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qarTuli Teatris istoriis mkvlevari 

 

samagistro programa 
 

 

 

specialobis 

dasaxeleba 

qarTuli Teatris istoriis mkvlevari 

უმაღლესი 
აკადემიური 

განათლების საფეხური
  

  

 მაგისტრატურა        

 
programis 

xelmZRvaneli  
 

 

asocirebuli profesori, giorgi cqitiSvili 

 
საგანმანათლაბლო 
პროგრამის ტიპი 

 
 

 
აკადემიური, ძირითადი        

სწავლების ენა 
 

ქართული ენა         

misaniWebeli 

kvalifikacia 

xelovnebaTmcodneobis magistri 

პროგრამის 
მოცულობა 

კრედიტებით 
 

 

120 krediti 

programis 

xangrZlivoba 

2weli (I,II , III , IV semestri) 

 

პროგრამაზე 
დაშვების  

Mmodulis srulfasovnad aTvisebisaTvis, sasurvelia Teatrmcodnis, xelovnebaTmcodnis 

sabakalavro sabaziso codna. SesaZlebelia, sxva momijnave humanitaruli umaRlesi 

ganaTlebis swavlebis pirvel safexur gavlilTa miRebac. yvela maTganisaTvis 
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წინაპირობა 
 

 

aucilebelia bakalavris akademiuri xarisxi. 

 

 

 

 

programis  

miznebi 

yovlad warmoudgenelia, Tanamedrove qarTul TeatrSi mimdinare SemoqmedebiTi procesebisa da 

Ziebebis srulfasovani, Rirebuli kvleva, maTi gaazreba-Sefaseba, warsulis, istoriis codnis 

gareSe. iseve rogorc nebismierma sxva Teatrma, qarTulmac ganviTarebis TviTmyofadi, 

individualuri gza gaiara. misi dRevandeli saxis Camoyalibebaze gavlenas axdenda, rogorc 

gare (msoflio Teatraluri procesebi) faqtorebi, ise Sida movlenebi. imisaTvis, raTa 

srulfasovnad moxdes awmyos gaazreba-Sefaseba da momavlis perspeqtivaSi ganWvreta- varaudi, 

aucilebelia warsulis, gavlili gzis siRrmiseuli kvleva.  

Aaki, Teatrmcodnis profesia sam ganStoebas (kritika, Teoria, istoria) iTavsebs. programis 

mizania maRali kvalifikaciis mqone saTeatro mkvlevaris aRzrda, romelic warmatebiT 

SeZlebs qarTuli Teatris istoriis sakvanZo, mniSvnelovani etapebis gaazreba-Sefasebas. 

ganviTarebis im gzis naTeli, mkafio suraTis warmoCenas, rac erovnulma dramaturgiam, 

reJisuram, samsaxiobo skolam gaiara gamomsaxvelobiTi, vizualuri, sametyvelo saTeatro 

specifiuri enisa Tu leqsikis ganaxlebis ZiebaSi. es, mas saSualebas miscems, bevrad ufro 

kargad gaiazros, analitikurad ganWvritos misi qveynis Teatraluri xelovnebis ganviTarebis 

yvela niuansi. am codniT, unar-CvevebiT aRWurvili Teatrmcodne, ukeT gaaanalizebs da 

gamoikvlevs ama Tu im movlenas. Sedegad ki miviRebT maRalkvalificiur, saTanado codniT 

SeiaraRebul WeSmarit profesionals. 

 

 

სწავლის  შედეგი 
 

 

 

 

 

“qarTuli Teatris istoriis mkvlevaris” samagistro programis dasrulebis Semdeg, magistri 

aRWurvili iqneba Semdegi codniTa da unar-CvevebiT: 

1 .  qarTuli Teatris istoriis sakvanZo, mniSvnelovani etapebis siRrmiseul codna. 

2.  istoriuli warsulis SemoqmedebiTi procesebis, movlenebis, Ziebis amoxsna-gaanalizebis, 

kvlevis unari. 

