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თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამის საგნების აღწერები 

პერფორმანსი და მეტყველება I 

სტუდენტებს მიეწოდება ბაზისური ინფორმაცია და უნარები  სამსახიობო ოსტატობის, სასცენო 
მოძრაობის, ყურადღების სავარჯიშოების, სხეულის დახვეწილად ფლობის, პოლირიტმიკის, 
დირიჟირების ელემენტების გამოყენებით ასიმეტრიული მოძრაობებისა და  გამომსახველი 
ჟესტიკულაციის შესახებ. გაივლიან გეგმილური ხაზვისთვის მიმყვან სავარჯიშოებს. ასევე,  გაივლიან 
სპეციალურ, თუმცა, შედარებით ადვილ სავარჯიშოებს მეტყველების საბაზისო უნარების 
გამოსამუშავებლად და ენის გასატეხებს. გავარჯიშდებიან მნემონიკის ტექნიკაში, მათთვის უცნობ 
ენაზე ტექსტების დასწავლაში და სწრაფ კითხვაში (სტუდენტი შეძლებს 50 სიტყვის ერთი მოსმენით  
დამახსოვრებასა და სულ მცირე 250 სიტყვა/წუთში კითხვას იმ ენაზე, რომელსაც კარგად ფლობს).  
აგრეთვე გაეცნობიან ფოტოგრაფიის საწყისებს, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტის ინფორმირებას: 

1. ფოტოგრაფიის ზოგად ისტორიაზე; 
2. ფოტოგრაფიის ძირითად ჟანრებზე; 
3. ციფრული და მექანიკური ფოტოკამერების თეორიულ პრინციპებზე; 
4. განსხვავებული ფოკუსური მანძილის ლინზების თეორიულ ცოდნაზე; 

              და აგრეთვე  
5. სტუდენტის მიერ ფოტოების, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ლექტორის დახმარებით 

გადაღებას. 
 
 

კითხვის სემინარი 1 

კითხვის სემინარი I მოიცავს ანტიკური მითებისა და ბიბლიური თქმულებების კურსის 
ხელმძღვანელთან ერთად ნელ კითხვასა და გარჩევას. კერძოდ სტუდენტები არჩევენ ოვიდიუსის 
„მეტამორფოზებიდან“ გარკვეულ თავებს და ბიბლიიდან მოციქულთა საქმეებს.  
 

ლათინური ენა I 

კურსი მოიცავს ლათინური ენის მეტყველების ნაწილების გრამატიკულ კატეგორიებს, სახელის 
ბრუნებისა (მხოლოდ I-II) და ზმნის უღლების ცალკეულ შემთხვევებს, მარტივ სინტაქსურ 
კონსტრუქციებს და ამ გრამტიკული მასალისადმი შესაბამისად ადაპტირებული ტექსტების თარგმანს. 
 

პერფორმანსი და მეტყველება II 

სტუდენტებს მიეწოდებათ სამსახიობო ოსტატობის ნაწილში მოცულობით გაცილებით მეტი და 
თეორიულად უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია, ვიდრე კურსი „პერფორმანსი და მეტყველება1“. 
თემები არ გასცდება სამსახიობო ოსტატობის და ტექნიკის ელემენტარულ დონეს. ამ სემესტრში 
სტუდენტი გაეცნობა კონსტანტინე სტანისკლავსკის და მიხეილ ჩეხოვის თეორიული მემკვიდრეობის 
საწყისებს. კურსი შემოიფარგლება სამსახიობო ოსტატობის და სასცენო მოძრაობის საბაზისო 
უნარების განვითარების და გამომუშავების სავარჯიშოებითა და წვრთნით, რომელსაც გამოიყენებენ 
საჯარო გამოსვლის ტექნიკის დასახვეწად. ეს კურსი ითვალისწინებს სწორი მეტყველების 
სავარჯიშოებს სამეტყველო ხარვეზების: რბილი „ლ“ და „რ“ -ს გამოსასწორებლად და ენის გასატეხებს. 
სხეულის დახვეწილად ფლობის, პოლირიტმიკის, დირიჟირების ელემენტების გამოყენებით 
ასიმეტრიული მოძრაობებისა და  გამომსახველი ჟესტიკულაციის საშუალო დონეზე განვითარებას - 
დირიჟორობა  Beethoven, sonata #8 (c-moll), adagio cantabile ნაწილის მუსიკაზე. უცხო ენაზე 
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(ინგლისური) მნემონიკის გამოყენებითა და აკუსტიკურად (სმენით) დაიზეპირებენ შექსპირის #23 და 
#45  სონეტებს. სტუდენტი გავარჯიშდება რიტმიკაში, მუსიკალურობაში, ინტონაციურ აღქმაში, 
სხეულის პლასტიკაში და ჟესტიკულაციაში. გრძელდება სწრაფი კითხვის კურსი (სულ მცირე 300-350 
სიტყვა/წუთში კითხვას იმ ენაზე, რომელსაც კარგად ფლობს). აგრეთვე გაივლიან, მუსიკის 
ელემენტარულ თეორიას, ელემენტარულ სოლფეჯიოს და გაეცნობიან კლასიკური მუსიკის 
რეპერტუარს. 
 

რაოდენობრივი და სივრცითი აზროვნება 

კურსში განიხილება ზოგადი კანონზომიერებები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ხატვისა თუ 
ხაზვისას გამოყენებულ ინტუიციურ გეომეტრიულ წარმოდგენებს. კერძოდ, შესწავლილი იქნება 
აქსიომატური მეთოდი, სივრცული ცოდნის მკაცრი დაფუძნებისა და დამტკიცების ისტორიული 
ევოლუცია, აზროვნების წარმოსახვით-ინტუიციური და ფორმალურ-ლოგიკური კომპონენტების 
ურთიერთქმედება. დეტალურად შეისწავლება ევკლიდეს „საწყისების“ პირველი წიგნი. 
 

შესავალი ვიზუალურ ხელოვნებებში 

ეს კურსი მოიცავს გეგმილური ხაზვისა და ტექნიკური ხატვის საწყისებს, კერძოდ, ორი 
ორთოგონალური პროექციით მეოთხედ ჭრაში მესამე პროექციისა და აქსონომეტრიის აგებას. აგრეთვე 
შეისწავლება მეხსიერებითა და წარმოსახვით სხვადასხვა ხედში იგივე აქსონომეტრიული ნახაზის 
 

არქიტექტურის საფუძვლები 

კურსი შედგება ძველი ბერძნულ-რომაული არქიტექტურული ორდერების სისტემის საწყისებისგან, 
რაც გულისხმობს ორდერის ტიპებს, მათი შემადგენელი ნაწილების და ცალკეული დეტალების აგების 
გეომეტრიულ მეთოდებს.   
 

