფესია) საკუთარ არსში შეიცავს მუსიკის, პლასტიკის,
არავერბალური კომუნიკაციის ხელოვნების, ვოკალური მონაცემების, ქორეოგრაფიული
უნარების, არტისტიზმის, ემოციურობის აუცილებლობას, მხატვრულ და შემოქმედებით
აზროვნებას. აქედან გამომდინარე,

პროგრამის მიზანია:

ვოკალური საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის
აღზრდა. პროგრამა საშუალებას იძლევა სამაგისტრო დონეზე მოხდეს მუსიკალური
ხელოვნების კონცეპტუალური არსისა და მისი განსხვავებულობის შესწავლა.

პროგრამის მიზანია მომზადდეს მუსიკალური თეატრის, ოპერის, ოპერეტის,
ფილარმონიული დაწესებულებისა თუ საესტრადო ხელოვნების ვოკალისტ-
შემსრულებელი და პედაგოგი, ამასთან, ისეთი სპეციალისტი, რომელიც იცნობს
თანამედროვე სათეატრო პროცესებს, ერკვევა თეატრის თეორიაში, იცის მუსიკის
ისტორია და თეორია და შეუძლია შემოქმედებითი მუსიკალური და თეატრალური
პროცესების დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა.

ვოკალის პედაგოგის მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ის განიხილავს
კონკრეტულ მუსიკალურ და თეატრალურ პროცესებს ერთიან კონტექსტში, იცნობს და



ხედავს მუსიკალური ხელოვნების მიერ განვლილ გზას და განჭვრეტს მისი უახლოესი
თუ შორეული განვითარების პერსპექტივებს. მან იცის მუსიკის ესთეტიკური,
სოციალური, საკომუნიკაციო თავისებურება. ასეთი ტიპის სპეციალისტი ქართული
მუსიკალური თეატრისა და ესტრადის საუკეთესო ტრადიციის განვითარებასა და
მსოფლიო მუსიკალურ და თეატრალურ პროცესებში ქართული მუსიკალური
ხელოვნებისა და მუსიკალური თეატრის შემდგომ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ის
აღჭურვილი იქნება მხატვრული სამუსიკო-სათეატრო პრაქტიკის ანალიზისა და
კონცეპტუალური ცოდნისა და სწავლების აუცილებელი პროფესიული
მეთოდოლოგიური მიდგომებით.

ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი,
ინდივიდუალური ხელწერით აღბეჭდილი მუსიკოს-შემსრულებლებისა და არტისტების
აღზრდა, მათთვის მუსიკალური მეტყველების სწავლება, მხატვრულ-მუსიკალური
სახეების (როლი) შექმნის პროცესში პერსონაჟთა სახასიათო მუსიკალური მეტყველების
მიღწევა, სადაც გამოჩნდება სცენური სახეებით აზროვნებისა და მუსიკალური
შესრულების უნარი. მაგისტრი შეძლებს ვოკალური შესრულებისას მხატვრული ფორმისა
და იდეური შინაარსის ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების მიღწევას. მას შეეძლება
ამა თუ იმ მუსიკალური ნაწარმოების (ოპერა, ოპერეტა, სუიტა, არია, სოლო და გუნდური
სიმღერა, საესტრადო, კლასიკური, ფოლკლორული, სახასიათო, ეთნიკური და სხვა)
შესრულება – სწავლება, მუსიკალური პერსონაჟების ორიგინალური ინტერპრეტაციის
შემოთავაზება - მათთვის სახასიათო მუსიკალურ-გამომსახველობითი მეტყველების
საშუალებით.

სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.

ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, მუსიკალური და თეატრალური
ხელოვნების სფეროში და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის
(მუსიკალური ნომერი, სანახაობა, პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და
რეალიზაციაში – შესაბამისი ფინანსური ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება
და სრულყოფა სწორედ მაგისტრატურის დონეზე ხდება).

ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ
სამაგისტრო საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი
პედაგოგიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა
მაგისტრს შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას ვოკალურ
საშემსრულებლო კლტურასა და მუსიკალურ ხელოვნებაში, როგორც უშუალოდ,
პრაქტიკოს-შემსრულებლის, ასევე ვოკალის ხელოვნების პედაგოგის პროფილით.
მომავალმა სამუსიკო  ხელოვნების მაგისტრებმა თავი უნდა მოსინჯონ თეორიულ



ანალიზსა და კვლევებში. შეძლონ აქტუალური თემისა და კონცეფციის შერჩევა, ძიების
სწორად წარმართვა, პროფესიული ანალიზი, მუსიკის სოციოლოგიური ანალიტიკის
გააზრება და მისი შედეგების პრაქტიკული ხორცსესხმა. წარმოდგენილი სამაგისტრო
პროგრამის დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ  შემოთავაზებული პროფესიული
მიგნებები შეიძლება განხორციელდეს როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს
სადოქტორო კვლევის საგანი. პროგრამა მით უფრო აქტუალურია, რადგან დღესდღეობით
შესაბამის ბაზარზე შეიმჩნევა მუსიკოსებისა თუ პრაქტიკულ-შემსრულებელი
ვოკალისტების მხრივ თეორიისადმი ზერელე დამოკიდებულება.

პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამის
კურსდამთავრებული მომავალში განახორციელებს ვოკალის საშემსრულებლო
ხელოვნების სწავლებას ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურსა თუ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში. შესაბამისად, ის საკუთარ წვლილს შეიტანს
მუსიკალური ხელოვნებისა და საშემსრულებლო დარგის განვითარებაში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროგრამის მიზანია სამუსიკო ხელოვნების მაგისტრის,
ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების პედაგოგის მომზადება - როგორც
შემოქმედებითი პედაგოგიკის სწავლების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისათვის. მაგისტრატურის აკადემიური საფეხურის კურსდამთავრებული
მიიღებს უახლეს თეორიულ და კვლევაზე დაფუძნებულ ღრმა სისტემურ ცოდნას,
დაეუფლება მუსიკალური მეტყველებისა და ვოკალის საშემსრულებლო ოსტატობის
პედაგოგიკისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს, ასევე მომიჯნავე
სფეროების: თეატრალური ხელოვნების, პლასტიკის, სასცენო მეტყველების სპეციფიკას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს ექნება სათანადო ცოდნა, თუ როგორ
ასწავლოს როგორც უმაღლეს სახელოვნებო (პრიორიტეტულად – მუსიკალური და
თეატრალური ხელოვნების პროფილის) სასწავლებლებში, ასევე კოლეჯებში, სტუდიებში,
სკოლებში, - მიუხედავად იმისა, თუ რა დონის კონტინგენტთან იქნება სამუშაო. მან უნდა
გაითვალისწინოს სტუდენტთა ან მოსწავლეთა ასაკი, მათი ფსიქოლოგია, უნდა ასწავლოს
ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნება - მისი ანბანიდან დაწყებული - ამ პროფესიის
ყველა ნიუანსით: ხმა, ტემბრი, დიაპაზონი, ტემპო-რიტმი, მიმიკა, პლასტიკა, პაუზა,
სუნთქვითი რეგულაციები და სხვა.

რამდენედაც მისი, როგორც პედაგოგის მომავალ შეგირდთა კონტინგენტი სხვადასხვა
ადამიანებისაგან (მოსწავლეებისაგან) შედგება (როგორც წესი, ეს კონტინგენტი არასოდეს
არა არის სტაბილური და ერთნაირი შესაძლებლობების მქონე), და ყველა ჯგუფი თუ
ჯგუფის ყველა წევრი, მუდამ განსხვავდება განათლების დონით, მსოფლმხედველობით,
ტემპერამენტით, პიროვნული თვისებებით, აღზრდით, გემოვნებით და, აქედან
გამომდინარე, ცოდნის მიღების უნარით, ვოკალის საშემსრულებლო ოსტატობის
პედაგოგს უნდა ჰქონდეს უნარი - ნებისმიერ, გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში,
იმპროვიზაციულად გაითვალისწინოს ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორი,
თითოეული სტუდენტის  მონაცამები და მეცადინეობა ისე წარმართოს, რომ საერთო
გაკვეთილი ინდივიდუალურად გასაგები გახდეს ყველასთვის. შესაბამისად, მაგისტრს,
როგორც პედაგოგს უნდა გაცნობიერებული ჰქონდეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება:
სამუსიკო ხელოვნების უმთავრესი სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ის, ერთსადაიმავე
დროს, შეიცავს  როგორც ფიზიკურ პარამეტრებს – ვოკალური მონაცემები, სმენა, ტემპო-
რიტმი, ასევე მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებსა და



ემოციას/ექსპრესიას/არტისტიზმს. ეს მონაცემები ყველა ინდივიდში განსხვავებულია;
მუსიკალური ხელოვნება კი სინთეზური ხელოვნებაა და ამ კომპონენტების ერთ
ჰარმონიულ ერთეულად ჩამოყალიბებისათვის საჭიროა პედაგოგს ჰქონდეს თითოული
მათგანის დახვეწაზე სკრუპულოზური მუშაობის უნარი თუ პროფესიული მიდგომა. მან,
სიტუაციიდან გამომდინარე, მუშაობის პროცესშივე უნდა მიიღოს ოპტიმალური
გადაწყვეტილება, შეცვალოს ამა თუ იმ ინდივიდთან მუშაობის ხერხები, ისე, რომ არ
დაირღვეს სხვების ჯგუფური შემოქმედებითი მთლიანობა და ამავე დროს, მიღწევადი
გახდეს საბოლოო შედეგი.

ამდენად, ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების პრაქტიკოსი პედაგოგის წარმატებული
საქმიანობა შეუძლებელია ახალი საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე.
სამუსიკო ხელოვნების განვითარება და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების
სწრაფი ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია
თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების კვლევას.
პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს ახალს,
კრიტიკულად აფასებს კანონებად აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი
ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ
თეორიას.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში
გამოცდას.

“ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით
დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი
განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის
სათანადო დონით. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია,
წინამორბედისა და მის ფარგლებში მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების
ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს
ხელს.

სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული
კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია
მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების
საფუძველზე, მუსიკალური, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის მაღალი
კლასის პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის
სასწავლო თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს
სხვადასხვა თეატრში (მათ შორის - ოპერის), თეატრალური ხელოვნებისთვის
დამახასიათებელი შემოქმედებითი მუშაობის ნებისმიერ ეტაპზე.

ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-კვლევით
პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი (მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი, მოწვეული პედაგოგ-



მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს საშუალება ექნება თავისი
უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით, წარმართოს ძიების   პროცესი.
ოსტატ-შეგირდის ურთიერთობა საშუალებას იძლევა შეიქმნას ერთგვარი
შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.

გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე საგანმანათლებლო
პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.

რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია

“ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“
სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი
თავის მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,
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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.

2. ჯგუფური (collabirative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს
სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის
წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 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 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 studt) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად
შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).

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



• კვლევის 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, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე
თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა
მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.



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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

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

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს მუსიკალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და სისტემური
ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას,
აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;

დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;

ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;



ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

დარგის ცოდნა და გაცნობიერება

მაგისტრი აღჭურვილია მუსიკალური და თეატრალური ხელოვნების, კერძოდ – მუსიკოს-
შემსრულებლის, მსახიობის, არტისტის სასცენო მეტყველებისა და პლასტიკის
ხელოვნებისათვის აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს,
პირველ რიგში, მუსიკალურ და თეატრალურ სივრცეში თუ ზოგადად კულტურაში
მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას შეუძლია
თავისუფლად აწარმოოს მსახიობის ვოკალურ-საშემსრულებლო ხელოვნებისათვის
აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები; სრულყოფილად იცის სამუსიკო ხელოვნების
თეორიული თუ პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საფუძვლები, ისტორია, მიმდინარეობები
და შესაძლებლობა აქვს, სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას აქვს შესასწავლი
დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა. მაგისტრს
გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის სრულად
ფლობს პროფესიულ სპეციფიკურ მეთოდებს.

დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები

თეორიული საფუძველი და ოსტატთან მსახიობის ვოკალურ-საშემსრულებლო
ოსტატობაში  მუშაობის შედეგად მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება
და უნარ-ჩვევები მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს ვოკალის
პრაქტიკოს პედაგოგად ან მუსიკალური, საოპერო და სხვა პროფილის თეატრის
მენეჯერად; როგორც პროფესიონალმა ვოკალისტმა, მსახიობმა და პედაგოგმა, იცის, რა
პრინციპებით წარუძღვეს სასცენო-სახასიათო ვოკალური მეტყველების შედეგად
მუსიკალური როლის/მხატვრული სახის შექმნისა და წარმოების პროცესს მის საწყის თუ
ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ მოახდინოს საკუთარი
შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა
დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული მიზნის დასახვისა და მის მისაღწევად
სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი მოქმედებს დამოუკიდებლად,
ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე. ფლობს მუსიკის დარგისათვის
სპეციფიურ მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი

პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში შეძენილი უნარები
მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და წარმატებით მოახერხოს შემოქმედებითი
პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით ჯგუფთან, რეჟისორთან, მუსიკოსებთან,
მსახიობებთან ურთიერთობა; მუსიკალური კომპოზიციის შექმნა, პროექტის შედგენა და
მის განხორციელებაში ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის მუსიკალური
გამომსახველობითი საშუალებით მხატვრულ-მუსიკალური სახის  შექმნის საწარმოო-



ტექნოლოგიური მხარე; სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა, მუსიკალური გაფორმება,
ქორეოგრაფთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები; ხელეწიფება
დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა. გამოიტანოს
სათანადო დასკვნები.

კომუნიკაციის უარი

მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ მუშაობის პროცესში
შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან პროფესიული ურთიერთობების
დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და
ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის
ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების შესაძლებლობები. მაგისტრს
აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ მუსიკალურ ვოკალურ-საშემსრულებლო
ხელოვნებასა და შემოქმედებით პედაგოგიკაში, არამედ, მსახიობის ოსტატობაში,
თეატრის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და
ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ
ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და
თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-
დაფიქსირება.

აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):

კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას.
შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ,
პროფესიულ თემებზე საუბარი.

კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ
წაკითხვა.

წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).

საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

სწავლის უნარი

მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად
გაიაზროს მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის
ქმედით ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის
დანარჩენი წევრების კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით,



დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და
განახორციელოს ღონისძიებები საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი
განვითარებისათვის.

აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის
შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები

აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები / კურსდამთავრებულის კომპეტენცია

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი

• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი

• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება

• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი

• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი

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

• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი

• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი

• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი



• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი

• ახალი იდეების გენერირების უნარი

• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი

• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი

• ჯგუფში მუშაობის უნარი

• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და  დიალოგის უნარი

• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი

• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი

• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი

• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი

• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი

• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება

• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი

• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი

• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი

• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

• აქვს სამუსიკო ხელოვნებისა და მუსიკალური მეტყველების საფუძვლების ცოდნა

• იცნობს თეატრის ისტორიას, თეორიას, ტერმინებსა და ცნებებს

• ფლობს საფუძვლიან ცოდნას სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულ საგნებში

• აქვს კონკრეტული ლიტერატურის საფუძველზე პრობლემის განზოგადებულ და
განვითარებად ასპექტში დანახვის უნარი

• იცის შემოქმედებითი პედაგოგიკის ტრადიციული მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
და ავითარებს მათ

• აქვს შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების უნარი საკუთარი და/ან
მომიჯნავე  დისციპლინებთან მიმართებაში



• აქვს სათეატრო პროცესისა და მისი კომპონენტების სისტემური ხედვა და
მუსიკალური პერსონაჟის/სახის შექმნისა და წინასწარი ანალიზისათვის საჭირო
აუცილებელი ცოდნა

• შეუძლია მუსილოსის, ვოკალისტ-შემსრულებლის პროფესიის ძირითადი
ასპექტების, ხერხების, მეთოდების თეორიული ანალიზი

• აქვს მუსიკალური პიესის ინტერპრეტაციისა თუ სასცენო ადაპტაციის თეორიულ
და პრაქტიკული პროცესების ცოდნა; იცის სპექტაკლის მუსიკალური ქსოვილის
კონსტრუირებისა და სინთეზირების პრინციპები, მუსიკის, ლიტერატურული ტექსტის,
მსახიობის და სხვა კომპონენტების ურთიერთმიმართება, შეკავშირება სრულფასოვანი
მხატვრული პროდუქციის (მუსიკალური სახე, მუსიკალური ნაწარმოები)ნშექმნა

• შეუძლია მუსიკალური თეატრალური ნაწარმოების ანალიზი და მეთოდოლოგიის,
კონცეფციის, სტილისტიკის განსაზღვრა, დამოუკიდებელი ხედვის გამოვლენა

• აქვს საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიულ-შემოქმედებითი სასწავლო პროგრამის წარმართვის ცოდნა, მომავალ
ვოკალისტებთან, მსახიობებთან მუშაობა.

• შეუძლია შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და საკუთარ
პოტენციალზე დამყარებული და ინდივიდუალური ხედვისა და მიდგომის ფორმირება

• შეუძლია შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნოზირება

• პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად და საბოლოო მიზნის მისაღწევად,
მაგისტრს შეუძლია თეორიული მასალის შეჯერება მხატვრულ ფორმაში მუსიკალური
თეატრის და ესტრადის შესაძლებლობების გამოყენებით

• შეუძლია სამეცნიერი-კვლევით და პედაგოგიურ მუშაობისას წარმოქმნილ
პრობლემათა  იდენტიფიცირება და გადაჭრა

• შეუძლია მიღებული ცოდნის ადეკვატურად გამოყენება, საკუთარი მოსაზრებების
საჯაროდ  დაცვა და არგუმენტირებული დასაბუთება

• შეუძლია ბიბლიოგრაფიული მუშაობა, თანამედროვე  ტექნოლოგიების სრული
სპექტრის გამოყენება

• აქვს საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი

• აქვს თეორიული, პრაქტიკული, შემოქმედებითი ცოდნა-გამოცდილების
სტუდენტებისათვის გადაცემის უნარი

• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი

• მხატვრული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი



• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული
მუშაობის უნარი

• ვოკალურ-მუსიკალური საშემსრულებლო უნარების მეშვეობით როლის, როგორც
სინთეზური ხელოვნების ნაწარმოების შექმნის უნარი

• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური
პროცესების სიღრმისეული ცოდნა

• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი
უნარ-ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე
(დოქტორანტურა) სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო

დასაქმების სფეროები

სწავლის დასრულების შემდეგ, ”ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და
პრაქტიკის ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის
გაგრძელება დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა
მუსიკალური საშემსრულებლო ხელოვნების – ვოკალის ხელოვნების პედაგოგის
ამპლუით - ნებისმიერ დარგში (ოპერის, დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის, თოჯინური,
მარიონეტების თეატრები, ფილარმონიული დაწესებულებები, პროფესიული ანსამბლები,
ესტრადა და სხვ.). ამასთან, მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა
შესაბამისი პროფილით საბაკალავრო აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამებში. შეუძლია უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში წარუძღვეს შესაბამის სპეციალობებზე ვოკალის საშემსრულებლო
ხელოვნების კურსს. სასერთიფიკატო გამოცდის ჩაბარებისა და შესაბამისი პედაგოგიური
კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეუძლია იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებსა
და პროფესიულ კოლეჯებში მუსიკისა და სიმღერის პედაგოგად. ასევე შეუძლია იმუშაოს
ტელე და რადიო კომპანიებში მუსიკალურ კონსულტანტად, პროფესიულ და
სამოყვარულო თეატრებში - ვოკალის პედაგოგად. შეუძლია იმუშაოს სამეცნიერო-
კვლევით ინსტიტუტებში შესაბამისი – მუსიკოლოგიის მიმართულებით.

მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და
კერძო სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს
სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს მუსიკალური
თუ სხვა პროფილის თეატრის სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის,
დაგეგმვის საქმეში; აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს
შემოქმედებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და
მუსიკალური ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები

სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული, კურსი და სხვ.)
შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება, საკვალიფიკაციო



ნაშრომის (მხატვრულ-მუსიკალური სახე/როლი შემოქმედებით პროექტში – მუსიკალური
სპექტაკლი (ეტიუდები), სანახაობრივი პროექტი, პერფორმანსი) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:

• ვოკალის ოსტატობა - თეორია და პრაქტიკა – 15 კრედიტი + საკურსო
შემოქმედებითი პროექტი – 5 კრედიტი = 20 კრედიტი

• საზღვარგარეთის საოპერო ხელოვნება – 5 კრედიტი.

• ვოკალური ხელოვნება - 5 კრედიტი.

(ახალი ქართული პროფესიული სკოლა)

• მუსიკალური დრამის თეორია - 5 კრედიტი.

• რეჟისურის საფუძვლები– 5 კრედიტი.

------------------------

სულ 40 კრედიტი.

სპეცკურსები:

• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.

• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------

სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:

• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.

• საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი (მხატვრულ-მუსიკალური სახე/როლი)
- 20 კრედიტი.

--------------------------

სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:

• კულტურის მენეჯმენტი– 5

• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10



• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5

• ინფორმატიკა – 5

--------------------------

სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:

• XX საუკუნის ფილოსოფია – 5

• პროფესიული წერა – 5

• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია - 5

• დრამატურგიული ანალიზი – 5

• მუსიკალური რეჟისურის ისტორია – 5

• სოციოლოგია - 5

--------------------------

სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:

1. საოპერო ჟანრების სპეციფიკა

2. კამერული ჟანრის სპეციფიკა

3. ოპერეტის ჟანრის სპეციფიკა

4. მუზიკლის სპეციფიკა

5. უცხო ენების (რუსული, იტალიური, ფრანგული, გერმანული, ინგლისური)
ფონეტიკური სპეციფიკა

6. სიმბოლოლოგია

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ერთაქტიან მუსიკალურ
სპექტაკლში მხატვრულ-მუსიკალური სახის/როლის შექმნას მაგისტრანტების მიერ –
აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-
ჩვევების შედეგად გამომუშავებული შემოქმედებით-პროფესიული უნარების
გამოყენებითა და მათივე მიერ არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების
გზით (ე.წ. „ფანდრაიზინგი“). ამ მუსიკალური როლის შეფასება ხდება როგორც



საუნივერსიტეტო აკადემიურ-შემოქმედებითი კომისიის, ასევე სამუსიკო და
თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების მიერ. ამ პროდუქციაზე შემდგომი
შემოქმედებით-საწარმოო კონტრაქტის გაფორმების მიზნით. შეფასების კრიტერიუმები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:

1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში
მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება #3 05.01.2007 – სწორება #785 – 21.09.2009) შესაბამისად:

დადებითი შეფასებები:

A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

ჩ კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

უარყოფით შეფასებები:

FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.

F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

2. პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი  ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:
„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიწერით ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი #5 –
იხ. ქვემოთ).

3. საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით .

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

# კრიტერიუმი მაქსიმალური



ქულა
1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(mxatvrul-musikaluri saxe/roli) Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30

1.1.
სამსახიობო შემოქმედებითი მონაცემები:
მეტყველება, დიქცია, ხმის ტემბრი, დიაპაზონი,
სიმძლავრე

10

1.2. ტემპო–რიტმის, მუსიკალური ტაქტის, სუნთქვითი
რეგულაციების ფლობა და წარმოჩენის უნარები

5

1.3. ვოკალური მონაცემები და პლასტიკა 5

1.4.
სტილისა და ესთეტიკური სტანდარტების
დაცვა

10

2. პროფესიული ოსტატობის მხარე 50
2.1. საშემსრულებლო  ოსტატობის სრულყოფილება 20
2.2. არტისტიზმი 10
2.3. შექმნილი სახის ორიგინალობა 10
2.4. იმპროვიზაციის უნარი 5
2.5. მხატვრული გარდასახვის უნარი 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
პროფესიული ნიუანსები: საკუთარი მხატვრული სახის,
კოსტუმის, სასცენო კომპონენტებისა და საერთო
სანახაობრივი მოცემულობის ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100



პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

„ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“
სამაგისტრო 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 სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 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  ვიდეომასალის ჩვენებას,
როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლებისა და
თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ
ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
„მეტყველების კულტურის (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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
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 სმოქმედო 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 (Eჩთშ) განაწილების შესახებ (ბრძანება#15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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 propo -
საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს აუდიტი.
უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.



5. დრამატურგიის ხელოვნება

(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: დრამატურგიის ხელოვნება
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა
1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი.

1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
რეჟისურის, სამსახიობო თეატრმცოდნეობის ან მენეჯმენტის (პრიორიტეტულად –
სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით. დაზუსტებით: კონკურსის მონაწილეს
უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი
აკადემიური მაჩვენებელი, შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი.
სასურველია ჰუმანიტარული განათლება, ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი
ეტაპისათვის აუცილებელი პროგრამის კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა,
რაც გაუადვილებს მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე
დროს, შესაძლებელია, მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო)
სპეციალობის ბაკალავრები, მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი
გამოცდის ჩაბარების შედეგად გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ თეატრალური
ხელოვნების სფეროში.

სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით მხატვრული აზროვნებისადმი, რომლებიც გამოავლენენ დრამატურგის
პროფესიისათვის აუცილებელ ო ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის ანალიტიკური ხედვის
უნარს.

პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.



ხელმძღვანელები: დრამატურგი ლაშა სამსონაძე და ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
ასოც. პროფ. გ.ცქიტიშვილი

პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა

დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო 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 „დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური ხელოვნების
განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს თეატრის პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური დარამატურგი, რომელიც უზრუნველყოფს თეატრალური
შემოქმედებითი პროდუქციის (სპექტაკლი, სანახაობა, პერფორმანსი) შექმნას და მის
შემდგომ რეალიზაციას – შემოქმედებითი იდეიდან – დამთავრებული სანახაობრივ-
კონცეპტუალური წარმოდგენით, რაც  შეადგენს სრულ შემოქმედებით - საწარმოო ციკლს:
იდეა, ლიტერატურულ-დრამატურგიული პირველწყარო - პიესა, სარეპეტიციო პერიოდი,
მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტა, მუსიკალური გაფორმება, სცენოგრაფია,
ქორეოგრაფია და ა.შ.

მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო
მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.

დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო პროგრამის
მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია ერთგვარი სინთეზი
თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს, პრინციპულად
აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან თავად თეატრის დრამატურგის პროფესია
საკუთარ არსში შეიცავს ანალიტიკურ აზროვნებას. ამ პროფესიის ადამიანი, უპირველეს
ყოვლისა, კარგად უნდა ხედავდეს მის თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს, მიმდინარე
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს. იგი უნდა გრძნობდეს საზოგადოების განწყობას, მის
წინაშე მდგარ პრობლემებს. მას უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ მოვლენის სიღრმისეული
გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში წვდომა. მხოლოდ ამ უნარის წყალობით
შეძლებს პროფესიონალი დრამატურგი იმ სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო
პრობლემისა თუ სატკივარის დანახვას, რომლის თაობაზეც, მის მიერ შექმნილი პიესის
მიხედვით დადგმული სპექტაკლის მეშვეობით შეძლებს ადამიანებთან, მაყურებელთან
საუბარს. აქედან გამომდინარე, ჯერ პიესას, მერე კი - დადგმულ წარმოდგენას ექნება
მკაფიოდ გამოკვეთილი სათქმელი, რომელშიც გაცხადდება დრამატურგის, როგორც
მოქალაქისა და ხელოვანის პოზიცია. ასეთ შემთხვევაში, მის მიერ შეთხზულ, შექმნილ
ამბავს/პიესას ექნება აშკარად გამოხატული კონცეპტუალური გადაწყვეტა, რაც ასე
მნიშვნელოვანია XXI საუკუნის სათეატრო ხელოვნებაში. შესაბამისად, პროგრამის
მნიშვნელობა განპირობებულია თუნდაც იმით, რომ თეატრი წარმოუდგენელია
ეროვნული დრამატურგიის გარეშე. თანამედროვე ცხოვრებამ ბევრი ახალი პრობლემა
წამოსწია წინა პლანზე; გააჩინა ახალი მისწრაფებანი და ადამიანთა განსაკუთრებული



ურთიერთობები. ცხოვრების დღევანდელი რიტმი, რაღა თქმა უნდა, განსხვავდება
გუშინდელისაგან; დღევანდელი ქართველიც განსხვავებულია გუშინდელისაგან და ამაში
არაფერია გასაკვირი. ამ მნიშვნელოვან, აქტუალურ, შემოქმედებითად მრავალმხრივ
საინტერესო ძვრებზე, სწორედ დრამატურგმა უნდა გაამახვილოს, უპირველეს ყოვლისა,
ყურადღება; მან უნდა შესთავაზოს დრამის რეჟისორისა და შემოქმედებით ჯგუფს
განსხვავებული კუთხით დანახული პრობლემა, სატკივარი, გმირი... დრამატურგმა უნდა
მოახერხოს მაყურებლის დაინტერესება სიუჟეტური ქარგით, ქმედითი დიალოგით,
დამაფიქრებელი კონცეფციით; აღნიშნული პროგრამა ისეთი შემოქმედის ჩამოყალიბებას
ისახავს მიზნად, რომელიც ზუსტად იგრძნობს თანამედროვეობის მაჯისცემას, იქნება
საინტერესო და მრავალმხრივი ყველასათვის, რადგან გლობალიზაციის შეუქცევად
პროცესში სხვა და სხვა ერებს ბევრი საერთო პრობლემა გაუჩნდათ. ამდენად,

პროგრამის მიზანია:

თანამედროვე ქართული თეატრის რეპერტუარი გაამდიდროს ახალი, საინტერესო
პიესებითა და რაც ყველაზე საშურია, ახალი დრამატურგებით, რომელთა თვალთახედვა,
შემოქმედებითი თავისთავადობა, მოვლენათა ჭვრეტის მასშტაბურობა, ლიტერატურული
სახეებით აზროვნების უნარი, დიალოგის ტექნიკა, ტემპო-რიტმის შეგრძნება და
თანადროულობის, მხოლოდ ამ შემოქმედისათვის დამახასიათებელი აღქმა, ქართველი
მკითხველისა და მაყურებლის გარდა სხვასაც დააინტერესებს. ანუ, უფრო მარტივად,
ისეთი პროფესიონალი დრამატურგის ჩამოყალიბება, ვისი კვალიფიკაცია და ოსტატობაც
მრავალმხრივაა საინტერესო და დროს გაუძლებს. თეატრალურ ხელოვნებაში სწორედ
დრამატურგები იყვნენ ახალი  თეატრალური მსოფლმხედველობისა თუ ფორმის
პირველი გზამკვლევი. შესაბამისად, პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სიახლის
ძიებაა ახალგაზრდა მწერლებში, რომელიც, კონკრეტულ შედეგზეა ორიენტირებული.
ამავე დროს, მომავალ დრამატურგებს უნდა გამოუმუშავდეთ მათთვის აუცილებელი
უნარ-ჩვევები: რეჟისორთან ერთად ტექსტზე მუშაობა, მოთხრობისა თუ ნოველის
ინსცენირება, თარგმანი, ტექსტის რედაქტირება და სხვა. ყოველივე ზემოთქმულის
საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი, ინდივიდუალური ხელწერით
აღბეჭდილი მხატვრული ნაწარმოების (პიესა) შექმნა, რომელშიც გამოჩნდება სცენური
სახეებით აზროვნების უნარი. მომავალი დრამატურგი შეძლებს ფორმისა და შინაარსის
ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების მიღწევას. მას შეეძლება როგორც ორიგინალური
დრამატურგიული ნაწარმოების შექმნა, ასევე ამა თუ იმ ნაწარმოების (პიესა, მოთხრობა,
ნოველა, რომანი და სხვა) ორიგინალური ინტერპრეტაციის შემოთავაზება.

სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი, რომელიც შემოქმედებითი მუშაობის გარდა, შესძლებს რედაქცია-
გამომცემლობასა თუ რომელიმე თეატრში მუშაობას ლიტნაწილად ან თეატრის
დრამატურგად.

მაგისტრანტს საშუალება ექნება თავისი უშუალო ხელმძღვანელის ხელშეწყობით
მჭიდროდ ითანამშრომლოს მომავალ რეჟისორთან. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან
გარდა აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა, მაგისტრანტ დრამატურგსა და
სტუდენტ რეჟისორს შორის შედგება ურთიერთგამდიდრების პროცესი. პრაქტიკული და
თეორიული კურსი თითქმის თანაბრად გადანაწილდება მაგისტრანტისათვის, შეიქმნება



ერთგვარი შემოქმედებითი ლაბორატორია, სადაც პედაგოგის ხელმძღვანელობით
წარიმართება აქტიური შემოქმედებითი მუშაობა, როგორც ორიგინალურ პიესაზე, ასევე
ინსცენირებაზე. ამავე დროს, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით საუკეთესო ნამუშევრები შეიკვრება წიგნად
და მოხდება მათი საჯარო განხილვა რეჟისორების დასაინტერესებლად. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ მაგისტრანტები სარედაქციო საქმის უკეთ გაცნობისთვის, ერთმანეთის
პიესებს გაუწევენ რედაქტირებას.

ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების სფეროში
და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (პიესა, სპექტაკლი,
სანახაობა, პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი
ფინანსური ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ
მაგისტრატურის დონეზე ხდება).

ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ
სამაგისტრო საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი
პედაგოგიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა
მაგისტრს შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა
მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას თეატრალურ ხელოვნებაში,
როგორც პროფესიონალი დრამატურგის ასევე – თეატრალური ხელოვნების პრაქტიკოს -
ანალიტიკოსის პროფილით. მომავალმა თეატრალური  ხელოვნების მაგისტრებმა თავი
უნდა მოსინჯონ თეორიულ ანალიზსა და კვლევებში. შეძლონ აქტუალური თემისა და
კონცეფციის შერჩევა, ძიების სწორად წარმართვა, პროფესიული ანალიზი, თეატრის
სოციოლოგიური ანალიტიკის გააზრება და მისი შედეგების პრაქტიკული ხორცსესხმა.
წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ
შემოთავაზებული პროფესიული მიგნებები შეიძლება განხორციელდეს როგორც
პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს სადოქტორო კვლევის საგანი. პროგრამა მით
უფრო აქტუალურია, რადგან დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე შეიმჩნევა
დრამატურგების მხრივ თეორიისადმი ზერელე დამოკიდებულება.

პრაქტიკოსი თეატრალური დრამატურგის წარმატებული საქმიანობა შეუძლებელია
ახალი საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. თეატრალური ხელოვნების
განვითარება და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი
ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია
თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების კვლევას.
პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს ახალს,
კრიტიკულად აფასებს კანონებად აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი



ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ
თეორიას.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში
გამოცდას.

“დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამის
კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და
სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის სათანადო დონით. ამდენად,
შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია, წინამორბედისა და მის ფარგლებში
მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა
და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.

სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული
კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია
მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების
საფუძველზე, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის მაღალი კლასის
პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის სასწავლო
თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა
თეატრში, თეატრალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი შემოქმედებითი მუშაობის
ნებისმიერ ეტაპზე.

ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-კვლევით
პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი (მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი, მოწვეული პედაგოგ-
მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს საშუალება ექნება თავისი
უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით, წარმართოს ძიების   პროცესი.
ოსტატ-შეგირდის   ურთიერთობა საშუალებას იძლევა შეიქმნას ერთგვარი
შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.

გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე საგანმანათლებლო
პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.



რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია

“დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო
პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი
თავის მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,
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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს
სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის
წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 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 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, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).

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

• კვლევის 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, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე
თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა
მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.

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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

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

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;

დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;

ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;

ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

დარგის ცოდნა და გაცნობიერება

მაგისტრი აღჭურვილია თეატრალური ხელოვნების დრამატურგის პროფესიისთვის
აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს, პირველ რიგში,
თეატრალურ სივრცეში თუ ზოგადად კულტურაში მიმდინარე პროცესებზე
დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას შეუძლია თავისუფლად აწარმოოს
დრამატურგიისა და დრამის რეჟისურისთვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები;
სრულყოფილად იცის სათეატრო დრამატურგიისა და რეჟისურის თეორიული თუ
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საფუძვლები, ისტორია, მიმდინარეობები და
შესაძლებლობა აქვს, სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას აქვს შესასწავლი
დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა. მაგისტრს
გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის სრულად
ფლობს პროფესიულ სპეციფიკურ მეთოდებს.



დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები

თეორიული საფუძველი და ოსტატთან დრამატურგიასა და დრამის რეჟისურაში
მუშაობის შედეგად მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-
ჩვევები მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს პრაქტიკოს
დრამატურგად, პედაგოგად ან თეატრის მენეჯერად; როგორც დრამატურგმა და
ლიდერმა, იცის, რა პრინციპებით წარუძღვეს, პიესისა და სპექტაკლის შექმნისა და
წარმოების პროცესს მის საწყის თუ ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე
და როგორ მოახდინოს საკუთარი შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული
მიზნის დასახვისა და მის მისაღწევად სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი
მოქმედებს დამოუკიდებლად, ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე.
ფლობს დარგისათვის სპეციფიურ მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი

პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში პიესაზე მუშაობის
დროს შეძენილი უნარები მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და წარმატებით
მოახერხოს შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით ჯგუფთან,
დამდგმელ რეჟისორთან, მსახიობებთან ურთიერთობა; პიესის შექმნა, პროექტის შედგენა
და მის განხორციელებაში ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის პიესისა და სპექტაკლის
შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე; სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა,
მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები;
ხელეწიფება დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა.
გამოიტანოს სათანადო დასკვნები.

კომუნიკაციის უნარი

მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ პიესაზე მუშაობის პროცესში
შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან პროფესიული ურთიერთობების
დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და
ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის
ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების შესაძლებლობები. მაგისტრს
აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ დრამატურგის სპეციალობაში, არამედ
თეატრის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და
ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ
ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და
თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-
დაფიქსირება.

აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):



კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას.
შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ,
პროფესიულ თემებზე საუბარი.

კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ
წაკითხვა.

წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).

საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

სწავლის უნარი

მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად
გაიაზროს მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის
ქმედით ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის
დანარჩენი წევრების კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით,
დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და
განახორციელოს ღონისძიებები საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი
განვითარებისათვის.

აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის
შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები

აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.



დასაქმების სფეროები

სწავლის დასრულების შემდეგ, ”დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის
წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება
დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა თეატრალური
ხელოვნების დრამატურგიის ნებისმიერ დარგში (დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის,
თოჯინური, მარიონეტების). მათ შორის: დრამატული თეატრის დრამატურგის,
მუსიკალური თეატრის დრამატურგის, პანტომიმის თეატრის დრამატურგის, თოჯინების
თუ მარიონეტების თეატრის დრამატურგის, თეატრალური მენეჯერის  მიმართულებით.
ამასთან, მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა შესაბამისი პროფილით
საბაკალავრო აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში.

მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და
კერძო სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; იყოს
თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგე; წარმართოს სარედაქციო თუ საგამომცემლო
საქმე. ჩაატაროს დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-
შემოქმედებით უმაღლეს სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა
მიიღოს თეატრის სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის
საქმეში; აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი ჯგუფების
ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და თეატრალური ხელოვნების
სხვადასხვა დარგების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები

სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით (იხ. ქვემოთ) გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული,
კურსი და სხვ.) შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება,
საკვალიფიკაციო ნაშრომის (შემოქმედებითი პროექტი – დრამატურგიული ნაწარმოები -
პიესა) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:

• დრამატურგის ოსტატობა – 15 კრედიტი + საკურსო შემოქმედებითი პროექტი – 5
კრედიტი = 20 კრედიტი

• დრამის თეორია – 5 კრედიტი.

• პროფესიული წერა – 5

• XX საუკუნის ქართული თეატრი - 5 კრედიტი.

• XX საუკუნის მსოფლიო თეატრი – 5 კრედიტი.

------------------------

სულ 40 კრედიტი.



სპეცკურსები:

• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.

• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------

სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:

• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.

• დრამატურგიული ნამუშევარი (პიესა) - 20 კრედიტი.

--------------------------

სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:

• კულტურის მენეჯმენტი– 5

• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10

• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5

• ინფორმატიკა – 5

--------------------------

სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:

• XX საუკუნის ფილოსოფია – 5

• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია - 5

• დრამატურგიული ანალიზი – 5

• სიმბოლოს მხატვრული დიაპაზონი – 5

• ქართული ენისა და ლიტერატურის ანალიზი – 5

• ქართული რეჟისურის ისტორია - 5



--------------------------

სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:

1. თოჯინების თეატრის სპეციფიკა

2. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა

3. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა

4. ერთი მსახიობის თეატრი

5. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა

6. ეპიკური თეატრი

7. აბსურდის თეატრი

8. ინტელექტუალური დრამა

9. სათეატრო ანთროპოლოგია

10. სარედაქციო – საგამომცემლო საქმე

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: დრამატურგიული ნაწარმოების
– პიესის შექმნას ერთაქტიანი სპექტაკლისთვის მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
შედეგად გამომუშავებული შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და
მათივე მიერ არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ.
„ფანდრაიზინგი“). ამ პიესის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო აკადემიურ-
შემოქმედებითი კომისიის, ასევე თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების
მიერ. ამ პროდუქციაზე შემდგომი შემოქმედებით-საწარმოო კონტრაქტის გაფორმების
მიზნით. შეფასების კრიტერიუმები იხ. ქვემოთ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:

1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში
მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის ბრძანება #3 05.01.2007 – სწორება #785 – 21.09.2009) შესაბამისად:

დადებითი შეფასებები:



A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;

B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;

ჩ კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;

D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;

E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;

უარყოფით შეფასებები:

FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება.

F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი  ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:
„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიწერით ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი #5).

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით .

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი მაქსიმალური
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10



3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(piesa) Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – სტილისტური მხარე 30

1.1.
მხატვრული გადაწყვეტა, სტილის და
ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 10

1.2.

გამოყენებული მხატვრული ხერხების
(რიტორიკული ფიგურები, სინტაქსური
კონსტრუქციები, ფრაზეოლოგიზმები, მეტყველების
გამომსახველობითი საშუალებები, ტროპები
სხვა მასალა) მრავალფეროვნება

5

1.3. სიუჟეტის განვითარება 5
1.4. კულმინაცია, კვანძის გახსნა 10
2. კონცეფცია: იდეურ–შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. იდეურობა და შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. კონცეფციის ორიგინალობა 10
2.4. ფინალის (გადაწყვეტის) სრულყოფილება 5
2.5. კონცეპტუალური დასაბუთებულობა 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.

სცენოგრაფიული ნიუანსების: სცენის კონსტრუქციების,
დეკორაციის, განათების, მიზანსცენების,
ქორეოგრაფიის, რეკვიზიტის, მუსიკის
ურთიერთშეხამება-გათვალისწინება

10

3.2. შინაარსობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

„დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო
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 სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 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  ვიდეომასალის
ჩვენებას, როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო
სპექტაკლებისა და თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები
იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ
განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა.
შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო
კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში.

უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
”დრამატურგის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო
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

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 სმოქმედო 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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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 (ა პროპოს -
საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს აუდიტი.

უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.

6. სცენოგრაფიის ხელოვნება
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)



1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სცენოგრაფიის ხელოვნება (თეორიისა
და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა

1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი
1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს

უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – თეატრის
რეჟისურის, სამსახიობო თეატრმცოდნეობის ან მენეჯმენტის (პრიორიტეტულად –
სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით. დაზუსტებით: კონკურსის მონაწილეს უნდა
ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური
მაჩვენებელი, შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი. სასურველია
ჰუმანიტარული განათლება, ასევე, სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი ეტაპისათვის
აუცილებელი პროგრამის კურსით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს
მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე დროს, შესაძლებელია,
მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა (თუნდაც, არასახელოვნებო) სპეციალობის ბაკალავრები,
მაგისტრები თუ დოქტორები, რომლებიც შესაბამისი გამოცდის ჩაბარების შედეგად
გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ თეატრალური ხელოვნების სფეროში.
სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით მხატვრული აზროვნებისადმი, რომლებიც გამოავლენენ რეჟისორის
პროფესიისათვის აუცილებელ ორგანიზატორულ ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის
ანალიტიკური ხედვის უნარს.
პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ე.კიკნაძე და საქართველოს  სახალხო მხატვარი
მ.მალაზონია

პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა

სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო 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 „სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური ხელოვნების



განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური სცენოგრაფი, რომელიც უზრუნველყოფს თეატრალური
შემოქმედებითი პროდუქციის (სპექტაკლი, სანახაობა, პერფორმანსი) სანახაობრივი
მოცემულობის შექმნას, მხატვრულ-დეკორატიულ გაფორმებას და მის შემდგომ
რეალიზაციას – შემოქმედებითი იდეიდან – დამთავრებული სანახაობრივ-კონცეპტუალური
წარმოდგენით, რაც შეადგენს სრულ შემოქმედებით - საწარმოო ციკლს: იდეა,
ლიტერატურულ-დრამატურგიული პირველწყარო - პიესა, დამდგმელი რეჟისორის
კონცეფცია, სარეპეტიციო პერიოდი, მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტა, სცენოგრაფია,
მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია და ა.შ.
მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ
მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო პროგრამის
მნიშვნელობა იმითაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია ერთგვარი სინთეზი
თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს, პრინციპულად აუცილებელი
ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან თავად სცენოგრაფის პროფესია საკუთარ არსში შეიცავს
როგორც მხატვრულ-წარმოსახვით, ასევე ანალიტიკურ აზროვნებას. ამ პროფესიის ადამიანი,
უპირველეს ყოვლისა, კარგად უნდა ხედავდეს მის თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს,
მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს. იგი უნდა გრძნობდეს საზოგადოების
განწყობას, მის წინაშე მდგარ პრობლემებს. მას უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ მოვლენის
სიღრმისეული გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში წვდომა. მხოლოდ ამ უნარის
წყალობით შეძლებს სცენოგრაფი იმ სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო პრობლემისა
თუ სატკივარის დანახვას, რომლის თაობაზეც, მის მიერ გაფორმებული სპექტაკლის
მეშვეობით შეძლებს ადამიანებთან, მაყურებელთან საუბარს. აქედან გამომდინარე, მის მიერ
სცენოგრაფიულად გადაწყვეტილ წარმოდგენას ექნება მკაფიოდ გამოკვეთილი სათქმელი,
რომელშიც გაცხადდება როგორც თავად სცენოგრაფის, ასევე სპექტაკლის დამდგმელი
რეჟისორის, როგორც მოქალაქეებისა და ხელოვანთა პოზიცია. ასეთ შემთხვევაში, მათ მიერ
ერთიანი შემოქმედებითი ძლისხმევით შეთხზულ, შექმნილ სპექტაკლს ექნება აშკარად
გამოხატული კონცეპტუალური გადაწყვეტა, რაც ასე მნიშვნელოვანია XXI საუკუნის
სათეატრო ხელოვნებაში. შესაბამისად,

პროგრამის მიზანია:
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა. თეატრალური ხელოვნების სფეროში ისეთი
დამდგმელი სცენოგრაფის, რომელიც მეტად მგრძნობიარედ რეაგირებს მის ირგვლივ
განვითარებულ მოვლენებსა თუ მიმდინარე პროცესებზე. ამასთან, რამდენადაც თეორიისა
და პრაქტიკის ერთიანობა თანამედროვე თეატრალური კულტურის ერთ ერთი
დამახასიათებელი ნიშანია. თანამედროვე სცენოგრაფი კარგად უნდა იცნობდეს ზოგადად
თეატრს, ერკვეოდეს სათეატრო დრამატურგიასა და დრამის თეორიაში, სახვითი
ხელოვნებისა და კულტურის ისტორიაში. სადღეისოდ, სპექტაკლის სცენოგრაფიული
გადაწყვეტა, პროფესიული კვალიფიკაციისა და ჩვევების გარდა, რეჟისურის ისტორიის,
სხვადასხვა სათეატრო მოდელში სასცენო სივრცის მხატვრული გადაწყვეტისადმი არსებულ
მიდგომათა ცოდნასაც მოითხოვს. ამასთან, სასურველია, რომ მხატვარი-სცენოგრაფი
იცნობდეს თანამედროვე ხელოვნებაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების პრაქტიკას,
სპექტაკლის გაფორმების ტრადიციულსა და ალტერნატიულ ტექნიკებს, ფლობდეს
ჩანაფიქრის რეალიზაციისათვის აუცილებელ პრაქტიკულ ჩვევებს.



სწავლების სამაგისტრო აკადემიური საფეხური საშუალებას იძლევა მომზადდეს
სცენოგრაფი-ხელოვნებათმცოდნე და მენეჯერი, სპეციალისტი, რომელსაც ორმაგი
კვალიფიკაცია ექნება – თეატრის დიზაინერისა (სცენოგრაფის) და სათეატრო დიზაინის
(სცენოგრაფიის) თეორეტიკოსის, ამასთან, შეეძლება სათეატრო მოვლენის რეალიზაციის
მართვა და სპექტაკლზე მომუშავე ყველა რგოლთან შესაბამისი ურთიერთობა.
თანამედროვე ქართული სცენოგრაფია განვითარების საინტერესო პროცესს გვთავაზობს.
როგორც სპეციფიკური სფერო, უახლოეს საბჭოთა წარსულში იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ
არსებული ხელოვნების პირობებში, თეატრის მხატვრობა შედარებით თავისუფალი
აღმოჩნდა იმ ზოგადი დოგმებიდან, რომელშიც მკაცრად იყვნენ მოქცეული ხელოვნების სხვა
სფეროების წარმომადგენლები. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია ქართული სცენოგრაფიის
განხილვა მსოფლიო სცენოგრაფიაში მიმდინარე პროცესების კონტექსტში და იმ საერთო
სურათის შექმნა, რასაც დარგის განვითარება ჰქვია.
წინამდებარე პროგრამა მიზნად ისახავს საფუძვლიანი თეორიული ცოდნის ბაზისის და
პრაქტიკული მუშაობის საფუძველზე გამოუშვას პროფესიონალი მხატვარ_სცენოგრაფი;
პედაგოგი, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული პროფილით; სათეატრო მხატვრობის
კრიტიკოსი; მკვლევარი. როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული სფეროს
სპეციალისტისათვის, სწავლებისას უმთავრესი აქცენტი გაკეთდება XX_XXI საუკუნეების
სცენოგრაფიის ესთეტიკა-მეთოდიკის გააზრების და პრაქტიკულ რეალიზაციაში მოყვანის
საჭირო უნარების გამომუშავებაზე.
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტის მიერ ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნისა და
უნარების დახვეწა და შემდგომი გაღრმავება, მხატვარ_სცენოგრაფის და სცენოგრაფიის
ისტორიკოს-ანალიტიკოსის მომზადება, რომელიც ფლობს თეატრალურ-დეკორაციული
მხატვრობისთვის საჭირო ცოდნასა და საკომუნიკაციო ჩვევებს.
სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს სათეატრო და სახვითი ხელოვნების

ისტორიის საფუძვლიან ცოდნას, ჯგუფური მუშაობის უნარს, სამხატვრო ოსტატობას,
სარეჟიროსო და სამსახიობო ხელოვნების სპეციფიკის სიღრმობრივ გააზრებას, კომპლექსურ
აზროვნებას და მიღებული უნარების პრაქტიკაში განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში
შედის ურთიერთობა იმ ადამიანურ რესურსთან, რომელიც წარმოდგენილია
უნივერსიტეტის ბაზზე, უშუალო კონტაქტს მომავალ რეჟისორებსა და მსახიობებთან,
სახელოვნებო ექსპერიმენტებს პარალელურად მომიჯნავე სპეციალობის მაგისტრანტებთან
მუშაობის და პროექტების წარმოდგენის სახით. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა
სცენოგრაფიის თანამედროვე სტილისტური სპეციფიკის და ტექნიკური მეთოდების
ათვისებასა და დანერგვას პრაქტიკაში. მაგისტრანტს შეეძლება იმუშავოს, როგორ
პრაქტიკული სცენოგრაფიის, ისე სცენოგრაფიის ისტორია_თეორიის მკვლევარის
მიმართულებით.
`სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)~ სამაგისტრო
პროგრამის მიზანია მომზადდეს თეატრის სცენოგრაფიის ისეთი სპეციალისტი, რომელიც
იცნობს თანამედროვე სათეატრო პროცესებსა და სათეატრო დიზაინს;. ერკვევა სპექტაკლის
სცენოგრაფიული გადაწყვეტის ისტორიულად არსებულ მოდელებში; იცის დრამატურგიისა
და რეჟისურის ისტორია; შეუძლია სპექტაკლის კონცეპტუალური სცენოგრაფიული
გადაწყვეტა; იცნობს სათეატრო სცენოგრაფიის როგორც შემოქმედებით, ისე პრაქტიკულ
ასპექტებს; ფლობს სპექტაკლის მხატვრული გაფორმების ყველა ეტაპისათვის აუცილებელ
უნარ-ჩვევებს: შეუძლია დამდგმელ რეჟისორთან მუშაობა, ესკიზისა და მაკეტის შექმნა,
ჩანაფიქრის პრაქტიკული რეალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესის მართვა.
სცენოგრაფი - ანალიტიკოსის მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ თანამედროვე
თეატრი მოითხოვს თეატრალური დიზაინისადმი სრულიად ახლებურ მიდგომას,



სათეატრო სივრცის მოდელირების თანამედროვე ფორმათა ცოდნას, რომელიც თეატრისა და
ზოგადად ხელოვნების თეორიის, ისტორიისა და პრაქტიკის საფუძლიან ცოდნას ეფუძნება.
ასეთი ტიპის სპეციალისტები ქართული სცენოგრაფიის საუკეთესო და მრავალფეროვანი
ტრადიციების განვითარებასა და ქართული სათეატრო სცენოგრაფიის თანამედროვე
მსოფლიო სტანდარტებთან მიახლოვებას შეუწყობენ ხელს.
სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.
ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების სფეროში და
შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (სპექტაკლი, სანახაობა,
პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი ფინანსური
ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ მაგისტრატურის
დონეზე ხდება).
ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ სამაგისტრო
საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი პედაგოგიკის
მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა მაგისტრს
შესაბამის დარგში სწავლების უფლება.

“სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამა
მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას თეატრალურ ხელოვნებაში,
როგორც მხატვრ-სცენოგრაფის ასევე – თეატრალური ხელოვნების პრაქტიკოს -
ანალიტიკოსის პროფილით. მომავალმა თეატრალური ხელოვნების მაგისტრებმა თავი
უნდა მოსინჯონ თეორიულ ანალიზსა და კვლევებში. შეძლონ აქტუალური თემისა და
კონცეფციის შერჩევა, ძიების სწორად წარმართვა, პროფესიული ანალიზი, თეატრის
სოციოლოგიური ანალიტიკის გააზრება და მისი შედეგების პრაქტიკული ხორცსესხმა.
წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ
შემოთავაზებული პროფესიული მიგნებები შეიძლება განხორციელდეს როგორც
პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს სადოქტორო კვლევის საგანი. პროგრამა მით უფრო
აქტუალურია, რადგან დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე შეიმჩნევა სცენოგრაფების მხრივ
თეორიისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
პრაქტიკოსი მხატვარ-სცენოგრაფის წარმატებული საქმიანობა შეუძლებელია ახალი
საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. თეატრალური ხელოვნების განვითარება
და საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი ტრანსფორმაცია ითხოვს
მაღალი რანგის პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია თეორიის ღრმა ცოდნით, თან
აგრძელებს დისციპლინის ახალი მოცემულობების კვლევას. პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს
არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს ახალს, კრიტიკულად აფასებს კანონებად
აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული
ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ თეორიას.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში გამოცდას.
“სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამის
კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და



სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს
შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის სათანადო დონით. ამდენად, შეიძლება
ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია, წინამორბედისა და მის ფარგლებში მიღებული
შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების ინტეგრირებული ფორმა, ცოდნისა და
გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.
სამაგისტრო პროგრამა გულისხმობს სცენოგრაფიის ისტორიის საფუძვლიან ცოდნას
საწყისებიდან – თანამედროვე სცენოგრაფიის ჩათვლით. აქცენტი გაკეთდება სწორედ
თანამედროვე სცენოგრაფიის ზოგად ესთეტიკაზე, მეთოდოლოგიებზე, პრაქტიკულ
რეალიზაციაზე და მის ანალიტიკურ გააზრებაზე, როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული
მიმართულებით. თუ რამდენად იაზრებს მაგისტრანტი მიმდინარე პროგრამას,
სისტემატურად შემოწმდება პრაქტიკული ტესტირების სახით. მაგისტრები შესძლებენ
მიღებული ცოდნის გამოყენებას როგორც კონკრეტული სპექტაკლის სრული
სცენოგრაფირების თვალისაზრისით, ასევე ისინი იქნებიან ობიექტური შემფასებლები,
ანალიზის ღრმა და კონტექსტუალური პრინციპით, შეძლებენ სალექციო და პრაქტიკული
კურსების მართვა ბაკალავრიატის დონეზე, ანალიტიკური, სამეცნიერო, საგაზეთო
სტატიების წერას, ტელევიზიებთან თანამშრომლობას სტუდიური სივრცის დიზაინის
კუთხით.
მაგისტრი იაზროვნებს იმ საერთო კონტექტსში, რასაც ქვია სპექტაკლის გააზრება
რეჟისორის, დრამატურგის, კომპოზიტორის, სამსახიობო დასის მონაცემის და პრინციპების
ერთობლიობით და გამომდინარე იდეის რაობისა და რეალიზაციის არსებული
პირობებიდან, შეძლებს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება-რეალიზაცია. ამასთან,
სამაგისტრო პროგრამის სრულფასოვანი ათვისების შემდგომ მაგისტრს ექნება საჭირო
კონტაქტების წარმოებისა და შენარჩუნების გამოცდილება, საკომინიკაციო მეთოდებისა და
შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი და მისი მუდმივი გაუმჯებესების
სურვილი-მოტივაცია. ამ მიზნით, სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც
თეორიული და პრაქტიკული კურსების მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული,
გათვალისწინებულია მასტერკლასები, რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და
გადაწყვეტილების საფუძველზე, თეატრალური თუ სახელოვნებო სხვადასხვა დარგის
მაღალი კლასის პროფესიონალები ჩაატარებენ; განსაზღვრულია პრაქტიკები
უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრში და თეატრალურ სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე
საქართველოს სხვადასხვა თეატრში, თეატრალური ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი
შემოქმედებითი მუშაობის ნებისმიერ ეტაპზე.
ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-კვლევით
პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრი (მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი რესურსი), აკადემიური პერსონალი, მოწვეული პედაგოგ-
მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები. მაგისტრანტს საშუალება ექნება თავისი
უშუალო ხელმძღვანელის, პედაგოგის ხელშეწყობით, წარმართოს ძიების პროცესი.
ოსტატ-შეგირდის ურთიერთობა საშუალებას იძლევა შეიქმნას ერთგვარი შემოქმედებითი,
ექსპერიმენტული ლაბორატორია, სტუდია.
გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.



აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე საგანმანათლებლო
პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.
რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია

“სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“ სამაგისტრო პროგრამის
განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.
4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი თავის
მხრივ გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.
2. ჯგუფური (collobrative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 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 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, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას
ავლენს დასმულ საკითხთან.
• კვლევის 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, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი
საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს,
როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.
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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი 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.

პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს თეატრალური ხელოვნების სფეროს ღრმა და სისტემური
ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას,
აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;



ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;
ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების
შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

დარგის ცოდნა და გაცნობიერება
მაგისტრი აღჭურვილია თეატრალური ხელოვნების მხატვარ-სცენოგრაფის პროფესიისთვის
აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული ცოდნით, რასაც იგი იყენებს, პირველ რიგში,
თეატრალურ სივრცეში თუ ზოგადად კულტურაში მიმდინარე პროცესებზე
დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას შეუძლია თავისუფლად აწარმოოს
სცენოგრაფისთვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები; სრულყოფილად იცის სათეატრო
მხატვრობისა და რეჟისურის თეორიული თუ პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საფუძვლები,
ისტორია, მიმდინარეობები და შესაძლებლობა აქვს, სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას
აქვს შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა.
მაგისტრს გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის
სრულად ფლობს პროფესიულ სპეციფიკურ მეთოდებს.

დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
თეორიული საფუძველი და ოსტატთან სცენოგრაფიაში მუშაობის შედეგად მიღებული
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები მაგისტრს შესაძლებლობას
აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს პრაქტიკოს მხატვარ-სცენოგრაფად, პედაგოგად ან
თეატრის მენეჯერად; როგორც დამდგმელმა სცენოგრაფმა და ლიდერმა, იცის, რა
პრინციპებით წარუძღვეს, სპექტაკლის მხატვრული გადაწყვეტისა და წარმოების პროცესს
მის საწყის თუ ძირითად ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ მოახდინოს
საკუთარი შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია კომპლექსური პრობლემის
გადაჭრა დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული მიზნის დასახვისა და მის
მისაღწევად სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი მოქმედებს დამოუკიდებლად,
ასრულებს რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე. ფლობს დარგისათვის სპეციფიურ
მეთოდებს ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში სპექტაკლის მხატვრულ
გადაწყვეტაზე მუშაობის დროს შეძენილი უნარები მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის
ადვილად და წარმატებით მოახერხოს შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება; მან იცის
შემოქმედებით ჯგუფთან, დამდგმელ რეჟისორთან, დრამატურგთან, მსახიობებთან
ურთიერთობა; სცენოგრაფიული კონსტრუქციების, მაკეტისა და ესკიზების შექმნა,
პროექტის შედგენა და მის განხორციელებაში ინვესტორის იოლად დარწმუნება; იცის
სპექტაკლის მხატვრული კონცეფციის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე;
სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები; ხელეწიფება
დამოუკიდებლად გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა. გამოიტანოს სათანადო
დასკვნები.

