
კომპოზიცია დაზგურ მხატვრობაში, I ეტაპი  

Composition in Easel painting, the first stage 

kursis I etapze studentები imuSavebენ grafikuli da ferweruli 

kompoziciebis eskizebsa da etiudebze, Seქმნიან masStaburi da dasrulebuli 

saxis suraTebis PsamuSao bazas. kursis damTavrebis Sedegad students 

miRebuli ექნება fundamenturi codna da gavlili ექნება mniSvnelovani 

praqtika dazguri mxatvrobis ZiriTadi amocanis – damoukidebeli 

mxatvruli produqtis, grafikuli da ferweruli suraTis  Seqmnis 

gadawyvetisTvis. igi mzad aris II etapze dasrulebuli saxis rTuli 

Tematuri dazguri suraTis Sesaqmnelad. 

 

კომპოზიცია დაზგურ მხატვრობაში, II ეტაპი  

Composition in easel painting, the II stage 

კურსის II etapze ferweruli da grafikuli kompoziciebis garTulebuli 

Tematika da masStaburoba studentis mier ukve aTvisebul araerTgvarovan 

mxatvrul kompoziciur azrovnebas da konkretul  teqnikur Cvevebs axal 

aRmatebul xarisxSi aiyvans, I ეტაპზე შემნილი ესკიზების მიხედვით შესრულდება  

დასრულებული ხასიათის  ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. 

 

 წიგნის გრაფიკა და ილუსტრაცია, I ეტაპი  

The book drawing and illustration, the first stage   
saxviTi xelovnebis magistraturis studentebisTvis    wignis grafikisa da 

ilustrirebis Seswavla mniSvnelovan komponents warmoadgens, rogorc  

mxatvrobis am dargSi profesiuli da teqnikuri daxelovnebisTvis, agreTve 

zogadad mxatvruli xedvis da kompoziciuri azrovnebis ganviTarebisTvis.   am 

sferoSi ikveTeba vizualuri xelovneba da wigni, Tavisi uzarmazari Tematuri 

da esTetikuri diapazoniT.  ilustrirebis amocana uamrav saintereso masalas 

iZleva mxatvrisTvis, rogorc Janrisa da Sinaarsis, aseve stilistikis 

TvalsazrisiT. 

 

wignis grafika da ilustrireba, II etapi 

The book drawing and illustration, the second stage  
 saxviTi xelovnebis magistraturis studentebisTvis    wignis grafikis da 

ilustrirebis II etapis Seswavla adre aTvisebuli masalis da Cvevebis 

ganviTarebis logikur gagrZelebaa. misi mizania mxatvrobis am dargSi 

profesiuli, teqnikuri daxelovneba, agreTve zogadad mxatvruli xedvis da 

kompoziciuri azrovnebis ganviTareba.      disciplinis I etapze wignis 

mxatvruli gaformebis principebisa da sqemis Seswavlis Semdgom, studentma 

unda SeZlos konkretul Tematikaze  gaazrebuli da teqnikurad gamarTuli 

kompoziciebis Seqmna, maTi moqceva wignis mTlian mxatvrul ansamblSi, 

iswavlos teqstTan muSaobis SemoqmedebiTi gaazreba, mocemuli Sinaarsis 

originaluri mxatvruli sailustracio versiis Sesqmnelad.   

 

 



შემოქმედებითი პროექტი, I ეტაპი 

Creative project, I stage 

კურსის ფარგლებში განსაზღვრულია შემოქმედებით პროექტზე მუშაობა. სწავლების სრული 

ციკლის თანამდევ და შემაჯამებელ ფაზას წარმოადგენს, სადაც უნდა გამოვლინდეს არა 

მარტო სტუდენტის მიერ შეძენილი პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება სახვითი 

ხელოვენბის ამა თუ იმ სფეროში, არამედ ამ გამოცდილების შეჯერებისა და სინთეზირების 

უნარი - გაცნობიერება. 

