
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

საშემსრულებლო ფაკულტეტი 

(2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  

სასწავლო-შემოქმედებითი გეგმა) 

კამერული ანსამბლისა და კვარტეტის მიმართულება 

1. პროფ. ო. ჩუბინიშვილის კლასის კონცერტი - აპრილის ბოლო  

3. ასოც. პროფ. ნ. ლესელიძის კლასის კონსერტი - აპრილის შუა რიცხვები  

4. ასოც. პროფ. მ, ქანთარიას კლასის კონცერტი - აპრილის შუა რიცხვები  

5. ასოც. პროფ. თ. ლიჩელის კლასის კონცერტი - მარტის ბოლო  

6. ასოც .პროფ. მ ალთუნაშვილის კლასის კონცერტი - აპრილის შუა რიცხვები 

7. ასოც. პროფ. მ. მშვილდაძის კლასის კონცერტი - აპროლის შუა რიცხვები 

8. კამერული ანსამბლისა და კვარტეტის მიმართულების ღია აკადემიური კონცერტი - მაისის 

დასაწყისი  

 

კლავიშიანი საკრავების მიმართულება 

1. პროფ. მ. დოიჯაშვილი 

1. კლასის კონცერტი - მაისის დასაწყისი 

2. ლაშა კვარაცხელიას სოლო კონცერტი - აპრილის ბოლო მაისის დასაწყისი 

3. სოფიო ოდიშარიას სოლო კონცერტი - აპრილის ბოლო მაისის დასაწყისი 

2. პროფ. ლ. სანიკიძე 

1. ბეთჰოვენის 250 მიძღვნილი კლასის კონცერტი - თებერვლის ბოლო ,მარტის დასაწყისი 

2. კლასის კონცერტი - მარტის ბოლო ,აპრილის დასაწყისი 

3. IV კურსის სტუდენტის ელენე ბეზარაშვილის სოლო კონცერტი - მარტის დასაწყისი 

3. ასოც. პროფ. ალ. გარბერი  

1. კონცერტი დიდ დარბაზში სანდრო გეგეჭკორის, სანდრო ნებიერიძის და გიორგი გიგაშვილის 

მონაწილეობით (ალ.გარბერის, რ.თავაძის და ლ. სანიკიძის კლასი) 25-30 მარტი 

4.ასოც. პროფ.  მ.გოცირიძე 

1. კლასის კონცერტი - აპრილის შუა ან ბოლო რიცხვები 

2. ბრამსის კვინტეტი - კვარტეტ „იბერიასთან“ ერთად (მ.გოცირიძე,თ.ბულია,გ.ხაინდრავა,ი.ჯაფარიძე) 

- მარტი 

5.მოწვ.მასწ. ნ.ჭირაქაძე 

1. I კურსის სტუდენტების გიორგი გრძელიძისა და ალ.შუბითიძის კონცერტი - თებერვლის ბოლო 

2. კლასის კონცერტი - მარტის ბოლო 

6.მოწვ. მასწ. ს. კორსანტია 

1. კლასის კონცერტი - აპრილის ბოლო 

7.ასოც. პროფ. ნ. ქათამაძე 

1. კლასის კონცერტი - 2 კონცერტი , 2 აპრილი 15 საათი, 18 საათი 

2. სალომე მოდებაძის სოლო კონცერტი - მარტი 



8. ასოც. პროფ. ნ.  ჟვანია 

1. სოლო კონცერტი - 25 აპრილის შემდეგ 

2. კლასის კონცერტი - აპრილის პირველი ნახევარი 

9. მოწვ. მასწ. თ. ჟვანია 

1. სოლო კონცერტი აპრილის მეორე ნახევარი 

10. მოწვ. მასწ. მ. კანდელაკი 

1. კლასის კონცერტი - 20 აპრილი 

11. მოწვ. მასწ. ნ. ნაკაიძე 

1. კლასის კონცერტი - 20 აპრილის შემდეგ 

12. მოწვ. მასწ. ნ.კასრაძე 

1.წიგნის პრეზენტაცია -კონცერტი - აპრილის შემდეგ 

13.რომანტიული სონატების პროექტი- 24, 26, 29, 31 მარტი, 18:00 სთ, მცირე დარბაზი. 