ვიზუალური და სივრცითი აზროვნება I 

კურსი ითვალისწინებს სასწავლო აკადემიური ნახატის საბაზისო უნარების დაუფლებას. 
სტუდენტები ამ კურსის ფარგლებში სწავლობენ მოცემულობის ფორმატზე გადმოტანა, ჩარჩოს აგებას,  
გაზომვას, პროპორციების გადატანას, სწორ კომპოზიციურ გადანაწილებას. სასწავლო აკადემიურ 
ნახატში ამ კურსით ისწავლება მარტივი გეომეტრიული ფიგურების (სხეულების), მათგან შედგენილი 
კომპოზიციის, მარტივი პერსპექტივის ფურცელზე აგება, კომპოზიციური განლაგება და ტონალური 
დამუშავება.   
 

 

კითხვის სემინარი 2 

კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან ჰეროდოტეს ისტორიის ნაწყვეეტებსა და ბიბლიური 
თქმულებებს. სასემინარო შეხვედრებზე კურსის ხელმძღვანელთან ერთად გაეცნობიან ნაწარმოებებს 
ნელი კითხვისა და შედარების მეთოდით. 
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ლათინური ენა II 

კურსი მოიცავს ლათინური ენის მორფოლოგიის შედარებით რთულ პროგრამას, კერძოდ, პირის და 
კუთვნილებით ნაცვალსახელებს, ზმნის ყველა დროის უსრული ასპექტის ვნებით გვარსა და ზნის 
ყველა დროის სრული ასპექტის მოქმედებით გვარს, სახელის ბრუნებას (IV), შედარებით 
გართულებულ სინტაქსურ კონსტრუქციებს და ტექსტებს, სენტენციებისა და აფორიზმების 
გრამატიკულად და აზრობრივად გარჩევას, ახალ სიტყვებთან მუშაობასა და დასწავლას.  
  

მხაზველობითი გეომეტრიის თორიული და პრაქტიკული საფუძველი 

კურსი მოიცავს მხაზველობითი გეომეტრიის საფუძვლებსა და ევკლიდეს გეომეტრიის საწყის კურსს. 
სტუდენტები გაეცნობიან მხაზველობითი გეომეტრიისა და ევკლიდეს გეომეტრიის გამოყენებას 
გეგმილურ ხაზვაში. კურსის განმავლობაში გაეცნობიან თეორემების დამტკიცების გეომეტრიულ 
მეთოდებს.  
 

პერფორმანსი და მეტყველება III 

სამსახიობო ოსტატობის ნაწილში სტუდენტებს მიეწოდებათ მოცულობით გაცილებით მეტი და 
თეორიულად უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია, ვიდრე - მეორე სემესტრში. მიიჩნევა, რომ 
სტუდენტი შემზადებულია დაეუფლოს სამსახიობო ოსტატობის და ტექნიკის პირობითად მარტივ 
დონეს. ამიტომ, ამ სემესტრში სტუდენტს მიეწოდება კონსტანტინე სტანისკლავსკის და მიხეილ 
ჩეხოვის თეორიული მემკვიდრეობის საკმაოდ არატრივიალური ნაწილები - ყურადღებაზე, სასცენო 
სითამამეზე, სხეულის ფლობაზე, ხასიათის ფლობაზე. აგრეთვე, გართულებულია სავარჯიშოებიც და 
წვრთნაც. სტანისლავსკის სისტემისა და მიხეილ ჩეხოვის სამსახიობო ტექნიკის მეთოდების 
გამოყენებით სტუდენტს მიეცემა შესაძლებლობა იმუშაოს საჯარო გამოსვლის ტექნიკის საშუალოზე 
რთულ ნაწილზე. სამსახიობო ოსტატობის ელემენტების გამოყენებით კურსის ამ ნაწილში 
განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დეკლამირებას - ტექსტში სწორ [გამომსახველ] აქცენტებს, 
მახვილს, ინტონაციასა და პაუზაზე მუშაობას, ერთი და იმავე ტექსტის სხვადასხვა ხასიათით 
წაკითხვას. დაქტილურ ჰექსამეტრში ვერგილუსის „ენეიდადან“ გაირჩევა ნაწყვეტი. აგრეთვე გაივლის 
სხვა, მეტყველებისთვის აუცილებელ ასპექტებსაც, კერძოდ: 

1. შერეული ბგერათა კომპლექსები; 
2. „ვ“-ს სწორად წარმოთქმა; 
3. დუდუნა და აჩქარებული მეტყველების გასწორება; 
4. აზრის სამეტყველო საშუალებებით გამოხატვა. 

დირიჟირებაში კვლავ ისწავლება Beethoven, sonata #8 (c-moll), adagio cantabile ნაწილი. სტუდენტი 
მისთვის უცხო ენაზე მნემონიკის გამოყენებითა და აკუსტიკურად (სმენით) დაიზეპირებს მის მიერ 
შერჩეულ შექსპირის სონეტს ინგლისურად. სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი ასრულებს მუსიკის 
ელემენტარული თეორიის და სოლფეჯიოს მოცემულ დავალებებს. სანოტო რვეულის წარმოება 
აუცილებელია კურსის მუსიკალური ნაწილის დაუფლებისთვის. ასევე, ეს ნაწილი ითვალისწინებს 
მუსიკის ელემენტარული თეორიისა და სოლფეჯიოს ძირითად კურსს, გულისხმობს კლასიკური 
მუსიკის რეპერტუარის გაცნობას. 
 

პროექტირება მაკეტირება ქანდაკენბა I 

კურსი მოიცავს არქიტექტურულ პროექტირებას, გეგმარებას, მაკეტირებასა და ქანდაკების პრაქტიკულ 
ვარჯიშებს. კერძოდ, განხილული იქნება ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო 
სტანდარტები, კონსტრუქციული სიმყარე, ფუნქციურ-ესთეტიკური მოთხოვნების შესაბამისად 
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არქიტექტურული დაგეგმარება-პროექტირების თეორიული ცოდნის დაუფლება და კიბის უჯრედის 
მაკეტის შექმნა თაბაშირის ფილებისგან. აგრეთვე, კურსი მოიცავს თიხით ძერწვის ტექნიკებს და 
სტუდენტებს ევალებათ მიქელანჯელოს დავითის სახის ნაწილების (თაბაშირის თვალი, ცხვირი, 
ტუჩი) თიხაში ძერწვა, ზომისა და პროპორციის დაცვით.  
 