 

შემოქმედებითი პროექტი, II ეტაპი 

Creative project, II stage 

შემოქმედებითი პროექტის მეთოდოლოგიის შესწავლა ხასიათით და ამოცანებით სცილდება 

სასწავლო კურსის ზოგადად მიღებულ და ჩვეულ ფორმებს, მასში უფრო მეტად ვიდრე 

საერთოდ სახელოვნებო–პრაქტიკულ კურსებში ასახულია, როგორც ხელოვნების 

ანალიტიკური მხარე, ისე შემოქმედებით–ინდივიდუალური ხასიათიც. ამ ეტაპზე 

მაქსიმალურად დაცულია შემოქმედებითი თვისუფლება და ამავე დროს სწავლებისა და 

მუშაობის თანამიმდევრული რეფლექტური ხასიათი, ამიტომ პროექტის განხორციელების 

სახელოვნებო სფეროს არჩევა მაგისტრანტის პრეროგატივაა (რა თმა უნდა, იგულისხმება 

ვიზუალური ხელოვნების დარგები, რომლებთანაც სტუდენტს განვლილი სასწავლო 

პერიოდში ჰქონდა შეხება). 

 

შემოქმედებითი პროექტი, III ეტაპი 

Creative project, III stage 

ამ ეტაპზე მიღებული თეორიული ცოდნის ჭრილში მეთოდოლოგიურად მეტად 

მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი პროექტისა და სამაგისტრო ნაშრომის ურთიერთ-

დკავშირებულ კომპონენტებად აღქმა. შემოქმედებითი პროექტი თეორიულ–პრაქტიკული 

სწავლების ისეთ სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც მჟღავნდება მთელი სამაგისტრო პროგრამის 

თვითმყოფადი ხასიათი. მოცემული კურსის სპეციფიკურობა გულისხმობს ორიენტაციას 

საზოგადოებისთვის საჭირო, მისი სახელოვნებო ინტერესების შესაფერისი, კვალიფიციური 

სპეციალისტის მომზადებაზე. 

 

კინო-ტელე და ტეატრალური მხატვრობა I ეტაპი 

Scenography and cinema design, the I stage 

კინო-ტელე და თეატრალური მხატვრობის სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს, 

რომელსაც უკვე მიღებული აქვს ფუნდამეტური ცოდნა და საკმაოდ მდიდარი სამუშაო-

პრაქტიკული გამოცდილება  სახვით ხელოვნებაში, შეასწავლოს კინო-ტელე და 

თეატრალური მხატვრობის სპეციფიკა. სტუდენტი მიიღებს აუცილებელ ცოდნას და 

ტექნიკურ ჩვევებს გადსაღები ობიექტების და თეტრალური სცენაზე დასადგმელი 

სპექტაკლის, პერსაონაჟებისა და კოსტუმების სრულყოფილი ესკიზების შესაქმნელად. 

 

 

 



კინო-ტელე და თეატრის მხატვრობა, II ეტაპი  

Scenography and cinema design, the II stage 

კურსის მეორე ეტაპზე სტუდენტი გაეცნობა კინო-ტელე მხატვრობას, შეისწავლის არჩეული 

თემის მიხედვით დაწერილი სცენარის კადრირებას და კადრის კომპოზიციის 

მხატვრულად გადაწყვეტის პრინციპებს.      

 

თანამედროვე მოდის დიზაინის Iეტაპი  

The first stage of modern dezign of fashion 

saswavlo kursis მიზანია სტუდენტma SeiZinos srulyofili codna, romelic 

moicavs Tanamedrove modis dizainis fundamentalur koncefciebs. 

Camouyalibdes mxatvruli azrovneba, mxatvruli proeqtis konstruqciulad 

danaxvis da ganxorcielebis უნარი. uzrunvelyos mxatvrul namuSevarze 

inovaciuri unarCvevebis Camoyalibeba, gaaRrmavos SemoqmedebiTi unari, 

abstaqtuli azrovneba da esteTikuri gemovneba. 

 

თანამედროვე მოდის დიზაინი II ეტაპი 

The second stage of modern design 

თანამედროვე  მოდის დიზაინის  საწავლო კურსის შინაარსის მთავარი ამოცანაა სტუდენტმა 

პრაქტიკული მუშაობით, საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის ჩართვით uaxlesi 

moduri trendis gaTvaliswinebiT, individualur ideaze dayrdnobiT, შეძლოს 

SemoqmedebiTi proeqtis ganxorcieleba, ტანსაცმლის მხატვრული გაფორმება და 

მოდელირება გამოყენებითი ხელოვნების ერთ–ერთი სფეროა, სადაც განსაკუთრებით 

მკაფიოდ ვლინდება მხატვარ-დიზაინერის შემოქმედებითი ინდივიდუალიზმი. 

