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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  ბუღალტრული აღრიცხვა / Accounting 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე- უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში / 

HigherVocational Qualification in Accounting 

 

 

3. მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას 

სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და 

წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა 

დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს 

საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ 

ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

4. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის 

თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით. 

6. სტრუქტურა და მოდულები  

 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში მისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 99 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 129 კრედიტი, რომელთაგან 99 

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

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 18თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 23,5 თვე; 
 

ბუღალტრული აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 99 კრედიტი. 

ზოგადიმოდულები 

№ მოდულისდასახელება კრედიტი 

1 უცხოურიენა 5 

2 მეწარმეობა 3 3 
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3 ინფორმაციულიწიგნიერება 2 3 

სულ: 11 

პროფესიულიმოდულები 

№ მოდულისდასახელება კრედიტი 

1 ბუღალტრულიაღრიცხვისსაფუძვლები 7 

2 ძირითადიპირველადისააღრიცხვოდოკუმენტებისწარმოება 3 

3 სააღრიცხვომონაცემთაბაზისშექმნა 9 

4 კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა 5 

5 საგადასახადო დეკლარირება 4 

6 სახელმწიფობიუჯეტისმიმართვალდებულებები 4 

7 ინვენტარიზაცია 2 

8 ფინანსურიანგარიშგებისშედგენა 8 

9 ბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოებაეკონომიკურისაქმიანობისსახეობისმიხედვით 12 

10 მმართველობითიაღრიცხვა 8 

11 Ms Excel 6 

12 ბიზნესინგლისური 5 

13 აუდიტისსაფუძვლები 2 

14 ეკონომიკურიანალიზი 5 

15 გაცნობითიპრაქტიკა - ბუღალტრულიაღრიცხვა 2 

16 პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება 6 

სულ: 88 

 

 

7. სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა 

2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები) 

3. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები 

4. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები 

5. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება 

6. აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკურისაქმიანობისზოგიერთისახეობისმიხედვით 

7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეოსუბიექტისსაბუღალტროაღრიცხვაზე 

8. აწარმოოს მმართველობითიაღრიცხვა 

9. შეასრულოს ეკონომიკურიანალიზი. 

 



 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ელექტროობა / Electricity 

  

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Basic Vocational Qualification in  Electricity; 

 

3. მიზანი 

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება ელექტროობაში.   

 

4. დაშვების წინაპირობები 

 

საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციისათვის - საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში ელექტრულ 

დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად: ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟედ; 

შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელ-ელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად;ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; 

განათების სისტემების მემონტაჟედ; ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების 

განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის 

ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

ელექტროობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 52 კრედიტი. 

საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს 52  კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 67  კრედიტი, საიდანაც 52 კრედიტს ემატება 

ქართული ენა A2 (15 კრედიტი) 

 

ქართულენოვანთათვის სწავლების ხანგრძლივობა არის 9.5 თვე.   

არაქართულენოვანთათვის სწავლების ხანგრძლივობა არის 1 წელი  

 

№ საერთო  პროფესიული მოდულები - საბაზო, საშუალო  და უმაღლესი   კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში  2 

2 საინჟინრო ხაზვა  4 

3 ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები 4 



 

4 კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში  4 

 ჯამი: 14 

№ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ზოგადი მოდულები კრედიტი 

1 უცხოური ენა    4 

2 მეწარმეობა 1 2 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

4 პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები 1 

 ჯამი 10 

№ პროფესიული მოდულები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია -  ელექტროობაში  კრედიტი 

1 ჯანმრთელობა და უსაფრთოება ელექტროობაში 4 

2 ელექტრული ტექნოლოგია 4 

3 ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება 4 

4 ელექტრული მონტაჟი 4 

5 მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის 4 

6 საინჟინრო პროექტი 8 

 ჯამი 28 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

სწავლის შედეგები საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციის ელექტროობის მიმართულებით 

1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება 

2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების საშუალებები 

3. დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში 

4. მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით 

5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები 

6. წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) 

გამოყენებით 

7. შექმნას და წარადგინოს  პროექტი. 
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1. საგანმანათლებლო პროგრამის  სახელწოდებაქართულ და ინგლისურ ენაზე - ვეტერინარია / Veterinary 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში/ Higher Vocational Qualification in Veterinary 
 

3. მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის მომზადება, 

რომელიც, უფლებამოსილების ფარგლებში, შეძლებს ცხოველთა მკურნალობას, მათ დაავადებებსა და დაზიანებებზე რეაგირებას, საზოგადოებისა და 

პიროვნებებისთვის რჩევების მიცემას, ოპერაციის შემდგომ ცხოველთა მდგომარეობის მონიტორინგს, ამბულატორიულ მკურნალობას, ცხოველთა 

ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით ტექნიკური დავალებების შესრულებას ,ვეტერინარისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების 

დიაგნოსტირებისას რადიოგრაფების, ნიმუშებისა და სხვა ლაბორატორიული ტესტების შეგროვებაში დახმარებას, ვეტერინარი ქირურგის ასისტირებას, 

დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომ პროცესებში მონაწილეობას და სხვ. 

4. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ვეტერინარიაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ მეურნეობაში, ვეტერინარულ აფთიაქში, 

ზოოპარკში, ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, საკონსულტაციო ცენტრებში, ვივარიუმში, ცხოველთა 

სასაკლაოზე, ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში, ვეტერინარული პრეპარატების, ხელოვნური დათესვლის საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის 

გადამამუშავებელ საწარმოებში. ასევე შესაძლოა იყოს თვითდასაქმებული. 

6. სტრუქტურა და მოდულები  

ვეტერინარიაში კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 120 კრედიტი და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

ვეტერინარიაში კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 120 კრედიტი, ხოლო  

არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 150 კრედიტი, რომელთაგან120 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 და 

ქართული ენა B1 (30კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 22თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 27 თვე; 

 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. უცხოური ენა 5 

2. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 



 

2 
 

3. მეწარმეობა 3 3 

4. ინფორმაციული წიგნიერება 2 3 

5. გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ 16 

პროფესიული მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. გაცნობითი პრაქტიკა - ვეტერინარია 2 

2. ქიმია 4 

3. ბიოლოგია 4 

4. ტოქსიკოლოგია  3 

5. მიკრობიოლოგია 1 4 

6. ჰისტოლოგია 1 3 

7. პათოლოგია  4 

8. ცხოველთა ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებები  6 

9. ბიოქიმიის საფუძვლები  3 

10. ცხოველთა დაავადებები  7 

11 სურსათის უვნებლობა 2 

12. ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 1 3 

13. ცხოველთა კვება 3 

14. დოზირების პრინციპები ვეტერინარიაში   4 

15. ვეტერინარული ფარმაცია და ფარმაკოლოგია  5 

16. ცხოველთა მოვლა და კეთილდღეობაზე ზრუნვა  2 

17. პირველადი გადაუდებელი ვეტერინარული დახმარება  3 

18. ცხოველთა იდენტიფიკაცია - რეგისტრაცია 2 

სულ 64 

კლინიკური სწავლების მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. ცხოველთა მკურნალობა 4 

2. ვეტერინარი ქირურგის ასისტირება 6 

3. ცხოველთა ჯანმრთელობის დიაგნოსტირებაში მონაწილეობა  5 

4. ცხოველთა საკარანტინო-შემზღუდავ ღონისძიებებში მონაწილეობა 5 

5. ცხოველთა დაკვლისწინა და დაკვლის პროცესის მონიტორინგი  6 

6. ცხოველთა დაკვლისშემდგომი კონტროლის განხორციელებაში მონაწილეობა  6 

7. ვეტერინარული მეანობა და გინეკოლოგია  4 
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8. შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი და კატა) დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 4 

სულ 40 

 

 

7. სწავლის შედეგები  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. ვეტერინარის დანიშნულების მიხედვით უმკურნალოს ცხოველებს 

2. კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს რეკომენდაციები/რჩევებიცხოველთა დაავადებებსადადაზიანებებზე 

3. უზრუნველყოს პირველადი ვეტერინარული დახმარებაცხოველის, მათ შორის შინაური ცხოველის მსუბუქიდაზიანებისა და 

გადაუდებელიშემთხვევებისდროს 

4. განახორციელოს ვეტერინარი ქირურგის ასისტირება 

5. ცხოველთახელოვნურადგანაყოფიერების მიზნით, შეასრულოს ტექნიკური დავალებები 

6. აიღოს ლაბორატორიულისინჯები, მოაგროვოსდაჩაატაროს ექსპრესტესტები 

7. გაუწიოს ვეტერინარსასისტირება ცხოველთაჯანმრთელობისპრობლემების დადგენისას და რუტინულსტომატოლოგიურპროცედურებში 

8. განახორციელოს ცხოველთასაკვებისადაკვებისპროცესისმონიტორინგი 

9. აღრიცხოს და ჩამოწეროს მედიკამენტები, ქიმიკატებიდასხვაფარმაცევტულიმასალები 

10. მიიღოს მონაწილეობა ცხოველთა ზოგად პროფილაქტიკურ, საკარანტინე-შემზღუდველ, გეგმიურდაიძულებითეპიზოოტიისსაწინააღმდეგო 

(ვაქცინაცია, დეზინფექცია, დერატიზაცია, დეზინსექცია, დეგაზაცია, დეზოდორაცია, დეზაკარიზაცია) ღონისძიებებში 

11.  განახორციელოს ცხოველთა დაკვლისწინადადაკვლის პროცესის მონიტორინგი 

12. ვეტერინარის ზედამხედველობით განახორციელოს ცხოველთა დაკვლის შემდგომი შემოწმება. 
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1. პროგრამის სახელწოდება -  თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში / Basic Vocational Qualification in Wall Covering Works 

 

3. მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება კედლის 

დაფარვის სამუშაოების კვალიფიკაციის მიმართულებით.  