არქიტექტურის ისტორია 

კურსი შედგება ძველი ეგვიპტის, შუამდინარეთის, ბიზანტიის და შუა საუკუნეების ევროპის 
(რომანული და გოთური) არქიტექტურული სტილების საწყისებისგან, რაც გულისხმობს ზემოთ 
ჩამოთვლილი ეპოქების შენობა-ნაგებობების არქიტექტურულ-კონსტრუქციულ თავისებურებებს, 
მათი გეგმარებითი სისტემის და ცალკეული არქიტექტურული დეტალების აგების გეომეტრიულ 
მეთოდებს.   
 
 
ვიზუალური და სივრცითი აზროვნება II 

კურსი მოიცავს სასწავლო აკადემიური ნახატის და  ფოტოგრაფიის საფუძვლებს. სასწავლო აკადემიურ 
ნახატში ამ კურსით გრძელდება მარტივი გეომეტრიული სხეულების ხატვა და ისწავლება თაბაშირის 
ბიუსტით პორტრეტის აგება, კომპოზიციური განლაგება და ტონალური დამუშავება. ამ კურსით 
სტუდენტები გაივლიან სტუდიური გადაღების რეჟიმს: განათების სახეობებს, განათების 
ხელსაწყოებს, წინა ხედის ფონისგან გამოყოფას, მარტივი კომპოზიციების აწყობას, სხვადასხვა ხედის 
პორტრეტებზე მუშაობას. სტუდენტის მიერ ფოტოების, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე 
ლექტორის დახმარებით გადაღებას. აგრეთვე ჩანახატების და მეხსიერებით-წარმოსახვით ხატვას. 
 
კვეთები და სიმეტრიის ჯგუფები 

კურსი მოიცავს მხაზველობითი გეომეტრიასა და ჯგუფთა თეორიის საწყისებს. სტუდენტები 
გაეცნობიან  ბრტყელი სიმეტრიის უმთავრეს კანონზომიერებებსა და მხაზველობითი გეომეტრიის 
მეთოდებს,  დაიწყებენ მათი დახმარებით სხვადასხვა ტიპის ზედაპირის ეპიურზე აგებებისა და 
კვეთების შესრულებას. 
 
ლათინური ენა III 

კურსი მოიცავს ლათინური ენის მორფოლოგიის მნიშვნელოვან ნაწილს, კერძოდ, ჩვენებით და 
უკუქცევით ნაცვალსახელებს, ვნებითი გვარის სრული ასპექტის მიმღეობას, ზმნის თხრობითი კილოს 
ყველა დროის სრული ასპექტის ვნებით გვარს,  სახელის ბრუნებებს  (V და ΙΙΙ), ზმნა esse-სგან 
წარმოებული  ზმნების უღლებას მოქმედებით გვარში თხრობითი კილოს ყველა დროში და ყველა 
ასპექტში, გართულებულ სინტაქსურ კონსტრუქციებს და ტექსტებს, სენტენციების და აფორიზმების 
გრამატიკულად და აზრობრივად გარჩევას, სიტყვების მარაგის გაფართოებას.   
 
 
მედიევისტიკა 

კურსი მოიცავს აკადემიურ კვლევებს [მეორადი ლიტერატურა] მედიევისტიკის დარგში, აკადემიური 
სეკუნდარული წყაროების კრიტიკულ კითხვას, ანალიზსა და ანოტირებას. კურსი აერთიანებს 
მედიევისტიკის სხვადასხვა დარგებს.  
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პერფორმანსი და მეტყველება IV 

კურსი ითვალისწინებს  სხვადასხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების, პრეზენტაციების, საჯარო 
გამოსვლის სცენაზე იმიტირებას, პუბლიცისტიკის და პროზაული ტექსტების მხატვრულ კითხვას, 
დეკლამირებას - მუშაობას ტექსტში სწორ აქცენტებზე, მახვილსა და პაუზაზე, ერთი და იმავე ტექსტის 
სხვადასხვა ხასიათით წაკითხვას, ინტონაციისა და ხასიათის დაჭერას. სტანისლავსკის სისტემისა და 
მიხეილ ჩეხოვის სამსახიობო ტექნიკის მეთოდების გამოყენებით აფექტებზე მუშაობა, სიტუაციის და 
ხასიათის წვდომა. ამ კურსით გრძელდება წინა კურსის (პერფორმანსი და მეტყველება II) მასალა- 
დაქტილურ ჰექსამეტრში ვერგილიუსის „ენეიდადან“ საკმაოდ დიდი ნაწყვეტის გარჩევა, რთული 
პოლირიტმიკის გარჩევა და დასწავლა. ასევე ივარჯიშებენ კომპლექსური სავარჯიშოებით: 
დირიჟირების (Beethoven, sonata #8 (c-moll), adagio cantabile) ნაწილს უსადაგებენ ენის გასატეხს ან 
წინასწარ ნასწავლ ტექსტს. ამ კურსში ასევე შედარებით ფართოდ ეცნობა სტუდენტი კლასიკური 
მუსიკის რეპერტუარს. აგრეთვე ლექტორის დახმარებით სტუდენტი მოისმენს შედარებით რთულ 
კლასიკურ ნაწარმოებებს კლავირის ან პარტიტურების მეშვეობით. 
 
პროექტირება, მაკეტირება ქანდაკება II 

კურსი მოიცავს უმთავრესად ესკიზურ და მუშა მოსამზადებელ-დოკუმენტაციის დონეზე 
დამუშავებული მცირეგაბარიტიანი ერთსართულიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის 
არქიტექტურული დოკუმენტაციის დაზუსტებასა და კორექციას, რამაც ამ სემესტრში უნდა მიიღოს 
საბოლოო სახე გეგმების, ფასადების, ჭრილების და იზომეტრიის ერთიანად გრაფიკულად 
გამოსახვაში და, აგრეთვე, მაკეტის შესრულებაში. აგრეთვე, სტუდენტს ევალება ან ოვიდიუსის 
მეტამორფოზებიდან ნებისმიერი პერსონაჟის კროკის ან სასცენო ნიღბების  დაძერწვა, თაბაშირის 
ასლის ჩამოსხმა და პაპიე-მაშეს მასალისგან დამზადება. 
 
