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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ხილისა და ბოსტნეულის 

გადამუშავება/Processing of fruit and vegetable 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საშუალოპროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში / Secondary Vocational Qualification inFood Production 

აღნიშნული კვალიფიკაციაგანათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ,,საკვები 

პროდუქტების გადამუშავება“, კოდი 0721, აღმწერი - „საკვები პროდუქტების გადამუშავება - შეისწავლის საკვები პროდუქტებისა და 
სასმელების გადამუშავებასა და შეფუთვას, ასევე საკვები პროდუქტების წარმოებისა და დისტრიბუციის დროს გამოყენებულ 
მოწყობილობებსა და პროცედურებს“. 
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3. მიზანი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისმიზანია წარმოება და გადამუშავების სფეროსთვის, კერძოდ კი, სასურსათო პროდუქტების 

წარმოებისთვის შრომის ბაზარიუზრუნველყოფილ იქნას  კონკურენტუნარიან კადრით.  

 

4. დაშვების წინაპირობა. 

 სრული ზოგადი განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების შემთხვევაში; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

5. დასაქმებისსფერო და შესაძლებლობები 

 

სასურსათო პროდუქტების წარმოებისსაშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ხილის, ბოსტნეულისა და 

მსგავსი პროდუქტების დამკონსერვებლად, საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორად,  შესაფუთი, 

ჩამოსასხმელი და ეტიკეტის დასაკრავი მანქანების ოპერატორად,ხელით მფუთავადნებისმიერ სახელწიფო და კერძო კომპანიაში. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებასრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის მოიცავსჯამურად 85 კრედიტს, რომელთაგან 15 

კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 18 კრედიტი არის საერთო პროფესიული მოდულები, 52 კრედიტი არის კონცენტრციის მოდულები.  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების წარმოებაშიმისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 85 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 115 კრედიტი, 

რომელთაგან 85 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 (30 კრედიტი) 

 

ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება საბაზო ზოგადი განათლება მქონე პირის შემთხვევაში მოიცავს7 ზოგად მოდულს ჯამური 68 

კრედიტის რაოდენობით, 6 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის რაოდენობით და 16ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება- 

კონცენტრაციის მოდულს ჯამური 52 კრედიტის რაოდენობით.  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა 

პირმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 138 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 168 კრედიტი, 

რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 (ჯამურად 30 კრედიტი) 

პროგრამის ხანგრძლივობა 

 ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში - 36 თვე 

 ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე   - 15.5 თვე 

 არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებულის სასწავლო გეგმის  შემთხვევაში - 41.5 თვე 
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 არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 20.5 თვე 

 

 

 

*არ არის გათვალისწინებული ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგები 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია* 3 

2 მეწარმეობა 2* 2 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

4 უცხოური ენა 5 

5 რაოდენობრივი წიგნიერება* 2 

სულ 15 

ზოგადიმოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში 

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

მათემატიკური წიგნიერება 14 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

მეწარმეობა 4 

მოქალაქეობა 10 

სულ 60 

საერთო პროფესიულიმოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა - სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში 2 

2 სურსათის უვნებლობა  2 

3 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

4 ქიმია 4 

5 ბიოლოგია 4 

6 მიკრობიოლოგია 1 4 

სულ 18 
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ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება- კონცენტრაციის მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 შესავალიხილისადაბოსტნეულისგადამუშავებისპროფესიაში 2 

2 ხილისადაბოსტნეულისბიოლოგიურითავისებურებები 1 

3 ხილისადაბოსტნეულისფიტოქიმიურისაფუძვლები 2 

4 ხილისადაბოსტნეულისგადამუშავებისტექნოლოგიურისაფუძვლები 1 

5 ხილისადაბოსტნეულის საწარმოში მიღებადაპირველადიდამუშავება 4 

6 ხილისადაბოსტნეულისგადამუშავებულიპროდუქტებისწარმოება 10 

7 ხილისადაბოსტნეულისწვენებისწარმოება 6 

8 ხილისკონცენტრირებულიწვენისწარმოება 5 

9 ხილისადაბოსტნეულისშრობა 4 

10 ხილისადაბოსტნეულისსწრაფგაყინვა 4 

11 ხილისადაბოსტნეულისშენახვისუნარიანობისუზრუნველყოფა 3 

12 დასაფასოებელიტარისმომზადება 2 

13 ხილისადაბოსტნეულისნიმუშებისპარამეტრებისშემოწმება 2 

14 ხილისადაბოსტნეულისგადამუშავებულიპროდუქციისხარისხიდაუვნებლობა 4 

15 ხილისა და ბოსტნეულის ბავშვთა პროდუქტების  წარმოების საფუძვლები 1 

16 ხილისადაბოსტნეულისგადამუშავებისნარჩენებისგამოყენების საფუძვლები 1 

სულ 52 

           სწავლის შედეგები 

კონცენტრაცია ,,ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება“  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. საწარმოში მიიღოს და დაამუშაოს პირველადად ხილი და ბოსტნეული 

2. აწარმოოს ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტები 

3. აწარმოოს ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 

4. აწარმოოს ხილის კონცენტრირებული წვენი 

5. განახორციელოს ხილისა და ბოსტნეულის შრობა 

6. განახორციელოს ხილისა და ბოსტნეულის სწრაფგაყინვა 

7. უზრუნველყოს ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობა 

8. მოამზადოს ტარა დასაფასოებელად 

9. შეამოწმოს ხილის და ბოსტნეულის ნიმუშების პარამეტრები. 
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