
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

გვირაბგამყვანი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

გვირაბგამყვანის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის გვირაბგამყვანი, რომელსაც შეუძლია:  გარკვეული 
დამოუკიდებლობით  შეასრულოს გვირაბის გაყვანის ძირითადი და დამხმარე ოპერაციები და აიღოს 
პასუხისმგებლობა ამ სამუშაოების შესრულების ხარისხზე. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება  -  აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა,  აცნობიერებს გართულებული ამოცანების   
შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 

     შეუძლია: სამუშაო ადგილას გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს წინასწარ განსაზღვრული 
დავალებები: ქანების მანქანური მონგრევა სანგრევში, დროებითი და მუდმივი სამაგრი კონსტრუქციების 
დამონტაჟება, საგამყვანო კომბაინის, დამტვირთავი მანქანისა და საბურღი მანქანის მართვა, ამფეთქებლის 
ხელმძღვანელობით შპურების ბურღვა, დამუხტვა, მოტენვა და ასაფეთქებელი ქსელის მოწყობა  გვირაბის 
გაყვანის ტექნიკის, ტექნოლოგიისა და ქანების აფეთქების ძირითადი მეთოდების, ინსტრუქციების და 
მასალების გამოყენებით. იცნობს გვირაბების გარემომცველ ქანთა მასივების თვისებებს, სამთო გვირაბების 
გაყვანისათვის დამახასიათებელ ძირითად პრინციპებსა და ზოგად კონცეფციებს, აცნობიერებს სასარ-
გებლო წიაღისეულის გახსნა-მომზადებისათვის საჭირო სამთო გვირაბების თავისებურებებს და 
გვირაბების გაყვანისთვის საჭირო ძირითად პროცესებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის 
დამახასიათებელი უნარების ფართო  სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 
მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. 

   შეუძლია გვირაბების გაყვანა-გამაგრების პროცესში გამოიყენოს დამტკიცებული ინსტრუქციები და 
წესები; პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში გააკეთოს ამ პრობლემის იდენტიფიცირება და მოახდინოს 
ადეკვატური რეაგირება ხელმძღვანელის მითითებების გათვალისწინებით. შეუძლია: პრაქტიკაში 



გამოიყენოს გვირაბმშენებლობის სპეციფიკისათვის  დამახასიათებელი ცოდნა და უნარების ფართო 
სპექტრი; ხელმძღვანელის დავალებით დამოუკიდებლად შეასრულოს ქანების მონგრევისა და გვირაბების 
გაყვანა-გამაგრების ოპერაციები, როგორც ერთგვაროვან, ასევე არაერთგვაროვან ქანთა მასივებში მათი 
მშენებლობის დროს; პროექტის საფუძველზე შეაფასოს გარემომცველი ქანთა მასივები და გვირაბების 
გაყვანასთან დაკავშირებული დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და 
მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.  

დასკვნის უნარი - შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში  წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 

      შეუძლია განსხვავებულ სამთო-ტექნიკურ სამუშაო სიტუაციებში პრობლემების   წამოჭრის 
შემთხვევაში ისარგებლოს არსებული ინსტრუქციებით და წესებით, შეაფასოს მოსალოდნელი შედეგები, 
გააკეთოს ანალიზი და მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება. 

კომუნიკაციის უნარი -  შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული 
გამოყენება.  

     შეუძლია: გვირაბის გაყვანის ტექნოლოგიისა და აფეთქების საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაცია თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებთან ინფორმაციის გაცვლის, ასევე ტექნიკური 
საკითხებისა და პრობლემების მოგვარების მიზნით; განსახორციელებელი სამუშაოს წერილობითი 
მითითებების, ხელსაწყოებისა და მასალების აღწერილობების გაგება; მარტივი საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებით საჭირო ინფორმაციის მოძიება მისთვის საინტერესო 
ტექნოლოგიური პროცესის შესახებ; შეუძლია სპეციალურ ლიტერატურაში საჭირო ინფორმაციის 
მოძიების გზით შეიძინოს ზოგიერთი ახალი პროფესიული პრაქტიკული ცოდნა და უნარი. აქვს უნარი, 
რეგულარულად შეადგინოს საწარმოო ანგარიშები; შეუძლია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლო-
გიების საშუალებით მოიძიოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია ტექნოლოგიური პროცესების უკეთ 
განსახორციელებლად; იყენებს უცხო ენას მომხმარებელთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას. 