ძველი ბერძნული ენა I 

როგორც შესავალი კურსი, მოიცავს ძველი ბერძნულის საწყისებს, კერძოდ: ანბანს, მახვილის წესებს, 
დიაკრიტიკულ ნიშნებს, ვარჯიშს კითხვასა და წერაში. მორფოლოგიიდან კურსში შეტანილია 
მხოლოდ მეორე კანკლედობა და ზმნის უსრული ასპექტის აწმყო მოქმედებითი და ვნებითი და 
წარსულის მოქმედებითი გვარითა და აწმყო დროის იმპერატივის უღლება. სინტაქსისიდან კურსი 
მოიცავს მხოლოდ მარტივ კონსტრუქციებს. 
 
ვიზუალური და სივრცითი აზროვნება III 

ამ კურსის გათვალისწინებით აკადემიურ ხატვაში გრძელდება თაბაშირის ბიუსტიდან  პორტრეტების 
ხატვა.  სწავლობენ თაბაშირის ბიუსტის ტორსის, ადამიანის ფიგურის (სხეული) ფურცელზე აგებას, 
კომპოზიციურ განლაგებას და ტონალურ დამუშავებას.  აგრეთვე,  ჩანახატის  მეხსიერებით და 
წარმოსახვით ხატვას. ფოტოგრაფია მოიცავს სტუდიური გადაღების რეჟიმს: განათების სპეციფიკური 
ხელსაწყოები, კოსტუმირებული პორტრეტი, მოდელთან მუშაობის სპეციფიკა, ფოტორეპორტაჟი. 
ისწავლება კომპიუტერის გრაფიკული პროგრამები: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. 
 
ზედაპირების ურთიერთკვეთა 

კურსი შედგება მხაზველობითი გეომეტრიის საკმაოდ რთული კურსის - ზედაპირების 
ურთეირთკვეთის აგებისა და თეორიისგან. კურსის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნობიან 
მხაზველობითი გეომეტრიის თეორიულ მეთოდებს, რომლებსაც გამოიყენებენ პრაქტიკული 
გეომეტრიული აგებებისას. 
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ლათინური ენა IV 

კურსი მოიცავს ლათინური ენის მთელ მორფოლოგიას (კავშირებითი კილოს გარდა) და  სინტაქსისის 
მნიშვნელოვან  ნაწილს. კერძოდ, აწმყო დროის  მოქმედებითი გვარის მიმღეობას, ზმნებს დეპონენსებს 
და ნახევრადდეპონენსებს,  i-ბრუნების და თანხმოვანი ბრუნების ზედსართავ სახელებს, ზედსართავი 
სახელების შედარებით ხარისხებს, ზმნიზედას, გერუნდიუმს და გერუნდივს, აგრეთვე რთულ 
სინტაქსურ კონსტრუქციებს: accusativus et nominativus cum infinitivo, ablativus absolutus. აგრეთვე, 
კლასიკური და  თანამედროვე ლათინური ენის ტექსტებთან მუშაობას, შესაბამისი დონის 
სენტენციების და აფორიზმების გრამატიკულად და აზრობრივად გარჩევას, სიტყვების მარაგის 
გაფართოებას.   
 
მე-19 საუკუნის რომანი 1 

კურსი მოიცავს ალექსნადრე დიუმას “სამი მუშკეტერის” ტექსტის კითხვასა  და ანალიზს, ვარჯიშს 
ფაბულისა და პერსონაჟების ანალიზში,   თარგმანის (ინგლისური ან ქართული) შედარებას ფრანგულ 
დედანთან  ლათინურის გამოყენებითა და ლექტორის დახმარებით. 
 
რეტორიკული სავარჯიშო: პროგიმნასმატა 

წინამდებარე კურსი ეთმობა სხვადასხვა ბუნების ფაბულის შეთხზვის თეორიას, ანალიზს და 
თხრობის სტრატეგიებს კლასიკური რეტორიკის თხრობის (narratio), შეთხზვის (inventio) და 
განლაგების (dispositio) შუქზე. ამ მიზნით ლექციების და სემინარების ნაწილი ეთმობა რეტორიკა 
გაიუს ჰერენიუმისადმი ფილოლოგიურ კითხვას, რის შემდეგაც სტუდენტი წაკითხულ მასალას 
დამოუკიდებლად არჩევს. კურსი აგრეთვე მოიცავს შექსპირის ჰამლეტის [1-2 მოქმედება] ნელ 
კითხვასა და ანალიზს. დამატებით, კურსის შემადგენელი ნაწილია არისტოტელეს პოეტიკის ის 
ნაწილები, რომლებშიც განხილულია თქმულების ტიპები, ელემენტები, მიზნები. 
კურსის ყველაზე დიდი ნაწილი შედგება რეტორიკა გაიუს ჰერენიუსისადმი ნარატიო ნაწილისა და 4 
ძველი ავტორის - თეონის, ჰერმოგენეს, აფტონიუსის და ნიკოლაუსის ტრაქტატებში აღწერილი 
რეტორიკული სავარჯიშოებისგან, რაც გულისხმობს თხრობასა და სხვადასხვა დისკურსში 
გავარჯიშებას. 
 
ფილოლოგიური და კრიტიკული კითხვის სემინარი 

კურსი მოიცავს არისტოტელეს პოლიტიკის ფილოლოგიურ-კრიტიკული კითხვის სემინარებს, 
რომლებზეც სტუდენტები ლექტორის დახმარებით, ერთი მხრივ, ადარებენ თარგმანს დედანს, მეორე 
მხრივ, კი არისტოტელეს პოლიტიკურ ფილოსოფიას კონცეპტუალურად და კრიტიკულად არჩევენ.  
 