 

სავალდებულო ფორტეპიანოს მიმართულება 

1. სავალდებულო ფორტეპიანოს მიმართულების სტუდენტთა ღია აკადემიური კონცერტი - მარტი, 

მცირე დარბაზი; 

2. მზია გოგაშვილი - საფორტეპიანო დუეტების კონცერტი, მაისი, მცირე დარბაზი; 

 ირაკლი არეშიძის - კომპ, მეორე კურსი, კონცერტი, აპრილი, კამერული დარბაზი; 

3. ამირან გირგვლიანი კლასის კონცერტი - აპრილი - მაისი; 

4. ეთერ გულისაშვილი - სოლო კონცერტი, მარტი, მცირე დარბაზი; 

5. ლანა გულდედავა - საფორტეპიანო დუეტები მაისი, მცირე დარბაზი,  

სტუდენტთა კონცერტი; 

6. ციალა ჩუბინიშვილი - კლასის კონცერტი, მაისი; 

7. ნათია ქავთარაძე - კონცერტი, აპრილი, მცირე დარბაზი.  

 

საკონცერტმაისტერო დაოსტატების მიმართულება 

1. საკონცერტმაოსტერო დაოსტეტების მამართულების აკადემიური კონცერტი - მარტის მეორე 

ნახევარი 

2. პროფ. ლ. ბაქრაძის კლასის კონცერტი - 25 - 30აპრილი  

3. ასოც. პროფ. ნ. სანაძის კლასის კონსერტი - შუმანის ვოკალურ ინსტრუმენტული მუსიკა - მარტის 

ბოლო - აპრილის დასაწყისი 

4. ასოც. პროფ. ც. ქამუშაძის კლასის კონცერტი - 15-30 აპრილი 

საოპერო მომზადების მიმართულება 

 სპექტაკლები ( საკონცერტო თეატრალიზირებული შესრულება) და კონცერტები ფორტეპიანოს 

თანხლებით. (ორკესტრის, გუნდის და კოსტიუმების გარეშე): 

1. „ჯადოსნური ფლეიტა“ 

2. „ფიგაროს ქორწინება“ 

3. II კურსის სტუდენტთა კონცერტი 

4. კონცერტი „სცენები ოპერიდან“ 



ამ ღონისძიებებში დაკავდება ყველა ის სტუდენტი, რომლებსაც არ მოუწიათ ამ ფორმატში 

მონაწილეობა პირველ სემესტრში. 

 

 მიმართულების დირიჟორებისთვის, რეჟისორებისთვის და კონცერტმაისტერებისთვის მუშაობის 

ოპტიმალური შედეგისთვის, ღონისძიებების ჩატარების 20 მარტიდან - 4 აპრილამდე. 

ღონისძიებები შეიძლება ჩატარდეს როგორც მცირე, ასევე დიდ დარბაზში. 

სოლო აკადემიური სიმღერის მიმართულება 

1. თეიმურაზ გუგუშვილის კლასი - 26.04 .15სთ  

 30.04 – 15სთ კლასის კონცერტი  

2. სვეტლანა ეგოროვას კლასი - 29 – 30 მარტი - 15სთ 

3. გულიკო კარიაულის კლასი - 14 -24 აპრილი -15სთ 

4. დოდო დისამიძის და მიშელინა ქობალიანის კლასი - 1- 10 აპრილი 

 - 15სთ 

5. თენგიზ ჩაჩავას კლასი - 20 – 25 აპრილი - 18სთ 

6. ანა ჩიხრაძის კლასი - 20 ან 22 აპრილი -15სთ 

7. თენგიზ მუშკუდიანის და გოჩა დათუსანის კლასის კონცერტი - 

 10 -15 აპრილი - 18სთ 

8. თამარ სარვაზიშვილის კლასი - 1 - 10 აპრილი - 15სთ 

9. თემურ და ქეთევან ელიავას და ლამარა გოგლიჩიძის კლასი -  

 25 - 30აპრილი - 15სთ 

10. ნატაშა ვოლჩენკოს კლასი - 10 -15არილი - 15სთ 

11. ელდარ გეწაძის კლასი - 29 აპრილი – 15სთ 

12. დარეჯან მახაშვილის კლასი - 1-10აპრილი - 15სთ 

13. ლიანა დადივაძის კლასი - 20-25 აპრილი - 15სთ 

14. თამარ ივერის კლასი - 20 – 25 აპრილი - 17სთ 

15. გოჩა ბეჟუაშვილის კლასი - 25 - 30აპრილი - 15სთ 

16. ავთანდილ რევიშვილის კლასი - 12-23 აპრილი - 15სთ 

17. ზაზა ხელაიას კლასი - 2კონც. 20-26აპრილი 25-30 აპრილი -15სთ 

 