 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

• „კედლის დაფარვის სამუშაოებში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს  სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-

ნაგებობების მშენებლობაზე ღია და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის 

სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული 

იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის 

პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: საბათქაშე სამუშაოების შემსრულებელი; თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების (კედელი, 

ჭერი და სხვ.) მომწყობი; სამღებრო სამუშაოების შემსრულებელი; სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის კედლის დაფარვის სამუშაოებში მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 59 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 74 კრედიტი, რომელთაგან 

59კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 (15კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 11თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 13,5 თვე; 

 

 

№ ზოგადი მოდულები კრედიტი 

1. 1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 
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2. 2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება  2 

3. 4 სამოქალაქო  განათლება 3 

4. 5 მეწარმეობა 1 2 

5. 6 უცხოური ენა  4 

6. 7 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

ჯამი: 19 

№ საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა მშენებლობის წარმოებაში 1 

2 მშენებლობის საფუძვლები  1 

3 სამშენებლო ნახაზების კითხვა  3 

ჯამი: 5 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  - კედლის დაფარვის სამუშაოები 

№ კონცენტრაცია - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟის  მოდულები კრედიტი 

1 ტიხრების კონსტრუქციის მონტაჟი  6 

2 კედლის კონსტრუქციის მონტაჟი  7 

3 შეკიდული ჭერებისა და მანსარდის მონტაჟი 10 

4 ასაწყობი იატაკის მონტაჟი  4 

5 მრუდწირული კონსტრუქციების აგება  8 

ჯამი: 35 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის აღწერა - სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგები თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟისათვის: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. შეასრულოს თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები 

2. განახორციელოს კარკასზე, კონსტრუქციაზე ფილების დამონტაჟება 

3. შეასრულოს შეკიდული ჭერებისა და მანსარდის სამონტაჟო სამუშაოებიუსაფრთხოების ნორმების დაცვით 

4. შეასრულოს ასაწყობი იატაკის სამონტაჟო სამუშაოები 

5. ააგოს მრუდწირული კონსტრუქციები. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - თექის დამზადება/Felt Preparation 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე ენაზე:  

 

საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაცია თექის დამზადებაში/ Basic Vocational Qualification in Felt Preparation 

 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადოს 

კონკურენტუნარიანი კადრები თექის დამზადების მიმართულებით. 

 

4. დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

• თექის დამზადების საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მატყლის მღებავად, ცხოველური ბოჭკოს მჩეჩავად, 

მატყლის მთელავად. ტრადიციული თექის აქსესუარების დამამზადებლად. პირს შეუძლია დასაქმდეს შესაბამის საწარმოებში, სამხატვრო 

სალონებსა და კერძო სახელოსნოებში, ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმება. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის თექის დამზადებაში მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 76  კრედიტი.ქართულენოვანმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 76 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 

91 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2- 15კრედიტი 

• პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის - 14 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის - 16.5 თვე 

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 3 

6 უცხოური ენა 4 
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7 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ  19 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მხატვრული ქსოვილები 2 

2.  აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები 4 

3.  საფეიქრო მასალათმცოდნეობის საწყისები 2 

4.  საფეიქრო მასალის ღებვა 4 

5.  ქსოვილის მხატვრული მოხატვა (ბატიკა, შიბორი, დაჩითვა) 8 

      სულ  20 

 

თექის დამზადების პროფესიული მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. მატყლის თელვა სიბრტყეზე სველი და მშრალი მეთოდით 2 10 

2. მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე 2 8 

3. მხატვრული თექის ნაწარმისა და აქსესუარების დამზადება 2 8 

4. ქვილთი-ქსოვილის მხატვრული დაგვირისტება 2 6 

5. პრაქტიკული პროექტი - თექის დამზადება 2 5 

სულ  37 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგები თექის დამზადების მიმართულებით  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შექმნას ესკიზი 

2. მოამზადოს მატყლი თელვისათვის 

3. მოთელოს მატყლი სიბრტყეზე სველი და მშრალი მეთოდით 

4. მოთელოს მატყლი მოცულობით ფორმებზე 

5. დაამზადოს მხატვრული თექის ნაწარმი და აქსესუარები 

6. შექმნას მხატვრული ქსოვილი - ქვილთი. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - თმისადა სილამაზის მომსახურება / Hair and Beauty 

Services 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში / Basic 

Vocational Qualification in Hair and Beauty Services 

 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია თმისა და სილამაზის სფერო უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრით, კერძოდ, თმის 

სტილისტით. 

 

4. დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

თმისა და სილამაზის მომსახურებაში საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია  შესაბამისი კონცენტრაციის საფუძველზე 

დასაქმდეს შემდეგ პოზიციებზე: თმის ოსტატი, პარიკმახერი, თმის სტილისტი, ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 58 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 73 

კრედიტი, რომელთაგან 58 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 (15კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 10.5თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 13.5თვე; 

 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 მეწარმეობა 1 2 

2 სამოქალაქო განათლება 3 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 



 

2 
 

4 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

სულ 11 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება 3 

2.  მარკეტინგი და გაყიდვები 2 

3.  ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა 

სილამაზის მომსახურების ობიექტებზე 

3 

4.  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 

5.  ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები 4 

6.  სპეცხატვა და ფერთა თეორია 3 

7.  დარგობრივი ინგლისური ენა 4 

სულ 22 

 

კონცენტრაცია „თმის მომსახურების“ მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. თმის შეჭრის ტექნოლოგია 5 

2. თმის ვარცხნილობები 3 

3. თმის ღებვა 6 

4. თმის სპა პროცედურები 1 

5. თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია 3 

6. პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება 1 

7. საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება 6 

სულ 25 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგები თმის მომსახურების კონცენტრაციისთვის 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეჭრას თმა 

2. სუბსტრაქტული სქემით აფორმიროს ძირითადი ფერები 
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3. მოახდინოს პალიტრის კლასიფიცირება 

4. შეღებოს და გააღიაოს თმა 

5. შეასრულოს თმის ქიმიური დახვევა და გასწორება 

6. შეასრულოს სხვადასხვა სახის ვარცხნილობები 

7. შეასრულოს წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება 

8. შეასრულოს თმის სპა პროცედურები. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -  იატაკისა და ფილის სამუშაოები/ Floor and Tile Works 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში / Basic Vocational Qualification in Floor and Tile Works 

 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება 

იატაკისა და ფილის სამუშაოების კვალიფიკაციის მიმართულებით. 

 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

• „იატაკისა და ფილის სამუშაოებში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და სამრეწველო 

შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს 

სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა 

საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება  

მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: სხვადასხვა სახის იატაკის მომწყობი; მომპირკეთებელი; 

ფილის დამგები;  სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს ჯამურად  83 კრედიტი. 

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 83 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 98 კრედიტი, 

რომელთაგან 83 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 (15კრედიტი).   

