
 

 
 

 

 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - მეფუტკრეობა/ Beekeeping 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

 

საბაზოპროფესიულიკვალიფიკაციამეფუტკრეობაში / BasicVocationalQualificationinBeekeeping 

  

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორთან (ISCED) შესაბამისობაშია 081 სოფლის მეურნეობა - მემცენარეობა და მეცხოველეობა, აღმწერი -„შეისწავლის 

მცენარეული კულტურების  მოყვანსა და  მოვლას, ასევე ცხოველების მოშენებას, კვებასა და მოვლას. ის მოიცავს აგრარული მეურნეობის მენეჯმენტსა და 

ფუნქციონირებას და ასევე გადაუმუშავებელი მცენარეული და ცხოველური პროდუქციის წარმოებას“. 

 

 



 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდა 

 

4. დაშვების წინაპირობები 

 

 საბაზო განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების შესაძლებლობები  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ორგანიზაციებში, აგრეთვე შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული და 

მართავდეს საკუთარ მეურნეობას. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შედეგად კურსდამთავრებულის დასაქმების პოზიციებია: 

 

● საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია -  მეფუტკრეობის მიმართულებით - მეფუტკრე 

 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში მოიცავს 60 კრედიტს, რომელთაგან 18 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, ხოლო 42 კრედიტი 

პროფესიული მოდულები.კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 60  კრედიტი.ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 60 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 75 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი 

მოდულების კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2- 15კრედიტი 

 

 

 პროგრამის ხანგრძლივობა 

 ქართულენოვანთათვის - 11 თვე 

 არაქართულენოვანთათვის - 13.5 თვე 

 

№ ზოგადი  მოდულები 

 

კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა - სოფლის მეურნეობა 2 

2 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

4 უცხოური ენა 5 

5 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

6 სურსათის უვნებლობა 2 



 

7 სამოქალაქო განათლება 2 

 ჯამი 18 

 

 

 

№ პროფესიული მოდულები კრედიტი ფერმერ

ობა 

მეფრინვე

ლეობა 

მეხილე

ობა 

მემცენარეო

ბა 

მებოსტნეო

ბა 

მევენახეო

ბა 

მეფუტკ

რეობა 

ცხენის 

მოვლა 

1 მემცენარეობის ბიოლოგიური 

საფუძველები 

2       ✓   

2 მეფუტკრეობის საფუძვლები  4       ✓   

3 შრომისა და უსაფრთხოების 

დაცვის საფუძვლები 

მეფუტკრეობაში 

2       ✓   

4 ფუტკრის დაავადებების 

მკურნალობა-პროფილაქტიკა 

4       ✓   

5 ფუტკრის  მოვლა - შენახვა 

 შემოდგომა-ზამთრის  პერიოდში 

4       ✓   

6 ფუტკრის  მოვლა - შენახვა 

გაზაფხულ-ზაფხულის 

პერიოდში 

4       ✓   

7 ფუტკრის საკვები ბაზის 

გამოყენება 

4       ✓   

8 თაფლის მიღება -რეალიზაცია 6       ✓   

9 ფუტკრის პროდუქტების მიღება  6       ✓   

10 ხაზვა 2       ✓   

11 სადურგლო საქმე სოფლის 

მეურნეობაში 

4       ✓   

 საერთო ჯამი: 42         

 

 

 

 

 



 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

 

„მეფუტკრეობა“ 
 

1. სეზონურად მოუაროს და შეინახოს ფუტკარი; 

2. მართოს ფუტკრისმავნებელი დაავადებები; 

3. დაამზადოს ფუტკრის სკა; 

4. მიიღოს ფუტკრისპროდუქტები - დინდგელი, ცვილი, ყვავილისმტვერი, რძე, შხამი; 

5. უზრუნველყოს ფუტკრის პროდუქტების მიღება- რეალიზაცია. 

 

 