მიმართულების აკადემიური კონცერტები კონცერტები: 

1. - IV და II მაგისტრატურა აპრილის მეორე ნახევარი 

2. - სპეციალობა - აპრილის პირველი ნახევარი 

3.  კამერული და ვოკალური ანსამბლი - აპრილის მეორე ნახევარი -12სთ ან 15სთ 

ყველა კონცერტი დაგეგმილია მცირე დარბაზში 

ჯაზის ხელოვნება 

1.ჯაზი ბაკალავრიატის ფაკულტეტის სტუდენტთა კონცერტი გაიმართოს მაისში  

 

საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი მიმართულება: 

1.ასოც. პროფ. ვ. ცენტერაძე - კლასის კონცერტი - აპრილი 



2.პროფ. დ. ჯიშკარიანი - კლასის კონცერტი - აპრილი 

3.პროფ. მ. მაწკეპლაძე - კლასის კონცერტი - მაისის პირველი ნახევარი 

4.ასოც. პროფ. პ. ებრალიძე - კლასის კონცერტი - მარტის ბოლო 

5.ასოც. პროფ. მ. ჟვანია - კლასის კონცერტი - მაისი 

6. მოწვ. მასწ. დ. შამანაური - კლასის კონცერტი - აპრილის ბოლო  

7.ასისტ. პროფ. ი.ევსტაფიშვილი - კლასის კონცერტი მარტის დასაწყისი 

8.მოწვ. მასწ. თ. მიქაბერიძე - კლასის კონცერტი - მაისის დასაწყისი 

9.მოწვ. მასწ.  ც. სუხიაშვილი - მაგ. II კურსის სტუდენტის დავით ხოჭოლავას  სოლო კონცერტი - 

აპრილის ბოლო 

 

ჩასაბერი საკრავების მიმართულების აკადემიური კონცერტი -აპრილის I ნახევარი 

 

 აკადემიური გუნდის დირიჟორობა 

1. ომარ ბურდული - აპრილი 

2. რევიშვილი ავთანდილი- საგუნდო ვოკალი- აპრილის დასაწყისი 

3. ჩაგანავა ნატაშა -საგუნდო ვოკალი- მაისის 20-ისშემდეგ 

4. ხელაია ზაირა - მარტის ნახევრიდან 

5. ლიანა ჭონიშვილი - პრილის მეორე დეკადა - აკადემიური გუნდის  კონცერტი 

 მარტი - აკადემიური გუნდის კონცერტი  

 

საორკესტრო სიმებიანი მიმართულება 

1.პროფ. ერ. არაქელოვი - კლასის კონცერტი - მაისის პირველი ნახევარი 

2.პროფ. ხ. თუშმალიშვილი - კლასის კონცერტი - აპრილის შუა რიცხვები 

3.ასოც. პროფ. გ. თაგაური - კლასის კონცერტი - მაისის პირველი ნახევარი 

4.ასოც. პროფ. თ. ბულია 

1. კლასის კონცერტი - აპრილის ბოლო 

2. ბრამსის კვინტეტი - კვარტეტ „იბერიასთან“ ერთად (მ. გოცირიძე, თ. ბულია, გ. ხაინდრავა, 

ი.ჯაფარიძე) - მარტი  

5. ასოც.პროფ.ი.ჯაფარიძე  

1.კლასის კონცერტი - მაისის პირველი ნახევარი  

2. 2. ბრამსის კვინტეტი - კვარტეტ „იბერიასთან“ ერთად 

(მ.გოცირიძე,თ.ბულია,გ.ხაინდრავა,ი.ჯაფარიძე) - მარტი  

6.ასისტ. პროფ. გ. ხაინდრავა - ბრამსის კვინტეტი - კვარტეტ „იბერიასთან“ ერთად (მ. გოცირიძე, თ. 

ბულია, გ.ხაინდრავა, ი.ჯაფარიძე) - მარტი  

7.მოწვ.მასწ. ნ. ჟვანია  

1. პედაგოგთა კონცერტი - მარტის შუა რიცხვები 

2. კლასის კონცერტი - მარტის შუა რიცხვები 

 

სიმებიანი საკრავების მიმართულების სტუდენტთა კონცერტი - აპრილის ბოლო. 

 

მაისი-საშემსრულებლო ფაკულტეტის საჩვენებელი კონცერტი დიდ დარბაზში (ყველა მიმართულება) 