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა:  

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 15თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 18 თვე; 

 

პროგრამა - „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ ითვალისწინებს პრაქტიკის კომპონენტს „გაცნობითი პრაქტიკის“ სახით. გაცნობითი პრაქტიკის 

მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა სამშენებლო სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, 

ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების შესახებ. 
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№ ზოგადი მოდულები კრედიტი 

1. 1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2. 2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება  2 

3. 4 სამოქალაქო  განათლება 3 

4. 5 მეწარმეობა 1 2 

5. 6 უცხოური ენა  4 

6. 7 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

ჯამი: 19 

№ საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა მშენებლობის წარმოებაში 1 

2 მშენებლობის საფუძვლები  1 

3 სამშენებლო ნახაზების კითხვა  3 

ჯამი: 5 

№ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  იატაკისა და ფილის  სამუშაოები- მოდულები კრედიტი 

1 ვინილის ტიპის და რბილი იატაკის ზედაპირის მოჭიმვა 5 

2 ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა  8 

3 სხვადასხვა სახის იატაკის დაგება (ლამინირებული, ხის) 8 

4 ფილის დამუშავება  4 

5 კედლის და იატაკის მომზადება ფილებით მოპირკეთებისათვის  6 

6 კედლის და იატაკის მოპირკეთება ფილებით  8 

7 ზედაპირის მოპირკეთება მოზაიკური ფილებით  6 

8 მეტლახის და  გრანიტის იატაკის დაგება 8 

9 ხის იატაკის მოწყობა 6 

ჯამი: 59 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  აღწერა - სწავლის შედეგები 

 

 სწავლის შედეგები იატაკისა და ფილის  სამუშაოებისათვის: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. მოამზადოს იატაკი და კედელი მოსაპირკეთებლად  
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2. დაახარისხოს  ფილები სხვადასხვა ფორმებად 

3. დაჭრას ფილები სხვადასხვა ფორმებად 

4. მოამზადოს დუღაბი და წებო-ცემენტის ნაზავი  ფილებისა და მოზაიკური ფილების დასაგებად 

5. დააგოს მეტლახის, გრანიტის, ვინილის ტიპის, რბილი და სხვადასხვა ზედაპირის იატაკი 

6. განახორციელოს ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა 

7. დაამუშაოს  გამშრალი დუღაბის და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დამზადებული იატაკი 

8. მოაწყოს ფილისქვეშა ჰიდროიზოლაცია 

9. მოაწყოს  იატაკი ხის მასალისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

 

 

 

 

 

 



1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  ინფორმაციის ტექნოლოგია/Information 

Technology 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

 

       საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში /     

       BasicVocational Qualification in Information Technology Support; 

 

3. მიზანი 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის  მიზანია, ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსთვის 

უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა; პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის 

კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, 

განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-

ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს 

გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 

 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები 

საბაზო განათლება 

 

5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები  

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის 

სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები. 

 

6. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 61 კრედიტი. 

ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 61 კრედიტი, ხოლო არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 76 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს (16 კრედიტი) ემატება ქართული ენა A2 (15 კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა:  

• ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 11თვე;  

• არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 14 თვე; 

•  



№ ზოგადი მოდულები  - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა კრედიტი 

1.  ინფორმაციულიწიგნიერება 1 3 

2.  ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია 3 

3.  რაოდენობრივიწიგნიერება 2 

4.  მეწარმეობა 1 2 

5.  სამოქალაქო განათლება 3 

6.  უცხოური ენა 4 

ჯამი: 17 

№  საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა 7 

2 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 6 

3 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები 7 

4 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 7 

5 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 4 

ჯამი: 31 

პროფესიული მოდულები 

№ ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა კრედიტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა- ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 1 

2.  პრაქტიკული პროექტი -ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 6 

3.  დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 
6 

ჯამი: 13 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების აღწერა- სწავლის შედეგები 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: 

1. ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალურიკომპიუტერი; 

2. დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; 

3. დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი; 

4. დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; 

5. უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; 

6. განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები; 

7. გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი; 

8. გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი; 



9. შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები; 

10. მოახდინოს აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება და აღმოფხვრას გაუმართაობა.  
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - კერამიკული ნაკეთობის დამზადება/Making 

Ceramic ware 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კერამიკული ნაკეთობის დამზადებაში / Basic Vocational Qualification in Ceramics 

 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კერამიკული ნაკეთობის დამზადების მიმართულებით უზრუნველყოს 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.  

 

4. დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

კერამიკული ნაკეთობის დამზადებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს კერამიკული ნაწარმის 

სპეციალისტის პოზიციაზე კერამიკულ ქარხანაში, კერამიკულ საწარმოში, კერამიკულ სახელოსნოში. პირს ასევე აქვს საშუალება დასაქმდეს 

თვითდასაქმების ფორმით საკუთარ სახელოსნოსა ან საამქროში. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კერამიკული ნაკეთობის დამზადებაში  მოიცავს 3 ზოგად მოდულს ჯამური 9 კრედიტის რაოდენობით, 

13 პროფესიულ მოდულს ჯამური 67 კრედიტის რაოდენობით. კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 76  კრედიტი. 

ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 76 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა 

უნდა დააგროვოს ჯამურად 91 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2- 15 კრედიტი  

• პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის - 14 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის - 16.5 თვე 

ზოგადი მოდულები 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. მეწარმეობა 1 2 
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2. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3. უცხოური ენა 4 

სულ 9 

 

 

პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. აკადემიური ხატვა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნებისთვის 3 

2. კერამიკის ტექნოლოგიის საფუძვლები 9 

3. კერამიკული ნაკეთობის დამზადება სამეთუნეო და ხელით 

ამოშენების ხერხით 

10 

4. კერამიკული ნაკეთობის დეკორირება  10 

5. კერამიკული ნაწარმის სამოდელო- სადამყალიბებლო საქმიანობა 9 

6 კერამიკული ნაწარმის ტირაჟირება ჩამოსხმის და დაწნეხვის წესით 5 

7. ხაზვა 3 

8. წყლის საღებავებით აკადემიური ფერწერა დეკორატიულ-

გამოყენებითი ხელოვნებისთვის 

3 

9. ძერწვა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნებისთვის 3 

10. კომპოზიციის და სპეცკომპოზიციის საფუძვლები დეკორატიულ-

გამოყენებითი ხელოვნებისთვის 

3 

11.  რასტრული და ვექტორული გამოსახულებების დამუშავება 4 

12. გაცნობითი პრაქტიკა კერამიკაში 2 

13. პრაქტიკული პროექტი კერამიკაში 3 

სულ 67 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. დაამზადოს კერამიკული ნაკეთობა სამეთუნეო ხერხით 

2. დაამზადოს კერამიკული ნაკეთობაა მოშენების ხერხით 

3. დაამზადოს კერამიკული ნაკეთობა ჩამოსხმის წესით 

4. მოახდინოს კერამიკული ნაკეთობის დაყალიბება დაწნეხვის წესით 
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5. შეასრულოს კერამიკული ნაწარმის სამოდელო-სადამყალიბებლო საქმიანობა 

6. დაგეგმოს და მართოს კერამიკის წარმოების ტექნიკური-ტექნოლოგიური პროცესი 

7. მოახდინოს კერამიკული ნაკეთობის დეკორირება 

8. გადაჭრას სახვითი/ვიზუალური ამოცანები პროფესიის ფარგლებში. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  კომპიუტერული ქსელი და 

სისტემები/ComputerNetworkandSystems 

 

2. მისანიჭებელიკვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

 

საშუალოპროფესიული კვალიფიკაცია კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში / SecondaryVocationalQualificationinComputerNetworkandSystems 

 

3. მიზანი:  

 

• კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიულიპროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული 

სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე ზომის ქსელების 

ორგანიზებისა და გამართვის, ბაზისური სერვერული სერვისების ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი 

ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად 

აუცილებელ ნაბიჯებს. 

4. დაშვების წინაპირობები:  

 

• სრულიზოგადიგანათლება;პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

• საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგების შემთხვევაში; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  

• კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელსშეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ 

სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციის ტექნოლოგიები, 

მცირე და საშუალო ზომის საოფისე ქსელებში კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ტექნიკოსად, რომლის მოვალეობებშიც შედის 

კომპიუტერული სისტემების აპარატურულ-პროგრამული და ქსელური სერვისების გამართვა-ადმინისტრირება.  