ძველი ბერძნული II 

როგორც დაწყებითი კურსი, მოიცავს ძველი ბერძნულის იმ მინუმუმს, რომელიც აუცილებელია 
მარტივი ადაპტირებული ტექსტების libro aperto გასაგებად და აგრეთვე საშუალო სირთულის 
ტექსტიდან აზრის გამოსატანად ლექსიკონის დახმარებით. იგი მოიცავს პირველ-მეორე და 
ნაწილობრივ მესამე კანკლედობის არსებით სახელებს, ზმნის პრესენსის, იმპერფექტის, ფუტურუმისა 
და აორისტის უღლებას [კონიუნქტივისა და ოპტატივის გამოკლებით], მიმართებით, კითხვითი, 
პირის, განუსაზღვრელობით ნაცვალსახელებს და პირველი რიგის ზედსართვს, აგრეთვე, ზოგიერთი 
ბერძნული მითის მოკლე ვერსიას. 
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Libri egregii 1 

კურსში სტუდენტები ლათინურ ენაზე წაიკითხავენ ოვიდიუსის მეტამორფოზებიდან შერჩეულ 
ადგილებს. პრაქტიკული მეცადინეობებისას მოხდება ტექსტის ენობრივი და შინაარსობრივი გარჩევა 
დეტალურად.  
 
არგუმენტცია და სტატუსი 

სტუდენტს მიეწოდება ინფორმაცია კლასიკური რეტორიკის არგუმენტაციის თეორიასა და შესაბამის 
სავარჯიშოებში. დამატებით, კურსი შეიცავს სიტყვის (დისკურსის) ნაწილებს, თითოეულის ფუნქციას, 
აგრეთვე, ტექსტის შედგენის პროცედურებსა და რეტორიკის (ტექსტის) ტიპოლოგიას. ამ მიზნით 
ლექციები და სემინარები ეთმობა რეტორიკა გაიუს ჰერენიუმისადმი ფილოლოგიურ კითხვას, რის 
შემდეგაც სტუდენეტი წაკითხულ მასალას დამოუკიდებლად არჩევს. ამის გარდა, კურსის ნაწილი 
ეთმობა რეტორიკულ სავარჯიშოებს არგუმენტაციის ნაწილში - კონტროვერსიასა და სუასორიას.  
 
განფენები, პერსპექტივი და ჩრდილთა თორია 

კურსი მოიცავს ორთოგონალური პროექციებით პერსპექტივის და ჩრდილების აგებას(პერსეპქტივშიც 
და ორთოგონალურ პროექციებშიც), აგრეთვე იგივე ორთოგონალური პროექციებით აქსონომეტრიის 
ჩრდილებით მკაცრი გეომეტრიული მეთოდით აგებასა და ამ ყველაფრის მეხსიერებით ჩახატვისა და 
აგრეთვე, განფენების აგებისგან. 
 
ვიზუალური და სივრცითი აზროვნება IV 

კურსით აკადემიურ ხატვაში  გათვალისწინებულია სტუდენტებმა  შეისწავლონ სხვადასხვა საგნებით 
შექმნილი კომპოზიციის, ცხოველის ფიტულების, დრაპირების აკადემიური ხატვა. გაიარონ ტელე-
კინო მონტაჟის შესავალი, ტელე-გადაღების შესავალი. 

1. კინო მონტაჟის სახეობები ს. ეიზენშტეინისა და დ. გრიფიტის მიხედვით; 
2. ვიდეო სამონტაჟო პროგრამა Adobe Premier-ის შესწავლა; 
3. ვიდეო გადაღება Full HD სისტემით; 
4. თანამედროვე რადიომიკროფონის შესწავლა და გამოყენება; 
5. მარტივ სიუჟეტზე მუშაობა (გადაღება-მონტაჟი). 

 
ლათინური ენა V 

კურსი მოიცავს ლათინური ენის კავშირებით კილოს და მთელ სინტაქსისს.   კერძოდ, ლათინურ ზმნას 
აწმყო და წარსული დროის ყველა ასპექტსა და გვარში კავშირებით კილოში უღლებას, კავშირებითი 
კილოს გამოყენებას დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ წინადადებებში,   დროთა თანამიმდევრობას 
მთავარ და დამოკიდებულ წინადადებებს შორის, აგრეთვე კლასიკურ და  თანამედროვე ლათინური 
ენის ტექსტებთან მუშაობას, სენტენციების და აფორიზმების გრამატიკულად და აზრობრივად 
გარჩევას, სიტყვების მარაგის გაზრდას.   
 
მე-19 საუკუნის რომანი 2 

კურსი მოიცავს ალექსანდრე დიუმას “სამი მუშკეტერის” ტექსტის კითხვას, კულტურულ-ისტორიულ 
და ლიტერატურულ ანალიზს, ვარჯიშს ფაბულისა და პერსონაჟების ანალიზში,   თარგმანის 
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(ინგლისური ან ქართული) შედარებას ფრანგულ დედანთან ლათინურის გამოყენებით,  ლექტორის 
დახმარებით და შესაბამისი ფრანგული ტექსტის აუდიო  ფაილების მოსმენას. 
 
შესავალი აკადემიურ კვლევაში 

კურსი შედგება არისტოტელეს პოეტიკის რამდენიმე თავის [მხოლოდ მე-9, 10, 11, 12, 13 და 14] 
ფილოლოგიურ-კრიტიკული კითხვისაგან და, აგრეთვე, ჯერალდ ელსის არისტოტელეს პოეტიკაზე  
ვრცელი და ზედმიწევნითი კომენტარების განხილვასა და დამუშავებისგან. აგრეთვე, როგორც 
დამხმარე ლიტერატურა სტუდენტს რეკომენდაცია ეძლევა ერთი აკადემიური სტატიის ან 
„დამატებით მასალაში“ მოყვანილი 2 მონოგრაფიიდან ერთ-ერთი ნაწილის (10 გვერდამდე) 
დამუშავება. ერთი მხრივ სტუდენტები ლექტორის დახმარებით, ფილოლოგიურ-კრიტიკულად 
იკვლევენ დედანს, ხოლო მეორე მხრივ, სწავლობენ ჯერალდ ელსის კომენტარებზე, როგორც 
კლასიკად ქცეულ ნიმუშზე, ამგვარი კვლევის სხვადასხვა ასპექტებს.  
 
ბერძნული ენა III 

ძველი ბერძნული 3, როგორც საშუალო სირთულის კურსი მოიცავს ძველი ბერძნულის იმ 
გრამატიკულ მასალას, რომელიც აუცილებელია საშუალო სირთულის ადაპტირებული ტექსტის libro 
aperto გასაგებად და აგრეთვე რთული ადაპტირებული ტექსტიდან ლექსიკონის დახმარებით აზრის 
გამოსატანად. იგი მოიცავს ძირითად მორფოლოგიურ მასალას და აგრეთვე ბერძნულ მითებსა და 
ისტორიებს. 
 