3.  warsulSi mimdinare SemoqmedebiTi procesebis, arsebuli tendenciebis arsSi wvdomis, 

maTi marTebulad gansazRvris , Sefaseba-gaanalizebis zedmiwevniT maRal profesiuli 

codna da unar- Cvevebi. 

4.  yovelive zemoTxsenebulidan gamomdinare, perspeqtivaSi qarTuli Teatris samomavlo 

ganviTarebis savaraudo ganWvreta-prognozirebis unari. 

5.  zepiri, sajaro gamosvlisa da weriTi samuSaos Sesrulebisas, myari, damajerebeli, 

argumentirebuli, dasabuTebuli msjelobis unari. 

6.  kvleva-analizisas, analitikuri samuSaos Sesrulebisas, Tanamedrove tipis, msoflio 

praqtikaSi aprobirebuli uaxlesi meTodebis aTviseba, danergva, gamoyenebis unari. 

7.  saTeatro procesebis kvlevisas, movlenis arsSi Rrmad wvdomis, konkretuli tendenciis 

ganzogadoebulad, masStaburad gaazrebis, gaanalizebis unari. 

8.  qarTul TeatrSi mimdinare procesebis globalur WrilSi, msoflio analogiur 



 4 

tendenciaTa mimarTebaSi, konteqstSi gaazrebis unari. 

9. magistri SeZlebs swavla gaagrZelos doqtoranturaSi. 

 

dasaqmebis sfero  

rogorc saxelmwifo, ise arasaxelmwifo seqtori. konkretulad: 

1.  saxelmwifo profesiuli Teatri /saliteraturo nawilis gamge, muzeumis gamge, 

samxatvro sabWos wevri/; 

2. meriis kulturis samsaxuri /eqsperti, specialisti/; 

3. kulturis saministro /Sesabamisi sammarTvelos, ganyofilebisa Tu departamentis 

specialisti, eqsperti/ ; 

4. Sesabamisi profilis mqone samecniero-kvleviTi instituti ; 

5. Sesabamisi profilis mqone umaRlesi saganmanaTleblo dawesebuleba ; 

6. Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis saxelmwifo muzeumi; 

7. kulturuli memkvidreobis fondi; 

8. media (televizia, radio, Jurnal-gazeTebi); 

9. Sesabamisi profilis mqone gamomcemlobebi; 

10. Teatraluri festivali /saorganizacio jgufis wevri, eqsperti, specialisti, 

seleqcioneri, Jiuris Tavmjdomare an rigiTi wevri/ 

zogadad, mowveuli eqsperti, specialisti qarTuli Teatris istoriis sakiTxebSi. 

 

programiT 

gaTvaliswinebuli 

modulebi 

1.  qarTuli Teatris sawyisebi; 

2. XVIII-XIX saukuneebis qarTuli Teatri; 

3. XIX saukunis qarTuli dramaturgia ; 

4. XVIII-XIX saukuneebis msoflio TeatrSi mimdinare procesebi. 

5. XX saukunis qarTuli Teatri; 

 

6. XX saukunis qarTuli dramaturgia; 

7. XX saukunis qarTuli scenografia; 

8. XX saukunis msoflio TeatrSi mimdinare procesebi; 

9. saTeatro semiotika; 

10. Teatraluri anTropologia 

 

speckursebi: 

1.  referati ucxo enaze arsebul literaturaze. 

2. sakurso Sroma; 

3. saJurnalo publikacia; 
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4. sakonferencio moxseneba; 

5. saCvenebeli leqcia-prezentacia; 

6. sakvalifikacio, samagistro naSromi; 

 

zogadi sagnebi: 

1.  informatika; 

2. saganmanaTleblo kanonmdebloba; 

3. pedagogika; 

4. arCeviTi disciplina. 