 

6. სტრუქტურა და მოდულები:  

 

კომპიუტერული ქსელის და სისტემებისპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამასრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის მოიცავს3 ზოგად 

მოდულს ჯამურად 10 კრედიტისრაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამურად 31 კრედიტის რაოდენობით  და 11 კომპიუტერული 

ქსელისა და სისტემების მოდულსჯამურად 49 კრედიტი რაოდენობით. კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებშისაშუალო პროფესიული 

კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პროფესიულმასტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად90 კრედიტი. ხოლო  არაქართულენოვანმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 120 კრედიტი, რომელთაგან90კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 

მოდული ( ჯამურად30 კრედიტი) 

კომპიუტერული ქსელის და სისტემების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამასაბაზო ზოგადი განათლება მქონე პირის შემთხვევაში მოიცავს 7 

ზოგად მოდულს ჯამურად 68 კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამურად 31 კრედიტის რაოდენობით და 11 
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კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების მოდულს ჯამურად 49 კრედიტის რაოდენობით. საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის 

ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 148 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 178 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 მოდული 

(ჯამურად 30 კრედიტი) 

პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში - 36 თვე 

➢ ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე   - 16.5 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებულის სასწავლო გეგმის  შემთხვევაში - 41.5 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 22 თვე 

 

*არ გაითვალისწინება ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები  

№ ზოგადი მოდულები - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები  კრედი

ტი 

1.  ინფორმაციულიწიგნიერება 1 3 

2.  მეწარმეობა 2 * 2 

3.  უცხოური ენა 5 

ჯამი: 10 

№ ზოგადიმოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში კრედი

ტი 

1 კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

2 მათემატიკური წიგნიერება 14 

3 მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

4 მეწარმეობა 4 

5 მოქალაქეობა 10 

 ჯამი 60 

 საერთო პროფესიულიმოდულები კრედი

ტი 

1 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა 7 

2 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 6 

3 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები 7 

4 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 7 

5 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 4 

ჯამი: 31 
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№ კომპიუტერული ქსელი და სისტემები  
კრედი

ტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 1 

2.  პრაქტიკული პროექტი - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 6 

3.  დარგობრივი ინგლისური ენა - კომპიუტერული ქსელიდა სისტემები 6 

4.  Windows სერვერულ ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა 4 

5.  
Windows სერვერული ოპერაციული სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური გამართვა 5 

6.  
Linux ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა 5 

7.  Linuxსერვერული ოპერაციული სისტემის ბაზისური გამართვა 6 

8.  
კომპიუტერული ქსელის სტრუქტურა და აგების პრინციპები 5 

9.  კომპიუტერული ქსელის დამისამართება 3 

10.  ბაზისური ქსელურისერვისებისგამართვა 3 

11.  ბაზისურიკომუტაციადამარშუტიზაციაკომპიუტერულქსელებში 5 

ჯამი 49 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

 

კურსდამთავრებულსშეუძლია: 

 

სწავლისშედეგები საშუალოპროფესიულიკვალიფიკაციისკომპიუტერული ქსელისა და სისტემების მიმართულებით 

 

1. სერვერულიინფრასტრუქტურისგამართვისთვის საჭირო პროცედურების აღწერა; 

2. Windows და Linuxსერვერული ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;  

3. ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (DirectoryService) ბაზისური ადმინისტრირება;  

4. ქსელური მისამართების მართვის სისტემის (DHCP) ბაზისური ადმინისტრირება;  

5. დომეინური სახელების სერვერის (DNS) ბაზისური ადმინისტრირება;  

6. ფაილური და ბეჭვდის სერვერის ბაზისური მართვა; 

7. სერვერის  ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის ბაზისური გამართვა. 

8. Linux-ის საინსტალაციო პაკეტების მართვა;  

9. Linux-სა და UNIX-ს ოპერაციული სისტემების ბრძანებების გამოყენება;  

10. Linux-ის ფაილური სისტემის მართვა;  

11. კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის ბაზისური გამართვა; 
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12. სტატიკური მარშრუტის კონფიგურირება;  

13. დინამიური მარშრუტიზაციის  ბაზისური კონფიგურირება;  

14. კომუტატორის ბაზისური კონფიგურირება;  

15. ვირტუალური ლოკალური ქსელის ბაზისური კონფიგურირება. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე-კულინარიის ხელოვნება /Cooking  

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში/BasicVocational Qualification in Cooking  

 
3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადოს საკვები პროდუქტების 

კულინარიის სპეციალისტები. 

 

4. დაშვების  წინაპირობები: საბაზო განათლება, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

• კულინარიის ხელოვნების საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდესნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, 

რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას უკეთებენ და ამზადებენ საკვებს შემდეგ 

პოზიციებზე: სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი, მზარეულები, სამზარეულოში დამხმარეები. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 80 კრედიტი. 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაშიმისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 80 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 95 კრედიტი, 

რომელთაგან 80კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 (15კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 14.5თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 17 თვე; 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს  „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. „გაცნობითი 

პრაქტიკის“ მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, 

ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების შესახებ. პრაქტიკული პროექტი  განსაზღვრავს ინტეგრირებული 

დავალების ტიპს, რომლის შესრულებისას პროფესიული სტუდენტი სპეციალიზაციისთვის საჭირო უნარებს დაადასტურებს.   
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№ ზოგადი მოდულები კრედიტი 

1.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2.  უცხოური ენა 4  
ჯამი: 7 

№ საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - სასტუმრო, რესტორანი და კვება  2 

2.  ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი 4 

3.  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 2 

4.  ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები 2 

5.  სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა 4 

6.  კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის  2 

   7. გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

ჯამი: 18 

№ პროფესიული მოდულები -კულინარიის ხელოვნება  კრედიტი 

1.  საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია 4 

2.  კულინარული ხელოვნების ისტორია 2 

3.  მარაგების კონტროლი 2 

4.  კერძების მომზადების ტექნოლოგია 7 

5.  ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება 9 

6.  ქართული  სამზარეულოს საუზმეული 5 

7.  საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება 9 

8.  საკონდიტრო (კულინარული) მინი  ნაწარმის მომზადება 3 

9.  სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულოს ტექნოლოგიები (კულინარიის 

ხელოვნებისათვის) 

4 

10.  კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში 4 

11.  პრაქტიკული პროექტი -კულინარიის ხელოვნება / მზარეული    6 
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ჯამი: 55 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. განახორციელოს  საკვები პროდუქტებისა და ნედლეულის პირველადი და მექანიკური დამუშავება 

2. განახორციელოს ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავება 

3. მოამზადოს მარტივი კერძები 

4. მოამზადოს ქართული სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები 

5. მოამზადოს საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები 

6. განსაზღვროს კერძის მოსამზადებლად საჭირო ნედლეულის რაოდენობა 

7. განახორციელოს პროდუქტისა და დამხმარე მასალების შეკვეთა და მიღება-განთავსება 

8. აღრიცხოს ვადაგასულიდაგაფუჭებულიპროდუქტი. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - მებაღეობა /Horticulture 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია მებაღეობაში/SecondaryVocationalQualificationinHorticulture 

 

3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მებაღეობის სფეროსთვის მოამზადოს  კონკურენტუნარიანი კადრები. 

 

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. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

მებაღეობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულის  დასაქმების სფეროებია -   ბოტანიკური ბაღი, ქალაქის გამწვანებისა 

და კეთილმოწყობის სამსახური, პარკები, სკვერები, დეკორატიული მცენარეების სანერგე მეურნეობები, დახურული გრუნტისა და სასათბურე 

მეურნეობა, სამშენებლო კომპანია. 

დასაქმების პოზიციები: 

• მებაღე 

• ლანდშაფტის მებაღე 

• ბაღის მომვლელი 

• გაზონის მთიბავი 

• სანერგეს მეურნეობის დამხმარე 

• მებაღეობის კონცენტრაციის გავლის შედეგად პირის დასაქმების შესაძლებლობებია- მებაღეობა, ბაღის მოწყობის სპეციალისტი. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

        მებაღეობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის მოიცავს 4 ზოგად მოდულს ჯამურად 

12 კრედიტის რაოდენობით, 8 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამურად 23 კრედიტის რაოდენობით და 9 კონცენტრაცია „მებაღეობის“ მოდულს 

ჯამურად 50 კრედიტის რაოდენობით. მებაღეობაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პროფესიულმა 
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სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 85 კრედიტი. ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 115 

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

        მებაღეობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  საბაზო ზოგადი განათლების მქონე პირის შემთხვევაში მოიცავს 7 ზოგად მოდულს 

ჯამურად 67 კრედიტის რაოდენობით, 8 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამურად 23 კრედიტის რაოდენობით და 9 კონცენტრაცია „მებაღეობის“ 

მოდულს ჯამურად 50 კრედიტის რაოდენობით. მებაღეობაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 140 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 

170 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 მოდული (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 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 21 თვე 

 

*არ გაითვალისწინება ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2.  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია * 3 

3.  მეწარმეობა 2 * 2 

4.  უცხოური ენა 4 

სულ 12 

ზოგადი მოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

2 მათემატიკური წიგნიერება 14 

3 მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

4 მეწარმეობა 4 

5 მოქალაქეობა 10 
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                                                                                             სულ 60 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მებაღეობა 2 

2.  მცენარეთა სისტემატიკა 2 

3.  დეკორატიული მცენარეები  10 

4.  ბაღში ჩასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებები 2 

5.  დეკორატიულ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების იდენტიფიცირება 2 

