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ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება - Wood, Stone and Metal Artistic Processing   

 

02123-პ   

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში / Basic Vocational Qualification in  

Wood Artistic Processing, მისანიჭებელი კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება 

(ხელნაკეთობა), კოდი 0214, აღმწერი -“შეისწავლის საიუველირო ხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, ხის 

დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა და უნარებს;  

ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს აღალი 

კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტის მომზადება, 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.
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 საბაზო განათლება;

          

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  62 კვირა; 

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  72 კვირა; 

 

ხის მხატვრული 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; 

 

 პროგრამა მოიცავს 6 სავალდებულო ზოგად მოდულს  - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 5 

საერთო პროფესიულ მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით და 9 სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს - ჯამური 46 კრედიტის ოდენობით. ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს  78  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 ბრძანება №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.   

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 78 კრედიტი;   

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  62 კვირა;    

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 93 კრედიტი;   
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 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  72 კვირა;   

 

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   2 

6.   უცხოური ენა   4 

   ჯამი:   16 

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 

   ჯამი:   16 

  პროფესიული მოდულები      
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№   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   

   ჯამი:   46   

   სულ:   78  

 

1. სტუდენტის შეფასების წესი - იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი წესი 

მუხლი 10. 

2. კვალიფიკაციის მინიჭების პირობები -იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი 

წესი მუხლი 14. 

 შპს „იფანი“ 

 შპს „მეგადორსი“ 

 შპს „მოდერნ ვილა“ 
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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.   

 

        კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი დანართთან ერთად. 

 

 