 

 

samagistro programis saswavlo gegma 
 

I semestri ECTS II semestri ECTS 
1. qarTuli Teatris sawyisebi (sakulto- 

saritualo ferxulebi, berikaoba, yeenoba) 

   XVIII-XIX saukuneebis qarTuli Teatri 

2. XIX saukunis qarTuli dramaturgia         

(giorgi erisTavi, zurab antonovi, ilia 

WavWavaZe, akaki wereTeli, aqvsenti 

cagareli) 

 

3. msoflio TeatrSi mimdinare procesebi 

(antikuri epoqidan XIXsaukunis CaTvliT) 

 

4. informatika (dakabadoneba, PowerPoint da sxva) 
 

5. referati ucxo enaze arsebul 

literaturaze 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

1. XX saukunis qarTuli Teatri 

 

2. XX saukunis qarTuli dramaturgia 

 

3. XX saukunis qarTuli scenografia 

 

4. XX saukunis msoflio TeatrSi mimdinare 

procesebi 

10 

 

5 

 

5 

 

10 

                                             sul 30                                                   sul 30 

III semestri  IV semestri  

1. saTeatro semiotika 

2. Teatraluri anTropologia 

5 

 

5 

1. sakonferencio moxseneba 

 

2. saCvenebeli leqcia-prezentacia 

5 

 

5 
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3. saganmanaTleblo kanonmdebloba (normatiuli 

aqtebi, silabusebisa da modulebis Sedgena) 

 

4. pedagogika 

 

5. sakurso Sroma 

 

6. saJurnalo publikacia 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3. arCeviTi disciplina 

 

4. sakvalifikacio naSromi 

 

5 

 

15 

                                             sul 30                                                   sul 30 

 

 

 

 

Sefaseba 
 

I saswavlo disciplinebSi Sefasebis sistema efuZneba semesrtis ganmavlobaSi gaweuli Sromis qulobrivi Sefasebisa da 

sagamocdo qulebis maCveneblebis erTobliobas.  

100 qula warmoadgens studentis maqsimalur saboloo Sefasebas konkretul disciplinaSi. kreditis miniWebis winapirobaa 

51-dan 100 qulis dagroveba. 41-dan 50 qulamde dagrovebis SemTxvevaSi students eZleva saboloo gamocdaze kidev erTxel 

gasvlis saSualeba kursis gameorebis gareSe. 40 qulaze naklebis dagrovebis SemTxvevaSi studentma ganmeorebiT unda 

gaiaros kursi.  

 

 qulebi Sefaseba 

A 91- 100 friadi 

B 81-90 Zalian kargi 

C 71-80 kargi 

D 61- 70 damakmayofilebeli 

E 51 - 60 sakmarisi 

FX 41- 50 `aradamakmayofilebeli~, students eZleva 

mocemul disciplinaSi saboloo gamocdis 

erTxel gadabarebis ufleba. 

F 0-40 `sruliad aradamakmayofilebeli~, studentma 

kreditis miRebisTvis Tavidan unda gaiaros 
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mocemuli disciplines kursi. 

 

II 

samagistro naSromis Sefasebis kriteriumebi:  

 

Qqula logika da argumentacia 

 

naSromis organizeba originaloba 

81-100  magistranti naTlad ayalibebs 

hipoTezas da Tanmimdevrulad 

icavs mas kargad ganviTarebu-

li argumentebiT. hipoTezis 

mxardamWeri mosazrebebi cxa-

di, racionaluri, saRi da va-

liduria. naSromis TiToeul 

Tavsa da abzacSi ganviTarebu-

li argumenti kargadaa dasa-

buTebuli da damajereblad 

abaTilebs arsebul an poten-

ciur kontrargumentebs.  