6.  ნიადაგების იდენტიფიცირება 1 

7.  საქართველოს ფლორა 2 

8.  გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ 23  

კონცენტრაცია „მებაღეობის“მოდულები 

1.  ნიადაგი და მისი მომზადება   5 

2.  ბაღის  მოვლა 7 

3.  დეკორატიულ მცენარეთა გამრავლება 6 

4.  მცენარეთა სხვლა-ფორმირება 6 

5.  მცენარეთა დაცვა 3 

6.  გაზონის მოწყობა  და მოვლა 3 

7.  ბაღის  საინჟინრო ელემენტების მოწყობა 7 

8.  ბაღის მხატვრული  ელემენტების  მოწყობა 7 

9.  პრაქტიკული პროექტი მებაღეობაში- კონკრეტული ტერიტორიისთვის პროექტის მიხედვით ბაღის მოწყობა 6 

სულ 50 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 „მებაღეობის“ კონცენტრაცია: 
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1. დაამუშაოს ნიადაგი 

2. დარგოს და მოუაროს მცენარეებს ღია და დახურულ გრუნტში 

3. უზრუნველყოს დეკორატიული მცენარეების გენერაციული, ვეგეტატიური და ქსენოვეგეტატიური გზით გამრავლება 

4. უზრუნველყოს დეკორატიული ხეების, ხეხილის, დეკორატიული ბუჩქების, კენკროვანი ბუჩქების, ხვიარა მცენარეების, ვარდების სხვლა-

ფორმირება 

5. მოაწყოს გაზონი,  სარწყავი სისტემა, წყლის სარკეები, ბილიკი, კიბე, მოედანი 

6. დაგეგმოს და განახორციელოსბაღის სხვადასხვა  მხატვრული  ელემენტებით  (ყვავილნარი, ალპინარიუმი, როკარიუმი) მოწყობა. 
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2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია მევენახეობა და მეღვინეობაში/Higher 

Vocational Qualification in Viticulture and Winemaking 

 

3. მიზანი   

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური მევენახე-მეღვინე, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს 

ხარისხის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. კურსდამთავრებული შეძლებს სანერგეში, ვენახში, 

მარანში/მეღვინეობის ქარხანაში მუშაობას - ვენახის გაშენებასა და მოვლას, ყურძნის მოსავლის აღებასა და გადამუშავებას, 

ღვინის მოვლის ტექნოლოგიურ პროცესებში მონაწილეობას -  შესაბამისი ტექნოლოგიური რუქებისა და  პროცესების 

მიხედვით, აგროტექნოლოგიური ნორმების დაცვით. სამწლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ მევენახე-მეღვინე  

აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული ცოდნითა და უნარებით, გაეცნობა სფეროს ღირებულებებსა და 

ეთიკურ ნორმებს. 

 
4. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

მევენახეობა და მეღვინეობაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საშუალო დონის მენეჯერად 

მევენახეობის მეურნეობაში, ღვინის საწარმოებში, მარანში, ფერმერულ მეურნეობაში,  საკონსულტაციო/საინფორმაციო  ცენტრებში, კომპანიებში  

კონსულტანტად, ასევე შეუძლია მართოს საკუთარი საოჯახო კომპანია,იმუშაოს საშუალო დონის მენეჯმენტის დონეზე ნებისმიერ სახელწიფო 

და კერძო  კომპანიაში, რომლის საქმიანობა მევენახეობასა და მეღვინეობას შეეხება. 

6. სტრუქტურა და მოდულები  

მევენახეობა და მეღვინეობაში უმაღლესი პროფესიულ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 88 კრედიტი.  

პროგრამაგანსაზღვრავსქართულენოვანისტუდენტებისათვისჯამურად 88კრედიტს,  16 სასწავლოთვე;  

არაქართულენოვანისტუდენტებისათვისჯამურად 118კრედიტს 21.5სასწავლოთვე 

         დუალურად განხორციელების შემთხვევაში ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  36 თვე 

         დუალურად განხორციელების შემთხვევაში არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  41.5 თვე 

 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდებაქართულ და ინგლისურ ენაზე - მევენახეობა - მეღვინეობა/Viticulture - 
Winemaking 
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ზოგადი მოდულები პროფესიული მოდულები არჩევითი 

მოდული/მოდულები 

დასახელება კრედიტ

ი 

დასახელება კრედიტ

ი 

დასახელება კრედიტ

ი 

ინფორმაციუ

ლი 

წიგნიერება 2 

3 გაცნობითი პრაქტიკა- მევენახე-მეღვინისათვის 1 

ღვინის 

ტურიზმის 

საფუძვლებ

ი 

3 

მეწარმეობა 3 3 პრაქტიკული პროექტი-მევენახე-მეღვინისათვის 5   

უცხოური ენა 5 მევენახეობის ბიოლოგიურ-სამეურნეო საფუძვლები 4   

  ნიადაგი და ნიადაგის მოვლა 5   

  ვაზის მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლა 3   

  საწარმოს  მართვა   6   

  ვენახის გაშენება და მოვლა 6   

  ვაზის კვება 2   

  

სხვადასხვაჯიშისვაზისნერგისწარმოებადავენახისშევსებაახალინარგა

ვებით 5   
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ვენახისადამარნისტექნიკისმართვა,  

ტექნიკურიმომსახურებადაშენახვა 4   

  მოსავლის აღება და სასაქონლო დამუშავება 3 
 

 

  ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია 6   

  
ღვინის დამუშავების  ქიმიური და   მიკრობიოლოგიური  

საფუძვლები 
3   

  ღვინის მოვლა 4   

  
ღვინის ხარისხის შემოწმება, სარეალიზაციოდ მომზადება და 

რეალიზაცია 
6   

  ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა 4   

  ყურძნისეული წარმოშობის  სხვა პროდუქტების დამზადება 5   

  ღვინის დეგუსტაცია 2   

სულ 11 სულ 74 სულ 3 

 

 

7. სწავლის შედეგებიპროფესიული სპეციალიზაციის/სპეციალიზაციების გათვალისწინებით 

პროგრამისდასრულებისშემდეგპირსშეუძლია: 

• სავენახენაკვეთისმომზადებადავენახისგაშენება; 

• ახალშენიდამსხმოიარევენახისმოვლა; 

• ვენახისმავნებლებსადადაავადებებთანბრძოლის, ასევევაზისკვებაშიპრობლემებისაღმოფხვრისღონისძიებებისგატარება; 

• სტრესულიფაქტორებისსაწინააღმდეგოღონისძიებებისგატარება; 

• სარწყავ-სადრენაჟოსისტემებისექსპლუატაციადამოვლა; 

• ყურძნისმოსავლისაღებადასასაქონლოდამუშავება; 

• მეღვინეობისტექნოლოგიურპროცესებშიმონაწილეობა; 
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• ტექნოლოგიურისქემისმიხედვითღვინისდამუშავება, ჩამოსასხმელიხაზისმომზადება, ღვინისჩამოსხმაშიმონაწილეობა, 

პროდუქციისდასაწყობება, პროდუქციისრეკლამადაგაყიდვა; 

• ღვინისმოვლისტექნოლოგიურისქემებისკონტროლიდამართვა; 

• საშუალოზომისსაწარმოსმართვა, დაგეგმვა, ფინანსურიდამატერიალურირესურსებისმართვა. 

 



 

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

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში / Basic Vocational Qualification in Beekeeping 

  

3. მიზანი 

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

აღზრდა 

 

4. დაშვების წინაპირობები 

 

საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების შესაძლებლობები  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ორგანიზაციებში მეფუტკრეობის მიმართულებით, აგრეთვე 

შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული და მართავდეს საკუთარ მეურნეობას.  

6. სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მეფუტკრეობაში 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 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის 

კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა - სოფლის მეურნეობა 2 

2 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

4 უცხოური ენა 4 



 

5 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

6 სურსათის უვნებლობა 2 

7 სამოქალაქო განათლება 3 

 ჯამი 18 

 

 

 

№ პროფესიული მოდულები კრედიტი ფერმერ

ობა 

მეფრინვე

ლეობა 

მეხილე

ობა 

მემცენარეო

ბა 

მებოსტნეობ

ა 

მევენახეო

ბა 

მეფუტკრ

ეობა 

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 



 

 

 

1. სეზონურად მოუაროს და შეინახოს ფუტკარი; 

2. მართოს ფუტკრის მავნებელი დაავადებები; 

3. დაამზადოს ფუტკრის სკა; 

4. მიიღოს ფუტკრის პროდუქტები - დინდგელი, ცვილი, ყვავილის მტვერი, რძე, შხამი; 

5. უზრუნველყოს ფუტკრის პროდუქტების მიღება- რეალიზაცია. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - მომინანქრება/ Enamelling 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მომინანქრებაში / Basic Vocational Qualification in Enamelling 

 

3. მიზანი:  

 

     პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს მომინანქრების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, შემდეგი  კვალიფიკაციის 

მიმართულებით: მომინანქრება. 