კომუნიკაციის უნარი



მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ სპექტაკლის მხატვრულ
გადაწყვეტაზე მუშაობის პროცესში შემოქმედებითად დაკავშირებულ ადამიანებთან
პროფესიული ურთიერთობების დამყარების უნარები, არამედ, გამომუშავებული აქვს
პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და ცოდნის სხვისთვის (ბაკალავრებისთვის, პროფესიული
პროგრამების სტუდენტებისთვის ან სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების
შესაძლებლობები. მაგისტრს აქვს ცოდნა და გამოცდილება არა მხოლოდ მხატვარ-
სცენოგრაფის სპეციალობაში, არამედ თეატრის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის
თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ, პროფესიულ
საზოგადოებაში, მშობლიურ ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეუძლია სხვასთან
საერთო ენის გამონახვა და თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად,
გასაგებად ჩამოყალიბება-დაფიქსირება.
აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):
კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას. შეუძლია
დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ, პროფესიულ
თემებზე საუბარი.
კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ წაკითხვა.
წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).
საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

სწავლის უნარი
მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად გაიაზროს
მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის ქმედით
ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის დანარჩენი წევრების
კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად გეგმავს და
ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და განახორციელოს ღონისძიებები
საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი განვითარებისათვის.
აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის
შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები
აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების



დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები/ კურსდამთავრებულის კომპეტენცია

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
• ახალი იდეების გენერირების უნარი
• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
• ჯგუფში მუშაობის უნარი
• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

• აქვს სპექტაკლის (სათეატრო მოვლენის) ვიზუალური მხტავრული გადაწყვეტისა და
ამ გადაწყვეტის რეალიზაციისათვის აუცილებელი პროფესიული ცოდნა
• შეუძლია სცენოგრაფის პროფესიის ძირითადი ასპექტების, ხერხების, მეთოდების
თეორიული ანალიზი
• აქვს პიესის სცენოგრაფიული გადაწყვეტის თეორიული პრინციპების ცოდნა;
ეცოდინება სპექტაკლის ვიზუალური მხატვრული ქსოვილის შექმნის პრინციპები



• შეუძლია რეჟისორთან და სპექტაკლის მთელ დამდგმელ ჯგუფთან თანამშრომლობა
• იცის სპექტაკლის სცენოგრაფიისა და კოსტიუმების შექმნის საწარმოო-
ტექნოლოგიური მხარე
• შეუძლია შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და სრულფასოვანი
მხატვრული პროდუქციის შექმნა
• შეუძლია საკუთარი მხატვრული პროექტის ძირითადი არსის, განხორციელების
გზებისა და მეთოდების წინასწარი ანალიზი
• შეუძლია საკუთარი თუ სხვისი ნამუშევრის ანალიზი და ექნება სპექტაკლის
მხატვრული გადაწყვეტის ესთეტიკისა თუ სტილისტიკის დამოუკიდებელი ხედვა.
• შეუძლია სათეატრო მოვლენის საჯარო შეფასება-ანალიზი
• აქვს საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიული სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი, შეუძლია მომავალ სცენოგრაფებთან
მუშაობა
• შეუძლია შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება ინდივიდუალური
ხელწერის ფორმირება
• აქვს კონკრეტულ ამოცანასთან პროფესიული კომპეტენციის მისადაგების უნარ-ჩვევა
• შეუძლია შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნიზირება
• აქვს ანალიტიკური წერისათვის აუცილებელი ჩვევები
• აქვს ლიტერატურული პირველწყაროს (პიესა, მოთხრობა, ნოველა, რომანი)
ორიგინალური, თვითმყოფადი გააზრება-ინტერპრეტაციისა და მისი შესაბამისი სცენური
ადაპტაციის უნარი
• სპექტაკლის შემადგენელი ყველა კომპონენტის (დრამატურგია, სარეჟისორო და
სამსახიობო ხელოვნება, სცენოგრაფია, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია, სასცენო
მოძრაობა, მხატვრული განათება და სხვა) ორგანული ურთიერთშერწყმისა და თითოეული
მათგანისათვის სათანადო, აუცილებელი მხატვრულ-მეტაფორული დატვირთვის,
ფუნქციის მინიჭების ცოდნა
• გამართული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური
აზროვნების უნარი
• დამდგმელ რეჟისორთან, დრამატურგთან, მსახიობთან, მხატვართან,
კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, გამნათებელთან თუ ხმის რეჟისორთან გამართულად
მუშაობის ცოდნა
• სპექტაკლის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესის სიღრმისეული ცოდნა
• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• სათეატრო წარმოდგენის მხატვრული, იდეური მთლიანობის შექმნა-შეთხზვის ცოდნა
• სცემოგრაფის პროფესიის ყოველი ასპექტისა თუ მეთოდის, ხერხის სიღრმისეული
ცოდნა
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი
• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი
• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული
მუშაობის უნარი
• სპექტაკლის, როგორც სინთეზური ხელოვნების ნაწარმოების შექმნა-შეთხზვის უნარი
• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური
პროცესების სიღრმისეული ცოდნა



• მიმდინარე სათეატრო პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი
• პედაგოგიური მოღვაწეობის უნარი
• აკადემიური პერსონალის ასისტენტირების უნარი
• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი
უნარ-ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა)
სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო.

დასაქმების სფეროები

სწავლის დასრულების შემდეგ, ”სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის
ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის
წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება
დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა თეატრალური ხელოვნების
სცენოგრაფიის ნებისმიერ დარგში (დრამის, მუსიკალური, პანტომიმის, თოჯინური,
მარიონეტების). მათ შორის: დრამატული თეატრის სცენოგრაფიის, მუსიკალური თეატრის
სცენოგრაფიის, პანტომიმის თეატრის სცენოგრაფიის, თოჯინების თუ მარიონეტების
თეატრის სცენოგრაფიის, თეატრალური მენეჯერის მიმართულებით. ამასთან, მაგისტრს
შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა შესაბამისი პროფილით საბაკალავრო აკადემიურ
საფეხურზე და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში.
მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და კერძო
სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს
სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს თეატრის
სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის, დაგეგმვის საქმეში; აწარმოოს
მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას;
იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და თეატრალური ხელოვნების სხვადასხვა დარგების
განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები
სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით (იხ. ქვემოთ) გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული, კურსი
და სხვ.) შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის (შემოქმედებითი პროექტი – სპექტაკლი, სანახაობრივი პროექტი, პერფორმანსი)
წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:
• სცენოგრაფიის ოსტატობა – 15 კრედიტი + საკურსო შემოქმედებითი პროექტი – 5
კრედიტი = 20 კრედიტი
• სცენოგრაფიის ისტორია და თეორია – 10 კრედიტი.
• რეჟისურის საფუძვლები - 5 კრედიტი.
• თანამედროვე ხელოვნება – 5

------------------------
სულ 40 კრედიტი.



სპეცკურსები:
• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.
• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------
სულ 10 კრედიტი.

საკვალიფიკაციო პროექტები:
• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.
• საკვალიფიკაციო შემოქმედებითიი ნამუშევარი (სპექტაკლის სცენოგრაფიული
გადაწყვეტა) - 20 კრედიტი.

--------------------------
სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:
• კულტურის მენეჯმენტი– 5
• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5
• ინფორმატიკა – 5

--------------------------
სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:
• XX ს. მსოფლიო თეატრი – 5
• პროფესიული წერა – 5
• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია – 5
• კომპიუტერული ანიმაცია (ვირტუალური კომპლექსური მაკეტი - მულტიმედია) – 5
• ქართული რეჟისურის ისტორია – 5
• ხელოვნების ფსიქოლოგია - 5

--------------------------
სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:
1. თოჯინების თეატრის სპეციფიკა
2. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა
3. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა
4. ერთი მსახიობის თეატრი
5. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა
6. ეპიკური თეატრი
7. აბსურდის თეატრი
8. ინტელექტუალური დრამა
9. სათეატრო ანთროპოლოგია
10. სათეატრო განათება

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ერთაქტიანი სპექტაკლის
სცენოგრაფიულ გადაწყვეტას (თეატრალური დადგმის კომპლექსური მხატვრობა და



რეალიზაცია სცენაზე) მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის
ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შედეგად გამომუშავებული
შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და მათივე მიერ არასაუნივერსიტეტო
ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ. „ფანდრაიზინგი“). ამ სპექტაკლის
სცენოგრაფიის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო აკადემიურ-შემოქმედებითი
კომისიის, ასევე თეატრალური სივრცის დაინტერესებული პირების მიერ. ამ პროდუქციაზე
შემდგომი შემოქმედებით-საწარმოო კონტრაქტის გაფორმების მიზნით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება ორი
სტანდარტით:
1. სასწავლო კომპონენტების (მოდული, კურსი) შეფასება ხდება საქართველოში მოქმედი
სამართლებრივი რეგულაციების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება #3 05.01.2007 – სწორება #785 – 21.09.2009) შესაბამისად:
დადებითი შეფასებები:
A ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
B ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
C კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
D დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
E საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებები:
FX ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
F ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

2. პროგრამის მიხედვით წარმოდგენილი თეორიული ნაშრომის (ანალიტიკური ესე)
შეფასება ხდება შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნების გათვალისწინებით:
„საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტშიწერით
ნაშრომთა შესრულების სტანდარტები“ (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური
საბჭოს დადგენილებით 2010 წლის 20 დეკემბერს, ოქმი #5 – იხ. ქვემოთ).

3. საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის შეფასება ხდება სპეციალური
კრიტერიუმებისა და სქემის მიხედვით

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (analitikuri ese)
Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
ქულა



1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

programis mixedviT warmodgenili sakvalifikacio SemoqmedebiTi proeqtis
(speqtaklis scenografia) Sefasebis sqema:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ესთეტიკურ – ვიზუალური მხარე 30
1.1. მხატვრული გადაწყვეტა 10

1.2.
გამოყენებული დეკორციების (ესკიზი, კონსტრუქცია,
რეკვიზიტი, კოსტუმი, სხვა ვიზუალური მასალა)
მრავალფეროვნება

5

1.3. მუსიკალური გაფორმება 5
1.4. სტილის და ესთეტიკური სტანდარტების დაცვა 10
2. კონცეფცია: იდეურ–შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. იდეურობა და შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. კონცეფციის ორიგინალობა 10
2.4. ფინალის (გადაწყვეტის) სრულყოფილება 5
2.5. კონცეპტუალური დასაბუთებულობა 5
3. სანახაობრიობა – პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
სცენოგრაფიული ნიუანსები: განათების,
აკუსტიკის, მიზანსცენების, ავანსცენის
ურთიერთშეხამება

10

3.2. სანახაობრივი შეკრულობა, დინამიურობა 10
სულ: 100

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა



„სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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
სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 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  ვიდეომასალის ჩვენებას,
როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო სპექტაკლებისა და
თეატრალური პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა
და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
„სცენოგრაფიის ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო 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
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 სმოქმედო 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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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 (ა პროპოს - საქართველოს განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.
უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.

7.ქართული ცეკვა და სადადგმო ხელოვნება
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)



1.1. საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქართული ცეკვა და სადადგმო
ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)

1.2. საფეხური: მაგისტრატურა
1.3. პროგრამის ტიპი: აკადემიური; ძირითადი.
1.4. სწავლების ენა: ქართული.
1.5. მისანიჭებებლი კვალიფიკაცია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების მაგისტრი.
1.6. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი.
1.7. სწავლის ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი.

1.8. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მომავალ მაგისტრს გავლილი უნდა ჰქონდეს
უმაღლესი სწავლების პირველი – საბაკალავრო საფეხური, სასურველია – ქორეოგრაფიული
ხელოვნების, ქართული/კლასიკური ცეკვის, თეატრალური ხელოვნების, თეატრის
რეჟისურის, თეატრის მსახიობის, ასევე თეატრმცოდნეობის ან მენეჯმენტის
(პრიორიტეტულად – სახელოვნებო მენეჯმენტის) მიმართულებით. დაზუსტებით:
კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური
ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებელი, შემოქმედებითი უნარები და ალღო,
მხატვრული აზროვნება, ინტელექტი. სასურველია ჰუმანიტარული განათლება, ასევე,
სამსაფეხურიანი სწავლების პირველი ეტაპისათვის აუცილებელი პროგრამის კურსით
გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს მაგისტრანტს საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებთან შესაბამისობას. ამავე დროს, შესაძლებელია, მაგისტრატურაში დაიშვან სხვა
(თუნდაც, არასახელოვნებო) სპეციალობის ბაკალავრები, მაგისტრები თუ დოქტორები,
რომლებიც შესაბამისი გამოცდის ჩაბარების შედეგად გამოავლენენ უნარს, იმოღვაწეონ
ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში.
სამაგისტრო პროგრამაზე საუნივერსიტეტო გამოცდის საფუძველზე შეირჩევიან
აბიტურიენტები ბაკალავრის (ან მეტი) აკადემიური ხარისხით, გამოკვეთილი
მიდრეკილებით საშემსრულებლო ქორეოგრაფიული შემოქმედებისა და მხატვრული
აზროვნებისადმი, რომლებიც გამოავლენენ ქორეოგრაფის პროფესიისათვის აუცილებელ
საშემსრულებლო - შემოქმედებით ნიჭსა და თვისებებს, საკითხის შემოქმედებითი ხედვისა
და ინტერპრეტაციის უნარს.
პროგრამაში მისაღებად სამუშაო გამოცდილება სასურველია, თუმცა, სავალდებულო არ
არის. მაგისტრანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას სულ მცირე B2 დონეზე.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რამდენადაც აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამა სახელოვნებო-საშემსრულებლო მიმართულებას განეკუთვნება -
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება  აუცილებელი არ არის.

ხელმძღვანელი პროფესორი უ. დვალიშვილი

პროგრამის მიზნები და მნიშვნელობა
ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)
სამაგისტრო 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 ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების
(თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს
ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს
პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დამდგმელი ქორეოგრაფი, რომელიც



უზრუნველყოფს ქართული ქორეოგრაფიული შემოქმედებითი პროდუქციის (ცეკვა,
მხატვრული სახე, ქორეოგრაფიული პერფორმანსი და სხვ.) შექმნას და მის შემდგომ
რეალიზაციას – შემოქმედებითი იდეიდან – დამთავრებული სანახაობრივ-კონცეპტუალური
წარმოდგენით, რაც  შეადგენს სრულ შემოქმედებით - საწარმოო ციკლს: იდეა,
ფოლკლორული პირველწყარო - ინტერპრატაცია, ნახაზი/ესკიზი, სარეპეტიციო პერიოდი,
მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტა, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფია და ა.შ.
მაგისტრანტი პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ
მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
პროგრამის მნიშვნელობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ ერთ ათეულ წელზე მეტია, რაც
საქართველოში დაიწყო უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება ქართულ ხალხურ
ქორეოგრაფიაში. მანამდე საქართველოში ქორეოგრაფიის განხრით უმაღლესი სკოლა არ
არსებობდა და ამ კუთხით უმაღლეს განათლებას საზრვარგარეთ, კერძოდ რუსეთში
იღებდნენ. საქართველოში არსებობდა მხოლოდ კულტურულ-საგანმანათლებლო
სასწავლებლების სისტემა, სადაც იღებდნენ საშუალო სპეციალურ განათლებას და
ამზადებდნენ თვითმოქმედი ქორეოგრაფიული კოლექტივის ხელმძღვანელს. დღემდე ამ
ტიპის სასწავლებლებში და თვითმოქმედ თუ პროფესიულ ანსამბლებში მიღებული
განათლებით მოღვაწეობს ქორეოგრაფთა უმეტესი ნაწილი.
ამჟამად საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ამზადებს უმაღლესი აკადემიური კვალიფიკაციის ქართული ცეკვის დამდგმელ
ქორეოგრაფს, როგორც ბავშვთა, ასევე თვითმოქმედი და პროფესიული ანსამბლებისათვის.
რამდენადაც დღესდღეობით ქორეოგრაფიის სწავლება პრიორიტეტია როგორც
ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურზე, ასევე სახელოვნებო პროფილის სასწავლო
დაწესებულებებისა თუ პროფესიული საგანმანათლებლო საფეხურისათვის, უმაღლესი
კვალიფიკაციის - ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების პედაგოგ-ქორეოგარფთა
დიდი საჭიროებაა.
ამდენად, აღნიშნული პროგრამის მიზანია ქორეოგრაფიული ხელოვნების პედაგოგების
აღზრდის ახალი სისტემის უზრუნველყოფა. კერძოდ, ქორეოგრაფიული ხელოვნების
მაგისტრის _ ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების პედაგოგის მომზადება, როგორც
შემოქმედებითი პედაგოგიკის, ასევე სამეცნიერო_კვლევითი საქმიანობისათვის.
პროგრამის ათვისების შემდეგ, მაგისტრანტი დაეუფლება თანამედროვე ქორეოგრაფიული
ხელოვნების მიღწევებს და ბაკალავრიატსა თუ სხვა საგანმანათლებლო საფეხურებზე
(ზოგადი, პროფესიული გნათლება) მისი დანერგვის ხელოვნებას.
მაგისტრანტები, გარდა პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობისა და თეორიული
მომზადებისა, შეიძენენ ანალიტიკურ ცოდნასა და სწავლების მეთოდოლოგიას, რაც
სრულყოფს მათი, როგორც პედაგოგის კვალიფიკაციას.
შემოქმედებითი პედაგოგიკის ლექციებზე მოწვეული იქნებიან უნივერსიტეტის საუკეთესო
სპეციალისტები, რომლებიც ჩაატარებენ ე.წ. მასტერკლასებს.
ეს ყოველივე ერთ სისტემაში მოაქცევს იმ მდიდარ გამოცდილებას, რომელიც წლების
განმავლობაში გროვდებოდა უნივერსიტეტის შემოქმედებითი პედაგოგიკის არსენალში, რაც
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
მასტერკლასებს ჩაატარებენ ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან მოწვეული ცნობილი
ქორეოგრაფები.
სწავლის პერიოდში მაგისტრანტები პრაქტიკას გაივლიან ქორეოგრაფიულ ანსამბლებში და
მათ საშუალება მიეცემათ, გაეცნონ სხვადასხვა პედაგოგებისა და დამდგმელი



ქორეოგრაფების შემოქმედებით ურთიერთობას, რომელიც ასევე შეიცავს პედაგოგიკის
ელემენტებს.
ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)
სამაგისტრო პროგრამის მნიშვნელობა იმითაცაა განპირობებული, რომ მასში მიღწეულია
ერთგვარი სინთეზი თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს შორის. ეს,
პრინციპულად აუცილებელი ასპექტი გახლავთ, ვინაიდან თავად დამდგმელი ქორეოგრაფის
პროფესია საკუთარ არსში შეიცავს როგორც მხატვრულ, ასევე წარმოსახვით აზროვნებას. ამ
პროფესიის ადამიანი, უპირველეს ყოვლისა, კარგად უნდა ხედავდეს მის თვალწინ
განვითარებულ მოვლენებს, მიმდინარე სოციალურ-კულტურულ პროცესებს. იგი უნდა
გრძნობდეს საზოგადოების განწყობას, მის წინაშე მდგარ პრობლემებს. მას უნდა შეეძლოს
ამა თუ იმ მოვლენის სიღრმისეული გაანალიზება, კონკრეტული საკითხის არსში წვდომა.
მხოლოდ ამ უნარის წყალობით შეძლებს პროფესიონალი დამდგმელი ქორეოგრაფი იმ
სასიცოცხლო, აქტუალური, საჭირბოროტო პრობლემისა თუ სატკივარის დანახვას, რომლის
თაობაზეც, მის მიერ განსახიერებული ქორეოგრაფიული პროექტისა თუ სახის  მეშვეობით
შეძლებს ადამიანებთან, მაყურებელთან საუბარს. აქედან გამომდინარე, მის მიერ დადგმულ
ქორეოგრაფიულ სანახაობას, საცეკვაო ნომერს, წარმოდგენას ექნება მკაფიოდ გამოკვეთილი
სათქმელი, რომელშიც გაცხადდება ჯერ თავად ქორეოგრაფის, როგორც ხელოვანის,
მოცეკვავისა და დამდგმელი რეჟისორის, ასევე, როგორც მოქალაქის პოზიცია. ასეთ
შემთხვევაში, დამდგმელი ქორეოგრაფის მიერ შექმნილ ცეკვას, მხატვრულ სახეს ექნება
აშკარად გამოხატული კონცეპტუალური გადაწყვეტა, რაც ასე მნიშვნელოვანია XXI საუკუნის
ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში. შესაბამისად,

პროგრამის მიზანია:
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის აღზრდა. ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში
ისეთი შემოქმედის, რომელიც მეტად მგრძნობიარედ რეაგირებს მის ირგვლივ
განვითარებულ მოვლენებსა თუ მიმდინარე პროცესებზე. მას კარგად ესმის, თუ რა აწუხებს
საზოგადოებას და სწორედ ამ სატკივარზე ესაუბრება თავისი შემოქმედებით. ამასთან,
შესწევს უნარი საკუთარი სათქმელი მკაფიოდ, მაყურებლისთვის  გასაგებად გამოხატოს
ქორეოგრაფიული ნომრის/მხატვრული სახის/წარმოდგენის კონცეპტუალურ გადაწყვეტა-
გააზრებაში. გარდა ამისა, დღევანდელი დამდგმელი ქორეოგრაფი ფართოდ
ერუდირებული, ინფორმირებული უნდა იყოს. იგი, გარდა სოციალურ-პოლიტიკური
საკითხებისა, კარგად უნდა იცნობდეს ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას, ქორეოგრაფიული
ხელოვნების აწმყოსა და ისტორიას, ზოგადად, კაცობრიობისა და თავისი ქვეყნის ისტორიას,
ხელოვნების თეორიასა და სხვ.
ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, მან უნდა შეძლოს ახალი, თვითმყოფადი,
ინდივიდუალური ხელწერით აღბეჭდილი მხატვრული ქორეოგრაფიული სახეებისა თუ
წარმოდგენების შექმნა, სადაც გამოჩნდება სცენური სახეებით აზროვნების უნარი. მომავალი
მაგისტრი შეძლებს ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული, ორგანული თანხმიერების
მიღწევას. მას შეეძლება ამა თუ იმ ფოლკლორული და ეთნიკური პერსონაჟების
ორიგინალური ინტერპრეტაციის შემოთავაზება.
სწორედ ამ ტიპის სპეციალისტის, ჭეშმარიტი პროფესიონალის აღზრდაა წინამდებარე
პროგრამის მიზანი.
ბაკალავრიატის _ აკადემიური სწავლების თანამედროვე სისტემის პირველ საფეხურზე
მიღებული საბაზო განათლების შემდეგ, მეორე – მაგისტრატურის _ ეტაპი გულისხმობს
მიღებული ცოდნის გაღრმავება-განვითარებასა და ინტერესთა კონკრეტიკას, ზუსტი და
სწორი მიმართულებების განსაზღვრას, მათ შორის, ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში



და შემოქმედებითი პროცესის შედეგად მიღებული პროექტის (ცეკვა, ქორეოგრაფიული
სანახაობა, პერფორმანსი და სხვ.) დისტრიბუციასა და რეალიზაციაში – შესაბამისი
ფინანსური ეფექტურობითა და უკუგებით (რისი გამყარება და სრულყოფა სწორედ
მაგისტრატურის დონეზე ხდება).
ამასთან, სახელოვნებო უმაღლესი განათლებისთვის მაგისტრატურის აკადემიური
საფეხურის განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ სამაგისტრო
საფეხური უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას შემოქმედებითი პედაგოგიკის
მნიშვნელოვანი ასპექტების ცოდნით. შესაბამისად, მაგისტრატურის  აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ ეძლევა მაგისტრს
შესაბამის დარგში სწავლების  უფლება.

“ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს თანამედროვე ტენდენციების შესწავლას
ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში, როგორც პროფესიონალი დამდგმელი ქორეოგრაფის, ასევე –
ქორეოგრაფიული ხელოვნების პრაქტიკოს - პედაგოგის პროფილით. მომავალმა
ქორეოგრაფიული  ხელოვნების მაგისტრებმა თავი უნდა მოსინჯონ თეორიულ ანალიზსა და
კვლევებში. შეძლონ აქტუალური თემისა და კონცეფციის შერჩევა, ძიების სწორად
წარმართვა, პროფესიული ანალიზი, დარგის სოციოლოგიური ანალიტიკის გააზრება და
მისი შედეგების პრაქტიკული ხორცშესხმა. წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის
დაუფლებისას მაგისტრანტის მიერ შემოთავაზებული პროფესიული მიგნებები შეიძლება
განხორციელდეს როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე გახდეს სადოქტორო კვლევის
საგანი. პროგრამა მით უფრო აქტუალურია, რადგან დღესდღეობით შესაბამის ბაზარზე
შეიმჩნევა ქორეოგრაფების მხრივ თეორიისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამის
კურსდამთავრებული მომავალში განახორციელებს ქორეოგრაფიისა და მოცეკვავის
საშემსრულებლო ხელოვნების სწავლებას ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურსა თუ
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში. შესაბამისად, ის საკუთარ წვლილს შეიტანს
ქორეოგრაფიული ხელოვნებისა და საშემსრულებლო – საცეკვაო დარგის განვითარებაში.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროგრამის მიზანია ქორეოგრაფიული ხელოვნების
მაგისტრის, ცეკვისა და ქორეოგრაფიის პედაგოგის მომზადება - როგორც შემოქმედებითი
პედაგოგიკის სწავლების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის. მაგისტრატურის
აკადემიური საფეხურის კურსდამთავრებული მიიღებს უახლეს თეორიულ და კვლევაზე
დაფუძნებულ ღრმა სისტემურ ცოდნას, დაეუფლება ქორეოგრაფის ოსტატობის
პედაგოგიკისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს, ასევე მომიჯნავე სფეროების:
რეჟისურის, მსახიობის ოსტატობის სპეციფიკას.
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს ექნება სათანადო ცოდნა, თუ როგორ
ასწავლოს როგორც უმაღლეს სახელოვნებო (ქორეოგრაფიული, თეატრალური, სამუსიკო
პროფილის) სასწავლებლებში, ასევე კოლეჯებში, სტუდიებში, სკოლებში, - მიუხედავად
იმისა, თუ რა დონის კონტინგენტთან იქნება სამუშაო. მან უნდა გაითვალისწინოს
სტუდენტთა ან მოსწავლეთა ასაკი, მათი ფსიქოლოგია, უნდა ასწავლოს მოცეკვავისა და
ქორეოგრაფის ხელოვნება - მისი ანბანიდან დაწყებული - ამ პროფესიის ყველა ნიუანსით.
ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების პედაგოგი რთული ამოცანის წინაშე დგას. მან
უნდა აღზარდოს სპეციალისტი, რომლის ხელოვნება სინთეზური ბუნებისაა. შესაბამისად,
მომავალი პედაგოგ-ქორეოგრაფი უნდა შეეჩვიოს ამ პრფესიის კოლექტიურ ბუნებას და
რთულ შემოქმედებით ატმოსფეროს. ამავე დროს შეუნარჩუნოს თითოეულ
მოსწავლეს/შეგირდს/სტუდენტს საკუთარი ინდივიდუალობა, რაც ასევე ძვირფასია



ხელოვნებაში. პედაგოგს არა მარტო საამისო ცოდნა უნდა ჰქონდეს, არამედ უნდა შეეძლოს
ამ ცოდნის მიმზიდველად და საინტერესოდ გადაცემა სხვისთვის და, რაც მთავარია, ეს არ
უნდა იყოს დიქტატი, რომელიც დათრგუნავს აღსაზრდელის შემოქმდებით ინიციატივას.
ამიტომ მომავალ პედაგოგ-ქორეოგრაფთან მუშაობა დიდ სიფრთხილეს და მოთმინებას
მოითხოვს. აქ საჭიროა დიდი პედაგოგიური ალღო.
ქორეოგრაფიული ხელოვნება კოლექტიური ხელოვნებაა და ინდივიდების ერთ ანსამბლურ
ერთეულად ჩამოყალიბებისათვის საჭიროა პედაგოგს ჰქონდეს თითოულ მათგანთან
დამოუკიდებელი მიდგომა. მან, სიტუაციიდან გამომდინარე, მუშაობის პროცესშივე უნდა
მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილება, შეცვალოს ამა თუ იმ ინდივიდთან მუშაობის
ხერხები, ისე, რომ არ დაირღვეს სხვების ჯგუფური შემოქმედებითი მთლიანობა და, ამავე
დროს, შენარჩუნებულ იქნას თითოეული მათგანის ინდივიდუალური სახე.
ამდენად, პრაქტიკოსი დამდგმელი ქორეოგრაფისა და პედაგოგის წარმატებული საქმიანობა
შეუძლებელია ახალი საწარმოო-კრეატიული ფორმების ძიების გარეშე. ქართული ცეკვისა
და ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნების განვითარება და საშემსრულებლო-
შემოქმედებითი ტენდენციების სწრაფი ტრანსფორმაცია ითხოვს მაღალი რანგის
პროფესიონალს, რომელიც აღჭურვილია თეორიის ღრმა ცოდნით, თან აგრძელებს
დისციპლინის ახალი მოცემულობების კვლევა-ანალიზს. პროგრამის შედეგიც სწორედ ეს
არის _ მაგისტრი, რომელიც მუდმივად ეძებს ახალს, კრიტიკულად აფასებს კანონებად
აღიარებულ ცნებებს, აქვს კვლევის სწორი ორგანიზაციის ჩვევები, არგუმენტირებული
ანალიზით ადასტურებს მიგნებულ თეორიას.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს და
ფაქტობრივად, ახდენს ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და მის პრაქტიკაში გამოცდას.
“ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით
დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების (იხ. ქვემოთ) მიღწევას უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის (სამაგისტრო) აღმწერის სათანადო დონით.
ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი მორიგი ლექცია, წინამორბედისა და მის
ფარგლებში მიღებული შედეგის საფუძველზე აიგება. სწავლების ინტეგრირებული ფორმა,
ცოდნისა და გამოცდილების არეალის გაფართოებას შეუწყობს ხელს.
სწავლების ძირითადი ნორმების გარდა, რომელიც თეორიული და პრაქტიკული კურსების
მონაცვლეობასა და ერთიანობაზეა აგებული, გათვალისწინებულია მასტერკლასები,
რომლებსაც ჯგუფის ოსტატის გეგმისა და გადაწყვეტილების საფუძველზე,
ქორეოგრაფიული ხელოვნების მაღალი კლასის პროფესიონალები ჩაატარებენ;
განსაზღვრულია პრაქტიკები უნივერსიტეტის სასწავლო ქორეოგრაფიულ ანსამბლში და
შემოქმედებით სტუდია - ლაბორატორიებში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა ანსამბლში,
ქართული ცეკვისა და სადადგმო ქორეოგრაფიული ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი
შემოქმედებითი მუშაობის ნებისმიერ ეტაპზე.
ორი წლის მანძილზე, მაგისტრანტი აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა-
გამომუშავების გარდა, პარალელურად გაივლის სათანადო თეორიულ კურსებს. ამასთან,
იგი მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-შემოქმედებით და ანალიტიკურ-კვლევით
პროცესებთან. მას მოემსახურება უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ცოცხალი
რესურსი, აკადემიური პერსონალი, მოწვეული პედაგოგ-მასწავლებლები, მეცნიერ-
თანამშრომლები. მაგისტრანტს საშუალება ექნება თავისი უშუალო ხელმძღვანელის,
პედაგოგის ხელშეწყობით, წარმართოს ძიების  პროცესი. ოსტატ-შეგირდის   ურთიერთობა



საშუალებას იძლევა შეიქმნას ერთგვარი შემოქმედებითი, ექსპერიმენტული ლაბორატორია,
სტუდია.
გარდა ამისა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ძალზე ხშირად იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს სათანადო ტრენინგების,
მასტერკლასების ჩასატარებლად. მაგისტრანტი ასევე ისარგებლებს იმ გაცვლითი
პროგრამებით, რომელიც ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშია დანერგილი.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელთან (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია) საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს  გაფორმებული აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა საფუძველზეც სტუდენტებს
შეუძლიათ სარგებლობა როგორც ბიბლიოთეკების რესურსებით, ასევე საგანმანათლებლო
პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობებით.
რაც ყველაზე მთავარია, მაგისტრანტი პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად, დაკავებული
იქნება თეორიულ-ანალიტიკური კვლევით.