 

naSromis yvela nawili kargadaa 

erTmaneTTan dakavSirebuli. Se-

savali naTlad svams kiTxvas da 

srulyofil warmodgenas gviqm-

nis naSromis danarCeni Tavebis 

agebulebaze. ZiriTad nawilSi 

kargadaa gaanalizebuli da 

Sefasebuli sakvlevi sakiTxi, 

daskvniTSi ki efeqturadaa 

Sejamebuli ZiriTadi 

argumentebi. naSromi 

stilisturad gamarTulia. 

bibliografia sworad miTiTebu-

li da kargad organizebulia.  

 

naSroms originaluri wvli-

lis Setana SeuZlia sakvlev 

saganSi. SeiZleba garkveuli 

gavlena hqondes Tavis sfe-

roSi politikis SemuSavebaze 

an gvTavazobdes romelime ga-

batonebuli Teoriis an Sexe-

dulebebis Rrma Sefasebas. 

naSroms aqvs Rirebuleba sa-

mecniero siaxlis Tvalsazri-

siT. naSromi gamoirCeva sa-

mecniero da praqtikuli mni-

SvnelobiT.  

66-80 naSromi naTlad ayalibebs hi-

poTezas da icavs mas kargad 

gaSlili argumentaciiT, ro-

melic naTlad da logiku-

radaa dalagebuli Tavebis mi-

xedviT. argumentacias safuZv-

lad dokumenturad dasabuTe-

buli da  logikuri msjelo-

ba udevs. kontrargumenti 

metnaklebad ukugdebulia.  

 

naSromidan cxadia akademiuri 

werisa da kvlevis kargi unari. 

Sesavali, naSromis ZiriTadi na-

wili da daskvna ZiriTadad kar-

gad organizebuli da stilis-

turad gamarTulia. bibliogra-

fiac sworad miTiTebuli da 

kargad organizebulia.  

naSromi gviCvenebs, rom av-

tors aqvs gabatonebuli Te-

oriis an Sexedulebebis saTa-

nado Sefasebis unari. avtori 

cdilobs axali sakvlev sfe-

roSi originaluri wvlilis 

Setanas. naSroms gaaCnia gark-

veuli samecniero da praqti-

kuli mniSvneloba.  



51-65 naSromSi Cans garkveuli hi-

poTeza, romelic dasabuTebu-

lia, Tumca hipoTezis mxar-

damWeri argumentebi SeiZleba 

ar iyos validuri da damaje-

rebeli. avtoris argumentacia 

zogjer araTanmimdevruli da 

TviTneburia.  

 

naSromi miuTiTebs, rom avtors 

aqvs kvlevis unar-Cvevebi, magram 

mis struqturas sicxade aklia. 

dokumentaciasa da bibliografi-

as Tanmimdevruloba ar uvarga. 

naSroms aqvs stilisturi xar-

vezebic.  

naSromi adasturebs, rom av-

tors SeuZlia ZiriTadi Teo-

riuli problemebis identi-

ficireba da da sakvlev Te-

masTan dakavSirebuli Teori-

uli da praqtikuli sakiTxe-

bis adekvatur WrilSi gans-

ja.  

41-50 naSromi ideebis ekleqtur na-

krebs warmoadgens, romelsac 

ar gaaCnia adekvaturi dasabu-

Teba an logikuri Tanmimdev-

roba. argumentebi metismetad 

zerelea da zedapiruli. maTi 

dasabuTebisaTvis saWiro in-

formacia ar Cans, an araadek-

vaturi da mcdaria.  

naSroms ar gaaCnia cxadi 

struqtura da TviTneburadaa 

organizebuli, Sesavlisa da 

daskvnis CaTvliT. dokumentacia 

da bibliografia an saerTod ar 

aris TandarTuli, an areulia 

da moklebulia akademiur 

stils. naSromi stilisturad 

gaumarTavia.  

naSromi ubralod mihyveba ga-

batonebuli Teoriuli mid-

gomis postulatebs da Sefa-

sebis aranair mcdelobas ar 

iZleva.  