სწავლის უნარი - შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე 
პასუხისმგებლობის აღება.   

        შეუძლია გვირაბგაყვანის   სხვადასხვა ტექნოლოგიის საფუძვლების ათვისება და ახალი   
ტექნოლოგიებისა და მეთოდების სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა. 

ღირებულებები - განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.  

        პასუხისმგებლობით ეკიდება გვირაბების საგამყვანო ოპერაციების შესრულებას ხარისხიანად და 
პროექტის სრული დაცვით; გათავისებული აქვს გვირაბმშენებლობის  პროცესში გარემოს უსაფრთხოების 
დაცვის აუცილებლობა.  შეუძლია: სამუშაო ადგილას გარკვეული დამოუკიდებლობით  შეასრულოს 
წინასწარ განსაზღვრული დავალებები. 

შეფასების წესი 



 

 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

 

• (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F)- ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 
დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასებადაუშვებელია.  

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  

შეფასების ფორმა: 

 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 /r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 
სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4 



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

ელმავლის მემანქანე 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ელმავლისმემანქანის მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის საშახტო ელმავლის მემანქანე, რომელსაც  შეუძლია 
ელმავლის მართვა, საკონტროლო-საზომი აპარატურის ჩვენების  და გზის პროფილის მიხედვით სწორად 
შეაფასოს და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს ელმავლის მუშაობის რეჟიმი; მონაწილეობა მიიღოს 
შემადგენლობის დატვირთვაში და დაცლაში;  აღმოფხვრას მუშაობის პროცესში გაჩენილი მცირე 
უწესივრობები; ადამიანის დენით დაშავების შემთხვევაში აღმოუჩინოს პირველადი დახმარება.  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,  პრინციპების, 
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების  ცოდნა, აცნობიერებს გართუ-ლებული ამოცანების  
შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 
        იცნობს ელმავლებშიგამოყე-ნებულ ძრავებს, ცვლადი დენის გამართლებას, მართვისა და დაცვის 
აპარატურას, იცის საშახტო  ტრანსპორტის სრული სქემა, იცის ელმავლის მოწყობილობა, სავალი  ნაწილი, 
ჩასაბმელი მოწყობილობა, წამყვანი ლილვების ამძრავი,  სამუხრუჭო სისტემა, გაცნობიერებული აქვს რა 
ადგილი უკავია საელმავლო წევას საერთო საშახტო ტექნოლოგიებში. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  - შეუძლია  გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის 
დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს  დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 
მიდგომა. 

         შეუძლია დენის წყაროებისა და წინაღობების მიმდევრობით, პარალელური და კომბინირელი 
შეერთება; შეუძლია ელექტრული სიდიდეების გაზომვა, მართვის აპარატურით სარგებლობა. შეუძლია  
სამუხრუჭო სისტემის დარეგულირება; შეუძლია ადამიანის დენით  დაშავების შემთხვევაში პირველადი 
დახმარების აღმოჩენა; შეუძლია  ელმავლის მართვა. აქვს უნარი საკონტროლო-საზომი აპარატურის  
ჩვენების მიხედვით შეაფასოს და შეცვალოს ელმავლის მუშაობის რეჟიმები.   

დასკვნის  უნარი - შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციაში პრობლემის გადასაჭრელად ინფორმაციის 



ცნობილი წყაროებით  სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი.      

       ელმავლის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი  პრობლემების გადასაჭრელად შეუძლია 
პრობლემის სწორად გაანალიზება  და დასკვნის გამოტანა. 

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესისასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციაში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულ საინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული 
გამოყენება. 

      შეუძლია ელმავლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილ განსხვავებულ  

სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია. 

სწავლის უნარი - შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე 
პასუხისმგებლობის აღება   

       შეუძლია მესამე საფეხურის კვალიფიკაციისათვის საჭირო ცოდნის და ჩვევების სრულყოფილად 
ათვისება. 

ღირებულებები - განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.     

        მოქმედებს სამთოელთა ჩამოყალიბებული ტრადიციების შესაბამისად. ესმის ადამიანური 
ურთიერთობების მნიშვნელობა  ჯგუფური მუშაობისას. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს, 
უსაფრთხოების წესებს.  

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (FX) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასებადაუშვებელია.  