 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება,  

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  

 

მომინანქრებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს მემინანქრედ.  

პირს ასევე აქვს საშუალება დასაქმდეს თვითდასაქმების ფორმით. 

 

კარიერული ზრდის თვალსაზრისით, კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია კანონით გათვალისწინებული წესების დაცვით  

უმაღლესი განათლების სისტემაში საიუველირო ხელოვნებისმიმართულებით.  

 

6. სტრუქტურა და მოდულები: 

მომინანქრებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 62 კრედიტი. 

ხოლო არაქართულენოვანმა სტუდენტმა (ქართული ენა A2 მოდული (15 კრედიტი)) უნდა დააგროვოს - 77 კრედიტი.   

პროგრამის ხანგრძლივობა: 

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 11.5თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 14 თვე 

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 3 
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6 უცხოური ენა    4 

სულ  17 

 პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  საიუველირო საქმის გაცნობითი პრაქტიკა 3 

2.  საიუველირო საქმის მასალათმცოდნეობა 3 

3.  აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები 4 

4.  ხაზვა - ქვის, ხის და ლითონის მხატვრული დამუშავებისათვის 3 

5.  საიუველირო ხელოვნების ისტორიის საწყისები 1 

6.  
სამუშაოს ორგანიზება საიუველირო საქმეში 2 

სულ  16 

 

„მომინანქრების“ პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  პრაქტიკული პროექტი მემინანქრეობაში 5 

2.  ტიხრული მინანქრის ნაკეთობათა დამზადება  15 

3.  მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება     8 

4.  ძველი ქართული ტიხრული მინანქრის შესრულების ტექნიკა 1 

სულ  29 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის აღწერა - სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

• შექმნას ნაკეთობის მომინანქრების ესკიზი 

• შეარჩიოს  ნაკეთობისთვის საჭირო მასალები 

• შეარჩიოს  საჭირო ინსტრუმენტები და იარაღები 

• შეასრულოს ტიხრული მინანქრის ტექნიკით სასუვენირო, საიუველირო და სხვა სახის  ნაკეთობა 

• გამოიყენოს მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკა ნაკეთობათა  დამზადებისას 

• განახორციელოს მინანქრის ნაკეთობის შესრულებაზე  დავალების/დაკვეთის მიღება-გაფორმება, კალკულაცია 

• დაგეგმოს და და განახორციელოს ნაკეთობის რეალიზაციაზე ორიენტირებული ღონისძიებები. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის 

შეკეთება/Repair of the undercarriage of a car 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში / Basic Vocational Qualification in Vehicle Repair  

 

3. მიზანი:  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს პირი რომელიც შეძლებს  სატრანსპორტო სფეროში მსუბუქი ავტომობილების 

დაიგნოსტირებას, სავალი ნაწილის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, მოდერნიზებასა  და  შეკეთებას.   

 

4. დაშვების წინაპირობები: 

• საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში - საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები:    

 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის 

ტექნიკოსად, ძრავას მექანიკოსად (საავტომობილო ტრანსპორტი), ძრავას მექანიკოსად (აგრარული ტექნიკა), ავტოსერვისის მექანიკოსად, 

ელექტრიკოსად, სავალი ნაწილის მექანიკოსად, დიაგნოსტიკოსად. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 61  კრედიტი. ქართულენოვანმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 61 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 

76 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2- 15 კრედიტი  

პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის - 11 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის - 14 თვე 

 

 

ზოგადი მოდულები  

მოდულის დასახელება კრედიტი 

მეწარმეობა 1  2 

ინფორმაციული წიგნიერება  1 3 

რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია  3 

სამოქალაქო განათლება 3 

უცხოური ენა 4 



 

2 
 

ჯამი: 17 

 

 

საერთო პროფესიული მოდულები 

მოდულის დასახელება კრედიტი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაცია 2 

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 3 

ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები 4 

დამკვეთთან ურთიერთობა 2 

საზეინკლო საქმის საფუძვლები 4 

გაცნობითი პრაქტიკა - ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  

სერვისები 

2 

ჯამი: 17 

 

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთება - პროფესიული  მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ტრანსმისიის კლასიფიკაცია 2 

2 დაკიდების სისტემის საჭით მართვის და სამუხრუჭე სისტემის კლასიფიკაცია 3 

3 ტექნიკური უცხო  ენა და სიმბოლოები 2 

4 შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია 3 

 ჯამი: 10 

კონცენტრაცია - სავალი ნაწილის შეკეთება  - მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის სერვისი 3 

2 გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება 2 

3 დაკიდების სისტემის სერვისი 4 

4 საჭით   მართვის  მექანიზმის და გამაძლიერებელი სისტემების სერვისი 3 

5 წამყვანი ხიდები და ამძრავები 3 

 ჯამი: 15 

 

 

არჩევითი    მოდული 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საგზაო მოძრაობის წესები 2 

 ჯამი 2 
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7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

საერთო სწავლის შედეგები: 

1. მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე სისტემების, ტრანსმისიის და შიგა წვის 

ძრავების კლასიფიცირება 

2. შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები 

3. დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები 

4. ჩაატაროს  ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები 

5. წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა  და გარემოს დაცვითი წესების გათვალისწინებით 

6. წარმართოს  დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია. 

 

სწავლის შედეგები  მსუბუქი  ავტომობილის  შეკეთების  მიმართულებით: 

   

1. მოახდინოს დაკიდების, სჭით მართვის, სამუხრუჭე  სისტემის კლასიფიკაცია 

2. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ-სქემები და პრინციპული სქემები 

3. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების,   გადაცემათა კოლოფების,   წამყვანი ხიდების და მათი ამძრავების    კლასიფიკაცია მუშაობის 

პრინციპის მიხედვით 

4. მოახდინოს  შიგაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია აგებულების,  ცილინდრების განლაგების, საწვავის  ტიპების  და  ჰაერის მიწოდების სისტემის  

მიხედვით.  

 

სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „სავალი ნაწილის შეკეთება“ : 
1. განახორციელოს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის, დაკიდების სისტემის, საჭით მართვის სისტემების, წამყვანი ხიდებისა და ამძრავების 

სერვისი 

2. მოხსნას და დააყენოს გადაცემათა კოლოფი. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე მხატვრული ქსოვილები/Artistic Fabrics 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მხატვრულ ქსოვაში/ Basic Vocational Qualification in Artistic Knitting 

3. მიზანი 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის  

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება შემდეგი მიმართულებით: მხატვრული ქსოვა. 

 

4. დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების შესაძლებლობები 

 

მხატვრული ქსოვის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნართის მღებავად, ხალიჩის მქსოველად, ფარდაგის 

მქსოველად, გობელენის მქსოველად, ტრიკოტაჟული ნაწარმის მქსოველად. პირს შეუძლია დასაქმდეს როგორც მსხვილ, საშუალო, ისე მცირე 

საწარმოში, სამხატვრო სალონებში დარგის სპეციალისტად. ასევე შეუძლია დააფუძნოს სახელოსნო-სტუდია და იმუშაოს კერძო შეკვეთებზე. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მხატვრულ ქსოვაში  მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 76  კრედიტი. 

 

კვალიფიკაცია მხატვრულ ქსოვაში მისანიჭებლად ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 76 კრედიტი, 

ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 91 კრედიტი, რომელთაგან 76 კრედიტს ემატება ქართული 

ენა A2 (15კრედიტი).   

 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა:  

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 14 თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 16,5 თვე; 

 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 
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3 მეწარმეობა 1 2 

4 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

5 სამოქალაქო განათლება 3 

6 უცხოური ენა 4 

7 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ  19 

საერთო პროფესიული მოდულები 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მხატვრული ქსოვილები 2 

2.  აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები 4 

3.  საფეიქრო მასალათმცოდნეობის საწყისები 2 

4.  საფეიქრო მასალის ღებვა 4 

5.  ქსოვილის მხატვრული მოხატვა (ბატიკა, შიბორი, დაჩითვა) 8 

      სულ  20 

 

მხატვრული ქსოვის პროფესიული მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. ფარდაგის ქსოვა  2 6 

2. ხალიჩის ქსოვა 2 7 

3. გობელენის ქსოვა 2 7 

4. ყაისნაღითა და ჩხირებით ქსოვა 2 7 

5. მხატვრული ტრიკოტაჟის ქსოვა 2 5 

6. 
პრაქტიკული პროექტი - მხატვრული ნაქსოვის შესრულება 

 
5 

სულ  37 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგები მხატვრული ქსოვის მიმართულებით 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
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• შექმნას ესკიზი; 

• მოქსოვოს ფარდაგი; 

• მოქსოვოს ხალიჩა; 

• მოქსოვოს გობელენი; 

• მოქსოვოს ყაისნაღით; 

• მოქსოვოს ჩხირებით; 

• მოქსოვოს მხატვრული ტრიკოტაჟის ნაწარმი. 