 

ესთეტიკისა და ხელოვნების უახლეს მიმდინარეობათა ისტორია, I ეტაპი 

The Aesthetics and History of Modern Directions of Art, I stage 

კურსის მიზანია, ესთეტიკის, როგორც ფილოსოფიის იმ დარგის გაცნობა, რომელიც ყველაზე 

მჭიდროდ დაკავშირებულია ხელოვნებასთან და სწავლობს ადამიანის სამყაროსთან 

ემოციური მიმართების სპეციფიკას; ესთეტიკური აზრის განვითარების ძირითადი 

ეტაპებისა და უმნიშვნელოვანესი კატეგორიების გაცნობა; სინთეზურ ხელოვნებათა ესთე-

ტიკის თავისებურების, უახლესი დროის ძირითადი მხატვრული მიმდინარეობების, 

თანამედროვე კულტურის კონტექსტში ხელოვნების პრობლემების ანალიზისა და მისი 

როლის შეფასების უნარის გამომუშავება. 

ესთეტიკისა და ხელოვნების უახლეს მიმდინარეობათა ისტორია, II ეტაპი 

The Aesthetics and History of Modern Directions of Art, II stage 

კურსის ამეტაპზე, გარდა ხელოვნების ისტორიის ძირითადი საკითხების თანმიმდევრული 

გაცნობისა, თანამედროვე ზოგადკულტურულ კონტექსტში, კურსის მიზანს აგრეთვე წარ-

მოადგენს თავად ხელოვნების, მისი ბუნებისა და ცნობიერისეულ-გონითი პარალელების 

სპეციფიკის ანალიზი. ზემოხსენებულმა უნდა გაარკვიოს სტუდენტი იმ საგნის აქტუალურ 

პრობლემებში, რომლის ისტორიასაც სწავლობს. პრაქტიკუმის ფარგლებში სტუდენტები მეტ 

ყურადღებს დაუთმობენ მოწ. მასალის ვიზუალურ ასპექტებს, მის პლასტიკურ პრინციპთა 

ათვისების მიზნით. 



კულტურის organizeba da marTva 

kursis mizania students misces codna saqmiani urTieTobis Sesaxeb. saqmiani 

urTierTobebis kulturis da fsiqologiis sakiTxebs xangrZlivi istoria aqvs, 

Tumca is mecnierebad aqcies am dargis klasikosebma sem bleki, skot katlibi, 

alen senterma da sxv. "saqmiani urTierTobis kultura”, rogorc saswavlo 

diswiplina mowodebulia students Teoriul codnasTan erTad misces teqstis 

Sedgenis, Sromis organizaciis  meTodebis da Sefasebebis teqnika. 

 

posmodernuli estetika 

Postmodern Aesthetics 

კურსის მიზანს წარმოადგენს მაგისტრატებს გააცნოს  თანამედროვე სამყაროსათვის 

დამახასიათებელი ერთ-ერთი სპეციფიკური ნიშნის - საყოველთაო ესთეტიზაციის - 

ძირითადი თავისებურებანი, რომელიც პირველ რიგში ასახვას პოვებს ასთეტიკურის- 

კლასიკური პარადიგმის ტრანსფორმაციაში . ტრანსესთეტიკურად (მეოცე საუკუნის 

დასასრულის ესთეტიკური დისკუსიების ერთ-ერთ მთავარ დომინანტს ოცდამეერთე 

საუკუნის მხატვრულ-ესთეტიკური განვითარების პერსპექტივების მონიშვნა  წარმოადგენს.  

ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდება პოსტპოსტმოდერნიზმი - რომელიც 

დღეისათვის ყველაზე დამაჯერებელ პრეტენზიას აცხადებს ტექნოვირტუალისტიკის 

ტრანსსენტიმენტალიზმის სახით. 

 

რევოლუცია თანამედროვე ხელოვნებაში 

Revolucion in the Art 

კურსის ფარგლებში მაგისტრანტები გაეცნობიან თანამედროვე ხელოვნებაში მიმდინარე 

ფუნდამენტური ცვლილებებს, რომელიც განპირობებულია, მსოფლმხედველობრივი 

ცვლილებებით. თანამედროვე სამყაროსთვის  მთავარი მომენტია აბსოლუტის  ,,ღმერთის 

სიკვდილი“ გაქრობა. რამაც თავის მხრივ გამოიწვია  სამყაროს იერარქიული წესრიგის და 

მთლიანობის დაშლა.  ხელოვნების მიზანი აღარ არის ყოფიერების საიდუმლოს აღმოჩენა, 

არამედ , მიისწრაფვის წმინდა ფორმებისაკენ. მოკლედ ხდება კლასიკური ესთეტიკური 

პრინციპების არა კლასიკური ინტერპრეტაცია.  ამ საკითხებში  გარკვევა წარმოადგენს 

კურსის ძირითად მიზანს.  კურსი  არსებითად წარმოადგენს სპეცკურსს გერმანელი 

ფილოსოფოსის  ჰანს ზედელმაირის  იგივე სახელწოდების ნშრომაზე, რომელიც 

განხილული იქნება ამავე პერიოდის ფილოსოფოსთა ნააზრევის შედარებითი ანალიზით. 