Libri egregii 2 

კურსში სტუდენტები ლათინურ ენაზე წაიკითხავენ ციცერონის პირველ სიტყვას კატილინას 
წინააღმდეგ. ასევე, რჩეულ ადგილებს რომაული ლირიკული პოეზიიდან (ჰორაციუსი, კატულუსი, 
მარციალისი). პრაქტიკული მეცადინეობებისას  ტექსტის ენობრივი და შინაარსობრივი მხარე გაირჩევა 
დეტალურად.  
 
ანალების სკოლის ისტორიოგრაფია 

კურსი მოიცავს აკადემიური კვლევების [მეორადი ლიტერატურა], კერძოდ, ფრანგული „ანალების 
სკოლის“ ერთ-ერთი წარმომადგენლის, ჟაკ ლე გოფის კვლევის, „ინტელექტუალების შუა 
საუკუნეებში“, ნელ კითხვასა და  გაგებას. 
 
 
აფექტები სახვით ხელოვნებაში 

წინამდებარე კურსი მოიცავს პლასტიკური ანატომიის თეორიულ კურსს, რომელიც შედგება სახის 
აფექტური გამომეტყველების, ბიომექანიკის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ლათინური 
ნომენკლატურისგან, და, აგრეთვე, პრაქტიკული ნაწილისგან, რაც გულისხმობს თეორიულ ნაწილში 
ნასწავლი მასალის აკადემიურ ხატვაში განხორციელებასა და მეთოდების დასწავლას. 
 
კვლევითი წინადადება( research proposal) 

წინამდებარე კურსი არის სტუდენტის მიერ წინა სემესტრებში გავლილ დისციპლინებში შეძენილი 
ცოდნის, უნარების, ჩვევებისა და გამოცდილების, ლექტორის დახმარებით 3 გვერდის double space 
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კვლევითი წინადადების (research proposal) მომზადება ჰუმანიტარიის, ფილოლოგიის, ისტორიის ან 
მედიევისტიკის დარგში აკადემიური სტანდარტების დაცვით. 
 
კომპიუტერული პროგრამები 1 

კურსი წარმოადგენს- გრაფიკული, გეგმილური ხაზვის, მხაზველობითი გეომეტრიის, ჩრდილთა 
თეორიისა და პერსპექტივის, ასევე არქიტექტურული პროექტირების პრინციპების, კომპიუტერულ 
პროგრამებში (archicad, autocad) გადატანას, რაც გულისხმობს ზემოთ ჩამოთვლილი დისციპლინების 
გამეორებით ცოდნის განმტკიცებასთან ერთად, ახალი გრაფიკული პროგრამების დაუფლებას.  
 
პრაქტიკული პროექტი 

წინამდებარე კურსი არის სტუდენტის მიერ წინა 6 სემესტრის განმავლობაში პერფორმატიულ 
ხელოვნებებში, სახვით ხელოვნებებში, არქიტექტურაში, კინო და ფოტოხელოვნებაში, 
ფილოლოგიაში, ლიტერატურასა და პოეზიაში შეძენილი ცოდნის, უნარების, ჩვევებისა და 
გამოცდილების გამოყენება დადგმის, დეკლამირების,  ცეკვის, სიმღერის, მუსიკალური შესრულების, 
სათამაშო ან პუბლიცისტური ფილმის, პოეტური ან ლიტერატურული ქმნილების, არქიტექტურული 
პროექტის, ქანდაკების ან ნახატის შესრულების ან შექმნის მიზნით ლექტორის დახმარებით. 
სტუდენტს არჩევანში ეძლევა სრული თავისუფლება პროგრამით გავლილი მასალისა და ლექტორის 
კომპეტენციის ფარგლებში. ამასთან, მნიშნველოვანია სტუდენტმა გაითვალისწინოს, რომ მე-8 
სემესტრში მას მოუწევს ამ პროექტის დასრულება საჯარო დემონსტრირებისთვის გამოფენის, 
სპექტაკლის, კინო ჩვენების, გამოქვეყნების ან სხვა საჯარო დემონსტრირების ფორმის სახით. მე-7 
სემესტრი შემოიფარგლება მხოლოდ საჯარო დემონსტრირების იმიტირებით, კერძოდ, საჯარო 
დემონსტრირებით თავისუფალ მეცნიერებათა სკოლის ფარგლებში. 
 
რეტორიკული სტილი I 

კურსის ფარგლებში სტუდენტს მიეწოდება თეორია კლასიკურ რეტროიკულ სტილსა და რეტორიკულ 
ტროპებზე და ლექსთწყობაზე, როგორც - ქართულზე, ისე - ევროპულზე. პოეტური ქმნილების 
შეთხზვის უმთავრესი ამოცანაა მკაცრი პოეტური ფორმის დაცვა მეტრიკის კანონების რობუსტული 
გამოყენებით.სტუდენტი ვარჯიშდება პროზაულ და პოეტურ ქმნილებაში რეტორიკული ტროპების 
აღმოჩენა, ანალიზსა და გამოყენებაში. კურსის ნაწილი ეთმობა სტუდენტის ლექსის შეთხზვაში 
გავარჯიშებას რეტორიკული ტროპებისა და მეტრიკის წესების გამოყენებით. 
 
ძველი ბერძნული ენა IV 

როგორც რთული კურსი მოიცავს ძველი ბერძნულის იმ გრამატიკულ მასალას, რომელიც 
აუცილებელია ნებისმიერი ადაპტირებული ტექსტის libro aperto გასაგებად და აგრეთვე მარტივი 
პირველწყაროდან აზრის გამოსატანად ლექსიკონის დახმარებით. იგი მოიცავს თითქმის სრულ კურსს 
და აგრეთვე ბერძნულ მითებსა და ისტორიებს. 
 
 
Artes Liberales სადემონსტრაციო პროექტი 

წინამდებარე კურსი არის სტუდენტის მიერ წინა, მე-7 სემესტრში დადგმის, დეკლამირების,  ცეკვის, 
სიმღერის, მუსიკალური შესრულების, სათამაშო ან პუბლიცისტური ფილმის, პოეტური ან 
ლიტერატურული ქმნილების, არქიტექტურული პროექტის, სახვითი ხელოვნების ქმნილების 
პროექტის მაქსიმალურად დამოუკიდებლად და ლექტორის მინიმალური დახმარებით დასრულება 
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და საჯარო დემონსტრირება, გამოფენის, სპექტაკლის, წარმოდგენის, გამოქვეყნების ან სხვა საჯარო 
დემონსტრირების ფორმით.  
 
