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სახელწოდება: ხის მხატვრული დამუშავება 

 

1. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი: 02123-პ  

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში / Basic Vocational 

Qualification in  Wood Artistic Processing 

 

3. პროგრამის მიზანი: 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება ხის მხატვრული დამუშავების სფეროსთვის, 

რომელმაც იცის ხის მხატვრული დამუშავებისთვის საჭირო დანადგარების, ხელსაწყოებისა და მასალის შერჩევა, ესკიზისა და ნახაზის შესრულება, 

კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით ხის ავეჯის კონსტრუირება, ესკიზის მიხედვით ხის მხატვრული კვეთა, ხის ავეჯისა და 

დეკორატიული ნივთების დამზადება უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხის დაზიანებული  ავეჯის შეკეთება. 

 

4. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

 

5. კურსდამთავრებულთა დასაქმების  შესაძლებლობები 

 

ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო პროფესიული  კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს ავეჯის კონსტრუქტორად, ეკლესიების, 

სკოლების, რესტორნების ავეჯის მწარმოებლად, სპეციალური ავეჯის (დახლების, ვიტრინების, თაროების და მისთ) მწარმოებლად, საოფისე ავეჯის 

მწარმოებლად, ხის საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების მწარმოებლად, ხის სტატუეტების და ორნამენტების, ხის 

ინკრუსტაციების, ხის ფერადი მოზაიკის მწარმოებლად, ხის ყუთების, საიუველირო ნაკეთობების, სასადილო საკუთნოების და მსგავსი ნაკეთობების 

მწარმოებლად. 

პირს შეუძლია დასაქმდეს: ავეჯის დამამზადებელ საწარმოში, ხის დამამუშავებელ საწარმოში, ხის წნული ნივთების დამამზადებელ სახელოსნოში, 

შექმნას კერძო წარმოება და აწარმოოს საკუთარი ბიზნესი. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 16.29; 16.29.0; 31.0; 31.01; 31.01.0. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 7522; 7523. 

 

 

6. მისანიჭებელი კვაკიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
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1. შექმნას კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით  ხის ნაკეთობათა ესკიზი/ნახაზი 

2. დაამუშავოს მერქანი და მერქნული მასალა 

3. ააწყოს და მოაპირკეთოს ხის ნაკეთობები 

4. განახორციელოს მარტივი და რთული მხატვრული კვეთა ხეში 

5. განახორციელოს კომპიუტერული დანადგარების გამოყენებით ხის მხატვრული დამუშავება 

6. დაამზადოს ხის მხატვრული ნიმუში მოზაიკური ტექნოლოგიით 

7. შექმნას ხის წნული ნაკეთობები 

8. განახორციელოს ხის ნაკეთობების შეკეთება. 

 

 

7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების საფუძვლები: 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტის - ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება / Wood, Stone and Metal Artistic Processing საფუძველზე. 

პროგრამა შედგება ზოგადი, საერთო პროფესიული, პროფესიული და არჩევითი მოდულებისაგან. 

 

8. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს - ჯამური 17 კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 9 

პროფესიულ მოდულს - ჯამური 46 კრედიტის რაოდენობით და ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულების 2 არჩევით მოდულს - ჯამური 11 

კრედიტის რაოდენობით. 

ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს  90  კრედიტი. 

 

მოდულის  ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ  ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით.  

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. მათთვის პროგრამის 

მოცულობა შეადგენს 93 კრედიტს. მათ შორის 15 კრედიტი განკუთვნილია ,,ქართული ენა A2“  მოდულის სწავლებისათვის.   
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პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

ა) ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:   90 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    15 სასწავლო თვე 

ბ) არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:  105  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    18  სასწავლო თვე 

 

 

 

 

ხის მხატვრული დამუშავება 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 მეწარმეობა 1 2 

4 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

5 სამოქალაქო განათლება 3 

6  უცხოური  ენა      (   ინგლისური ) 4 

სულ:  17 

 საერთო პროფესიული მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები 4 

2 ხაზვა - ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავებისთვის 3 

3 ძერწვის საწყისები 3 

4 კომპიუტერული საინჟინრო  გრაფიკა Photoshop CS 3 

5 გაცნობითი პრაქტიკა - ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება 3 

სულ:  16 
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პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები   8 

2 კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის  კონსტრუირებისათვის 6 

3 ხეზე მხატვრული კვეთა 6 

4 მოზაიკური ტექნოლოგიით ნიმუშის დამზადება 4 

5 ხის მხატვრული დამუშავება რიცხვით პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენებით 5 

6 ქართული ტრადიციული ხის ნაკეთობების დამზადება 6 

7 ხის წნული ნაკეთობების დამზადება 3 

8 ხის ნაკეთობათა შეკეთება 3 

9 პრაქტიკული პროექტი -  ხის მხატვრულ დამუშავებაში 5 

სულ:  46 

 არჩევითი მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ხის კარ-ფანჯრებისა და კიბის დამზადება 7 

2 იატაკის მოწყობა 4 

სულ:  11 

 კრედიტების რაოდენობა სულ:  89 

 

9. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიდგომა 

  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება მოდულური მიდგომით. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა დაგეგმილია შემდეგი 

თანმიმდევრობით: ზოგადი მოდულების პარალელურად მიმდინარეობს გაცნობითი, საერთო პროფესიული, პროფესიული და არჩევითი მოდულები,  

ხოლო შემდეგ  -  პრაქტიკული პროექტი და საწარმოო პრაქტიკა, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში. 

 