 



 

1 
 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საოფისე საქმე / Office Work  

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / SecondaryVocationalQualificationin Office Work 

 

3. მიზანი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც შეძლებს 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას.  

  

4. დაშვების წინაპირობა  

სრული ზოგადი განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის 

მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების 

ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.  

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 59  კრედიტი. ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 59 

კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 89 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების 

კრედიტებს ემატება მოდულის ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 ჯამურად 30 კრედიტი  

პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის - 11 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის - 16 თვე 

 

 

საოფისე საქმე  

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია  3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება  2 
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4 უცხოური ენა 5 

5 მეწარმეობა 2  2 

სულ: 15 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 წერილობით ტექსტთან მუშაობა 5 

სულ: 5 

პროფესიული მოდულები - საოფისე საქმე 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა-საოფისე საქმე 1 

2 დოკუმენტების რეკვიზიტებისა და ბლანკების გაფორმება 2,5 

3 კორესპონდენციის ორგანიზება 2,5 

4 საინფორმაციო-საცნობარო დოკუმენტების წარმოება 2,5 

5 ნორმატიული აქტების გამოყენება  2 

6 მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება  3 

7 დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება 5 

8 ადმინისტრაციული ასისტირება 5 

9 საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება  1,5 

10 საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა 2 

11 საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა   1 

12 საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა  3 

13 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის წარმოება 4 

14 საწარმოო პრაქტიკა- საოფისე საქმე 4 

სულ: 39 

 

7. სწავლის შედეგები 

        კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები 

2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში 

3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე 

4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები 

5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა 

6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას 

7. უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის. 
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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე:  სატყეო საქმე / Forestry 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე-- საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში  /Secondary 

VocationalQualification in Forestry 

 

3. მიზანი 

პროგრამის მიზანია მომზადდეს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტი, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და 

უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში სატყეო სამეურნეო ღონისძიებებს, მათ შორის: ხე-ტყის დამზადებას, ტყის აღდგენის ღონისძიებებს (თესლის 

შეგროვება, თესვა, დარგვა, სანერგის მოწყობა და სხვა).  განახორციელებს ხე-ტყის დახარისხებას, უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო წესების 

დაცვასა და მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას. 

 

4. დაშვების წინაპირობა 

• სრული ზოგადი განათლება 

• საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგების შემთხვევაში 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

სატყეო საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მენახშირედ, ტყის მჭრელად, ხე-ტყის დამამზადებლად, 

მეტყევედ, ხის მჭრელად, ხე-ტყის კრეისერად, ტყის მუშად სახელმწიფო სტრუქტურაში, ასევე, წვრილ, საშუალო და მსხვილ ბიზნეს ორგანიზაციაში 

(ლიცენზიის მფლობელები). 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

• სატყეო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს - სრული ზოგადი განათლების მქონე პირის შემთხვევაში 

5 ზოგად მოდულს ჯამური 15კრედიტის რაოდენობით, 9 პროფესიულ  მოდულს ჯამური 33 კრედიტის რაოდენობით. კვალიფიკაციის მისაღებად 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 48 კრედიტი. ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 48 კრედიტი, არაქართულენოვანმა 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 78 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება ქართული ენა A2 და 

ქართული ენა B1 (ჯამურად 30 კრედიტი) 

• სატყეო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს - საბაზო ზოგადი განათლება მქონე პირის შემთხვევაში 

7 ზოგად მოდულს ჯამური 68კრედიტის რაოდენობით, 9 პროფესიულ  მოდულს ჯამური 33კრედიტის რაოდენობით. კვალიფიკაციის მისაღებად 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 101 კრედიტი. ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 101 კრედიტი, 

არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 131 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება 

ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 (ჯამურად 30 კრედიტი) 
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• პროგრამის ხანგრძლივობა 

➢ ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში - 36 თვე 

➢ ქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე   - 9 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებულის სასწავლო გეგმის  შემთხვევაში - 41.5 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 14 თვე 

 

*არ ითვალისწინება ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

ზოგადიმოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია * 3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება * 2 

4 მეწარმეობა 2 * 2 

5 უცხოური ენა 5 

სულ 15 

 

ზოგადიმოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

2 მათემატიკური წიგნიერება 14 

3 მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

4 მეწარმეობა 4 

5 მოქალაქეობა 10 

სულ 60 

პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
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1 გაცნობითი პრაქტიკა -სატყეო საქმე 1 

2 ტყის ძირითადი მერქნიანი სახეობები 3 

3 პირველადი გადაუდებელი დახმარება - სატყეო საქმე 2 

4 ხე-ტყისდამზადება 6 

5 ტყის მერქნიან სახეობათა თესლების წარმოება 5 

6 ტყის აღდგენა-გაშენება 7 

7 ტყის დაცვა ხანძრებისა და მავნებლებისაგან 2 

8 ტყისარამერქნულირესურსითსარგებლობა 2 

9 საწარმოო პრაქტიკა - სატყეო საქმე 5 

სულ 33 

 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციისშესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 

1. სატყეო სამუშაოს ჩატარებისთვის ლოკაციის მომზადება; 

2. მერქნული რესურსით სარგებლობა; 

3. ხე-ტყის დამზადება და დახარისხება; 

4. დამზადებულიხე-ტყისტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; 

5. ტყის მერქნიან სახეობათა თესლების წარმოება; 

6. ტყის აღდგენის ღონისძიებების გატარება; 

7. ტყის დაცვა ხანძრებისა და მავნებლებისაგან; 

8. ტყის არამერქნული რესურსის დამზადება. 
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1. პროგრამის სახელწოდება -  ქვის სამუშაოების წარმოება 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში / Basic Vocational Qualification in Building Construction Structures 

 

3. მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის „ქვის სამუშაოების წარმოება“ მიზანია მშენებლობის სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი 

კადრების მომზადება.  

 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

„სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და სამრეწველო 

შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენ-

ებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან (მონოლითური, ანაკრები და ქვის კონსტრუქციები; გადახურვები) ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. 

მას სამუშაოების შესრულება მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს:  მონოლითური 

კონსტრუქციების (საძირკველი, როსტვერკი, კედელი, სვეტი, გადახურვის ფილა და ა.შ.) მომწყობი; ანაკრები კონსტრუქციების (საძირკველი, 

სვეტი, ფილა, რიგელი, კოჭი და ა.შ.)  მემონტაჟე; ქვის (ხელოვნური, ბუნებრივი) კონსტრუქციების მომწყობი; სამუშაო რგოლის უფროსი; 

ბრიგადის უფროსი; რბილი რულონური გადახურვების მომწყობი; პროფილირებული და ფურცლოვანი თუნუქის სახურავის მომწყობი; 

მეტალოპლასტმასის, ხისა და ალუმინის კარ-ფანჯრების დამამზადებელი-მემონტაჟე. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

სამშენებლო კონსტრუქციების  მოწყობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის, „ქვის სამუშაოების წარმოების“ 

კონცენტრაციის გავლის შემთხვევაში პირმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 59 კრედიტი. სამშენებლო კონსტრუქციების  მოწყობაში საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 59 კრედიტი, ხოლო  

არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 74 კრედიტი, რომელთაგან 59 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 

(15კრედიტი).   