 
ლიბრი ეგრეგიი III 

ამ კურსში სტუდენტები ლათინურ ენაზე წაიკითხავენ სენეკას de brevitate vitae-ს. პრაქტიკული 
მეცადინეობებისას ტექსტი გაირჩევა ენობრივად და შინაარსობრივად. 
 
ანალების სკოლის კრიტიკული კითხვა 

კურსი მოიცავს აკადემიური კვლევების [მეორადი ლიტერატურა],კერძოდ, ფრანგული „ანალების 
სკოლის“ წარმომადგენლის, ჟაკ ლე გოფის „ინტელექტუალები შუა საუკუნეებში“ ზედმიწევნით და 
კრიტიკულ კითხვას მედიევისტიკის შუქზე. 
 
კომპიუტერული პროგრამები 2 

კურსი წარმოადგენს-  ვიზუალური ხელოვნებების ამოცანების კომპიუტერულ პროგრამებში (archicad, 
autocad) გადაწყვეტას, რაც გულისხმობს ზემოთ ჩამოთვლილი დისციპლინების გამეორებასთან 
ერთად, გრაფიკული პროგრამების  ცოდნის განმტკიცებას. 
 
კრიტიკული შინაარსის აკადემიური ნაშრომი 

წინამდებარე კურსი არის სტუდენტის მიერ წინა, მე-7 სემესტრში სამგვერდიანი double space საკვლევი 
წინადადების (research proposal) ჰუმანიტარიის, ფილოლოგიის, ისტორიის ან მედიევისტიკის დარგში, 
დამოუკიდებლად და ლექტორის მხოლოდ აკადემიური ხელმძღვანელობით  მცირე, 15 გვერდამდე 
double space, აკადემიური სტანდარტების დაცვით კრიტიკული შინაარსის კვლევის განხორციელება 
და აგრეთვე, საჯაროდ ერთი ლექციის წაკითხვა განხორციელებული კვლევის ფარგლებში. 
 
რეტორიკული სტილი2 

კურსის ფარგლებში სტუდენტს მიეწოდება თეორია კლასიკურ რეტორიკულ სტილსა [ქვესტილები] 
და რეტორიკულ ფიგურებზე.  
 
 
ძველი ბერძნული ენა V 

ძველი ბერძნული ენა 5 ასრულებს ბერძნულის კურსს. იგი მოიცავს უმთავრესად პრაქტიკულ 
მეცადინეობებს. კურსის ფარგლებში სტუდენტი ვარჯიშდება და ხვეწს ბერძნულს იმ დონეზე, რომ 
შეძლოს მისი სრულფასოვნად გამოყენება პირველწყაროების კითხვისთვისაც და ფილოლოგიური ან 
ინტერდისციპლინური კვლევებისთვის. გრამატიკული მასალა უმთავრესად მოიცავს „μι“ ზმნებს, 
ხოლო კურსის დაახლოებით მესამედი ეთმობა სტუდენტების მიერ შერჩეული პირველწყაროს 
კითხვას, გრამატიკულ გარჩევასა და თარგმანს.  
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დადგმა 

ეს კურსი მე-5, 6, 7 სემესტრებში ნამუშევრის შემაჯამებელი და დამასრულებელი კურსია, რაც 
გულსხმობს სუდენტების მიერ ლექტორის დახამრებითა და ხელმძღვანელობით მე-7 სემესტრში 
შეთხზული პიესის სასცენო ხასიათებით დადგმას. 
 
დრამატული ხელოვნება 

კურსი მოიცავს კლასიკურ დრამატურგიულ თეორიას კლასიკური დრამატული ტრადიციის 
პრინციპების გამოყენებით და მეორე მხრივ სამსახიობო-სასცენო გამოცდილების გათვალისწინებით 
პიესის (პერიოქეების) შეთხზვასა და აგრეთვე ცალკეული სცენების გათამაშებით დაზუსტებას.  
 
მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების თეორია და პრაქტიკა 1 

კურსი მოიცავს ქართული პრესის ზოგად ისტორიას, ჟურნალისტიკის ზოგად ამოცანებს, 
მასკომუნიკაციების სახეობებს, ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებს, ფაქტების გადამოწმების 
საშუალებებს; თანამედროვე ქართული პრესისა და საინფორმაციო სააგენტოების შედარებითი 
ანალიზს, 
ინფორმაციულ შენიშვნაზე პრაქტიკულ მეცადინეობას. გაეცნობიან აუდიტორიის ფსიქოტიპებს, მათ 
ქცევას განსხვავებულ სიტუაციებში. 
 
მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების თეორია და პრაქტიკა 2 

მოიცავს ანალიტიკური და საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის თეორიულ საფუძვლებს; პრაქტიკულ 
მეცადინეობებს ინტერვიუსა და რეპორტაჟის ჟანრებში. სტუდენტები გაეცნობიან აუდიტორიის 
ფსიქოტიპებს, მათ ქცევას სხვადასხვა განსხვავებულ სიტუაციებში.  
 
მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების თეორია და პრაქტიკა 3 

კურსი მოიცავს ტელეწამყვანის კამერასთან და აუდიტორიასთან მუშაობის იმიტაციას, პრაქტიკას; 
მეტყველებას; მოწვეულ დარგობრივ ექსპერტებთან სტანდარტული სატელევიზიო ინტერვიუების 
ჩაწერას. გაეცნობიან აუდიტორიის ფსიქოტიპებს, მათ ქცევას სხვადასხვა განსხვავებულ სიტუაციებში. 
ქცევაში ჟესტების როლს და მათი გამოყენების მნიშვნელობას.  
 
მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების თეორია და პრაქტიკა 4 

კურსი მოიცავს:  
1. ტელეწამყვანის კამერასთან და აუდიტორიასთან მუშაობის იმიტაციას, პრაქტიკას; 

მეტყველებას; მოწვეულ დარგობრივ ექსპერტებთან სტანდარტული სატელევიზიო 
ინტერვიუების ჩაწერას.  

2. სატელევიზიო რეპორტაჟებზე პრაქტიკულ მუშაობას, ვიდეოტექნიკისა და სამონტაჟო 
პროგრამის ათვისებას. 