სწავლების მეთოდოლოგია

“ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი“
სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებისათვის გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

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, და ა.შ.
4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 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, საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა 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.
2. ჯგუფური (collobrative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს 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 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 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, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული
პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება
იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) 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 (ძირითადად დაფაზე).
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას
ავლენს დასმულ საკითხთან.
• კვლევის 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, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი
საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს,
როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის 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.
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 პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი 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.
პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი / დესკრიპტორი

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს;
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – შეუძლია ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;



გ) დასკვნის უნარი – შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
დ) კომუნიკაციის უნარი – შეუძლია თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;
ე) სწავლის უნარი – შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე;
ვ) ღირებულებები – შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების
შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

დარგის ცოდნა და გაცნობიერება
მაგისტრი აღჭურვილია ქორეოგრაფიული ხელოვნების, კერძოდ – ქართული ცეკვის
საშემსრულებლო და სადადგმო პროფესიისთვის აუცილებელი სიღრმისეული თეორიული
ცოდნით, რასაც იგი იყენებს, პირველ რიგში, ქორეოგრაფიულ სივრცეში თუ ზოგადად
კულტურაში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისთვის და მათ გასაანალიზებლად; მას
შეუძლია თავისუფლად აწარმოოს მოცეკვავისა და დამდგმელი ქორეოგრაფის
ხელოვნებისათვის აუცილებელი ანალიზი თუ კვლევები; სრულყოფილად იცის
ქორეოგრაფიული ხელოვნების თეორიული თუ პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საფუძვლები,
ისტორია, მიმდინარეობები და შესაძლებლობა აქვს, სხვასაც გაუზიაროს თავისი ცოდნა; მას
აქვს შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა.
მაგისტრს გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. ის
სრულად ფლობს პროფესიულ სპეციფიკურ მეთოდებს.

დარგობრივი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
თეორიული საფუძველი და ოსტატთან საშემსრულებლო ქორეოგრაფიულ ოსტატობაში
მუშაობის შედეგად მიღებული პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და უნარ-ჩვევები
მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად იმუშაოს პრაქტიკოს მოცეკვავედ,
დამდგმელ ქორეოგრაფად, პედაგოგად ან ანსამბლის მენეჯერად; როგორც პროფესიონალმა
მოცეკვავემ და პედაგოგმა, იცის, რა პრინციპებით წარუძღვეს, ქორეოგრაფიული ნომრის,
როლის/მხატვრული სახის შექმნისა და წარმოების პროცესს მის საწყის თუ ძირითად
ეტაპებზე, ასევე პოსტპროდუქციის ეტაპზე და როგორ მოახდინოს საკუთარი
შემოქმედებითი მონაცემების რეალიზება; შეუძლია კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა
დამოუკიდებლად. ასევე, აქვს უნარი გარკვეული მიზნის დასახვისა და მის მისაღწევად
სამოქმედო გეგმის შექმნა-განხორციელებისა. იგი მოქმედებს დამოუკიდებლად, ასრულებს
რა სათანადო სამუშაოს პროფესიულ დონეზე. ფლობს დარგისათვის სპეციფიურ მეთოდებს
ექსპერტის რანგში.

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი
პრაქტიკულ-შემოქმედებითი გამოცდილება და სწავლის პროცესში ქორეოგრაფიაში
მუშაობის დროს შეძენილი უნარები მაგისტრანტს საფუძველს უქმნის ადვილად და
წარმატებით მოახერხოს შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება; მან იცის შემოქმედებით



ჯგუფთან, ანსამბლთან, კოლეგა მოცეკვავეებთან ურთიერთობა; ქორეოგრაფიული ნახაზის,
ესკიზის შექმნა, პროექტის შედგენა და მის განხორციელებაში ინვესტორის იოლად
დარწმუნება; იცის მხატვრული სახის  შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე;
სცენოგრაფია, დეკორაცია, მხატვრობა, მუსიკალური გაფორმება, ქორეოგრაფთ-
რეპეტიტორთან მუშაობა და სხვა, ანალოგიური პრინციპები; ხელეწიფება დამოუკიდებლად
გაიაზროს და გააანალიზოს ესა თუ ის მოვლენა. გამოიტანოს სათანადო დასკვნები.

კომუნიკაციის უნარი
მაგისტრს აქვს არა მხოლოდ შემოქმედებით ჯგუფებთან თუ შემოქმედებით-
საშემსრულებლო პროექტზე მუშაობის პროცესში შემოქმედებითად დაკავშირებულ
ადამიანებთან პროფესიული ურთიერთობების დამყარების უნარები, არამედ,
გამომუშავებული აქვს პედაგოგიური უნარ-ჩვევები და ცოდნის სხვისთვის
(ბაკალავრებისთვის, პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის ან სხვადასხვა
შემოქმედებითი ჯგუფისთვის) გაზიარების შესაძლებლობები. მაგისტრს აქვს ცოდნა და
გამოცდილება არა მხოლოდ პროფესიონალი მოცეკვავისა და ქორეოგრაფის სპეციალობაში,
არამედ ქორეოლოგიის თეორიასა და ისტორიაში, მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და
ტექნოლოგიებში. იცის და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; აკადემიურ, პროფესიულ საზოგადოებაში, მშობლიურ
ენაზე, ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შეუძლია სხვასთან საერთო ენის გამონახვა და
თავისი მოსაზრებისა თუ შეხედულების მკაფიოდ, ნათლად, გასაგებად ჩამოყალიბება-
დაფიქსირება.
აქვს უცხო ენის ცოდნა (სულ მცირე – B2 დონე):
კომუნიკაცია – იგებს ვრცელ ტექსტს, იაზრებს მასში გადმოცემულ ინფორმაციას. შეუძლია
დაუბრკოლებლად საუბარი. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ, აკადემიურ, პროფესიულ
თემებზე საუბარი.
კითხვა – იგებს ვრცელ, კომპლექსურ ტექსტს, მისი ყოველი დეტალის ჩათვლით. უკეთ
გასაგებად, შესაძლოა დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილის ხელმეორედ წაკითხვა.
წერა – შეუძლია კომპლექსურ თემაზე ტექსტის დაწერა (იქნება ეს წერილი თუ სხვა).
საფუძვლიანად ფლობს თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებს: თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (Iჩთ), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას,
რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით გამოყენებას, დარგის სპეციფიკიდან
გამომდინარე.

სწავლის უნარი
მაგისტრს აქვს უნარი თავად დაგეგმოს და შეასრულოს სასწავლო პროცესის მოთხოვნები,
ადეკვატურად შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი; შეუძლია პრობლემის გადაჭრა,
გადაწყვეტილების მიღება. ამა თუ იმ მიმართულებით შეუძლია დამოუკიდებლად,
ინდივიდუალურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი მოსაზრება; ღრმად, საფუძვლიანად გაიაზროს
მის წინაშე არსებული პრობლემა და დასახოს მისი დაძლევა-გადალახვის ქმედით
ღონისძიებათა გეგმა. აქვს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. ჯგუფის დანარჩენი წევრების
კომპეტენციისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად გეგმავს და
ახორციელებს სათანადო სამუშაოს. შეუძლია დაგეგმოს და განახორციელოს ღონისძიებები
საკუთარი სწავლისა და პროფესიულ-შემოქმედებითი განვითარებისათვის.
აქვს სწავლის, კვლევის, პროექტის შემუშავებისა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.
იყენებს სასწავლო რესურსის სრულ სპექტრს; უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით, ახორციელებს თეორიულ ანალიზს; შეუძლია აკადემიური პროექტის



შემუშავება, მართვა; მუშაობის დროს არის დამოუკიდებელი. იჩენს ინიციატივას, პირად
პასუხისმგებლობას შემოქმედებით პროფესიულ პრაქტიკაში. ხელეწიფება სწავლასა და
საქმიანობაში ლიდერის მისიის შესრულება.

ღირებულებები
აქვს არსებულ მძფრ კონკურენტულ გარემოში პარტნიორებისა და კონკურენტების
დაპატენტებული იდეისა და შემოქმედებითი პროექტის პროფესიული პატივისცემა.
შეუძლია აღნიშნული შემოქმედებითი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების პროფესიული შეფასება და ახალი შემოქმედებითი ღირებულებების
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. შემოქმედებით ჯგუფში, როგორც რიგითი წევრი ან
ლიდერი ეფექტურად მუშაობს. ახერხებს ამოცანების მკაფიო ფორმულირებას. ასევე,
ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობათა ადეკვატურ გამოყენებას. შეუძლია კონფლიქტური
სიტუაციის მოგვარება-დარეგულირება.

სწავლის შედეგები/ კურსდამთავრებულის კომპეტენცია

ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები:

• აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
• ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
• დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
• მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
• მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი
• სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
• ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
• სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
• კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
• უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
• ახალი იდეების გენერირების უნარი
• პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
• დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
• ჯგუფში მუშაობის უნარი
• ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და  დიალოგის უნარი
• ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
• არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
• საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
• დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
• პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
• უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
• საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
• ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
• შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
• ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი



დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

• ფოლკლორულ-ეთნიკური ქორეოგრაფიული არქეტიპის ორიგინალური,
თვითმყოფადი გააზრება-ინტერპრეტაციისა და მისი შესაბამისი სცენური ადაპტაციის
უნარი.
• ქორეოგრაფიული  წარმოდგენის/ნომრის შემადგენელი ყველა კომპონენტის (ნახაზი,
ქორეოგრაფიული და საშემსრულებლო ხელოვნება, სცენოგრაფია, მუსიკალური გაფორმება,
სასცენო მოძრაობა, მხატვრული განათება და სხვა) ორგანული ურთიერთშერწყმისა და
თითოეული მათგანის სათანადო, აუცილებელი აზრობრივი თუ მხატვრული დატვირთვის,
ფუნქციის გააზრებული ცოდნა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის ერთი საერთო მიზნისა თუ
ჩანაფიქრისათვის დამორჩილება-დაქვემდებარების უნარი.
• გამართული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური
აზროვნების უნარი.
• ქორეოგრაფ-რეპეტიტორთან, მოცეკვავეებთან, რეჟისორთან, მსახიობებთან,
მხატვართან, კომპოზიტორთან, გამნათებელთან თუ ხმის რეჟისორთან გამართულად
მუშაობის ცოდნა.
• ხატვრულ-ქორეოგრაფიული სახის/როლის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური
პროცესის სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე ქორეოგრაფიული პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• ქორეოგრაფიული წარმოდგენის მხატვრული, იდეური მთლიანობის შექმნა-შეთხზვის
ცოდნა.
• მოცეკვავისა და ქორეოგრაფის პროფესიის ყოველი ასპექტისა თუ მეთოდის, ხერხის
სიღრმისეული ცოდნა.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• თეორიული, პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების სტუდენტებისათვის გადაცემის
უნარი. როგორც პედაგოგი შეძლებს მომავალ მოცეკვავეებთან და ქორეოგრაფებთან
მუშაობას, სრული ან ასოცირებული პროფესორის ასისტენტობას.
• შემოქმედებით-პედაგოგიური მოღვაწეობის პროცესის გააზრებული დაგეგმვის,
სავარაუდო შედეგის პროგნოზირების უნარი.
• მხატვრული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი.
• შემოქმედებით ჯგუფთან ნაყოფიერი, პროდუქტიული, შედეგზე ორიენტირებული
მუშაობის უნარი.
• საცეკვაო როლის, როგორც სინთეზური ხელოვნების ნაწარმოების შექმნა-შეთხზვის
უნარი.
• პროფესიასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი, საწარმოო-ტექნოლოგიური
პროცესების სიღრმისეული ცოდნა.
• მიმდინარე ქორეოგრაფიული პროცესებისა და ძიებების გააზრების უნარი.
• საკუთარი თუ სხვისი ქმნილების ანალიზის, შეფასების უნარი.
• შეძენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპექტში გამოყენების უნარი.
• პედაგოგიური მოღვაწეობის უნარი.
• აკადემიური პერსონალის ასისტენტირების უნარი.
• აქვს სათანადო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, აუცილებელი
უნარ-ჩვევები, რაც უმაღლესი აკადემიური სწავლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა)
სწავლის გასაგრძელებლადაა საჭირო.



დასაქმების სფეროები

სწავლის დასრულების შემდეგ, ” ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა
და პრაქტიკის ანალიზი)” პროგრამის კურსდამთავრებულ მაგისტრს, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის წარმოდგენისა და დაცვის შემდეგ, შეუძლია კვლევითი საქმიანობის გაგრძელება
დოქტორანტურაში, ან პრაქტიკულ-შემოქმედებითი საქმიანობა ქორეოგრაფიული
საშემსრულებლო ხელოვნების - ნებისმიერ დარგში (ქორეოგრაფიული ანსამბლები,
სტუდიები, დრამატული, მუსიკალური, პანტომიმის თეატრები, ფილარმონიული
დაწესებულებები, ტელევიზია და სხვ.). მათ შორის: პროფესიონალი მოცეკვავე-
შემსრულებლის, დამდგმელი ქორეოგრაფის, ანსამბლის მენეჯერის მიმართულებით.
ამასთან, მაგისტრს შეუძლია სასწავლო პროცესის წარმართვა შესაბამისი პროფილით
საბაკალავრო აკადემიურ საფეხურზე და პროფესიულ და ზოგად საგანმანათლებლო
პროგრამებში.
მაგისტრს შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ექსპერტ – ანალიტიკოსად სახელმწიფო და კერძო
სექტორში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებასა თუ უწყებაში; ჩაატაროს
დამოუკიდებელი კვლევები; იმუშაოს პედაგოგად სახელოვნებო-შემოქმედებით უმაღლეს
თუ სხვა ტიპის (ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, შემოქმედებითი სტუდია...)
სასწავლებლებში; სხვადასხვა შესატყვის უწყებაში მონაწილეობა მიიღოს ქორეოგრაფიული
ანსამბლების, სტუდიების სამხატვრო და სარეპერტუარო პოლიტიკის განსაზღვრის,
დაგეგმვის საქმეში; აწარმოოს მოლაპარაკებები და ორგანიზება გაუკეთოს შემოქმედებითი
ჯგუფების ჩამოყალიბებას; იმუშაოს სახელოვნებო მენეჯმენტისა და ქორეოგრაფიული
ხელოვნების განვითარების სფეროებში.

პროგრამით გათვალისწინებული კურსები / მოდულები
სამაგისტრო პროგრამის სრული მოცულობით ათვისებისთვის აუცილებელია მისი
სასწავლო გეგმით (იხ. ქვემოთ) გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის (მოდული, კურსი
და სხვ.) შესწავლა, სავალდებულო საპროგრამო დავალებების შესრულება, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის (შემოქმედებითი პროექტი – ქორეოგრაფიული ნომერი, საცეკვაო-სანახაობრივი
პროექტი, პერფორმანსი) წარმოდგენა და დაცვა.

ძირითადი მაპროფილებელი მოდულები:
• ქართული ცეკვის და სადადგმო ხელოვნების (ქორეოგრაფიის) ოსტატობა – 15
კრედიტი + საკურსო შემოქმედებითი პროექტი – 5 კრედიტი = 20 კრედიტი
• ცეკვის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია – 10 კრედიტი.
• რეჟისურის საფუძვლები - 5 კრედიტი.
• ქართული საცეკვაო ფოლკლორი – 5

------------------------
სულ 40 კრედიტი.

სპეცკურსები:
• რეფერატი (ანალიტიკური ესე) - 5 კრედიტი.
• საკონფერენციო მოხსენება/პუბლიკაცია - 5 კრედიტი.

--------------------------
სულ 10 კრედიტი.



საკვალიფიკაციო პროექტები:
• საჩვენებელი ლექცია-პრეზენტაცია - 10 კრედიტი.
• ქორეოგრაფიული შემოქმედებითი პროექტი (ცეკვა) - 20 კრედიტი.

--------------------------
სულ 30 კრედიტი.

ზოგადსაუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები/მოდულები:
• კულტურის მენეჯმენტი – 5
• შემოქმედებითი პედაგოგიკა - 10
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა – 5
• ინფორმატიკა – 5

--------------------------
სულ 25 კრედიტი.

არჩევითი კურსები:

• ცეკვის დრამატურგია – 5
• პროფესიული წერა – 5
• ფსიქოანალიზის და განწყობის თეორია - 5
• თანამედროვე ქორეოგრაფიული ანსამბლები – 5
• ცეკვის ჩაწერა – ქორეოგრაფიული ნიმუშების ფიქსირება– 5
• ქორეოგრაფიული ხელოვნების კრიტიკა - 5

--------------------------
სულ 15 კრედიტი (30 – დან)

პროგრამით გათვალისწინებული სემინარები და მასტერკლასები:
1. ცეკვის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
2. დრამატული თეატრის სპეციფიკა
3. პანტომიმის თეატრის სპეციფიკა
4. მუზიკლი – მუსიკალური თეატრის სპეციფიკა
5. ქორეოგრაფის ხელოვნება კინოსა და თეატრში
6. სატელევიზიო ხელოვნების სპეციფიკა
7. ცეკვის ჩაწერა – ქორეოგრაფიული ნიმუშების ფიქსირება
8. სიმბოლოლოგია
9. კლასიკური და სახასიათო ცეკვების ტიპოლოგია
10. სათეატრო ანთროპოლოგია

საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტი გულისხმობს: ქორეოგრაფიული  მხატვრული
სანახაობრივი წარმოდგენის/პერფორმანსის დადგმას მაგისტრანტების მიერ – აღნიშნული
სამაგისტრო პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
შედეგად გამომუშავებული შემოქმედებით-პროფესიული უნარების გამოყენებითა და
მათივე მიერ არასაუნივერსიტეტო ფინანსური რესურსების გამოყენების გზით (ე.წ.
„ფანდრაიზინგი“). ამ ქორეოგრაფიული დადგმის შეფასება ხდება როგორც საუნივერსიტეტო



აკადემიურ-შემოქმედებითი კომისიის, ასევე ქორეოგრაფიული და თეატრალური სივრცის
დაინტერესებული პირების მიერ. ამ პროდუქციაზე შემდგომი შემოქმედებით-საწარმოო
კონტრაქტის გაფორმების მიზნით.

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

„ქართული ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“
სამაგისტრო 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
ქორეოგრაფიული ანსამბლი, სასწავლო თეატრი და რამდენიმე სათანადო შემოქმედებითი
სტუდია – 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 ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია ქორეოგრაფიული ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
პროგრმა ითვალისწინებს სტუდენტთა აქტიურ ჩართვას საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულ ფესტივალებში, მათთვის შესაბამისი  ვიდეომასალის ჩვენებას, როგორც
ქართული, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა საეტაპო, საკულტო ცეკვებისა და ქორეოგრაფიული
პროექტების გაცნობას და ა.შ. მაგისტრანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ
ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული ვიდეოაპარატურა
და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე
საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა და სხვა
ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:   „ქართული
ცეკვისა და სადადგმო ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი)“ სამაგისტრო
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

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 სმოქმედო 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).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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 (ა პროპოს - საქართველოს განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი) და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს აუდიტი.
უნივერსიტეტში სამომავლოდ დაგეგმილია პროგრამების შეფასება შესაბამისი დარგის
საერთაშორისო ექსპერტთა მიერ.

დოქტორანტურის აკადემიური საფეხური

სადოქტორო პროგრამა



მისანიჭებელი ხარისხი – ხელოვნების (შესაბამისი დარგის) დოქტორი (პრაქტიკაზე
დაფუძნებული) – მოიცავს შემოქმედებით პროდუქტს (ხელოვნების ნიმუშს/პროექტს – და
დისერტაციას;
PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).

ანალოგები: სლოვაკეთი, პოლონეთი, ესპანეთი, დანია, ა.შ.

სადოქტორო პროგრამის ზოგადი დახასიათება

უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სფეროში სწავლებაცა და სწავლაც შემოქმედებით
განვითარებას და კვლევას ემყარება. ზოგიერთ ქვეყანაში (მითითებულია ზემოთ)
შემოქმედებითი განვითარება ამ კონტექსტში კვლევის ერთ-ერთ ფორმად ითვლება.
მნიშვნელოვანია, რომ უმაღლესი სახელოვნებო განათლების სფეროში შემოქმედებითი
განვითარება და კვლევა უმაღლესი განათლების სხვა დისციპლინებთან დაკავშირებული
მსგავსი კვლევების ეკვივალენტურად არის აღიარებული, იმისათვის, რომ ამ სფეროში
კვლევისა და შემოქმედებითი განვითარების გავრცობა და ახალ სიმაღლეზე აყვანა მოხდეს.

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 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) განვითარება და ამავე დარგების კვლევა,
საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს ხელოვნების შესაბამისი
დარგების განვითარებასა და კვლევებზე ორიენტირებულ სინთეზურ აკადემიურ
პროგრამას, რომლის მიზანია:

 ხელოვნების თითოეული ფორმისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკის,
მეთოდებისა და მიღწევების შესწავლა და კვლევა;

 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;



 ახალი ტექნოლოგიებისა და მასმედიის საშუალებების გამოყენება
შემოქმედებით ინსტრუმენტებად.

საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამა მოიცავს როგორც შემოქმედებითი
პროფილის სხვადასხვა დარგს (თეატრალური ხელოვნება, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება,
ქორეოგრაფიული ხელოვნება, სამუსიკო ხელოვნება), აგრეთვე შემოქმედებით პრაქტიკაზე
ორიენტირებულ კვლევას. ამგვარი კვლევა მჭიდროდ არის  დაკავშირებული ხელოვნების
აღნიშნულ დარგებთან და გულისხმობს ჰუმანიტარულ სამეცნიერო დისციპლინებისაგან
განსხვავებულ  კვლევის მეთოდებს.
საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამის მიზანია შემოქმედებით პრაქტიკაზე
ორიენტირებული კვლევები, რომლებშიც სინთეზირებულია თეორიული, შემოქმედებითი
და  სამეცნიერო-კვლევითი ასპექტები. ეს პროგრამა თეორიული კვლევისა და
შემოქმედებით-პრაქტიკული ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული დისციპლინების
სინთეზს წარმოადგენს. იგი, ასევე, შეიცავს შემოქმედებითი პედაგოგიკის კურსს, რაც
დოქტორანტს სძენს შესაბამისი სპეციალობის მასწავლებლის კომპეტენციებსაც.
საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამის მიზანია ხელოვნების დარგებში
მაგისტრატურის შემდგომი დონის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
პრაქტიკული პროფესიული საქმიანობისა თუ სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური
მუშაობისათვის.
საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამა შემოქმედებით პრაქტიკაზე
დაფუძნებულ კვლევებზე ორიენტირებული სადოქტორო პროგრამაა, რომლის შემადგენელ
ასპექტთა შინაარსი და სტრუქტურა თეორიული კვლევისა და შემოქმედებით პროცესთან
დაკავშირებული პრაქტიკული ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული დისციპლინების
სინთეზირებას ახდენს. დოქტორანტი წარმოადგენს შემოქმედებით პროდუქციას და,
ამასთან, ამ პროდუქციასთან დაკავშირებულ საკითხთა კვლევას/ანალიზს, აგრეთვე, რაც
ძალზე მნიშვნელოვანი და ექსკლუზიურად სახასიათოა, ხელოვნების დარგების
სწავლებასთან და/ან სწავლების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხთა ანალიზსა
თუ სწავლების საავტორო მეთოდიკას (დისერტაციის სახით). კურსდამთავრებულს ენიჭება
ხელოვნების (დარგის მითითებით) დოქტორის აკადემიური ხარისხი - PhD (includes a thesis)
– ArtD (practice-based Doctor of Art). მაგალითად, თეატრალური ხელოვნების  დოქტორი .
საშემსრულებლო ხელოვნების სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს და შედგება
შემდეგი კომპონენტებისგან:

1. სასწავლო კომპონენტი (60 კრედიტი);
2. პრაქტიკულ-შემოქმედებითი კომპონენტი (50 კრედიტი) – ეს კომპონენტი
გულისხმობს პრაქტიკულ/შემოქმედებითი პროდუქციის შექმნას და მის
წარმოდგენას/პრეზენტაციას;
3. კვლევითი კომპონენტი (70 კრედიტი) – ეს კომპონენტი გულისხმობს  დისერტაციის,
ანუ კვლევითი/ანალიტიკური ნაშრომის შესრულებას, რომელიც უნდა ასახავდეს კვლევის
დასაბუთებულ შედეგებს და წვლილი შეჰქონდეს დარგის განვითარებაში და  მის  დაცვას/
საჯარო პრეზენტაციას.

დრამის ფაკულტეტის “საშემსრულებლო ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამა მოიცავს
შემდეგ ასპექტებს/სეგმენტებს:
ა. თეატრალური ხელოვნება:
”დრამის რეჟისურა”;
“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;



ბ. სამუსიკო ხელოვნება:
“ვოკალის ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;

გ. ქორეოგრაფიული ხელოვნება:
“ქორეოგრაფიის ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)”;

“საშემსრულებლო ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის თითოეული ასპექტი/სეგმენტი
შეიცავს დარგის მახასიათებელ სპეციფიურ თავისებურებებს, თუმცა, მათ აერთიანებთ
საშემსრულებლო ხელოვნების სწავლებისა და კვლევის ერთიანი პრინციპი, რომელიც
ხორციელდება ყოველი სეგმენტისათვის ნიშანდობლივი და აუცილებელი
მეთოდოლოგიით. შესაბამისად, პროგრამაში ქვემოთ დეტალურად არის წარმოდგენილი
თითოეული ასპექტის/სეგმენტის ვერბალური აღწერა, მიზნები, შედეგები და
კომპეტენციები შესაბამისი სასწავლო გეგმებისა და შეფასების სისტემის თანხლებით.

1. დრამის რეჟისურა

მისანიჭებელი ხარისხი – თეატრალური ხელოვნების დოქტორი (პრაქტიკაზე
დაფუძნებული) – მოიცავს შემოქმედებით პროდუქტს (ხელოვნების ნიმუშს/პროექტს -
სპექტაკლს) და დისერტაციას;
PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).



ანალოგიები: სლოვაკეთი, პოლონეთი, ესპანეთი, დანია, ა.შ.

ხელმძღვანელები:
ვასილ კიკნაძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი;
გიორგი მარგველაშვილი, რეჟისორი, პროფესორი.

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება

სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ კვლევასა და
ანალიზს, რომელიც თეატრალური ხელოვნების, როგორც ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი
დარგის პროფესიულ და კონცეპტუალურ განვითარებას უწყობს ხელს. სადოქტორო
პროგრამა მოიცავს თეატრალური ხელოვნების ანალიტიკური კვლევის რამდენიმე
მიმართულებას. კერძოდ, იგი განკუთვნილია  თეატრალური/სასცენო ხელოვნების
ისტორიული განვითარების, შემოქმედებითი ფორმების თავისებურებისა და თეატრალური
ნიმუშების პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების შესწავლისათვის. ამგვარი კვლევების
მნიშვნელობას ეროვნული და მსოფლიო კულტურისადმი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
წარსულისადმი და ქართული თუ მსოფლიო თეატრალური  ტრადიციებისადმი
საყოველთაო ინტერესი განსაზღვრავს.
თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი რეჟისორული ხელოვნების ერთ ერთი უმთავრესი
ნიშანია. დრამის დღევანდელი დამდგმელი რეჟისორი, უპირველეს ყოვლისა ანალიტიკოსია
და ამის შედეგად - პრაქტიკოსი. ფართო ერუდიცია და ანალიტიკური აზროვნება
უპირატესად რეალიზდება პრაქტიკულ შედეგში – სანახაობრივ წარმოდგენაში.
თეატრი ხელოვნების კომპლექსური, ის ერთადერთი ფორმაა, რომელიც დანარჩენ დარგებს
აერთიანებს და მათ ცოდნას და გაგებას მოითხოვს. თანამედროვე თეატრალური ხელოვნება
ყველა პროფილერ დისციპლინას მოიცავს – თეატრის ისტორიასა და დღევანდელობას,
დრამისა და თამაშის თეორიას, სახვით ხელოვნებას, დიზაინს, მუსიკას,
ქორეოგრაფიას/ცეკვის ხელოვნებას, პლასტიკას, შემოქმედების თეორიასა და პრაქტიკის
მრავალ განშტოებას.
თეატრალური ხელოვნებისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომა ხელოვნების ფორმათა
მრავალფეროვნებას ქმნის. თეატრალური განათლების სპექტრი მოიცავს პროფესიული
სწავლების ტრადიციებს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სწავლებით, ჯგუფის
პედაგოგის მიერ ჩატარებული სასწავლო პროცესით, მასწავლებლის და სტუდენტის
კონტაქტით, ოსტატობის ტრადიციაზე დამყარებულ მეთოდოლოგიათა და პროფესიული
უნარების აღზრდის აქცენტირებიდან დაწყებული, დამთავრებული აკადემიური სწავლების
ტრადიციით, რომელიც სწავლის პროცესში სტუდენტის აქტიურ მონაწილეობას
გულისხმობს. ის, ასევე, გულისხმობს სტუდენტის და პედაგოგის კონტაქტს და
პროფესიონალიზმის ასპექტში ინდივიდუალურ თვითგამოხატვას. ამ ორ პოლუსს შორის
მრავალი სხვა მიდგომა მოიაზრება, რომლებიც ორი ტრადიციის სხვადასხვაგვარი
კომბინირებით იქმნება. ნაირფეროვნება ერთნაირად მნიშვნელოვანია როგორც თეორიული,
ისე შემოქმედებითი პრაქტიკისათვის, მთლიანად, სისტემური სწავლებისათვის.
სწავლების სამსაფეხუროვან სისტემაზე გადასვლა საშუალებას იძლევა სადოქტორო დონეზე
მოხდეს დრამის რეჟისურის კონცეპტუალური და ანალიტიკური გააზრება და მისი, როგორც
ინტერპრეტაციულ-მამოდელირებელი საქმიანობის შესწავლა.

• პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან



სადოქტორო პროგრამა 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 „დრამის რეჟისურის“ სადოქტორო პროგრამა
უზრუნველყოფს თეატრალური ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას –
მოამზადოს თეატრალური ხელოვნების შესაბამისი სპეციალობის პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური დამდგმელი რეჟისორი – შემოქმედი და ანალიტიკოსი, რომელიც
(შესაბამისი სპეციალობით) უზრუნველყოფს თეატრალური პროექტის (სპექტაკლი,
შემოქმედებითი პროექტი, სანახაობრივი პერფორმანსი და სხვ.) შექმნასა და თეორიულ –
მეთოდოლოგიურ ანალიზს – შემდგომში დარგის განვითარებისა და სწავლების მიზნით.

• პროგრამის მიზანი:

`დრამის რეჟისურის~ სადოქტორო პროგრამის მიზანია მომზადდეს თეატრის რეჟისურის
ისეთი სპეციალისტი, რომელიც იცნობს თანამედროვე სათეატრო პროცესებს, ერკვევა
თეატრის თეორიაში, იცის რეჟისურის ისტორია და თეორია და შეუძლია შემოქმედებითი
თეატრალური პროცესის დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა (თავად სიტყვის “რეჟისორი” –
ფრანგ. rejisseur - “მმართველი” ეტიმოლოგიური საფუძველი სწორედ “მართვაა”).
რეჟისორი-ანალიტიკოსის მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ის ღრმად გაერკვეს
ქვეყნის სოციალურ – პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებში, კულტურული და, მათ
შორის, თეატრალური მოვლენების ძირითად ტენდენციებში, თეატრალური შემოქმედებითი
პროცესი მოიაზროს ერთიანი კულტურული პროცესის კონტექსტში, გაეცნოს და
მეცნიერულად გამოიკვლიოს სათეატრო რეჟისურის მიერ განვლილი გზა და განჭვრიტოს
მისი უახლოესი თუ შორეული განვითარების პერსპექტივები. იცოდეს თეატრის
მხატვრული, ესთეტიკური, სოციალური, შემეცნებითი, თერაპიული, საკომუნიკაციო,
რეკრეაციული, ენობრივი თუ სხვა სახის პოტენციალი.
ასეთი ტიპის სპეციალისტი ქართული თეატრის საუკეთესო ტრადიციის განვითარებასა და
მსოფლიო კულტურულ პროცესებში ქართული თეატრის შემდგომ ინტეგრაციას შეუწყობს
ხელს. Aის აღჭურვილი იქნება მხატვრული სათეატრო პრაქტიკის ანალიზისა და
კონცეპტუალურ-ანალიტიკური რეჟისურისათვის აუცილებელი პროფესიული
მეთოდოლოგიური მიდგომებით.

• სადოქტორო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია:

პროგრამა მნიშვნელოვანია თავისი არსით, რადგან ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს.
დოქტორანტები სამი წლის განმავლობაში თეორიული კურსის პარალელურად
შემოქმედებით პრაქტიკას გაივლიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრში. მათ მოემსახურება თეატრის
ექსპერიმენტული სცენა, რაც შესაძლებლობას მისცემს მომავალ რეჟისორებსა და პედაგოგებს
ლაბორატორიული მუშაობის ახალი სისტემის შემუშავებაში. ისინი პრაქტიკულად
აითვისებენ თეატრალური ხელოვნებისათვის აუცილებელ ყველა კომპონენტს.
უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრში ტრენინგებზე მოწვეულები იქნებიან ძირითადად
ევროპის სხვადასხვა თეატრებისა თუ სახელოვნებო/თეატრალური უმაღლესი
სასწავლებლების პედაგოგები, რეჟისორები. ამასთან, საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორობა გაცვლით პროგრამებზე



საშუალებას მისცემს პროგრამის სტუდენტებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ჩატარდება
მასტერკლასები თეატრალურ მხატვრობაზე – სცენოგრაფიაზე, მუსიკასა და
ქორეოგრაფიაზე, რომელსაც გაუძღვებიან ამერიკიდან და ევროპიდან მოწვეული
პროფესორები. სასწავლო კომპონენტთან ერთად დოქტორანტები იმუშავებენ სარეჟისორო
ნამუშავარზე – სპექტაკლზე. ამავდროულად, ისინი მნიშვნელოვან სამუშაოს მიუძღვნიან
ანალიზსა და კვლევას.

• სადოქტორო პროგრამის ენა:

“დრამის რეჟისურის” სადოქტორო პროგრამის ენა ქართულია, თუმცა, დაინტერესებულ
უცხოენოვან სტუდენტებს პროგრამის სასწავლო კომპონენტით გათვალისწინებული
კურსები მიეწოდებათ რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

• სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

“დრამის რეჟისურის” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის პროფესიული
(დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

 მას ექნება სათეატრო პროცესებისა და მათი კომპონენტების სისტემური ხედვა და
სპექტაკლის მთლიანობის შექმნისა და წინასწარი ანალიზისათვის საჭირო
აუცილებელი ცოდნა;

 შეეძლება დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის ძირითადი ასპექტების, ხერხების,
მეთოდების თეორიული ანალიზი;

 ექნება პიესის კითხვის, ინტერპრეტაციისა თუ სასცენო ადაპტაციის თეორიული
პრინციპების ცოდნა; ეცოდინება სპექტაკლის მხატვრული ქსოვილის
კონსტრუირებისა და სინთეზირების პრინციპები, სპექტაკლის `ტექსტში~
სცენოგრაფიის, მუსიკის, ლიტერატურული ტექსტის, მსახიობის და სხვა
კომპონენტების ადგილი, მათი ურთიერთმიმართება და შეკავშირების ფორმები.

 შეეძლება მსახიობთან, მხატვართან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, განათების
დამდგმელთან თუ სპექტაკლის სხვა მხატვრული კომპონენტების ავტორებთან
მუშაობა;

 ეცოდინება სპექტაკლის შექმნის საწარმოო-ტექნოლოგიური მხარე;
 შეეძლება შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და სრულფასოვანი

მხატვრული პროდუქციის შექმნა;
 შეეძლება საკუთარი მხატვრული პროექტის ძირითადი არსის, განხორციელების

გზებისა და მეთოდების წინასწარი ანალიზი;
 შეეძლება საკუთარი თუ სხვისი ნაწარმოების ანალიზი და მეთოდოლოგის,

კონცეფციის, სტილისტიკის განსაზღვრა, დამოუკიდებელი ხედვის გამოვლენა.
 შეეძლება სათეატრო პროცესის საჯარო შეფასება-ანალიზის წარმართვა;

“დრამის რეჟისურის” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის ზოგადი
(ტრანსფერული) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:



 ექნება საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიული სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი, შეეძლება მომავალ
რეჟისორებთან, მსახიობებთან მუშაობა;

 შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და საკუთარ პოტენციალზე
დამყარებული და ინდივიდუალური ხედვისა და მიდგომის ფორმირება;

 ექნება კონკრეტულ ამოცანასთან შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის ადაპტაციის
უნარ-ჩვევა;

 შეეძლება შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნიზირება;

 ექნება ანალიტიკური და მეცნიერული კვლევისათვის აუცილებელი ჩვევები და ა.შ.

• სადოქტორო პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი (დესკრიპტორი):

ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება – თეატრალური ხელოვნების სფეროს უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ
გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
დასკვნის უნარი - ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
სწავლის უნარი - უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;
ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

დარგობრივი (პროფესიული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს თეატრალური ხელოვნების ფართო, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ხელოვნების
დარგში  რეფერირებად საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის
დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა. იცნობს და აცნობიერებს თეატრალური



ხელოვნების დარგში არსებულ უახლეს მიღწევებს. შეუძლია ეთიკური დილემების
ანალიზი, მართვა და მათი გადაჭრა. სრულად ფლობს თეატრალური ხელოვნებისათვის
სპეციფიკურ (პრაქტიკულ, თეორიულ, ანალიტიკურ და კვლევით) მეთოდებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია შეიმუშავოს თეატრალურ ხელოვნებაში ახლებური კონცეპტუალური, კვლევითი
და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნისა და დარგის სწავლების ახალი
მეთოდოლოგიის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად
პუბლიკაციებში. დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს
ინოვაციურ კვლევასა და ანალიზს. ასევე დამოუკიდებლად ახორციელებს საშემსრულებლო-
შემოქმედებით პროექტს, ქმნის მის კონცეფციას, ექსპლიკაციას და ამ უკანასკნელთა
ფუნდამენტური ანალიზის საფუძველზე ქმნის სწავლებისა და პრაქტიკული
შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების ახალ მეთოდოლოგიას.

არგუმენტირებული დასკვნის უნარი
კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი. შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც
თეატრალური ხელოვნების სფეროში სწავლებისა და შემოქმედებითი მუშაობის ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარებას უწყობს ხელს; აქვს უნარი, პრობლემის
გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება და
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ახალი ცოდნის დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან
კავშირში. რთული და სადავო ინფორმაციის და ეფექტური გადაცემა კოლეგებისათვის,
შემოქმედებითი პარტნიორებისთვის, დარგის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისიწინებით.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება თეატრალური
ხელოვნების დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. შეუძლია საერთაშორისო
შემოქმედებით და სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ
ენაზე.

სწავლის  უნარი
ადეკვატურად აფასებს, გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესს და იყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს;
შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა. ხელოვნების დარგებში
არსებული უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე – ავითარებს ახალ
იდეებს სწავლის, შემოქმედებითი და პროფესიული საქმიანობისა და კვლევისა თუ
ანალიზის პროცესში.

ღირებულებები
იკვლევს თეატრალური ხელოვნებისათვის ნიშანდობლივ ღირებულებათა დამკვიდრების
გზებს და მათ დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს. ქმნის თეატრალური
ხელოვნების ახალ ღირებულებებს და მონაწილეობს ახალი ღირებულებების შეფასებაში.
ობიექტურად და პროფესიულად აფასებს თეატრალური ხელოვნებისათვის



დამახასიათებელ ღირებულებებს: სპექტაკლის კონცეფციას, მის სანახაობრივ-ვიზუალურ
ასპექტებს (მხატვრულ თუ მუსიკალურ გაფორმებას), უშუალოდ სპექტაკლის დინამიკასა და
ერთიანობას, ზოგადად, ნებისმიერი ფორმატის თეატრალურ წარმოდგენას,
დრამატურგიულ ნაწარმოებს, მსახიობთა საშემსრულებლო ოსტატობას, თეატრალურ
ხელოვნებაში – იდეურ პრიმატს, შემოქმედებითობასა და ორიგინალობას.

• სადოქტორო პროგრამის კომპეტენციები:

დარგობრივი (ანუ პროფესიული) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

საგნის ცოდნა და გაცნობიერება (გააზრება):

 თეტრალური ხელოვნების დარგობრივი სფეროს ტრადიციების და ისტორიის
ცოდნა და გააზრება (სამსახიობო ხელოვნება, თეატრის დიზაინი, თეტრალური
დადგმა);

 კონკრეტული სათეატრო განხრის კულტურული და ისტორიული კონტექსტის
ცოდნის გამომჟღავნება;

 კონკრეტული თეტრალური სპეციალიზაციის დარგის წამყვანი პრაქტიკოსების
(გამორჩეული  და  ცნობილი  პროფესიონალების) შესახებ ცოდნის გამომჟღავნება;

 თეატრის მსახიობის/შემსრულებლის მიერ გამოყენებად ცნობიერ, თუ
ქვეცნობიერ რესურსთა ცოდნა და გათვითცნობიერება ამ საკითხში.

 პრაქტიკასთან დაკავშირებული კომპეტენციები:

 კონკრეტული განხრის სფეროში ტექსტების, გეგმების და ინსტრუქციების
გაგება, შეფასება და ჯეროვანი გამოყენება;

 ტექსტის, სცენარის, გეგმის შესაძლებლობების გააზრება და შესწავლა
სპექტაკლის/წარმოდგენის, სანახაობრივი პროდუქციის შექმნის პროცესში;

 სპექტაკლის/სანახაობრივი პროდუქციის ტერმინოლოგიის, ტექნიკური
საშუალებების, შიდა სტრუქტურების და სამუშაო მეთოდების გაგება და გამოყენების
უნარი.

ზოგადი (ანუ გადანაცვლებადი) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

 ეფექტური და პროდუქტიული მუშაობა ჯგუფთან ერთად;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების

(კრეატიულობის) გამომჟღავნება;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

გამომჟღავნება დარგობრივი სპეციალიზაციის განხრით;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სათანადო უნარ-ჩვევები;

მათი გამოყენების და პოტენციალის შესახებ ცოდნის გამომჟღავნება;
 პროფესიონალიზმის გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის

ფარგლებში;
 კურსდამთავრებულები პირადად უმკლავდებიან დიდ დატვირთვას; არ

გადადიან დათქმულ ვადებს; აქვთ კოლეგებთან მოლაპარაკების, შეთანხმების და მათ
გარემოში საკუთარი მიზნის მიღწევის უნარი;



 შეუძლიათ კომპლექსური შემოქმედებითი, პირადი და ინტერპერსონალური
პრობლემების ტვირთება და გამკლავება.

• სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები:

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს თეორიულ და პედაგოგიურ
მოღვაწეობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ის შეიძლება დასაქმდეს როგორც
სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სექტორში, იმუშაოს თეატრებში დამდგმელ რეჟისორად,
მენეჯერად, შეასრულოს ექსპერტ-ანალიტიკოსის ფუნქციები - მონაწილეობა მიიღოს
თეატრის სამხატვრო და სადადგმო პოლიტიკის განსაზღვრის, შემოქმედებითი სტრატეგიისა
და რეპერტუარის დაგეგმვის საკითხებში, იმუშაოს ტელევიზიასა და რადიოში, როგორც
თეატრალური დადგმებისა თუ გადაცემების დამდგმელმა რეჟისორმა, იმუშაოს
პროფესიული კვლევების მიმართულებით.

• სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა (მიღების წინაპირობა):

კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური
ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებლები, შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული
აზროვნება და ინტელექტი. ძირითადი მოდულის სრული ათვისებისათვის აუცილებელია
საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამების კურსებით გათვალისწინებული საბაზისო
ცოდნა, რაც გაუადვილებს დოქტორანტებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

• სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და სასწავლო კომპონენტი:

სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 ევროკრედიტს, რომელთაგან სასწავლო კომპონენტს
ეთმობა 60 კრედიტი, ხოლო 120 კრედიტი – შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ
მეცნიერულ ანალიზსა და კვლევას. საკვლევ – ანალიტიკურ საკვალიფიკაციო ნაშრომთან
ერთად დოქტორანტი წარმოადგენს შემოქმედებით პროექტს - სარეჟისორო ნამუშევარს –
სპექტაკლს. აქედან სამეცნიერო ანალიზსა და კვლევას (სადისერტაციო ნაშრომს) ეთმობა 70
კრედიტი, ხოლო სარეჟისორო ნამუშევარს – სპექტაკლს - 50 კრედიტი.
სავალდებულო (სპეციალური) დისციპლინის შესწავლა, ტრადიციული ლექციების ნაცვლად
დოქტორანტებთან  წარიმართება ძირითადად სემინარების ფორმატით, სადაც მათ ექნებათ
თემების დამოუკიდებლად წარმოდგენის, დისკუსიის, აზრთა გაცვლის საშუალება. კვლევის
საგნიდან გამომდინარე, მაძიებლისთვის შეირჩევა დრამის რეჟისურის დისციპლინიდან
თემისთვის  აუცილებელი ნაწილები, გაღრმავებული სწავლებისათვის. მათ ასევე
დაემატებათ მომიჯნავე დისციპლინები საფუძვლიანი ანალიზისათვის. აკადემიური
დისციპლინების ღრმა და ინტენსიური შესწავლა შერწყმული იქნება პრაქტიკულ
სამუშაოსთან.

ძირითადი მოდული – სპეციალური (სავალდებულო) დისციპლინა – 15 კრედიტი:

• ქართული თეატრის ეთნოგენური თავისებურებები და ჟანრული სტრუქტურა - 5
კრედიტი.
• რეჟისურის თეორია და პრაქტიკა – 10 კრედიტი.



არჩევითი ბლოკი შესაძლებელია – 5 კრედიტი:

• თეატრის და მაყურებლის ურთიერთობის ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური
საფუძვლები.
• დრო და თეატრი.

სპეც.სემინრი და ასისტენტირება (მუშაობა რეჟისორთან) – 20 კრედიტი:

სარეჟისორო ნამუშევარი – სპექტაკლი – 50 კრედიტი (120-დან).

სადისერტაციო ნაშრომი – 70 კრედიტი (120-დან).

ზოგადსაუნივერსიტეტო კურსები:

• კომუნიკაცია და პრეზენტაციის ხელოვნება - კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის
ლექცია-სემინარები მომავალი პროფესიონალი კადრების მომზადების აუცილებელი
კომპონენტია. გარდა აკადემიური წრეებისა (უნივერსიტეტები, სამეცნიერო - კვლევითი
დაწესებულებები...), პროფესიული საქმიანობის ნებისმიერ სივრცეში დოქტორებმა უნდა
შეძლონ ეფექტური კომუნიკაცია როგორც კოლეგებთან, ასევე ფართო აუდიტორიასთან:
თვითპრეზენტირება, შემოქმედებითი თუ სხვა ტიპის პროექტების წარდგენა, საჯარო
გამოსვლები და სხვ. შესაბამისად, მათ უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან საქმიანი ურთიერთობა, ასევე მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების წარდგენა. კურსის შეფასებისთვის სავალდებულოა:
• საჩვენებელი ლექცია-მიმოხილვა/პრეზენტაცია - მიმოხილვაში სხვადასხვა
ქვეყნისათვის სპეციფიური თეატრალური, სოციალური და ეკონომიკური კულტურის
ამსახველი ფორმულირების ჩამოყალიბება. მიმოხილვის აგება, როგორც ქვეყანათა, ისე
ინსტიტუტთა ტიპების განსხვავებულობის გათვალისწინებით (პოწერ-პოინტ პრეზენტაციის
თანხლებით).
• კულტურის მენეჯმენტი* – კულტურის მენეჯმენტის ლექცია-სემინარები კულტურის
სფეროში მომავალი ლიდერების მომზადების აუცილებელი კომპონენტია. გარდა
უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისა, დოქტორებმა შეიძლება
იმუშაონ პროფესიულ სივრცეში – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. შესაბამისად, მათ
უნდა იცოდნენ ხელოვნებისა და კულტურის დარგების თავისებურებები და მართვის
ეფექტური და თანამედროვე საშუალებები, უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი ეფექტური მართვა, მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების ხელძღვანელობა.
• უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, კრეატიული პედაგოგიკა - პროგრამის მიზანია
დოქტორანტებს მისცეს ღრმა, მეცნიერულ ანალიზზე დაფუძნებული ცოდნა შემოქმედებით
პედაგოგიკაში, გაიცნოს და გაიაზროს როგორც ქართული, ასევე უცხო ენაზე არსებული
ლიტერატურა, მოიპოვოს მდიდარი თანამედროვე ინფორმაცია და შესძლოს მისი
გაანალიზება. თუმცა, რამდენადაც პროგრამის უმთავრესი მიზანია - თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების - სამსახიობო და სარეჟისორო
ფაკულტეტებისათვის პროფესიონალი პედაგოგების მომზადება, ამდენად, აქ
მხედველობაში მიიღება თეატრალური ხელოვნების სპეციფიკა და მისი პედაგოგიკის
თავისებურებანი. პროგრამა ისეა შედგენილი, რომ დოქტორანტებს საშუალება ექნებათ
მიიღონ ვრცელი ინფორმაცია თანამედროვე თეატრალურ ხელოვნებაზე. სხვადასხვა დროს



მათ ცალკეულ ლექციებს ამა თუ იმ თემებზე ჩაუტარებენ უნივერსიტეტის წამყვანი
სპეციალისტები. გათვალისწინებულია საშემსრულებლო დარგის აღიარებული
სპეციალისტების (რეჟისორების, მსახიობების) მიერ მასტერკლასების ჩატარება. ასევე,
არჩეული თემიდან გამომდინარე, დოქტორანტს საშუალება ეძლევა დაესწროს არამარტო
სასწავლო თეატრის (რომლის სცენაზეც თავად განახორციელებს სარეჟისორო ნამუშევარს),
არამედ სხვადასხვა თეატრებში სპექტაკლებზე მუშაობის პროცესს. გახდეს ამ პროცესის
მონაწილე.
ნავარაუდევია მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები უნივერსიტეტის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის წამყვან სპეციალისტებთან.
ამავე დროს დოქტორანტები პერიოდულად მოამზადებენ და ლექციებს წაიკითხავენ ამავე
დარგის მაგისტრანტებთან.
ასევე დოქტორანტები რეგულარულად დაესწრებიან ხელმძღვანელის ლექციებს
მაგისტრანტებთან, როგორც ასისტენტები.
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დაიცვას სადოქტორო
დისერტაცია, მოიპოვოს ხელოვნების დოქტორის ხარისხი და დაიკავოს აკადემიური
თანამდებობა. ამასთან, კურსდამთავრებულის დასაქმების მასშტაბი მოიცავს როგორც
სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სფეროს, ასევე თეატრალური სასწავლებლების და
კოლეჯების, რადიო და ტელევიზიების, სახელმწიფო და კერძო თეატრებს, რედაქციებს და
სხვა კულტურულ დაწესებულებებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ გააგრძელონ
დამოუკიდებელი მეცნიერული კვლევა-ძიება აღნიშნულ სფეროში.
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა - კანონმდებლობა განათლების სფეროში -
ნორმატიული აქტების, სილაბუსებისა და მოდულების შედგენა. მომავალმა დოქტორებმა
უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ასწავლონ დისციპლინა, კვლევა, პრეზენტაცია და ა.შ.
დოქტორები ხომ უნივერსიტეტების მომავალი პროფესორ - მასწავლებლები არიან. ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და
განათლების მართვის შესწავლა. საჩვენებელი ლექცია–პრეზენტაცია გულისხმობს:
დოქტორანტის მიერ სპეცკურსისათვის სილაბუსის შედგენას და ლექციის ჩატარებას,
საგნისთვის სილაბუსის შედგენას, მოდულის შედგენას და საკუთარი სილაბუსით ლექციის
ჩატარებას.
• კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია - სტუდენტი-დოქტორანტი უნდა დაეუფლოს
თეორიული და ემპირიული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და მათი პრაქტიკული
გამოყენების ხერხებს სადოქტორო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის,
ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებსა და
წესებს; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებულ ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო
გამოსვლის ფორმასა და სტილს; კანონებს, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში
(პუბლიკაციებისათვის) არის დადგენილი. რამდენადაც საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, აქ, დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე
ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის დარგების სისტემური კვლევები. შესაბამისად,
კულტურის მეცნიერებების კვლევა ის ძირითადი ასპექტია, რომელიც, სხვადასხვა დოზით
თითოეულ სადოქტორო პროგრამაშია წარმოდგენილი. ამდენად, ძალზე მნიშვნელოვანია,
რომ სტუდენტებს  ჩამოუყალიბდეთ წარმოდგენა (პრიორიტრტულად) კულტურის
კვლევათა სფეროში არსებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა და მათი ჩამოყალიბების
გზაზე, აგრეთვე იმ მეთოდოლოგიურ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს კულტურის
მეცნიერებათა წინაშე დგას.



• შენიშვნა: ყოველი კონკრეტული სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და შინაარსი
განსაზღვრავს კურსის: “კულტურის მენეჯმენტი” სტატუსს – არჩევითი იქნება იგი, თუ
სავალდებულო.
• შენიშვნა: კურსი: “სპეც.სემინარი და ასისტენტირება” გულისხმობს სემინარს
სპეციალობის კონკრეტულ დისციპლინაში და პროგრამის ხელმძღვანელ პედაგოგთან
დოქტორანტის ასისტენტირებას სამაგისტრო ან საბაკალავრო დონეზე. მისი შეფასება ხდება
ორი კომპონენტით: სასწავლო/სემინარი და პრაქტიკული/ასისტენტირება და აისახება
შესაბამის უწყისებში.

• სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა:

სწავლების ხანგრძლივობა – საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს
სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორნტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ დღის
დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს  მიეცემა დამატებითი ვადა
კვლევის დასრულებისათვის.

• სადოქტორო პროგრამის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზა:

პროგრამის განსახორციელებლად და სამეცნიერო კვლევებისა და ანალიზის ჩასატარებლად
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია
სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 1 - 2
დოქტორანტის მიღება, რამდენადაც სახელოვნებო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური
პრინციპი და მიდგომაა ინდივიდუალური პედაგოგის ხელმძღვანელობით მუშაობა.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა, რომელიც
უზრუნველყოფს მის ფინანსურ სტაბილურობას. ფინანსური გეგმა ასახულია საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011 წლის
ბიუჯეტში.
სადოქტორო 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 რამდენიმე
სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია თეატრალური ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
დოქტორანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრს, ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ
ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული ვიდეოაპარატურა
და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე



საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა და სხვა
ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:   „დრამის
რეჟისურის” სადოქტორო 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.

• სადოქტორო პროგრამის შეფასება:
სადოქტორო პროგრამის ხარისხი მოიცავს ხელოვნების შემოქმედებით პრაქტიკასა და
კვლევას. ანალიზი და კვლევა აქ დაფუძნებულია შემოქმედებით პრაქტიკაზე. ერთობლივად
ფასდება როგორც ხელოვნების შემოქმედებითი ნიმუში/პროექტი (საეჟისორო ნამუშევარი -
სპექტაკლი), ასევე სრული მოცულობის კვლევა/ანალიზი (80 - 100 ნაბეჭდი თაბახი).
სადისეტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური საძლო
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

ამასთან, დოქტორანტს ევალება მინიმუმ ორი პუბლიკაცია რეფერირებულ ჟურნალებში:
იმპაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალები:
იხ. ტომსონის სია:

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

რეფერირებული ჟურნალები:

1. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი;
2. კავკასიის მაცნე;
3. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე;
4. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.



დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების
შემდეგი სისტემა:

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ

აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დისციპლინების შეფასება ხდება
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემით:
(A)  91-100 ფრიადი
(B)  81-90 ძალიან კარგი
(C)  71-80 კარგი
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი
(E)  51-60 საკმარისი
(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ ჩაბარების უფლება.
(F) 0-40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

• 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.

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
წარმომდგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი # 6);
2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სმოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის
წარმომდგენლობითი 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 (Eჩთშ) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.



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.

• სადოქტორო პროგრამის რეზიუმე:

პრაქტიკული შემოქმედებითი სარეჟისორო ნამუშევრის (სპექტაკლის) წარმოდგენისა და
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შემდგომ დოქტორანტს ენიჭება თეატრალური
ხელოვნების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

2. მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება
(შემოქმედებითი პედაგოგიკა)



მისანიჭებელი ხარისხი – თეატრალური ხელოვნების დოქტორი (პრაქტიკაზე
დაფუძნებული) – მოიცავს შემოქმედებით პროდუქტს (ხელოვნების ნიმუშს/პროექტს -
სპექტაკლს) და დისერტაციას;
PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).
ანალოგიები: სლოვაკეთი, პოლონეთი, ესპანეთი, დანია, ა.შ.
ხელმძღვანელები:
დავით კობახიძე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი;
მაია კიკნაძე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი; ასოცირებული პროფესორი.

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება

სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს შემოქმედებით-საშემსრულებლო პრაქტიკაზე
დაფუძნებულ კვლევასა და ანალიზს, რომელიც თეატრალური ხელოვნების, როგორც
ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი დარგის პროფესიულ და სისტემურ განვითარებას უწყობს
ხელს. სადოქტორო პროგრამა მოიცავს თეატრალური ხელოვნების ანალიტიკური კვლევის
და სწავლების რამდენიმე მიმართულებას. კერძოდ, იგი განკუთვნილია თეატრალური
ხელოვნების  ისტორიული განვითარების, შემოქმედებითი ფორმების თავისებურებისა და
თეატრალური ხელოვნების ნიმუშების პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების
შესწავლისათვის. ამგვარი კვლევების მნიშვნელობას ეროვნული და მსოფლიო
კულტურისადმი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული წარსულისადმი და ქართული თუ მსოფლიო
თეატრალური  ტრადიციებისადმი საყოველთაო ინტერესი განსაზღვრავს.
თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი საშემსრულებლო ხელოვნების ერთ-ერთი უმთავრესი
ნიშანია. ამდენად, აღნიშნული პროგრამა თეატრალური ხელოვნების როგორც თეორიული
თუ ისტორიული, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი ასპექტების ცოდნას და გაგებას
მოითხოვს.
საშემსრულებლო ხელოვნებისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომა ხელოვნების ფორმათა
მრავალფეროვნებას ქმნის. თეატრალური განათლების სპექტრი მოიცავს პროფესიული
სწავლების ტრადიციებს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სწავლებით, ჯგუფის
პედაგოგის მიერ ჩატარებული სასწავლო პროცესით, მასწავლებლის და სტუდენტის
კონტაქტით, ოსტატობის ტრადიციაზე დამყარებულ მეთოდოლოგიათა და პროფესიული
უნარების აღზრდის აქცენტირებიდან დაწყებული, დამთავრებული აკადემიური სწავლების
ტრადიციით, რომელიც სწავლის პროცესში სტუდენტის აქტიურ მონაწილეობას
გულისხმობს. ასევე სტუდენტის და პედაგოგის კონტაქტს და პროფესიონალიზმის ასპექტში
ინდივიდუალურ თვითგამოხატვას. ამ ორ პოლუსს შორის მრავალი სხვა მიდგომა
მოიაზრება, რომლებიც ორი ტრადიციის სხვადასხვაგვარი კომბინირებით იქმნება.
ნაირფეროვნება ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც თეორიული, ისე შემოქმედებითი
პრაქტიკისათვის, მთლიანად, სწავლებისათვის.
სწავლების სამსაფეხუროვან სისტემაზე გადასვლა საშუალებას იძლევა სადოქტორო დონეზე
მოხდეს თეატრალური საშემსრულებლო ხელოვნების კონცეპტუალური გააზრება და მისი,
როგორც ინტერპრეტაციულ-მამოდელირებელი საქმიანობის შესწავლა.

• პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან

სადოქტორო პროგრამა 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 საშემსრულებლო ხელოვნების (შემოქმედებითი
პედაგოგიკა)“ სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფს თეატრალური საშემსრულებლო
ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს თეატრალური
ხელოვნების შესაბამისი სპეციალობის პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური მსახიობი –
შემსრულებელი და ანალიტიკოსი, რომელიც (შესაბამისი სპეციალობით) უზრუნველყოფს
თეატრალურ პროექტში (სპექტაკლი, შემოქმედებითი პროექტი, სანახაობრივი პერფორმანსი
და სხვ.) მხატვრული სახის ოსტატობით შექმნასა და თეორიულ – მეთოდოლოგიურ
ანალიზს – შემდგომში თეატრალური საშემსრულებლო დარგის განვითარებისა და
სწავლების მიზნით.

• პროგრამის მიზანი:

`მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების~ სადოქტორო პროგრამის მიზანია მსახიობის
ოსტატობის პედაგოგიკაში ისეთი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც კარგად იცნობს
თანამედროვე სათეატრო პროცესებს, აქვს ფართო, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც
შესაბამის დარგში საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა.
პროგრამის უმთავრესი მიზანი უნივერსიტეტისათვის კადრების მომზადებაა – მომავალი
პროფესორ-მასწავლებლების მომზადება, რომლებიც საფუძვლიანად იცნობენ მსახიობის
ხელოვნების ყველა ნიუანსს: მის სპეციფიკას, თავისებურებას და მომავალ მსახიობებს
ასწავლონ ამ რთული პროფესიის როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული საფუძვლები.
უნდა შეეძლოთ გაიცნონ და გაიაზრონ როგორც ქართული ასევე უცხო ენაზე არსებული
ლიტერატურა, მოიპოვონ თანამედროვე მდიდარი ინფორმაცია, შეძლონ მისი გაანალიზება
და პრაქტიკული გამოყენება როგორც პედაგოგიურ, ასევე მეცნიერულ საქმიანობაში.
თეატრალური ხელოვნება სინთეზური ბუნებისაა და მომავალი მსახიობისთვის ასევე
აუცილებელია ლიტერატურის, მუსიკის, სახვითი ხელოვნების ცოდნაც, როგორც
მეტყველების კულტურა, ვოკალი, პლასტიკა. ყოველივე ზემოთჩამოთვლილი
დოქტორანტისაგან მოითხოვს სტუდენტებთან მუშაობისას გამოიყენოს სწავლების ფართო
სპექტრი: ტრადიციული ლექციური, ინდივიდუალური,... ნებისმიერი მიდგომა, რომელიც
მომავალი მსახიობის შემოქმედებით გააქტიურებას შეუწყობს ხელს.
პროფესიონალი მსახიობ-შემსრულებლის მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მან
ღრმად იცოდეს თეატრის ისტორია და თეორია, შეძლოს შემოქმედებითი პროცესის
პროფესიულ დონეზე წარმართვა და ანალიზი, თეატრალური სახეების მაღალპროფესიული
შესრულება და სწავლება. ასევე, იცოდეს თეატრის მხატვრული, ესთეტიკური, სოციალური,
თერაპიული, საკომუნიკაციო, ენობრივი თუ სხვა სახის პოტენციალი. ასეთი ტიპის
სპეციალისტი ქართული თეატრალური ხელოვნების საუკეთესო ტრადიციის განვითარებასა
და მსოფლიო ხელოვნების განვითარების პროცესში ქართული სამსახიობო სკოლის შემდგომ
ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ის აღჭურვილი იქნება მხატვრული სამსახიობო პრაქტიკის
ანალიზისა და კონცეპტუალური სწავლებისათვის აუცილებელი პროფესიული
მეთოდოლოგიური მიდგომებით.

• სადოქტორო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია:

პროგრამა მნიშვნელოვანია თავისი არსით, რადგან ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს.
დოქტორანტები სამი წლის განმავლობაში თეორიული კურსის პარალელურად პრაქტიკას



გაივლიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრსა და შემოქმედებით სახელოსნოებში. რაც
შესაძლებლობას მისცემს მომავალ მსახიობ - შემსრულებლებსა და მსახიობის ოსტატობის
პედაგოგებს ლაბორატორიული მუშაობის ახალი სისტემის შემუშავებაში. ისინი
პრაქტიკულად აითვისებენ მუსიკალური ხელოვნებისათვის აუცილებელ ყველა
კომპონენტს.
თეორიული კურსის პარალელურად დოქტორანტები – როგორც მომავალი პედაგოგები
პრაქტიკას გაივლიან თეატრალური უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტზე. ისინი
პერიოდულად, სხვადასვა კურსებზე ჩაატარებენ როგორც ჯგუფურ, ისე ინდივიდუალურ
მეცადინეობებს. თითოეული ლექციის თემა და ფორმატი განისაზღვრება თეორიული
პროგრამის კვალდაკვალ. მათ ცალკეულ ლექციებს ამა თუ იმ თემაზე ჩაუტარებენ
უნივერსიტეტის წამყვანი სპეციალისტები მსახიობის ოსტატობაში (დრამის, მუზიკლის და
თოჯინების განხრით). გათვალისწინებულია საშემსრულებლო დარგის აღიარებული
სპეციალისტების (რეჟისორები, მსახიობები) მიერ მასტერკლასების ჩატარება. ასევე,
არჩეული თემიდან გამომდინარე, დოქტორანტს საშუალება ექნება დაესწროს არა მარტო
სასწავლო თეატრის, არამედ თბილისისა და რეგიონების თეატრებში სპექტაკლებზე
მუშაობის პროცესს.
თეორიული კურსის პარალელურად დოქტორანტები – როგორც მომავალი ანალიტიკოს-
მეცნიერები, მჭიდრო შემოქმედებით კონტაქტში იქნებიან უნივერსიტეტის სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრის წამყვან სპეციალისტებთან. სახელოვნებო ჟურნალებში გამოაქვეყნებენ
წერილებს, მონაწილეობას მიიღებენ სამეცნიერო კონფერენციებში, დისპუტებში და
მოამზადებენ მასალებს სადისერტაციო ნაშრომისათვის.
პროგრამის ფარგლებში ტრენინგებზე მოწვეულები იქნებიან ძირითადად ევროპის
სხვადასხვა თეატრებისა თუ თეატრალური უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგები,
მსახიობ-შემსრულებლები. ამასთან, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორობა გაცვლით პროგრამებზე საშუალებას მისცემს
პროგრამის სტუდენტებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ჩატარდება მასტერკლასები თამაშის
თეორიასა და საშემსრულებლო ხელოვნებაზე, რომელსაც გაუძღვებიან ამერიკიდან და
ევროპიდან მოწვეული პროფესორები. სასწავლო კომპონენტთან ერთად დოქტორანტები
იმუშავებენ პრაქტიკულ შემოქმედებით პროექტზე – დრამატურგიული ნაწარმოების
მაღალპროფესიულ შესრულებაზე. ამავდროულად, ისინი მნიშვნელოვან სამუშაოს
მიუძღვნიან ანალიზსა და კვლევას.

• სადოქტორო პროგრამის ენა:

“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის ენა ქართულია, თუმცა,
დაინტერესებულ უცხოენოვან სტუდენტებს პროგრამის სასწავლო კომპონენტით
გათვალისწინებული კურსები მიეწოდებათ რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

• სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის
პროფესიული (დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

• მსახიობის ოსტატობის პედაგოგისთვის აუცილებელი ცოდნა;



• შეეძლება შეიმუშაოს ახლებური პედაგოგიური თუ კვლევითი მიდგომები, რომელიც
ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული;
• შეეძლება სამსახიობო ხელოვნების უახლესი მიღწევების ანალიზი და პრაქტიკაში
დანერგვა;
• შეეძლება შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება როგორც  პედაგოგიკაში
ასევე სამეცნიერო-ანალიტიკური კვლევის სფეროში.
• შეეძლება როგორც პედაგოგიკაში, ასევე სამეცნიერო ასპარეზზე საკუთარი პროექტის
განხორციელების გზებისა და მეთოდების წინასწარი ანალიზი;
• მიღებული ინფორმაციის ანალიზის, მეთოდოლოგიის, სტილისტიკის განსაზღვრაში
შეეძლება დამოუკიდებელი ხედვის გამოვლენა;
• ექნება მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი;
• ექნება ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში, სტუდენტის ინდივიდუალობიდან
გამომდინარე, ადაპტაციის უნარი და ა.შ.

“მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის
ზოგადი (დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

• ექნება საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიული სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი, შეეძლება მომავალ
შემსრულებლებთან, მსახიობებთან მუშაობა;
• შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და საკუთარ პოტენციალზე
დამყარებული და ინდივიდუალური ხედვისა და მიდგომის ფორმირება;
• ექნება კონკრეტულ ამოცანასთან შეძენილი ცოდნისა და პროფესიული კომპეტენციის
ადაპტაციის უნარ-ჩვევა;
• შეეძლება შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნიზირება;
• ექნება ანალიტიკური და მეცნიერული კვლევისათვის აუცილებელი ჩვევები და ა.შ.

სადოქტორო პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი (დესკრიპტორი):

ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება – თეატრალური ხელოვნების სფეროს უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ
გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
დასკვნის უნარი - ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის



შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
სწავლის უნარი - უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;
ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

დარგობრივი (პროფესიული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს თეატრალური ხელოვნების ფართო, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ხელოვნების
დარგში  რეფერირებად საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის
დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა. იცნობს და აცნობიერებს თეატრალური
ხელოვნების დარგში არსებულ უახლეს მიღწევებს. შეუძლია ეთიკური დილემების
ანალიზი, მართვა და მათი გადაჭრა. სრულად ფლობს თეატრალური ხელოვნებისათვის
სპეციფიკურ (პრაქტიკულ, თეორიულ, ანალიტიკურ და კვლევით) მეთოდებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია შეიმუშავოს თეატრალურ ხელოვნებაში ახლებური შემოქმედებითი, პრაქტიკულ-
საშემსრულებლო და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნისა და დარგის
სწავლების ახალი მეთოდოლოგიის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო
რეფერირებად პუბლიკაციებში. დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და
ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევასა და ანალიზს. ასევე დამოუკიდებლად
ახორციელებს საშემსრულებლო-შემოქმედებით პროექტს, ქმნის შესრულების
ინდივიდუალურ სტილს და ამ უკანასკნელთა ანალიზის საფუძველზე ქმნის სწავლებისა და
პრაქტიკული შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების ახალ მეთოდოლოგიას.

არგუმენტირებული დასკვნის უნარი
კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი. შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც
თეატრალური საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროში სწავლებისა და შემოქმედებითი
მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარებას უწყობს ხელს; აქვს უნარი,
პრობლემის გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილება და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ახალი ცოდნის დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან
კავშირში. რთული და სადავო ინფორმაციის და ეფექტური გადაცემა კოლეგებისათვის,
შემოქმედებითი პარტნიორებისთვის, დარგის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისიწინებით.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება თეატრალური



ხელოვნების დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. შეუძლია საერთაშორისო
შემოქმედებით და სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ
ენაზე.

სწავლის  უნარი
ადეკვატურად აფასებს, გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესს და იყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს;
შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა. ხელოვნების დარგებში
არსებული უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე – ავითარებს ახალ
იდეებს სწავლის, შემოქმედებითი და პროფესიული საქმიანობისა და კვლევისა თუ
ანალიზის პროცესში.

ღირებულებები
იკვლევს თეატრალური საშემსრულებლო ხელოვნებისათვის ნიშანდობლივ ღირებულებათა
დამკვიდრების გზებს და მათ დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს. ქმნის
თეატრალური ხელოვნების ახალ ღირებულებებს/მხატვრულ სახეებს და მონაწილეობს
ახალი ღირებულებების /მხატვრული სახეების შეფასებაში. ობიექტურად და პროფესიულად
აფასებს თეატრალური ხელოვნებისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს:
საშემსრულებლო ოსტატობას, შესრულების სანახაობრივ-ვიზუალურ ასპექტებს, უშუალოდ
შესრულების დინამიკასა და სამსახიობო მონაცემებისა და საშემსრულებლო ოსტატობის
ერთიანობას, თეატრალურ ხელოვნებაში – იდეურ პრიმატს, შემოქმედებითობასა და
ორიგინალობას.

• სადოქტორო პროგრამის კომპეტენციები:

დარგობრივი (ანუ პროფესიული) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

საგნის ცოდნა და გაცნობიერება (გააზრება):

• სამსახიობო ხელოვნების განვითარების ეტაპების ცოდნა;
• სამსახიობო ხელოვნებაში ძირითადი მიმართულებების ცოდნა და მისი გამოყენების
უნარი პრაქტიკულ საქმიანობაში;
• სამსახიობო ხელოვნებაში ცნობილი თეორეტიკოსების და წამყვანი პრაქტიკოსების
შეხედულებათა ცოდნა.

პრაქტიკასთან დაკავშირებული კომპეტენციები:

 პროფესიულ საქმიანობაში პრობლემის გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად
სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების უნარი;

 მუშაობის პროცესში რთული, წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი და
ახლებური მიდგომის (გადაწყვეტილებების) მიღების უნარი;

 საგნის გარშემო ახალი ინფორმაციის მოპოვების, დამუშავების და მოცემულ
ვითარებაში მათი გამოყენების უნარი.

 კონკრეტული განხრის სფეროში ტექსტების, გეგმების და ინსტრუქციების
გაგება, შეფასება და ჯეროვანი გამოყენება;



 დრამატურგიული ნაწარმოების ტექსტის, სცენარის, გეგმის შესაძლებლობების
გააზრება და შესწავლა თეატრალური სპექტაკლის/წარმოდგენის, სანახაობრივი
პროდუქციის შექმნის პროცესში;

 თეატრალური სპექტაკლის/სანახაობრივი პროდუქციის ტერმინოლოგიის,
ტექნიკური საშუალებების, შიდა სტრუქტურების და სამუშაო მეთოდების გაგება და
გამოყენების უნარი.

ზოგადი (ანუ გადანაცვლებადი) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

 კონკრეტული სპეციალობის – მსახიობის ოსტატობის განვითარების,
თეატრალური ხელოვნების საერთო კონტექსტში განხილვა;

 ჯგუფში მაღალპროფესიული ატმოსფეროს შექმნა;
 თეატრალური ხელოვნების უმთავრესი ნიშნის – კოლექტიური ბუნების და

მასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის უნარი; ეფექტური და
პროდუქტიული მუშაობა ჯგუფთან ერთად;

 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების
(კრეატიულობის) გამომჟღავნება;

 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის განხრით;

 საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სათანადო უნარ-ჩვევები;
მათი გამოყენების და პოტენციალის შესახებ ცოდნის გამომჟღავნება;

 პროფესიონალიზმის გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის
ფარგლებში;

 კურსდამთავრებულები პირადად უმკლავდებიან დიდ დატვირთვას; არ
გადადიან დათქმულ ვადებს; აქვთ კოლეგებთან მოლაპარაკების, შეთანხმების და მათ
გარემოში საკუთარი მიზნის მიღწევის უნარი;

 შეუძლიათ კომპლექსური შემოქმედებითი, პირადი და ინტერპერსონალური
პრობლემების ტვირთება და გამკლავება.

• სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები:

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს თეორიულ და პედაგოგიურ
მოღვაწეობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მიღებული კვალიფიკაცია
დოქტორანტს უფლებას ანიჭებს გააგრძელოს პრაქტიკულ - შემოქმედებითი და
პედაგოგიური საქმიანობა როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სექტორში, მიიღოს
მონაწილეობა სათეატრო ხელოვნების მიმართულების უმაღლესი სასწავლებლების თუ
კოლეჯების და სტუდიების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში აკადემიური
თანამდებობების დასაკავებლად. კურსდამთავრებულს შეუძლია პრაქტიკულ-
შემოქმედებითი საქმიანობა რადიოში, ტელევიზიაში, სახელმწიფო თუ სახალხო
თეატრებში, რედაქციებში.
მას ასევე შეუძლია მუშაობა სამეცნიერო-კვლევით სექტორში: როგორც მეცნიერ -
ანალიტიკოსმა განაგრძოს მოღვაწეობა კულტურის კვლევებისა და ანალიზის სფეროში.

• სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა (მიღების წინაპირობა):



კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს საშემსრულებლო-შემოქმედებითი მონაცემები,
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური
მაჩვენებლები, შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული აზროვნება და ინტელექტი. ძირითადი
მოდულის სრული ათვისებისათვის აუცილებელია საბაკალავრო თუ სამაგისტრო
პროგრამების კურსებით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს
დოქტორანტებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

• სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და სასწავლო კომპონენტი:

სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 ევროკრედიტს, რომელთაგან სასწავლო კომპონენტს
ეთმობა 60 კრედიტი, ხოლო 120 კრედიტი – შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ
მეცნიერულ ანალიზსა და კვლევას. საკვლევ - საკვალიფიკაციო ნაშრომთან ერთად
დოქტორანტი წარმოადგენს პრაქტიკულ შემოქმედებით ნამუშევარს – სპექტაკლს. აქედან
სამეცნიერო ანალიზსა და კვლევას (სადისერტაციო ნაშრომს) ეთმობა 70 კრედიტი, ხოლო
შემოქმედებით - საშემსრულებლო ნამუშევარს - 50 კრედიტი.

სავალდებულო (სპეციალური) დისციპლინის შესწავლა, ტრადიციული ლექციების ნაცვლად
დოქტორანტებთან  წარიმართება ძირითადად სემინარების ფორმატით, სადაც მათ ექნებათ
თემების დამოუკიდებლად წარმოდგენის, დისკუსიის, აზრთა გაცვლის საშუალება. კვლევის
საგნიდან გამომდინარე, მაძიებლისთვის შეირჩევა მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნების
დისციპლინიდან თემისთვის  აუცილებელი ნაწილები, გაღრმავებული სწავლებისათვის.
მათ ასევე დაემატებათ მომიჯნავე დისციპლინები საფუძვლიანი ანალიზისათვის.
აკადემიური დისციპლინების ღრმა და ინტენსიური შესწავლა შერწყმული იქნება
პრაქტიკულ სამუშაოსთან.

ძირითადი მოდული – სპეციალური (სავალდებულო) დისციპლინა – 15 კრედიტი:

• თეატრალური ხელოვნების სპეციფიკა და განვითარების ეტაპები - 5 კრედიტი.
• მსახიობის აღზრდის სპეციფიურობა და პრობლემები – 10 კრედიტი.
არჩევითი ბლოკი შესაძლებელია – 5 კრედიტი:

• ძირითადი მიმართულებები მსახიობის ხელოვნებაში.
• თეატრის და მაყურებლის ურთიერთობის ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური
საფუძვლები.

სპეც.სემინრი და ასისტენტირება (მუშაობა რეჟისორთან) – 20 კრედიტი:

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ნამუშევარი – ვოკალური ნაწარმოებების შესრულება – 50
კრედიტი (120-დან).

სადისერტაციო ნაშრომი – 70 კრედიტი (120-დან).

ზოგადსაუნივერსიტეტო კურსები:

• კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები - კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის
ლექცია-სემინარები მომავალი პროფესიონალი კადრების მომზადების აუცილებელი



კომპონენტია. გარდა აკადემიური წრეებისა (უნივერსიტეტები, სამეცნიერო - კვლევითი
დაწესებულებები...), პროფესიული საქმიანობის ნებისმიერ სივრცეში დოქტორებმა უნდა
შეძლონ ეფექტური კომუნიკაცია როგორც კოლეგებთან, ასევე ფართო აუდიტორიასთან:
თვითპრეზენტირება, შემოქმედებითი თუ სხვა ტიპის პროექტების წარდგენა, საჯარო
გამოსვლები და სხვ. შესაბამისად, მათ უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან საქმიანი ურთიერთობა, ასევე მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების წარდგენა. კურსის შეფასებისთვის სავალდებულოა:
• საჩვენებელი ლექცია-მიმოხილვა/პრეზენტაცია - მიმოხილვაში სხვადასხვა
ქვეყნისათვის სპეციფიური თეატრალური, სოციალური და ეკონომიკური კულტურის
ამსახველი ფორმულირების ჩამოყალიბება. მიმოხილვის აგება, როგორც ქვეყანათა, ისე
ინსტიტუტთა ტიპების განსხვავებულობის გათვალისწინებით (პოწერ-პოინტ პრეზენტაციის
თანხლებით).
• კულტურის მენეჯმენტი* – კულტურის მენეჯმენტის ლექცია-სემინარები კულტურის
სფეროში მომავალი ლიდერების მომზადების აუცილებელი კომპონენტია. გარდა
უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისა, დოქტორებმა შეიძლება
იმუშაონ პროფესიულ სივრცეში – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. შესაბამისად, მათ
უნდა იცოდნენ ხელოვნებისა და კულტურის დარგების თავისებურებები და მართვის
ეფექტური და თანამედროვე საშუალებები, უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი ეფექტური მართვა, მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების ხელძღვანელობა.
• უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, კრეატიული პედაგოგიკა* - პროგრამის მიზანია
დოქტორანტებს მისცეს ღრმა, მეცნიერულ ანალიზზე დაფუძნებული ცოდნა შემოქმედებით
პედაგოგიკაში, გაიცნოს და გაიაზროს როგორც ქართული, ასევე უცხო ენაზე არსებული
ლიტერატურა, მოიპოვოს მდიდარი თანამედროვე ინფორმაცია და შესძლოს მისი
გაანალიზება. თუმცა, რამდენადაც პროგრამის უმთავრესი მიზანია - თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების - სამსახიობო და სარეჟისორო
ფაკულტეტებისათვის პროფესიონალი პედაგოგების მომზადება, ამდენად, აქ
მხედველობაში მიიღება თეატრალური ხელოვნების სპეციფიკა და მისი პედაგოგიკის
თავისებურებანი. პროგრამა ისეა შედგენილი, რომ დოქტორანტებს საშუალება ექნებათ
მიიღონ ვრცელი ინფორმაცია თანამედროვე თეატრალურ ხელოვნებაზე. სხვადასხვა დროს
მათ ცალკეულ ლექციებს ამა თუ იმ თემებზე ჩაუტარებენ უნივერსიტეტის წამყვანი
სპეციალისტები. გათვალისწინებულია საშემსრულებლო დარგის აღიარებული
სპეციალისტების (რეჟისორების, მსახიობების) მიერ მასტერკლასების ჩატარება. ასევე,
არჩეული თემიდან გამომდინარე, დოქტორანტს საშუალება ეძლევა დაესწროს არამარტო
სასწავლო თეატრის (რომლის სცენაზეც თავად განახორციელებს სარეჟისორო ნამუშევარს),
არამედ სხვადასხვა თეატრებში სპექტაკლებზე მუშაობის პროცესს. გახდეს ამ პროცესის
მონაწილე.
ნავარაუდევია მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები უნივერსიტეტის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის წამყვან სპეციალისტებთან.
ამავე დროს დოქტორანტები პერიოდულად მოამზადებენ და ლექციებს წაიკითხავენ ამავე
დარგის მაგისტრანტებთან.
ასევე დოქტორანტები რეგულარულად დაესწრებიან ხელმძღვანელის ლექციებს
მაგისტრანტებთან, როგორც ასისტენტები.
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დაიცვას სადოქტორო
დისერტაცია, მოიპოვოს ხელოვნების დოქტორის ხარისხი და დაიკავოს აკადემიური
თანამდებობა. ამასთან, კურსდამთავრებულის დასაქმების მასშტაბი მოიცავს როგორც



სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სფეროს, ასევე თეატრალური სასწავლებლების და
კოლეჯების, რადიო და ტელევიზიების, სახელმწიფო და კერძო თეატრებს, რედაქციებს და
სხვა კულტურულ დაწესებულებებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ გააგრძელონ
დამოუკიდებელი მეცნიერული კვლევა-ძიება აღნიშნულ სფეროში.
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა* - კანონმდებლობა განათლების სფეროში -
ნორმატიული აქტების, სილაბუსებისა და მოდულების შედგენა. მომავალმა დოქტორებმა
უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ასწავლონ დისციპლინა, კვლევა, პრეზენტაცია და ა.შ.
დოქტორები ხომ უნივერსიტეტების მომავალი პროფესორ - მასწავლებლები არიან. ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და
განათლების მართვის შესწავლა. საჩვენებელი ლექცია–პრეზენტაცია გულისხმობს:
დოქტორანტის მიერ სპეცკურსისათვის სილაბუსის შედგენას და ლექციის ჩატარებას,
საგნისთვის სილაბუსის შედგენას, მოდულის შედგენას და საკუთარი სილაბუსით ლექციის
ჩატარებას.
• კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია - სტუდენტი-დოქტორანტი უნდა დაეუფლოს
თეორიული და ემპირიული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და მათი პრაქტიკული
გამოყენების ხერხებს სადოქტორო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის,
ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებსა და
წესებს; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებულ ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო
გამოსვლის ფორმასა და სტილს; კანონებს, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში
(პუბლიკაციებისათვის) არის დადგენილი. რამდენადაც საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, აქ, დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე
ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის დარგების სისტემური კვლევები. შესაბამისად,
კულტურის მეცნიერებების კვლევა ის ძირითადი ასპექტია, რომელიც, სხვადასხვა დოზით
თითოეულ სადოქტორო პროგრამაშია წარმოდგენილი. ამდენად, ძალზე მნიშვნელოვანია,
რომ სტუდენტებს  ჩამოუყალიბდეთ წარმოდგენა (პრიორიტრტულად) კულტურის
კვლევათა სფეროში არსებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა და მათი ჩამოყალიბების
გზაზე, აგრეთვე იმ მეთოდოლოგიურ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს კულტურის
მეცნიერებათა წინაშე დგას.

• შენიშვნა: ყოველი კონკრეტული სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და შინაარსი
განსაზღვრავს კურსის: “კულტურის მენეჯმენტი” სტატუსს – არჩევითი იქნება იგი, თუ
სავალდებულო.
• შენიშვნა: კურსი: “სპეც.სემინარი და ასისტენტირება” გულისხმობს სემინარს
სპეციალობის კონკრეტულ დისციპლინაში და პროგრამის ხელმძღვანელ პედაგოგთან
დოქტორანტის ასისტენტირებას სამაგისტრო ან საბაკალავრო დონეზე. მისი შეფასება ხდება
ორი კომპონენტით: სასწავლო/სემინარი და პრაქტიკული/ასისტენტირება და აისახება
შესაბამის უწყისებში.
• შენიშვნა: კონკრეტულ პროგრამაში საჩვენებელი ლექციის მომზადება ჩატარება
გულისხმობს დოქტორანტის მიერ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ეტიუდების,
ნაწყვეტების შერჩევას, დამუშავებას და საჯარო ჩვენებას.
• შენიშვნა: რამდენადაც დოქტორანტები უნივერსიტეტის  მომავალი  პროფესორ-
მასწავლებლები არიან, მათ უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ასწავლონ მსახიობის ოსტატობა,
სამეცნიერო კვლევა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის
პედაგოგიკისა და განათლების მართვის შესწავლასთან ერთად საგანმანათლებლო
კანონმდებლობის შესწავლაც.



• სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა:

სწავლების ხანგრძლივობა – საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს
სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორნტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ დღის
დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს  მიეცემა დამატებითი ვადა
კვლევის დასრულებისათვის.

• სადოქტორო პროგრამის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზა:

პროგრამის განსახორციელებლად და სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია სათანადო
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 1 - 2
დოქტორანტის მიღება, რამდენადაც სახელოვნებო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური
პრინციპი და მიდგომაა ინდივიდუალური პედაგოგის ხელმძღვანელობით მუშაობა.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა, რომელიც
უზრუნველყოფს მის ფინანსურ სტაბილურობას. ფინანსური გეგმა ასახულია საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011 წლის
ბიუჯეტში.
სადოქტორო 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 რამდენიმე
სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია თეატრალური ხელოვნების
აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.
დოქტორანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრს, ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ
ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული ვიდეოაპარატურა
და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე
საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა და სხვა
ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:   „მსახიობის
საშემსრულებლო ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)” სადოქტორო 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.



• სადოქტორო პროგრამის შეფასება:

სადოქტორო პროგრამის ხარისხი მოიცავს ხელოვნების საშემსრულებლო-სემოქმედებით
პრაქტიკასა და კვლევას. ანალიზი და კვლევა აქ დაფუძნებულია შემოქმედებით პრაქტიკაზე.
ერთობლივად ფასდება როგორც ხელოვნების ნიმუში/პროექტი (სპექტაკლი, სამსახიობო
შესრულება), ასევე სრული მოცულობის კვლევა (80 - 100 ნაბეჭდი თაბახი).
სადისეტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური საძლო
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

ამასთან, დოქტორანტს ევალება მინიმუმ ორი პუბლიკაცია რეფერირებულ ჟურნალებში:

იმპაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალები:
იხ. ტომსონის სია:

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

რეფერირებული ჟურნალები:

1. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი;
2. კავკასიის მაცნე;
3. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე;
4. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების
შემდეგი სისტემა:

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;



ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აღემატება;

გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ

აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დისციპლინების შეფასება ხდება
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემით:
(A)  91-100 ფრიადი
(B)  81-90 ძალიან კარგი
(C)  71-80 კარგი
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი
(E)  51-60 საკმარისი
(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ ჩაბარების უფლება.
(F) 0-40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

• 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: PDჩA
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:

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
წარმომდგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი # 6);
2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სმოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის
წარმომდგენლობითი 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
# 5/2 – 17.02.2011);
5. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ინსტრუქცია კრედიტების (ECTS) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

• სადოქტორო პროგრამის რეზიუმე:

პრაქტიკული შემოქმედებითი სარეჟისორო ნამუშევრის (სპექტაკლის) წარმოდგენისა და
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შემდგომ დოქტორანტს ენიჭება თეატრალური
ხელოვნების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

3. ვოკალის ხელოვნება
(შემოქმედებითი პედაგოგიკა)

მისანიჭებელი ხარისხი – სამუსიკო ხელოვნების დოქტორი (პრაქტიკაზე დაფუძნებული) –
მოიცავს შემოქმედებით პროდუქტს (ხელოვნების ნიმუშს/პროექტს – ვოკალურ შესრულებას)
და დისერტაციას;



PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).
ანალოგები: სლოვაკეთი, პოლონეთი, ესპანეთი, დანია, ა.შ.

ხელმძღვანელები:
ჟანა თოიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი;
მაია გაჩეჩილაძე, ასოცირებული პროფესორი.