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა:  

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 11თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 13,5 თვე; 
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№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. 1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2. 2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

3. 4 სამოქალაქო  განათლება 3 

4. 5 მეწარმეობა 1 2 

5. 6 უცხოური ენა  4 

6. 7 გარემოსდაცვითისაფუძვლები 2 

ჯამი: 19 

 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა  1 

2 მშენებლობის საფუძვლები  1 

3 სამშენებლო ნახაზების კითხვა  3 

ჯამი: 5 

 

 

 

 

 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ყორე და ყორებეტონის კედლის მოწყობა  7 

2 კერამიკული აგურით კედლის/ტიხრების წყობის სამუშაოები  5 

3 სწორი ფორმის ბუნებრივი და ხელოვნური ქვის წყობა 5 

4 ზღუდარების, თაღებისა და კამარების მოწყობა   8 

5 ქვის კედლის მოპირკეთების სამუშაოები   7 

6 ქვის კონსტრუქციების წყობის აღდგენა  3 

ჯამი: 35 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის - სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  
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1. მოაწყოს ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით კედლები და  კონსტრუქციული ელემენტები (ზღუდარები, თაღები, კამარები) 

2. შეაკეთოს ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით კედლები და  კონსტრუქციული ელემენტები (ზღუდარები, თაღები, კამარები) 

3. აღადგინოს საძირკვლები 

4. მოაწყოს საძირკვლები 

5. მოაწყოს ყორე და ყორებეტონის კედლები უსაფრთხოების ნორმების დაცვით 

6. განახორციელოს ფასადის ბუნებრივი და ხელოვნური ქვით მოპირკეთების სამუშაოები 

7. აღადგინოს კედლებისა და ქვის კონსტრუქციების წყობა, დაზიანებული ფრაგმენტები, ბზარები 

8. გაწმინდოს კედლებისა და ქვის კონსტრუქციების წყობა, დაზიანებული ფრაგმენტები, ბზარები 

9. შეასრულოს საიზოლაციო სამუშაოები ქვის სამუშაოების წარმოებისას. 

 

 



 
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  შედუღება/Welding 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში / Secondary Vocational Qualification in Welding 

 

3. მიზანი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება. 

 

4. დაშვების წინაპირობები  

 

• სრული ზოგადი განათლება 

• საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგების შემთხვევაში 

• „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა. 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

შედუღების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ პროფესიებზე როგორიცაა - შემდუღებლები და 

აირმჭრელები, რომლებიც ადუღებენ და ჭრიან ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა გამაცხელებელი 

საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის ორგანიზაციებსა და სფეროში. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

• საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში მოიცავს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის  2 ზოგად მოდულს ჯამური 7 

კრედიტის რაოდენობით. 9 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 40 

კრედიტის რაოდენობით. შედუღებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პირმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 79 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 109 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი 

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

 

• საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაშიმოიცავს - საბაზო ზოგადი განათლება მქონე პირის შემთხვევაში 6 ზოგად მოდულს 

ჯამური 65 კრედიტის ოდენობით, 9 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 

40 კრედიტის რაოდენობით. შედუღებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა პირმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 137 კრედიტი, არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 167 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   - 14 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებულის სასწავლო გეგმის  შემთხვევაში - 41.5 თვე 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 19.5 თვე 

 

 

*არ გაითვალისწინება ისეთ სასწავლო გეგმაში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

№ საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის  - ზოგადი მოდულები ( ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის 

შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში) 

კრედიტი 

1 მეწარმეობა 2 * 2 

2 უცხოური ენა 5 

ჯამი: 7 

ზოგადიმოდულები - ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების შემთხვევაში 

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

მათემატიკური წიგნიერება 14 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

მეწარმეობა 4 

მოქალაქეობა 10 

ჯამი: 60 

№ საერთო პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე   4 

2 შედუღების მასალები და მათი მახასიათებლები 4 

3 დარგობრივი კომუნიკაცია 4 

4 ლითონის თერმული დამუშავება 4 

5 შესადუღებელი მასალების ტექნიკური მონაცემების გამოყენება-დოკუმენტირება 4 

6 შედუღების პროცესის მასალების მომზადება 4 

7 ლითონების შედუღება ინერტული (MIG) და აქტიური (MAG) აირის გარემოში 4 

8 შედუღება ვოლფრამის (TIG) ელექტროდით ინერტულ აირში 2 

9 მშრალი შედუღება 2 

ჯამი: 32 

№ საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის  - პროფესიული მოდულები კრედიტი 

1 შედუღების ტექნოლოგიები 4 

2 მასალები და მეტალურგიული პროცესები  4 

3 ხარისხის უზრუნველყოფა შედუღებაში 4 

4 შედუღების პროცესის დაგეგმვა 4 

5 კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება შედუღებაში 4 



 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისისწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

სწავლის შედეგები საშუალო  პროფესიული კვალიფიკაციის შედუღების მიმართულებით 

 

1. შეადუღოს ლითონის ნაწილები აირისსანთურით,  ელექტრორკალით,  თერმულინაერთებითანსხვამეთოდებით 

2. გამოიყენოს სარჩილავი ტყვიის შემცველი ნაკეთობების (მილების, ზედაპირების და სხვა) შესაკეთებლად 

3. შეაერთოს ლითონის ნაწილები მყარი კომპონენტით 

4. დაჭრას ლითონი აირის სანთურის ან ელექტრორკალის გამოყენებით 

5. შეაერთოს ლითონის ნაწილები   ხელის სარჩილავით, რბილი კომპონენტით 

6. შეარჩიოს თერმული  მომზადების,  მორგების,  შედუღების პროცესის რეჟიმი მასალის არასასურველი დეფორმაციის,   გადახურების,   

გადაგრეხვის,   შეკუმშვის, გაფართოების  აცილების  მიზნით 

7. დაადგინოს დეფექტები და წუნები 

8. შეამოწმოს შესრულებულისამუშაოებისსიზუსტესპეციფიკაციით დადგენილნორმებთანშესაბამისობაზე 

9. უზრუნველყოს შედუღების პროცესების ხარისხიხი 

10. გამოიყენოს კომპიუტერული ტექნოლოგიები შედუღების პროცესების სამართავად 

11. გამოიყენოს და გადასცეს ტექნიკური ინფორმაცია 

12. დაგეგმოს შედუღების პროცესი. 

 

6 შედუღების პროექტის მომზადება 4 

7 შედუღების ხარისხის შედეგები 4 

8 ლითონის კონსტრუქციების დამზადება 4 

9 მასალების დაჭრა შედუღებაში 4 

10 ტექნიკური ინფორმაციის გამოყენება და გადაცემა 2 

11 საფრთხეების შეფასება შედუღებაში 2 

ჯამი: 40 
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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 

 

3. მიზანი 

 

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

წარმოებისთვის შრომის ბაზარიუზრუნველყოფილ იქნას  კონკურენტუნარიანი 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) 
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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 

➢ არაქართულენოვანთათვის ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის გარეშე - 21 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 
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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 

 

 

  

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 

 

 

7. სწავლის შედეგები 
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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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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ხის მხატვრული დამუშავება / WoodArtistic 

Processing 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები:  

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში / Basic Vocational Qualification in  Wood Artistic Processing 

3. მიზანი:  

 პროგრამის მიზანია, ხისმხატვრული დამუშავების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.  

 პროგრამის საფუძველზე მომზადდება კადრები შემდეგი კვალიფიკაციების მიმართულებით: 1. ხის მხატვრული დამუშავება. 

 ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ხის მხატვრული დამუშავების 

კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი, 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. 

4. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები:საბაზო განათლება 

 

5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

 

ხის მხატვრულ 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. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები: 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა პროფესიულმა 

სტუდენტმა  უნდა დააგროვოს 86 კრედიტი, ხოლო  არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 101 კრედიტი, 

რომელთაგან 86 კრედიტს ემატება ქართული ენა A2 (15 კრედიტი) 

სწავლება-სწავლების ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 15.5თვე;  

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 18.5 თვე; 
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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 3 

6 უცხოური ენა 4 

სულ  17 

საერთო პროფესიულიმოდულები 

№ 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 

სულ  16 

 

ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიულიმოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. 
მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან 

ნაკეთობებისდამზადებისტექნოლოგიები 
8 

2. 
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული 

დამუშავებისა და ავეჯის  კონსტრუირებისათვის 
6 

3. ხეზე მხატვრული კვეთა 6 

4. მოზაიკურიტექნოლოგიითნიმუშისდამზადება 4 

5. 
ხისმხატვრულიდამუშავებარიცხვით 

პროგრამულიმართვისჩარხებისგამოყენებით 
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 
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სულ  46 

 

ხის მხატვრული დამუშავების არჩევითი მოდული  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. ხის კარ-ფანჯრებისა და კიბის დამზადება 7 

სულ:  7 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების აღწერა - სწავლის შედეგები: 

 

სწავლის შედეგები ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულებით  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

• შექმნას კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით  ხის ნაკეთობათა ესკიზი/ნახაზი; 

• დაამუშავოს მერქანი და მერქნული მასალა; 

• ააწყოს და მოაპირკეთოს ხის ნაკეთობები; 

• განახორციელოს მარტივი და რთული მხატვრული კვეთა ხეში; 

• განახორციელოს კომპიუტერული დანადგარების გამოყენებით ხის მხატვრული დამუშავება; 

• დაამზადოს ხის მხატვრული ნიმუში მოზაიკური ტექნოლოგიით; 

• შექმნას ხის წნული ნაკეთობები;  

• განახორციელოს ხის ნაკეთობების შეკეთება. 

 

 

 