3. გაეცნობიან აუდიტორიის ფსიქოტიპებს, მათ ქცევას სხვადასხვა განსხვავებულ სიტუაციებში. 
ქცევაში ჟესტების როლს და მათი გამოყენების მნიშვნელობას. 
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მუსლიტერატურა და თეორია I 

მუსიკის  კურსი მოიცავს მუსიკის ელემენტარული თეორიის გაცნობას სტუდენტებისათვის, 
ელემენტარულ სოლფეჯიოს შესწავლასა და  კლასიკური მუსიკის რეპერტუარის დამუშავებას.  
 
 
მუსლიტერატურა და თორია II 

მუსიკის  კურსი მოიცავს მუსიკის ელემენტარული თეორიის ძირითად კურსს,  სოლფეჯიოს ძირითად 
კურსსა და   და  კლასიკური მუსიკის რეპერტუარის დამუშავებას. სტუდენტს შეეძლება ოდნავ 
გართულებული მარტივი მუსიკალური ნაწარმოების ნოტების სწორი წაკითხვა. სტუდენტს მიეცემა 
გაფართოებული ცოდნა კლასიკური მუსიკალური ნაწარმოების ჩაწერის აკადემიურ სტილზე, 
აუცილებელ მუსიკალურ ტერმინოლოგიაზე.  
 

პიესაზე და მაგიდასთან მუშაობა 

ეს კურსი მოიცავს წინა, მე-6 და მე-7 სემესტრებში შექმნილი დრამატული ტექსტის ნაწილების 
(პერიოქეების) ანალიზს, დაზუსტებებს, შესწორებებსა და პიესად  დასრულებას კლასიკური 
დრამატურგიული თეორიის, კლასიკური დრამატული ტრადიციის პრინციპების გამოყენებით და 
მეორე მხრივ, სამსახიობო-სასცენო გამოცდილების გათვალისწინებით. 
 

პროექტირება, მაკეტირება, ქანდაკება III 

ეს კურსი პროექტირებისა და მაკეტირების ნაწილში მოიაზრებს უმთავრესად მოსამზადებელ დონეზე 
დამუშავებული საშუალო და დიდგაბარიტიანი ერთსართულიანი კოტეჯის გეგმების, ფასადების, 
ჭრილების და იზომეტრიის ერთიანად გრაფიკულად გამოსახვისა და მაკეტის შესრულებას თაბაშირში 
ან მუყაოში. ქანდაკების ნაწილში ან პორტრეტის გამოქანდაკება და ჩამოსხმა თაბაშირისგან ან რთული 
სასცენო ნიღბის დაძერწვა, თაბაშირის ასლის ჩამოსხმა და პაპიე-მაშეს მასალისგან დამზადება. 

პროექტირება, მაკეტირება, ქანდაკება IV 

ეს კურსი პროექტირებისა და მაკეტირების ნაწილში მოიაზრებს უმთავრესად მოსამზადებელ დონეზე 
დამუშავებული ორსართულიანი კოტეჯის გეგმების, ფასადების, ჭრილების და იზომეტრიის 
ერთიანად გრაფიკულად გამოსახვისა და მაკეტის შესრულებას თაბაშირში ან მუყაოში. ქანდაკების 
ნაწილში ან პორტრეტის გამოქანდაკება და ჩამოსხმა თაბაშირისგან ან რთული სასცენო ნიღბის 
დაძერწვა, თაბაშირის ასლის ჩამოსხმა და პაპიე-მაშეს მასალისგან დამზადება. 
 
პროექტირება, მაკეტირება, ქანდაკება V 

ეს კურსი პროექტირებისა და მაკეტირების ნაწილში მოიაზრებს უმთავრესად მოსამზადებელ დონეზე 
დამუშავებული მცირე გაბარიტიანი 2-3 სართულიანი  მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლის 
გეგმების, ფასადების, ჭრილების და იზომეტრიის ერთიანად გრაფიკულად გამოსახვისა და მაკეტის 
შესრულებას თაბაშირში ან მუყაოში. ქანდაკების ნაწილში ან პორტრეტის გამოქანდაკება და ჩამოსხმა 
თაბაშირისგან ან რთული სასცენო ნიღბის დაძერწვა, თაბაშირის ასლის ჩამოსხმა და პაპიე-მაშეს 
მასალისგან დამზადება.  
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პროექტირება, მაკეტირება, ქანდაკება VI 

ეს კურსი პროექტირებისა და მაკეტირების ნაწილში მოიაზრებს უმთავრესად მოსამზადებელ დონეზე 
დამუშავებული მცირე გაბარეტიანი საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობის  გეგმების, 
ფასადების, ჭრილების და იზომეტრიის ერთიანად გრაფიკულად გამოსახვისა და მაკეტის 
შესრულებას თაბაშირში ან მუყაოში. ქანდაკების ნაწილში ან პორტრეტის გამოქანდაკება და ჩამოსხმა 
თაბაშირისგან ან რთული სასცენო ნიღბის დაძერწვა, თაბაშირის ასლის ჩამოსხმა და პაპიე-მაშეს 
მასალისგან დამზადება. 
 

სამსახიობო ოსტატობა 

ეს კურსი შედგება კლასიკური თეატრალური ტრადიციის (მე-16-18 საუკუნეების) სამსახიობო 
ოსტატობის ისტორიის, თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლებისგან. უკლებლივ ყველა მეცადინეობა 
იწყება ყურადღებისა, სასაცენო სითამამისა, მეტყველებისა და აგრეთვე სხეულისა და მიმიკის 
მოთელვის მოკლე სავარჯიშოებით. 
 

სიმღერა1 

სიმღერის  კურსი მოიცავს სუნთქვის სავარჯიშოებს, ხმის დიაპაზონის ზრდაზე მუშაობას და ხმის 
ტემბრალურ დამუშავებას, კლასიკური მუსიკის რეპერტუარიდან გუნდური, პოლიფონიური 
ნაწარმოების დასწავლას და შესრულებას. 
 

სიმღერა 2 

სიმღერის  კურსი მოიცავს სუნთქვის სავარჯიშოებს, ხმის დიაპაზონის ზრდაზე მუშაობას და ხმის 
ტემბრალურ დამუშავებას, ერთი გუნდური, პოლიფონიური ნაწარმოების შესრულებას. 
 