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება

სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ კვლევასა და
ანალიზს, რომელიც სამუსიკო ხელოვნების, როგორც ხელოვნების მნიშვნელოვანი დარგის
პროფესიულ და სისტემურ განვითარებას უწყობს ხელს. სადოქტორო პროგრამა მოიცავს
სამუსიკო ხელოვნების ანალიტიკური კვლევის რამდენიმე მიმართულებას. კერძოდ, იგი
განკუთვნილია  სამუსიკო ხელოვნების  ისტორიული განვითარების, შემოქმედებითი
ფორმების თავისებურებისა და მუსიკალური ნიმუშების პრაქტიკული და თეორიული
ასპექტების შესწავლისათვის. ამგვარი კვლევების მნიშვნელობას ეროვნული და მსოფლიო
კულტურისადმი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული წარსულისადმი და ქართული Yთუ
მსოფლიო მუსიკალური  ტრადიციებისადმი საყოველთაო ინტერესი განსაზღვრავს.
თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი საშემსრულებლო ხელოვნების ერთ-ერთი უმთავრესი
ნიშანია. ამდენად, აღნიშნული პროგრამა სამუსიკო ხელოვნების როგორც თეორიული თუ
ისტორიული, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი ასპექტების ცოდნას და გაგებას მოითხოვს.
საშემსრულებლო ხელოვნებისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომა ხელოვნების ფორმათა
მრავალფეროვნებას ქმნის. მუსიკალური განათლების სპექტრი მოიცავს პროფესიული
სწავლების ტრადიციებს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სწავლებით, ჯგუფის
პედაგოგის მიერ ჩატარებული სასწავლო პროცესით, მასწავლებლის და სტუდენტის
კონტაქტით, ოსტატობის ტრადიციაზე დამყარებულ მეთოდოლოგიათა და პროფესიული
უნარების აღზრდის აქცენტირებიდან დაწყებული, დამთავრებული აკადემიური სწავლების
ტრადიციით, რომელიც სწავლის პროცესში სტუდენტის აქტიურ მონაწილეობას
გულისხმობს. ასევე სტუდენტის და პედაგოგის, კონტაქტს და პროფესიონალიზმის ასპექტში
ინდივიდუალურ თვითგამოხატვას. ამ ორ პოლუსს შორის მრავალი სხვა მიდგომა
მოიაზრება, რომლებიც ორი ტრადიციის სხვადასხვაგვარი კომბინირებით იქმნება.
ნაირფეროვნება ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც თეორიული, ისე შემოქმედებითი
პრაქტიკისათვის, მთლიანად, სწავლებისათვის.
სწავლების სამსაფეხუროვან სისტემაზე გადასვლა საშუალებას იძლევა სადოქტორო დონეზე
მოხდეს სამუსიკო ხელოვნების კონცეპტუალური გააზრება და მისი, როგორც
ინტერპრეტაციულ-მამოდელირებელი საქმიანობის შესწავლა.

• პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან

სადოქტორო პროგრამა 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 „ვოკალის ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)“
სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფს სამუსიკო საშემსრულებლო ხელოვნების



განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს სამუსიკო ხელოვნების შესაბამისი
სპეციალობის პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური ვოკალისტი, არტისტი –
შემსრულებელი და ანალიტიკოსი, რომელიც (შესაბამისი სპეციალობით) უზრუნველყოფს
მუსიკალურ - თეატრალურ პროექტში (მუსიკალური სპექტაკლი, მუსიკალური
შემოქმედებითი პროექტი, მუსიკალური პერფორმანსი, სოლო შესრულება და სხვ.)
მხატვრულ-მუსიკალური სახის ოსტატობით შექმნასა და თეორიულ – მეთოდოლოგიურ
ანალიზს – შემდგომში მუსიკალური საშემსრულებლო დარგის განვითარებისა და
სწავლების მიზნით.

• პროგრამის მიზანი:

`ვოკალის ხელოვნების~ სადოქტორო პროგრამის მიზანია მომზადდეს დარგის ისეთი
სპეციალისტი, რომელიც იცნობს როგორც კლასიკურ, საოპერო, ასევე ეთნიკურ და
თანამედროვე მუსიკალურ პროცესებს, მათ თავისებურებებს, ერკვევა მუსიკის თეორიაში,
იცის მუსიკის ისტორია და თეორია და შეუძლია შემოქმედებითი მუსიკალური პროცესის
დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა, მუსიკალური ნაწარმოებების მაღალპროფესიული
შესრულება და სწავლება.
ვოკალის პროფესიონალი შემსრულებლის მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ის
ღრმად გაერკვეს დარგის თეორიულ-შემოქმედებით ასპექტებში, მუსიკალური
ხელოვნებისთვის ნიშანდობლივ ისტორიულ და თანამედროვე პროცესებში, მუსიკალური
მოვლენების ძირითად ტენდენციებში, მუსიკალური პროცესი მოიაზროს ერთიანი
კულტურული პროცესის კონტექსტში, გაეცნოს და მეცნიერულად გამოიკვლიოს სამუსიკო-
საშემსრულებლო ხელოვნების მიერ განვლილი გზა და განჭვრიტოს მისი უახლოესი თუ
შორეული განვითარების პერსპექტივები. იცოდეს მუსიკის მხატვრული, ესთეტიკური,
სოციალური, თერაპიული, საკომუნიკაციო, ენობრივი თუ სხვა სახის პოტენციალი.
ასეთი ტიპის სპეციალისტი ქართული სამუსიკო ხელოვნების საუკეთესო ტრადიციის
განვითარებასა და მსოფლიო მუსიკალურ პროცესში ქართული სამუსიკო სკოლის შემდგომ
ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. Aის აღჭურვილი იქნება მხატვრული სამუსიკო პრაქტიკის
ანალიზისა და კონცეპტუალური სწავლებისათვის აუცილებელი პროფესიული
მეთოდოლოგიური მიდგომებით.

• სადოქტორო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია:

პროგრამა მნიშვნელოვანია თავისი არსით, რადგან ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს.
დოქტორანტები სამი წლის განმავლობაში თეორიული კურსის პარალელურად პრაქტიკას
გაივლიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრსა და შემოქმედებით სახელოსნოებში. რაც
შესაძლებლობას მისცემს მომავალ მუსიკოს-შემსრულებლებსა და პედაგოგებს
ლაბორატორიული მუშაობის ახალი სისტემის შემუშავებაში. ისინი პრაქტიკულად
აითვისებენ მუსიკალური ხელოვნებისათვის აუცილებელ ყველა კომპონენტს.
პროგრამის ფარგლებში ტრენინგებზე მოწვეულები იქნებიან ძირითადად ევროპის
სხვადასხვა მუსიკალური თეატრებისა თუ თეატრალური და სამუსიკო უმაღლესი
სასწავლებლების პედაგოგები, სემსრულებლები. ამასთან, საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორობა გაცვლით პროგრამებზე
საშუალებას მისცემს პროგრამის სტუდენტებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ჩატარდება
მასტერკლასები მუსიკის თეორიასა და საშემსრულებლო ხელოვნებაზე, რომელსაც



გაუძღვებიან ამერიკიდან და ევროპიდან მოწვეული პროფესორები. სასწავლო
კომპონენტთან ერთად დოქტორანტები იმუშავებენ პრაქტიკულ შემოქმედებით პროექტზე –
ვოკალური ნაწარმოების მაღალპროფესიულ შესრულებაზე. ამავდროულად, ისინი
მნიშვნელოვან სამუშაოს მიუძღვნიან ანალიზსა და კვლევას.

• სადოქტორო პროგრამის ენა:

“ვოკალის ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის ენა ქართულია, თუმცა, დაინტერესებულ
უცხოენოვან სტუდენტებს პროგრამის სასწავლო კომპონენტით გათვალისწინებული
კურსები მიეწოდებათ რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

• სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

“ვოკალის ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის პროფესიული
(დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

 მას ექნება მუსიკალურ-საშემსრულებლო პროცესისა და მისი კომპონენტების
სისტემური ხედვა და მათი სწავლებისა და ანალიზისათვის საჭირო აუცილებელი
ცოდნა;

 შეეძლება მუსიკოს-შემსრულებლის პროფესიის ძირითადი ასპექტების, ხერხების,
მეთოდების თეორიული ანალიზი;

 ექნება მუსიკალური ნაწარმოების კითხვის, ინტერპრეტაციისა თუ სასცენო
ადაპტაციის თეორიული პრინციპების ცოდნა;

 შეეძლება პარტნიორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, კოლეგებთან თუ
შემოქმედებით პროცესში სხვა მხატვრული კომპონენტების ავტორებთან მუშაობა;

 ეცოდინება მუსიკალურ-მხატვრული სახის შექმნის თეორიულ-პრაქტიკული
ასპექტები;

 შეეძლება შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და სრულფასოვანი
მხატვრული პროდუქციის შექმნა;

 შეეძლება საკუთარი მხატვრული პროექტის ძირითადი არსის, განხორციელების
გზებისა და მეთოდების წინასწარი ანალიზი;

 შეეძლება საკუთარი თუ სხვისი ნაწარმოების ანალიზი და მეთოდოლოგის,
კონცეფციის, სტილისტიკის განსაზღვრა, დამოუკიდებელი ხედვის გამოვლენა.

 შეეძლება მუსიკალური პროცესის საჯარო შეფასება-ანალიზის წარმართვა;

“ვოკალის ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის ზოგადი
(დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

 ექნება საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიული სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი, შეეძლება მომავალ
შემსრულებლებთან, მსახიობებთან მუშაობა;

 შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და საკუთარ პოტენციალზე
დამყარებული და ინდივიდუალური ხედვისა და მიდგომის ფორმირება;

 ექნება კონკრეტულ ამოცანასთან შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის ადაპტაციის
უნარ-ჩვევა;



 შეეძლება შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნიზირება;

 ექნება ანალიტიკური და მეცნიერული კვლევისათვის აუცილებელი ჩვევები და ა.შ.

• სადოქტორო პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი (დესკრიპტორი):

ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება – სამუსიკო ხელოვნების სფეროს უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ
გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
დასკვნის უნარი - ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
სწავლის უნარი - უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;
ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

დარგობრივი (პროფესიული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს მუსიკალური ხელოვნების ფართო, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ხელოვნების
დარგში  რეფერირებად საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის
დონეზე მუშაობის საშუალებას იძლევა. იცნობს და აცნობიერებს მუსიკალური ხელოვნების
დარგში არსებულ უახლეს მიღწევებს. შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და
მათი გადაჭრა. სრულად ფლობს მუსიკალური ხელოვნებისათვის სპეციფიკურ (პრაქტიკულ,
თეორიულ, ანალიტიკურ და კვლევით) მეთოდებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია შეიმუშავოს მუსიკალურ ხელოვნებაში ახლებური კონცეპტუალური, კვლევითი
და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნისა და დარგის სწავლების ახალი
მეთოდოლოგიის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად
პუბლიკაციებში. დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს
ინოვაციურ კვლევასა და ანალიზს. ასევე დამოუკიდებლად ახორციელებს საშემსრულებლო-



შემოქმედებით პროექტს, ქმნის მის კონცეფციას, შესრულების სტილს და ამ უკანასკნელთა
ფუნდამენტური ანალიზის საფუძველზე ქმნის სწავლებისა და პრაქტიკული
შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების ახალ მეთოდოლოგიას.

არგუმენტირებული დასკვნის უნარი
კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი. შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც
მუსიკალური ხელოვნების სფეროში სწავლებისა და შემოქმედებითი მუშაობის ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარებას უწყობს ხელს; აქვს უნარი, პრობლემის
გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება და
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ახალი ცოდნის დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან
კავშირში. რთული და სადავო ინფორმაციის და ეფექტური გადაცემა კოლეგებისათვის,
შემოქმედებითი პარტნიორებისთვის, დარგის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისიწინებით.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება მუსიკალური
ხელოვნების დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. შეუძლია საერთაშორისო
შემოქმედებით და სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ
ენაზე.

სწავლის  უნარი
ადეკვატურად აფასებს, გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესს და იყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს;
შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა. ხელოვნების დარგებში
არსებული უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე – ავითარებს ახალ
იდეებს სწავლის, შემოქმედებითი და პროფესიული საქმიანობისა და კვლევისა თუ
ანალიზის პროცესში.

ღირებულებები
იკვლევს მუსიკალური ხელოვნებისათვის ნიშანდობლივ ღირებულებათა დამკვიდრების
გზებს და მათ დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს. ქმნის მუსიკალური
ხელოვნების ახალ ღირებულებებს და მონაწილეობს ახალი ღირებულებების შეფასებაში.
ობიექტურად და პროფესიულად აფასებს მუსიკალური ხელოვნებისათვის დამახასიათებელ
ღირებულებებს: საშემსრულებლო ოსტატობას, შესრულების სანახაობრივ-ვიზუალურ
ასპექტებს, უშუალოდ შესრულების დინამიკასა და ვოკალური მონაცემებისა და
საშემსრულებლო ოსტატობის ერთიანობას, მუსიკალურ ხელოვნებაში – იდეურ პრიმატს,
შემოქმედებითობასა და ორიგინალობას.

• სადოქტორო პროგრამის კომპეტენციები:

დარგობრივი (ანუ პროფესიული) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :



საგნის ცოდნა და გაცნობიერება (გააზრება):

 მუსიკალური ხელოვნების დარგობრივი სფეროს ტრადიციების და ისტორიის
ცოდნა და გააზრება;

 კონკრეტული სამუსიკო განხრის კულტურული და ისტორიული კონტექსტის
ცოდნის გამომჟღავნება;

 კონკრეტული საშემსრულებლო სპეციალიზაციის დარგის წამყვანი
პრაქტიკოსების (გამორჩეული  და  ცნობილი  პროფესიონალების) შესახებ ცოდნის
გამომჟღავნება;

 მუსიკალური – საოპერო თეატრის მსახიობის/შემსრულებლის მიერ
გამოყენებად ცნობიერ, თუ ქვეცნობიერ რესურსთა ცოდნა და გათვითცნობიერება ამ
საკითხში.

. პრაქტიკასთან დაკავშირებული კომპეტენციები:

 კონკრეტული განხრის სფეროში ტექსტების, გეგმების და ინსტრუქციების
გაგება, შეფასება და ჯეროვანი გამოყენება;

 მუსიკალური ნაწარმოების ტექსტის, სცენარის, გეგმის შესაძლებლობების
გააზრება და შესწავლა მუსიკალური/საოპერო სპექტაკლის/წარმოდგენის,
სანახაობრივი პროდუქციის შექმნის პროცესში;

 მუსიკალური/საოპერო სპექტაკლის/სანახაობრივი პროდუქციის
ტერმინოლოგიის, ტექნიკური საშუალებების, შიდა სტრუქტურების და სამუშაო
მეთოდების გაგება და გამოყენების უნარი.

. ზოგადი (ანუ გადანაცვლებადი) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

 ეფექტური და პროდუქტიული მუშაობა ჯგუფთან ერთად;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების

(კრეატიულობის) გამომჟღავნება;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის განხრით;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სათანადო უნარ-ჩვევები;

მათი გამოყენების და პოტენციალის შესახებ ცოდნის გამომჟღავნება;
 პროფესიონალიზმის გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის

ფარგლებში;
 კურსდამთავრებულები პირადად უმკლავდებიან დიდ დატვირთვას; არ

გადადიან დათქმულ ვადებს; აქვთ კოლეგებთან მოლაპარაკების, შეთანხმების და მათ
გარემოში საკუთარი მიზნის მიღწევის უნარი;

 შეუძლიათ კომპლექსური შემოქმედებითი, პირადი და ინტერპერსონალური
პრობლემების ტვირთება და გამკლავება.

• სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები:

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს თეორიულ და პედაგოგიურ
მოღვაწეობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ის შეიძლება დასაქმდეს როგორც



სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სექტორში, იმუშაოს მუსიკალურ და საოპერო თეატრებში
მუსიკოს-შემსრულებლად, მსახიობად, შეასრულოს ექსპერტ-ანალიტიკოსის ფუნქციები -
მონაწილეობა მიიღოს მუსიკალური/საოპერო თეატრის სამხატვრო და სადადგმო
პოლიტიკის განსაზღვრის, შემოქმედებითი სტრატეგიისა და რეპერტუარის დაგეგმვის
საკითხებში, იმუშაოს ტელევიზიასა და რადიოში, როგორც ვოკალისტ-სემსრულებელმა,
იმუშაოს პროფესიული კვლევების მიმართულებით.

• სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა (მიღების წინაპირობა):

კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ვოკალური მონაცემები, მაგისტრის ან მასთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებლები, შემოქმედებითი
ალღო, მხატვრული აზროვნება და ინტელექტი. ძირითადი მოდულის სრული
ათვისებისათვის აუცილებელია საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამების კურსებით
გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს დოქტორანტებს საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

• სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და სასწავლო კომპონენტი:

სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 ევროკრედიტს, რომელთაგან სასწავლო კომპონენტს
ეთმობა 60 კრედიტი, ხოლო 120 კრედიტი – პრაქტიკაზე დაფუძნებულ მეცნიერულ
ანალიზსა და კვლევას. საკვლევ - საკვალიფიკაციო ნაშრომთან ერთად დოქტორანტი
წარმოადგენს პრაქტიკულ შემოქმედებით ნამუშევარს – ვოკალური ნაწარმოებების
მაღალპროფესიულ შესრულებას. აქედან სამეცნიერო ანალიზსა და კვლევას (სადისერტაციო
ნაშრომს) ეთმობა 70 კრედიტი, ხოლო შემოქმედებით - საშემსრულებლო ნამუშევარს - 50
კრედიტი.

სავალდებულო (სპეციალური) დისციპლინის შესწავლა, ტრადიციული ლექციების ნაცვლად
დოქტორანტებთან  წარიმართება ძირითადად სემინარების ფორმატით, სადაც მათ ექნებათ
თემების დამოუკიდებლად წარმოდგენის, დისკუსიის, აზრთა გაცვლის საშუალება. კვლევის
საგნიდან გამომდინარე, მაძიებლისთვის შეირჩევა ვოკალის ხელოვნების დისციპლინიდან
თემისთვის  აუცილებელი ნაწილები, გაღრმავებული სწავლებისათვის. მათ ასევე
დაემატებათ მომიჯნავე დისციპლინები საფუძვლიანი ანალიზისათვის. აკადემიური
დისციპლინების ღრმა და ინტენსიური შესწავლა შერწყმული იქნება პრაქტიკულ
სამუშაოსთან.

ძირითადი მოდული – სპეციალური (სავალდებულო) დისციპლინა – 15 კრედიტი:

• ქართული ვოკალური მუსიკის ეთნოგენური თავისებურებები - 5 კრედიტი.
• ვოკალის საშემსრულებლო ხელოვნების თეორია და პრაქტიკა – 10 კრედიტი.

არჩევითი ბლოკი შესაძლებელია – 5 კრედიტი:

• ქართული და მსოფლიო საოპერო ხელოვნების განვითარების ტიპოლოგიური და
ინდივიდუალური თავისებურებები.
• მუსიკალური/საოპერო თეატრის და მაყურებლის ურთიერთობის ფსიქოლოგიური და
სოციოლოგიური საფუძვლები.



სპეც.სემინრი და ასისტენტირება (მუშაობა რეჟისორთან) – 20 კრედიტი:

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ნამუშევარი – ვოკალური ნაწარმოებების შესრულება – 50
კრედიტი (120-დან).

სადისერტაციო ნაშრომი – 70 კრედიტი (120-დან).

ზოგადსაუნივერსიტეტო კურსები:

• კომუნიკაცია და პრეზენტაციის ხელოვნება - კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის
ლექცია-სემინარები მომავალი პროფესიონალი კადრების მომზადების აუცილებელი
კომპონენტია. გარდა აკადემიური წრეებისა (უნივერსიტეტები, სამეცნიერო - კვლევითი
დაწესებულებები...), პროფესიული საქმიანობის ნებისმიერ სივრცეში დოქტორებმა უნდა
შეძლონ ეფექტური კომუნიკაცია როგორც კოლეგებთან, ასევე ფართო აუდიტორიასთან:
თვითპრეზენტირება, შემოქმედებითი თუ სხვა ტიპის პროექტების წარდგენა, საჯარო
გამოსვლები და სხვ. შესაბამისად, მათ უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან საქმიანი ურთიერთობა, ასევე მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების წარდგენა. კურსის შეფასებისთვის სავალდებულოა:
• საჩვენებელი ლექცია-მიმოხილვა/პრეზენტაცია - მიმოხილვაში სხვადასხვა
ქვეყნისათვის სპეციფიური თეატრალური, სოციალური და ეკონომიკური კულტურის
ამსახველი ფორმულირების ჩამოყალიბება. მიმოხილვის აგება, როგორც ქვეყანათა, ისე
ინსტიტუტთა ტიპების განსხვავებულობის გათვალისწინებით (პოწერ-პოინტ პრეზენტაციის
თანხლებით).
• კულტურის მენეჯმენტი* – კულტურის მენეჯმენტის ლექცია-სემინარები კულტურის
სფეროში მომავალი ლიდერების მომზადების აუცილებელი კომპონენტია. გარდა
უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისა, დოქტორებმა შეიძლება
იმუშაონ პროფესიულ სივრცეში – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. შესაბამისად, მათ
უნდა იცოდნენ ხელოვნებისა და კულტურის დარგების თავისებურებები და მართვის
ეფექტური და თანამედროვე საშუალებები, უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი ეფექტური მართვა, მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების ხელძღვანელობა.
• უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, კრეატიული პედაგოგიკა - პროგრამის მიზანია
დოქტორანტებს მისცეს ღრმა, მეცნიერულ ანალიზზე დაფუძნებული ცოდნა შემოქმედებით
პედაგოგიკაში, გაიცნოს და გაიაზროს როგორც ქართული, ასევე უცხო ენაზე არსებული
ლიტერატურა, მოიპოვოს მდიდარი თანამედროვე ინფორმაცია და შესძლოს მისი
გაანალიზება. თუმცა, რამდენადაც პროგრამის უმთავრესი მიზანია - თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების - დრამის ფაკულტეტისათვის
პროფესიონალი პედაგოგების მომზადება ვოკალში, ამდენად, აქ მხედველობაში მიიღება
მუსიკალური ხელოვნების სპეციფიკა და მისი პედაგოგიკის თავისებურებანი. პროგრამა
ისეა შედგენილი, რომ დოქტორანტებს საშუალება ექნებათ მიიღონ ვრცელი ინფორმაცია
თანამედროვე მუსიკალურ ხელოვნებაზე. სხვადასხვა დროს მათ ცალკეულ ლექციებს ამა
თუ იმ თემებზე ჩაუტარებენ უნივერსიტეტისა და კონსერვატორიის წამყვანი
სპეციალისტები. გათვალისწინებულია საშემსრულებლო დარგის აღიარებული
სპეციალისტების (ვოკალისტების, რეჟისორების, მსახიობების) მიერ მასტერკლასების



ჩატარება. ნავარაუდევია მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-კვლევით მიმარტულებებთან.
ამავე დროს დოქტორანტები პერიოდულად მოამზადებენ და ლექციებს წაიკითხავენ ამავე
დარგის მაგისტრანტებთან.
ასევე დოქტორანტები რეგულარულად დაესწრებიან ხელმძღვანელის ლექციებს
მაგისტრანტებთან, როგორც ასისტენტები.
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დაიცვას სადოქტორო
დისერტაცია, მოიპოვოს სამუსიკო ხელოვნების დოქტორის ხარისხი და დაიკავოს
აკადემიური თანამდებობა. ამასთან, კურსდამთავრებულის დასაქმების მასშტაბი მოიცავს
როგორც სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სფეროს, ასევე მუსიკალური
სასწავლებლების და კოლეჯების, რადიო და ტელევიზიების, სახელმწიფო და კერძო
თეატრებს (მათ შორის – მუსიკისა და დრამის თუ საოპერო), რედაქციებს და სხვა
კულტურულ დაწესებულებებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ გააგრძელონ
დამოუკიდებელი მეცნიერული კვლევა-ძიება აღნიშნულ სფეროში.
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა - კანონმდებლობა განათლების სფეროში -
ნორმატიული აქტების, სილაბუსებისა და მოდულების შედგენა. მომავალმა დოქტორებმა
უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ასწავლონ დისციპლინა, კვლევა, პრეზენტაცია და ა.შ.
დოქტორები ხომ უნივერსიტეტების მომავალი პროფესორ - მასწავლებლები არიან. ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და
განათლების მართვის შესწავლა. საჩვენებელი ლექცია–პრეზენტაცია გულისხმობს:
დოქტორანტის მიერ სპეცკურსისათვის სილაბუსის შედგენას და ლექციის ჩატარებას,
საგნისთვის სილაბუსის შედგენას, მოდულის შედგენას და საკუთარი სილაბუსით ლექციის
ჩატარებას.
• კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია - სტუდენტი-დოქტორანტი უნდა დაეუფლოს
თეორიული და ემპირიული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და მათი პრაქტიკული
გამოყენების ხერხებს სადოქტორო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის,
ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებსა და
წესებს; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებულ ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო
გამოსვლის ფორმასა და სტილს; კანონებს, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში
(პუბლიკაციებისათვის) არის დადგენილი. რამდენადაც საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, აქ, დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე
ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის დარგების სისტემური კვლევები. შესაბამისად,
კულტურის მეცნიერებების კვლევა ის ძირითადი ასპექტია, რომელიც, სხვადასხვა დოზით
თითოეულ სადოქტორო პროგრამაშია წარმოდგენილი. ამდენად, ძალზე მნიშვნელოვანია,
რომ სტუდენტებს  ჩამოუყალიბდეთ წარმოდგენა (პრიორიტრტულად) კულტურის
კვლევათა სფეროში არსებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა და მათი ჩამოყალიბების
გზაზე, აგრეთვე იმ მეთოდოლოგიურ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს კულტურის
მეცნიერებათა წინაშე დგას.

• შენიშვნა: ყოველი კონკრეტული სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და შინაარსი
განსაზღვრავს კურსის: “კულტურის მენეჯმენტი” სტატუსს – არჩევითი იქნება იგი, თუ
სავალდებულო.
• შენიშვნა: კურსი: “სპეც.სემინარი და ასისტენტირება” გულისხმობს სემინარს
სპეციალობის კონკრეტულ დისციპლინაში და პროგრამის ხელმძღვანელ პედაგოგთან
დოქტორანტის ასისტენტირებას სამაგისტრო ან საბაკალავრო დონეზე. მისი შეფასება ხდება



ორი კომპონენტით: სასწავლო/სემინარი და პრაქტიკული/ასისტენტირება და აისახება
შესაბამის უწყისებში.

• სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა:

სწავლების ხანგრძლივობა – საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს
სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორნტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ დღის
დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს  მიეცემა დამატებითი ვადა
კვლევის დასრულებისათვის.

• სადოქტორო პროგრამის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზა:

პროგრამის განსახორციელებლად და სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია სათანადო
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 1 - 2
დოქტორანტის მიღება, რამდენადაც სახელოვნებო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური
პრინციპი და მიდგომაა ინდივიდუალური პედაგოგის ხელმძღვანელობით მუშაობა.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა, რომელიც
უზრუნველყოფს მის ფინანსურ სტაბილურობას. ფინანსური გეგმა ასახულია საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011 წლის
ბიუჯეტში.
სადოქტორო 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 რამდენიმე
სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია სამუსიკო და თეატრალური
ხელოვნების აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების
მიღწევას. დოქტორანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრს, ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ
ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული ვიდეოაპარატურა
და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე
საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა და სხვა
ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:   „ვოკალის
ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)” სადოქტორო 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.

• სადოქტორო პროგრამის შეფასება:

სადოქტორო პროგრამის ხარისხი მოიცავს ხელოვნების საშემსრულებლო-სემოქმედებით
პრაქტიკასა და კვლევას. ანალიზი და კვლევა აქ დაფუძნებულია შემოქმედებით პრაქტიკაზე.
ერთობლივად ფასდება როგორც ხელოვნების ნიმუში/პროექტი (ვოკალური ნაწარმოებების
შესრულება), ასევე სრული მოცულობის კვლევა (80 - 100 ნაბეჭდი თაბახი).
სადისეტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

# კრიტერიუმი
მაქსიმალური საძლო
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

ამასთან, დოქტორანტს ევალება მინიმუმ ორი პუბლიკაცია რეფერირებულ ჟურნალებში:

იმპაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალები:
იხ. ტომსონის სია:

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

რეფერირებული ჟურნალები:

1. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი;
2. კავკასიის მაცნე;
3. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე;
4. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების
შემდეგი სისტემა:



ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ

აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც

წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დისციპლინების შეფასება ხდება
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემით:
(A)  91-100 ფრიადი
(B)  81-90 ძალიან კარგი
(C)  71-80 კარგი
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი
(E)  51-60 საკმარისი
(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ ჩაბარების უფლება.
(F) 0-40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

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

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

• სადოქტორო პროგრამის რეზიუმე:

პრაქტიკული შემოქმედებითი სარეჟისორო ნამუშევრის (სპექტაკლის) წარმოდგენისა და
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შემდგომ დოქტორანტს ენიჭება თეატრალური
ხელოვნების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

4. ქორეოგრაფიის ხელოვნება
(შემოქმედებითი პედაგოგიკა)

მისანიჭებელი ხარისხი – ქორეოგრაფიის ხელოვნების დოქტორი (პრაქტიკაზე
დაფუძნებული) – მოიცავს შემოქმედებით პროდუქტს (ხელოვნების ნიმუშს/პროექტს –
ქორეოგრაფიული გაკვეთილი, ცეკვის დადგმა) და დისერტაციას;
PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).
ანალოგები: სლოვაკეთი, პოლონეთი, ესპანეთი, დანია, რუსეთი ა.შ.

ხელმძღვანელი: უჩა დვალიშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი;

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება



სადოქტორო პროგრამა წარმოადგენს შემოქმედებით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ კვლევასა და
ანალიზს, რომელიც ქორეოგრაფიული ხელოვნების, როგორც ხელოვნების მნიშვნელოვანი
დარგის პროფესიულ და სისტემურ განვითარებას უწყობს ხელს. სადოქტორო პროგრამა
მოიცავს ქორეოგრაფიული ხელოვნების ანალიტიკური კვლევის რამდენიმე მიმართულებას.
კერძოდ, იგი განკუთვნილია  ქორეოგრაფიული ხელოვნების  ისტორიული განვითარების,
შემოქმედებითი ფორმების თავისებურებისა და ქორეოგრაფიული ნიმუშების პრაქტიკული
და თეორიული ასპექტების შესწავლისათვის. ამგვარი კვლევების მნიშვნელობას ეროვნული
და მსოფლიო კულტურისადმი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული წარსულისადმი და ქართული
თუ მსოფლიო ქორეოგრაფიული  ტრადიციებისადმი საყოველთაო ინტერესი განსაზღვრავს.
თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი საშემსრულებლო ხელოვნების ერთ-ერთი უმთავრესი
ნიშანია. ამდენად, აღნიშნული პროგრამა ქორეოგრაფიული ხელოვნების როგორც
თეორიული თუ ისტორიული, ასევე პრაქტიკულ-შემოქმედებითი ასპექტების ცოდნას და
გაგებას მოითხოვს.
საშემსრულებლო ხელოვნებისადმი სხვადასხვაგვარი მიდგომა ხელოვნების ფორმათა
მრავალფეროვნებას ქმნის. ქორეოგრაფიული განათლების სპექტრი მოიცავს პროფესიული
სწავლების ტრადიციებს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სწავლებით, ჯგუფის
პედაგოგის მიერ ჩატარებული სასწავლო პროცესით, მასწავლებლის და სტუდენტის
კონტაქტით, ოსტატობის ტრადიციაზე დამყარებულ მეთოდოლოგიათა და პროფესიული
უნარების აღზრდის აქცენტირებიდან დაწყებული, დამთავრებული აკადემიური სწავლების
ტრადიციით, რომელიც სწავლის პროცესში სტუდენტის აქტიურ მონაწილეობას
გულისხმობს. ასევე სტუდენტის და პედაგოგის, კონტაქტს და პროფესიონალიზმის ასპექტში
ინდივიდუალურ თვითგამოხატვას. ამ ორ პოლუსს შორის მრავალი სხვა მიდგომა
მოიაზრება, რომლებიც ორი ტრადიციის სხვადასხვაგვარი კომბინირებით იქმნება.
ნაირფეროვნება ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც თეორიული, ისე შემოქმედებითი
პრაქტიკისათვის, მთლიანად, სწავლებისათვის.
სწავლების სამსაფეხუროვან სისტემაზე გადასვლა საშუალებას იძლევა სადოქტორო დონეზე
მოხდეს ქორეოგრაფიული ხელოვნების კონცეპტუალური გააზრება და მისი, როგორც
ინტერპრეტაციულ-მამოდელირებელი საქმიანობის შესწავლა.

• პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან

სადოქტორო პროგრამა 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 „ქორეოგრაფის ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)“
სადოქტორო პროგრამა უზრუნველყოფს ქორეოგრაფიული საშემსრულებლო ხელოვნების
განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს ქორეოგრაფიული ხელოვნების
შესაბამისი სპეციალობის პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი,
დამდგმელი ქორეოგრაფი და არტისტი – შემსრულებელი, ამასთანავე - ანალიტიკოსი,
რომელიც (შესაბამისი სპეციალობით) უზრუნველყოფს ქორეოგრაფიულ - თეატრალური
პროექტის (ქორეოგრაფიული წარმოდგენა, სპექტაკლი, ქორეოგრაფიული შემოქმედებითი
პროექტი, ქორეოგრაფიული პერფორმანსი, სოლო შესრულება და სხვ.) ქორეოგრაფიულ



გაფორმებას, მხატვრულ-ქორეოგრაფიული დადგმისა თუ სახის ოსტატობით შექმნასა და
თეორიულ – მეთოდოლოგიურ ანალიზს – შემდგომში ქორეოგრაფიული საშემსრულებლო
დარგის განვითარებისა და სწავლების მიზნით.

• პროგრამის მიზანი:

`ქორეოგრაფიის ხელოვნების~ სადოქტორო პროგრამის მიზანია მომზადდეს დარგის ისეთი
სპეციალისტი, რომელიც იცნობს, როგორც კლასიკურ-საბალეტო, ასევე ეთნიკურ და
თანამედროვე ქორეოგრაფიულ პროცესებს, მათ თვისება-თავისებურებებს, იცის
ქორეოგრაფიის ისტორია, თეორია და მეთოდიკა. შეუძლია შემოქმედებითი
ქორეოგრაფიული პროცესის დაგეგმვა, ანალიზი და მართვა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების
ნიმუშების  მაღალპროფესიული შესრულება და სწავლება.
ქორეოგრაფ პედაგოგის  მომზადება მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ის ღრმად გაერკვეს
დარგის თეორიულ-შემოქმედებით ასპექტებში, ქორეოგრაფიული ხელოვნებისთვის
ნიშანდობლივ ისტორიულ და თანამედროვე პროცესებში, ქორეოგრაფიული მოვლენების
ძირითად ტენდენციებში, ქორეოგრაფიული პროცესი მოიაზროს ერთიანი კულტურული
პროცესის კონტექსტში, გაეცნოს და მეცნიერულად გამოიკვლიოს პედაგოგ-ქორეოგრაფის
ხელოვნების მიერ განვლილი გზა და განჭვრიტოს მისი უახლოესი თუ შორეული
განვითარების პერსპექტივები. იცოდეს ქორეოგრაფიის მხატვრული, ესთეტიკური,
სოციალური, თერაპიული, საკომუნიკაციო, ენობრივი თუ სხვა სახის პოტენციალი.
ასეთი ტიპის სპეციალისტი ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების საუკეთესო
ტრადიციის განვითარებასა და მსოფლიო ქორეოგრაფიულ პროცესში ქართული
ქორეოგრაფიული სკოლის შემდგომ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. Aის აღჭურვილი იქნება
მხატვრული სამუსიკო პრაქტიკის ანალიზისა და კონცეპტუალური სწავლებისათვის
აუცილებელი პროფესიული მეთოდოლოგიური მიდგომებით.

• სადოქტორო პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია:

პროგრამა მნიშვნელოვანია თავისი არსით, რადგან ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს.
დოქტორანტები სამი წლის განმავლობაში თეორიული კურსის პარალელურად პრაქტიკას
გაივლიან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიის შემოქმედებით სახელოსნოებში. რაც შესაძლებლობას
მისცემს მომავალ ქორეოგრაფ-პედაგოგებს ლაბორატორიული მუშაობის ახალი სისტემის
შემუშავებაში. ისინი პრაქტიკულად აითვისებენ ქორეოგრაფიული ხელოვნებისათვის
აუცილებელ ყველა კომპონენტს.,
პროგრამის ფარგლებში ტრენინგებზე მოწვეულები იქნებიან, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე
ძირითადად ევროპის სხვადასხვა ქორეოგრაფიის  უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგები.
ამასთან, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პარტნიორობა გაცვლით პროგრამებზე საშუალებას მისცემს პროგრამის
სტუდენტებს ჩაერთონ ამ პროცესში. ჩატარდება მასტერკლასები ქორეოგრაფიის ისტორიის,
თეორიიისა და მეთოდიკის საკითხებზ. სასწავლო კომპონენტთან ერთად დოქტორანტები
იმუშავებენ პრაქტიკულ შემოქმედებით პროექტზე –ქართული ცეკვის გაკვეთილის
სრულყოფაზე. ამავდროულად, ისინი მნიშვნელოვან სამუშაოს მიუძღვნიან ანალიზსა და
კვლევას.

• სადოქტორო პროგრამის ენა:



“ქორეოგრაფიული ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის ენა ქართულია, თუმცა,
დაინტერესებულ უცხოენოვან სტუდენტებს პროგრამის სასწავლო კომპონენტით
გათვალისწინებული კურსები მიეწოდებათ რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

• სადოქტორო პროგრამის შედეგი:

“ქორეოგრაფიული ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის
პროფესიული (დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

 მას ექნება ქორეოგრაფიის სასწავლო პროცესისა და მისი კომპონენტების სისტემური
ხედვა და მათი სწავლებისა და ანალიზისათვის საჭირო აუცილებელი ცოდნა;

 შეეძლება ქორეოგრაფ პედაგოგის პროფესიის ძირითადი ასპექტების, ხერხების,
მეთოდების თეორიული ანალიზი;

 ექნება ქორეოგრაფიული ნაწარმოების ჩაწერის, წაკითხვის, სცენაზე აღდგენის,
რესტავრაციის  თეორიული და პრაქტიკული პრინციპების ცოდნა;

 შეეძლება მოცეკვავე-მსახიობებთან, კომპოზიტორთან, მხატვართან, დრამატურგთან,
ეთნოგრაფებთან, ფოლკლორისტებთან, კოლეგებთან თუ შემოქმედებით პროცესში
სხვა მხატვრული კომპონენტების ავტორებთან მუშაობა;

 ეცოდინება ესთეტიკურ-მხატვრული სახის შექმნის თეორიულ-პრაქტიკული
ასპექტები;

 შეეძლება შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და სრულფასოვანი
მხატვრული პროდუქციის შექმნა;

 შეეძლება საკუთარი მხატვრული პროექტის ძირითადი არსის, განხორციელების
გზებისა და მეთოდების წინასწარი ანალიზი;

 შეეძლება საკუთარი თუ სხვისი ნაწარმოების ანალიზი და მეთოდოლოგის,
კონცეფციის, სტილისტიკის განსაზღვრა, დამოუკიდებელი ხედვის გამოვლენა.

 შეეძლება ქორეოგრაფიული პროცესის საჯარო შეფასება-ანალიზის წარმართვა;

 “ქორეოგრაფიის ხელოვნების” სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულის
ზოგადი (დარგობრივი) კომპეტენცია შემდეგი კომპონენტებით განისაზღვრება:

 ექნება საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების პედაგოგიური გადაცემისა და
პროფესიული სასწავლო პროცესის წარმართვის უნარი, სპეციალურ სასწავლო
დაწესებულებებში შეეძლება მომავალი ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის
სპეციალობის სტუდენტებთან, მოცეკვავე- მსახიობებთან, შემოქმედებით
ქორეოგრაფიულ ანსამბლებში, დრამატულ თეარტრებში მუშაობა;

 შეძენილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება და საკუთარ პოტენციალზე
დამყარებული და ინდივიდუალური ხედვისა და მიდგომის ფორმირება;

 ექნება კონკრეტულ ამოცანასთან შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის ადაპტაციის
უნარ-ჩვევა;

 შეეძლება შემოქმედებითი პროცესის გააზრებული დაგეგმვა და შედეგების
პროგნიზირება;

 ექნება ანალიტიკური და მეცნიერული კვლევისათვის აუცილებელი ჩვევები და ა.შ.

• სადოქტორო პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი (დესკრიპტორი):



ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება – ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროს უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალებას იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე). არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ
გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;
დასკვნის უნარი - ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;
სწავლის უნარი - უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;
ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

დარგობრივი (პროფესიული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება
აქვს ხელოვნების ფართო, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ხელოვნების დარგში
რეფერირებად საერთაშორისო პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე
მუშაობის საშუალებას იძლევა. იცნობს და აცნობიერებს ქორეოგრაფიული ხელოვნების
დარგში არსებულ უახლეს მიღწევებს. შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და
მათი გადაჭრა. სრულად ფლობს ქორეოგრაფიული ხელოვნებისათვის სპეციფიკურ
(პრაქტიკულ, თეორიულ, ანალიტიკურ და კვლევით) მეთოდებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია შეიმუშავოს ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში ახლებური კონცეპტუალური,
კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნისა და დარგის სწავლების
ახალი მეთოდოლოგიის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო
რეფერირებად პუბლიკაციებში. დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და
ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევასა და ანალიზს. ასევე დამოუკიდებლად
ახორციელებს საშემსრულებლო-შემოქმედებით პროექტს, ქმნის მის კონცეფციას,
შესრულების სტილს და ამ უკანასკნელთა ფუნდამენტური ანალიზის საფუძველზე ქმნის
სწავლებისა და პრაქტიკული შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების ახალ
მეთოდოლოგიას.



არგუმენტირებული დასკვნის უნარი
კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზი. შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც
ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეროში სწავლებისა და შემოქმედებითი მუშაობის ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარებას უწყობს ხელს; აქვს უნარი, პრობლემის
გადაჭრისათვის დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება და
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია ახალი ცოდნის დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან
კავშირში. რთული და სადავო ინფორმაციის და ეფექტური გადაცემა კოლეგებისათვის,
შემოქმედებითი პარტნიორებისთვის, დარგის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისიწინებით.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს. შეუძლია მათი შემოქმედებითი და კრიტიკული გამოყენება
ქორეოგრაფიული ხელოვნების დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში. შეუძლია
საერთაშორისო შემოქმედებით და სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში
ჩართვა უცხოურ ენაზე.

სწავლის  უნარი
ადეკვატურად აფასებს, გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესს და იყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს;
შეუძლია სხვების სწავლის პროცესის დაგეგმვა და მართვა. ხელოვნების დარგებში
არსებული უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე – ავითარებს ახალ
იდეებს სწავლის, შემოქმედებითი და პროფესიული საქმიანობისა და კვლევისა თუ
ანალიზის პროცესში.

ღირებულებები
იკვლევს ქორეოგრაფიული ხელოვნებისათვის ნიშანდობლივ ღირებულებათა
დამკვიდრების გზებს და მათ დასამკვიდრებლად შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს. ქმნის
ქორეოგრაფიული ხელოვნების ახალ ღირებულებებს და მონაწილეობს ახალი
ღირებულებების შეფასებაში. ობიექტურად და პროფესიულად აფასებს ქორეოგრაფიული
ხელოვნებისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს: საშემსრულებლო ოსტატობას,
შესრულების სანახაობრივ-ვიზუალურ ასპექტებს, უშუალოდ შესრულების დინამიკასა და
ვოკალური მონაცემებისა და საშემსრულებლო ოსტატობის ერთიანობას, ქორეოგრაფიულ
ხელოვნებაში – იდეურ პრიმატს, შემოქმედებითობასა და ორიგინალობას.

• სადოქტორო პროგრამის კომპეტენციები:

დარგობრივი (ანუ პროფესიული) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

საგნის ცოდნა და გაცნობიერება (გააზრება):

 ქორეოგრაფიული ხელოვნების დარგობრივი სფეროს ტრადიციების და
ისტორიის ცოდნა და გააზრება;



 კონკრეტულიქორეოგრაფიული განხრის კულტურული და ისტორიული
კონტექსტის ცოდნის გამომჟღავნება;

 კონკრეტული საშემსრულებლო სპეციალიზაციის დარგის წამყვანი
პრაქტიკოსების (გამორჩეული  და  ცნობილი  პროფესიონალების) შესახებ ცოდნის
გამომჟღავნება;

. პრაქტიკასთან დაკავშირებული კომპეტენციები:

 კონკრეტული განხრის სფეროში ტექსტების, გეგმების და ინსტრუქციების
გაგება, შეფასება და ჯეროვანი გამოყენება;

 ქორეოგრაფიული ნაწარმოების საცეკვაო `ლექსიკის”, `ტექსტის”, `ლიბრეტოს’,
კომპოზიციური გეგმის შესაძლებლობების გააზრება და შესწავლა. ქორეოგრაფიული
გაკვეთილის, კომპოზიციის, ქორეოგრაფიული სპექტაკლის/წარმოდგენის,
სანახაობრივი პროდუქციის შექმნის პროცესში;

 ქორეოგრაფიული გაკვეთილის, საცეკვაო ნომრის, ქორეოგრაფიული
სპექტაკლის/სანახაობრივი პროდუქციის ტერმინოლოგიის, ტექნიკური
საშუალებების, შიდა სტრუქტურების და სამუშაო მეთოდების გაგება და გამოყენების
უნარი.

. ზოგადი (ანუ გადანაცვლებადი) კომპეტენციები (უნარ-ჩვევები) :

 ეფექტური და პროდუქტიული მუშაობა ჯგუფთან ერთად;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების

(კრეატიულობის) გამომჟღავნება;
 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის განხრით;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სათანადო უნარ-ჩვევები;

მათი გამოყენების და პოტენციალის შესახებ ცოდნის გამომჟღავნება;
 პროფესიონალიზმის გამომჟღავნება საკუთარი დარგობრივი სპეციალიზაციის

ფარგლებში;
 კურსდამთავრებულები პირადად უმკლავდებიან დიდ დატვირთვას; არ

გადადიან დათქმულ ვადებს; აქვთ კოლეგებთან მოლაპარაკების, შეთანხმების და მათ
გარემოში საკუთარი მიზნის მიღწევის უნარი;

 შეუძლიათ კომპლექსური შემოქმედებითი, პირადი და ინტერპერსონალური
პრობლემების ტვირთება და გამკლავება.

• სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები:

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს თეორიულ და პრაქტიკულ
მოღვაწეობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ის შეიძლება დასაქმდეს როგორც
სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სექტორში, იმუშაოს ქორეოგრაფიულ ანსამბლებში,
სასწავლებლებში, კოლეჯებში, სტუდიებში, წრეებში, როგორც პედაგოგად ასევე დამდგმელ
ქორეოგრაფად. შეასრულოს ექსპერტ-ანალიტიკოსის ფუნქციები. -იმუშაოს ტელევიზიასა და
რადიოში ქორეოგრაფიაში ცპეციალური გადაცემების მოსამზადებლად, იმუშაოს სხვადასხვა
შემოქმედებით და სამეცნიერო დაწესებულებებში ქორეოგრაფიული კვლევების წარმართვის
მიზნით.



• სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა (მიღების წინაპირობა):

კონკურსის მონაწილეს უნდა ჰქონდეს პედაგოგ ქორეოგრაფის მონაცემები, მაგისტრის ან
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, მაღალი აკადემიური მაჩვენებლები,
შემოქმედებითი ალღო, მხატვრული აზროვნება და ინტელექტი. ძირითადი მოდულის
სრული ათვისებისათვის აუცილებელია საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამების
კურსებით გათვალისწინებული საბაზისო ცოდნა, რაც გაუადვილებს დოქტორანტებს
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

• სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და სასწავლო კომპონენტი:

სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 ევროკრედიტს, რომელთაგან სასწავლო კომპონენტს
ეთმობა 60 კრედიტი, ხოლო 120 კრედიტი – პრაქტიკაზე დაფუძნებულ მეცნიერულ
ანალიზსა და კვლევას. საკვლევ - საკვალიფიკაციო ნაშრომთან ერთად დოქტორანტი
წარმოადგენს პრაქტიკულ შემოქმედებით ნამუშევარს – ქართული ცეკვის სრულ გაკვეთილს,
ქორეოგრაფიულ კომპოზიციას. აქედან სამეცნიერო ანალიზსა და კვლევას (სადისერტაციო
ნაშრომს) ეთმობა 70 კრედიტი, ხოლო შემოქმედებით - საშემსრულებლო ნამუშევარს - 50
კრედიტი. სავალდებულო (სპეციალური) დისციპლინის შესწავლა, ტრადიციული
ლექციების ნაცვლად დოქტორანტებთან  წარიმართება ძირითადად სემინარების
ფორმატით, სადაც მათ ექნებათ თემების დამოუკიდებლად წარმოდგენის, დისკუსიის,
აზრთა გაცვლის საშუალება. კვლევის საგნიდან გამომდინარე, მაძიებლისთვის შეირჩევა
ქორეოგრაფიული ხელოვნების დისციპლინიდან თემისთვის  აუცილებელი ნაწილები,
გაღრმავებული სწავლებისათვის. მათ ასევე დაემატებათ მომიჯნავე დისციპლინები
საფუძვლიანი ანალიზისათვის. აკადემიური დისციპლინების ღრმა და ინტენსიური
შესწავლა შერწყმული იქნება პრაქტიკულ სამუშაოსთან.
ძირითადი მოდული – სპეციალური (სავალდებულო) დისციპლინა – 15 კრედიტი:
• ქორეოგრაფიული ხელოვნების სპეციფიკა და განვითარების ეთნოგენური
თავისებურებანი /ქორეოგრაფიული ხელოვნების სპეციფიკა და განვითარების ეტაპები _ 5
კრედიტი.
• ქორეოგრაფიული ხელოვნების თეორია -5 კრედიტი.
• ქორეოგრაფიული ხელოვნების პრაქტიკა – 5 კრედიტი.

არჩევითი ბლოკი შესაძლებელია – 5 კრედიტი:

• ქართული და მსოფლიო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების
ტიპოლოგიური და ინდივიდუალური თავისებურებები.
• ქორეოგრაფიული წარმოდგენისა და მაყურებლის ურთიერთობის ფსიქოლოგიური
და სოციოლოგიური საფუძვლები.

სპეც.სემინრი და ასისტენტირება (მუშაობა ქორეოგრაფთან) – 20 კრედიტი:

საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ნამუშევარი – ქორეოგრაფიული გაკვეთილისა და
საცეკვაო ნომრის დადგმა – 50 კრედიტი (120-დან).

სადისერტაციო ნაშრომი – 70 კრედიტი (120-დან).



ზოგადსაუნივერსიტეტო კურსები:

• კომუნიკაცია და პრეზენტაციის ხელოვნება - კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის
ლექცია-სემინარები მომავალი პროფესიონალი კადრების მომზადების აუცილებელი
კომპონენტია. გარდა აკადემიური წრეებისა (უნივერსიტეტები, სამეცნიერო - კვლევითი
დაწესებულებები...), პროფესიული საქმიანობის ნებისმიერ სივრცეში დოქტორებმა უნდა
შეძლონ ეფექტური კომუნიკაცია როგორც კოლეგებთან, ასევე ფართო აუდიტორიასთან:
თვითპრეზენტირება, შემოქმედებითი თუ სხვა ტიპის პროექტების წარდგენა, საჯარო
გამოსვლები და სხვ. შესაბამისად, მათ უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან საქმიანი ურთიერთობა, ასევე მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების წარდგენა. კურსის შეფასებისთვის სავალდებულოა:
• საჩვენებელი ლექცია-მიმოხილვა/პრეზენტაცია - მიმოხილვაში სხვადასხვა
ქვეყნისათვის სპეციფიური თეატრალური, სოციალური და ეკონომიკური კულტურის
ამსახველი ფორმულირების ჩამოყალიბება. მიმოხილვის აგება, როგორც ქვეყანათა, ისე
ინსტიტუტთა ტიპების განსხვავებულობის გათვალისწინებით (პოწერ-პოინტ პრეზენტაციის
თანხლებით).
• კულტურის მენეჯმენტი* – კულტურის მენეჯმენტის ლექცია-სემინარები კულტურის
სფეროში მომავალი ლიდერების მომზადების აუცილებელი კომპონენტია. გარდა
უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისა, დოქტორებმა შეიძლება
იმუშაონ პროფესიულ სივრცეში – კულტურისა და ხელოვნების სფეროში. შესაბამისად, მათ
უნდა იცოდნენ ხელოვნებისა და კულტურის დარგების თავისებურებები და მართვის
ეფექტური და თანამედროვე საშუალებები, უნდა შეეძლოთ როგორც კოლეგებთან, ასევე სხვა
პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი ეფექტური მართვა, მნიშვნელოვანი
ინტერდისციპლინური პროექტების ხელძღვანელობა.
• უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, კრეატიული პედაგოგიკა - პროგრამის მიზანია
დოქტორანტებს მისცეს ღრმა, მეცნიერულ ანალიზზე დაფუძნებული ცოდნა შემოქმედებით
პედაგოგიკაში, გაიცნოს და გაიაზროს როგორც ქართული, ასევე უცხო ენაზე არსებული
ლიტერატურა, მოიპოვოს მდიდარი თანამედროვე ინფორმაცია და შესძლოს მისი
გაანალიზება. თუმცა, რამდენადაც პროგრამის უმთავრესი მიზანია - თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტისათვის კვალიფიციური კადრების - დრამის ფაკულტეტისათვის
პროფესიონალი პედაგოგების მომზადება ქორეოგრაფიაში, ამდენად, აქ მხედველობაში
მიიღება ქორეოგრაფიული ხელოვნების სპეციფიკა და მისი პედაგოგიკის თავისებურებანი.
პროგრამის საშუალებით დოქტორანტები მიიღებენ ვრცელ ინფორმაციას თანამედროვე
ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაზე. სხვადასხვა დროს მათ ცალკეულ ლექციებს ამა თუ იმ
თემებზე ჩაუტარებენ უნივერსიტეტისა და კონსერვატორიის წამყვანი სპეციალისტები.
გათვალისწინებულია საშემსრულებლო დარგის აღიარებული სპეციალისტების
(ვოკალისტების, რეჟისორების, მსახიობების) მიერ მასტერკლასების ჩატარება. ნავარაუდევია
მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით
მიმართულებებთან.
ამავე დროს დოქტორანტები პერიოდულად მოამზადებენ და ლექციებს წაიკითხავენ ამავე
დარგის მაგისტრანტებთან.
ასევე დოქტორანტები რეგულარულად დაესწრებიან ხელმძღვანელის ლექციებს
მაგისტრანტებთან, როგორც ასისტენტები.
დოქტორანტურის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დაიცვას სადოქტორო
დისერტაცია, მოიპოვოს ქორეოგრაფიული ხელოვნების დოქტორის ხარისხი და დაიკავოს



აკადემიური თანამდებობა. ამასთან, კურსდამთავრებულის დასაქმების მასშტაბი მოიცავს
როგორც სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სფეროს, ასევე ქორეოგრაფიული
სასწავლებლებს, კოლეჯებს, სტუდიებს, წრეებს და სხვა კულტურულ შემოქმედებით და
სამეცნიერო დაწესებულებებს. კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ გააგრძელონ
დამოუკიდებელი მეცნიერული კვლევა-ძიება აღნიშნულ სფეროში.
• საგანმანათლებლო კანონმდებლობა - კანონმდებლობა განათლების სფეროში -
ნორმატიული აქტების, სილაბუსებისა და მოდულების შედგენა. მომავალმა დოქტორებმა
უნდა ისწავლონ, თუ როგორ ასწავლონ დისციპლინა, კვლევა, პრეზენტაცია და ა.შ.
დოქტორები ხომ უნივერსიტეტების მომავალი პროფესორ - მასწავლებლები არიან. ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია დოქტორანტურაში უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და
განათლების მართვის შესწავლა. საჩვენებელი ლექცია–პრეზენტაცია გულისხმობს:
დოქტორანტის მიერ სპეცკურსისათვის სილაბუსის შედგენას და ლექციის ჩატარებას,
საგნისთვის სილაბუსის შედგენას, მოდულის შედგენას და საკუთარი სილაბუსით ლექციის
ჩატარებას.
• კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგია - სტუდენტი-დოქტორანტი უნდა დაეუფლოს
თეორიული და ემპირიული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს და მათი პრაქტიკული
გამოყენების ხერხებს სადოქტორო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის,
ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებსა და
წესებს; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებულ ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო
გამოსვლის ფორმასა და სტილს; კანონებს, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში
(პუბლიკაციებისათვის) არის დადგენილი. რამდენადაც საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, აქ, დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე
ხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის დარგების სისტემური კვლევები. შესაბამისად,
კულტურის მეცნიერებების კვლევა ის ძირითადი ასპექტია, რომელიც, სხვადასხვა დოზით
თითოეულ სადოქტორო პროგრამაშია წარმოდგენილი. ამდენად, ძალზე მნიშვნელოვანია,
რომ სტუდენტებს  ჩამოუყალიბდეთ წარმოდგენა (პრიორიტრტულად) კულტურის
კვლევათა სფეროში არსებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა და მათი ჩამოყალიბების
გზაზე, აგრეთვე იმ მეთოდოლოგიურ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს კულტურის
მეცნიერებათა წინაშე დგას.

• შენიშვნა: ყოველი კონკრეტული სადოქტორო პროგრამის მოცულობა და შინაარსი
განსაზღვრავს კურსის: “კულტურის მენეჯმენტი” სტატუსს – არჩევითი იქნება იგი, თუ
სავალდებულო.
• შენიშვნა: კურსი: “სპეც.სემინარი და ასისტენტირება” გულისხმობს სემინარს
სპეციალობის კონკრეტულ დისციპლინაში და პროგრამის ხელმძღვანელ პედაგოგთან
დოქტორანტის ასისტენტირებას სამაგისტრო ან საბაკალავრო დონეზე. მისი შეფასება ხდება
ორი კომპონენტით: სასწავლო/სემინარი და პრაქტიკული/ასისტენტირება და აისახება
შესაბამის უწყისებში.

• სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა:

სწავლების ხანგრძლივობა – საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს
სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორნტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ დღის
დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს  მიეცემა დამატებითი ვადა
კვლევის დასრულებისათვის.



• სადოქტორო პროგრამის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზა:

პროგრამის განსახორციელებლად და სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გააჩნია სათანადო
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 1 - 2
დოქტორანტის მიღება, რამდენადაც სახელოვნებო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური
პრინციპი და მიდგომაა ინდივიდუალური პედაგოგის ხელმძღვანელობით მუშაობა.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა, რომელიც
უზრუნველყოფს მის ფინანსურ სტაბილურობას. ფინანსური გეგმა ასახულია საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011 წლის
ბიუჯეტში.
სადოქტორო 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 რამდენიმე
სათანადო შემოქმედებითი სტუდია – 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 ფარგლებში სასწავლო მასალა დაფუძნებულია ქორეოგრაფიული და
თეატრალური ხელოვნების აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის
სწავლის შედეგების მიღწევას. დოქტორანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრს, ბიბლიოთეკასა და
კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე, მათ განკარგულებაშია უნივერსიტეტში არსებული
ვიდეოაპარატურა და ფილმოთეკა. შესაძლებელია, მათი მონაწილეობა როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, თემატურ ფესტივალებსა
და სხვა ფორუმებში.
უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა, კერძოდ:
„ქორეოგრაფის ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა)” სადოქტორო 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.

• სადოქტორო პროგრამის შეფასება:

სადოქტორო პროგრამის ხარისხი მოიცავს ხელოვნების საშემსრულებლო-შემოქმედებით
პრაქტიკასა და კვლევას. ანალიზი და კვლევა აქ დაფუძნებულია შემოქმედებით პრაქტიკაზე.
ერთობლივად ფასდება როგორც ხელოვნების ნიმუში/პროექტი-ქორეოგრაფიული



გაკვეთილის შედგენა, მცირე, საშუალო და დიდი ფორმის ცეკვის დადგმა, ასევე სრული
მოცულობის კვლევა (80 - 100 ნაბეჭდი თაბახი).

სადისეტაციო ნაშრომის შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური საძლო
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

ამასთან, დოქტორანტს ევალება მინიმუმ ორი პუბლიკაცია რეფერირებულ ჟურნალებში:

იმპაქტ-ფაქტორიანი ჟურნალები:
იხ. ტომსონის სია:

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

რეფერირებული ჟურნალები:

1. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი;
2. კავკასიის მაცნე;
3. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე;
4. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე.

დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის საბოლოო შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების
შემდეგი სისტემა:

ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს

ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ

აკმაყოფილებს;



ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც
წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დისციპლინების შეფასება ხდება
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემით:
(A)  91-100 ფრიადი
(B)  81-90 ძალიან კარგი
(C)  71-80 კარგი
(D) 61-70 დამაკმაყოფილებელი
(E)  51-60 საკმარისი
(FX) 41-50 ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა საბოლოო გამოცდის ერთხელ ჩაბარების უფლება.
(F) 0-40 ჩაიჭრა, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს კურსი.

• 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.



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
წარმომდგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 16 მაისს – ოქმი # 6);
2. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სხელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სმოქმედო გეგმა (დამტკიცებულია უნივერსიტეტის
წარმომდგენლობითი 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 (Eჩთშ) განაწილების შესახებ (ბრძანება# 15/2 – 17.02.2011).

შენიშვნა: აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტაციის დამტკიცების თარიღები
მითითებულია მათი ხელახალი დამტკიცების თარიღების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამის დამტკიცების თარიღი წინ უსწრებს ამ უკანასკნელს.

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.

• სადოქტორო პროგრამის რეზიუმე:

პრაქტიკული შემოქმედებითი სარეჟისორო ნამუშევრის (სპექტაკლის) წარმოდგენისა და
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შემდგომ დოქტორანტს ენიჭება თეატრალური
ხელოვნების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.