 

 

 
kompetenciebi 

 

dargobrivi kompetenciebi 
ცოდნა და გაცნობიერება  
 

1. შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა 
გააჩნია დარგობრივი სფეროს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, მათ შორის გამოყენებით და მომიჯნავე სფეროებში. 
აცნობიერებს დარგისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემების გადაჭრა. სრულად ფლობს დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდებს. 
2. დარგობრივი სფეროს შესახებ არსებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, შეუძლია  კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად და 

ორიგინალური გზით; შეუძლია ამოცანათა დაგეგმვა და განხორციელება დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე; შეუძლია რთულ და მოულოდნელ, 
სპეციალიზებულ კონტექსტში მოქმედება; იცნობს საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების წესებს. ფლობს დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე, 
მუშაობს ზუსტად და ეფექტურად; შეუძლია უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარებისა და /ან პროცედურების განვითარება ახალი სიტუაციებისათვის. ეძებს 
ამოცანების გადაწყვეტის ახალ /ორიგინალურ გზებს. 

 
zogadi 
1. ანალიზისა და სინთეზის უანრი. კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით შეუძლია რთული, არასრული და/ან წინააღმდეგობრივი მონაცემების/სფეროების 

ანალიზი და ანალიზის შედეგის ეფექტური მიწოდება.  შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი, დარგობრივი 
სფეროს უახლესი მონაცემების გამოყენებით. 
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1 ენის ცოდნის დონეები განისაზღვრება ევროკომისიის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით. 

2. პრობლემების გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება  
შეუძლია არასრულ და შეზღუდულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, განსაზღვროს პრობლემები და მათი გადაჭრისათვის საჭიროების 
შემთხვევაში დამატებითი რესურსის  გამოყენება. 
3. დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს (საჭიროების შემთხვევაში ხელმძღვანელობს) სამუშაოს საკუთარი და ჯგუფის სხვა 
წევრების შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  
4. კომუნიკაცია 
- კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე   შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში დამაჯერებელი, მკაფიო, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია.  
- უცხო ენის ცოდნა1 C1 დონე – პროფესიონალი მცოდნე (დარგობრივ სფეროში) 
კომუნიკაცია –  შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არაპირდაპირ გადმოცემული ინფორმაციის ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, 
რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების მოძიებას დრო არ დაუთმოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ.  
კითხვა – შეუძლია ვრცელი, კომპლექსური ტექსტების გაგება ყველა დეტალის ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეხება ის მის პროფესიულ თუ სხვა თემას. შესაძლოა 
დასჭირდეს განსაკუთრებით რთული ადგილების გადაკითხვა.  
წერა – შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული ტექსტის დაწერა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, წერილის ან ანგარიშის ფორმატში; მთავარი საკითხების გამოყოფა და 
შესაბამისი სტილის შერჩევა. 
 
5. ციფრული კომპეტენცია. იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს (ICT), ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას, რომელიც ხელს 
უწყობს მათ შემოქმედებით და კრიტიკულ გამოყენებას დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში 
6. ჯგუფური მუშაობა; ინტერდისციპლი-ნარულ ჯგუფში მუშაობის უნარი. შეუძლია ჯგუფში ეფექტური მუშაობა როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში. შეუძლია 
ამოცანების მკაფიო ფორმულირება და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური გამოყენება. შეუძლია კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება. 
7. სწავლის უნარი. იყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს. 
8. კვლევის უნარი. დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს კვლევას უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 
9. პროექტის შემუშავების უნარი. შეუძლია აკადემიური პროექტის შემუშავება და მართვა. 
10. დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი. არის დამოუკიდებელი და თვითკრიტიკული სწავლისა და მუშაობის დროს; შეუძლია სხვების სწავლის გაძღოლა; იჩენს 
ინიციატივას და პირად პასუხისმგებლობას პროფესიულ პრაქტიკაში. 
 