 

xelovnebis filosofia 

Philosophy of Art 

 

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან xelovnebis filosofiას. Ees 

saSualebas miscems students, Rrmad gaiazros xelovnebis ganviTarebis 

safexurebi. xelovnebis filosofia moiTxovs xelovnebis struqturis, 

xelovnebis Teoriis fundamentur Seswavlas rac xels Seuwyobs xelovnebis 

filosofiurad gaazrebis Camoyalibebas da mis gaRrmavebas. Aaseve, სტუდენტს 

მისცეს ცოდნა ესტეტიკურის, მშვენიერების და ხელოვნების არსის,  სტრუქტურის, მისი 

ონტოლოგიური სტატუsis, ხელოვნების გაგებისა და ინტერპრეტაციის და სხვ. შესახებ. 



 

თანამედროვე ფილოსოფიური სკოლები და მიმართულებები 

Modern Philosophical Schools and Tendencies 

კურსის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე კონტინენტური და ამერიკული 

ფილოსოფიური აზრის, როგორც დასაბუთებული ფილოსოფიური დისკურსის ძიების 

დინამიკა, მისი ძირითადი მიმართულებები და მათი საერთო მახასიათებლები, სამომავლო 

პერსპექტივის ჭრილშია გახსნილი.  Kკურსი გაიშლება თ. ადორნოს მიერ დასმულ  კითხვაზე 

“რაღა საჭიროა ფილოსოფია?” პასუხთა ანალიზის ფონზე. Kკურსის ფარგლებში გამართული 

დისკუსიები მაგისტრს მისცემს დასაბუთებულ ცოდნას იმის თაობაზე, რომ თანამედროვე 

საკაცობრიო კულტურა წარმოუდგენელია ნიცშეს, პირსის, ჯემსის, დიუის, რორტის, 

ჰაიდეგერის, ფრომის, შელერის, სარტრის, ფუკოს, დერიდას გარეშე. Kკურსი იმგვარადაა 

აგებული, რომ  მაგისტრანტს საშუალებას მისცეს გაერკვეს თანამედროვე  კულტურის 

პროცესების არსებით ტენდენციებში. 

 

მხატვრული სიმბოლოს თეორია 

 Theory of Art Symbol 

კურსი მიზნად ისახავს გააცნოს მაგისტრს მხატვრული სიმბოლოს ბუნება, კურსის 

ფარგლებში განხორციელდება ნიშნისა და მისი სპეციფიკური სახის–simbolos cnebis 

გახსნა, ეს უკანასკნელი თავის მხრივ მოითხოვს გარკვეულ konkretizaciasa da 

lokalizebas. ამ მიზნით  aqcenti gadatanილი იქნება mxatvrul simboloze, 

rogorc simbolos yvelaze daxvewil, `wminda~ formaze, გაიმიჯნება მხატვრული 

სახისა და მხატვრული სიმბოლოს ცნებები; განხილული იქნება მხატვრული სიმბოლოს 

მახასიათებლები, მისი გაანალიზების სხვადასხვა მცდელობები ანტიკური ფილოსოფიიდან 

მოყოლებული ვიდრე პოსტმოდერნულ ფილოსოფიამდე. გაიხსნება სიმბოლოს გამოვლენის 

თავისებურებები მხატვრული შემოქმედების  დისკურსში. 

 

mxatvruli teqstis hermenevtika 

kursis ამოცანაა students Seaswavlos mxatvruli teqstis gagebisa da 

ganmartebis meTodologiuri da filosofiuri safuZvlebi. hermenevtikis 

ZiriTadi koncefciebi paradigmebi, mxatvrul teqstSi Sesvlisa da 

TanaSemoqmedebis fenomenologia da strategiebi. TiToeuli Temis Teoriuli 

Seswavla praqtikulad gaRrmaveba Sesabamis saseminaro muSaobaSi. kursi 

students daexmareba mxatvruli teqstis gagebisa da interpretaciis unar-

Cvevebis gamomuSavebaSi. 