 

 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• ზეპირი გამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი  595 98 89 27 /r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 
სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

კალატოზი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

კალატოზის მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამისმიზანიამოამზადოს მესამე საფეხურისკალატოზი, რომელსაცშეუძლია დამოუკიდებლად შეასრულოს 
წინასწარ დაგეგმილი სამუშაოები ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით კედლების, ტიხრების და სხვა რთული 
კონსტრუქციებისასაგებად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 



ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს  სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და 
ზოგადი კონცეფციების  ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული  ამოცანების  შესასრულებლად  აუცილებელ  ნაბიჯებს;  
        აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი  ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა  და ზოგადი კონცეფციების  
ცოდნა: სამშენებლო საქმიანობა; სამშენებლო მასალები, შრომის და  ეკოლოგიური  უსაფრთხოება; შენობის ნაწილები და 
სამშენებლო ნახაზები; სამშენებლო სამუშაოებისათვის: სამშენებლო დუღაბები; ინსტრუმენტები,  მექანიზმები,  მოწყო-
ბილობები; დუღაბების   მომზადება; ქვის წყობა; აგურის წყობა; წყობა ყორე და ყორებეტონისაგან; სწორი ფორმის 
ხელოვნური  და  ბუნებრივი  ქვის წყობა; სარემონტო სამუშაოები; ქვის წყობის წარმოების ორგანიზაცია; ზღუდარების, 
თაღების, ჭების წყობა; კედლების  შემსუბუქებული წყობა;   საპირე წყობა და კედლების მოპირკეთება, კედლების  
დაარმატურება. ისტორიული  ნაგებობების  წყობის აღდგენა-რესტავრაცია; ხარისხის  კონტროლი. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი -        შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი 
უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების  შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს 
სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: ქვის წყობა; ჭრის 
წესები, წყობის ხერხები, გადაბმის სისტემები; აგურის წყობა, წყობა ყორე და ყორებეტონისაგან; ხელოვნური და 
ბუნებრივი  ქვის წყობა. წყობის  დაარმატურება. წყობის განაწიბურება, ნაკერების და ნაწიბურების  გამოყვანა; კედლების  
შემსუბუქებული  წყობა; ღიობების, ზღუდარების, თაღების და ჭების წყობა; დეკორატიული წყობა, არქიტექტურული  
დეტალების შესრულება; ქვის წყობის რემონტი და რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი. 
დასკვნის გაკეთების უნარი - შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 
კომუნიკაციის უნარი   - შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება. 
        შეუძლია მცირე სამუშაო რგოლის ხელმძღვანელობა. 
სწავლის უნარი - შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის 
აღება. 
ღირებულებები - განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 
ღირებულებების შესაბამისად. 
        გათავისებული  აქვს  პროფესიული  ღირებულებები,  იცავს  შრომის და  ეკოლოგიური  უსაფრთხოების  და  
საწარმოო  ჰიგიენის  წესებს  და  ნორმებს.  განსხვავებულ  სიტუაციებში  მოქმედებს  პროფესიული  საქმიანობისათვის  
დამახასიათებელი  ღირებულებების  შესაბამისად.    
შეფასების წესი 

დადებითიშეფასებადჩაითვალოს: 

• (A) – ფრიადი –მაქსიმალურიშეფასების  91 % დამეტი; 
• (B) – ძალიანკარგი –მაქსიმალურიშეფასების  81-90 % დამეტი; 
• (C) – კარგი – მაქსიმალურიშეფასების  71-80 % დამეტი; 
• (D) – დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების  61-70 % დამეტი; 
• (E) – საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების  51-60 % დამეტი; 

 

უარყოფითშეფასებადჩაითვალოს: 

• (FX) –  ვერჩააბარა –მაქსიმალურიშეფასების  41-50 %, რაცნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად 
მეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება; 

• (F) – ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების  40 % დანაკლები, რაცნიშნავს, 
რომპროფესიულისტუდენტისმიერჩატარებულისამუშაოარარისსაკმარისიდამასსაგანიახლიდანაქვსშესასწავლი. 

 



 

 

მაქსიმალურიშეფასება 100 ქულაა. 

 

პროფესიული სტუდენტისმიერმიღწეულისწავლისშედეგებისერთჯერადად – მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის 
საფუძველზე შეფასებადაუშვებელია. 

პროფესიულ სტუდენტს უფლებააქვს, უარყოფითიშეფასებისშემთხვევაში, გავიდესდამატებითგამოცდაზე  
(დასკვნითგამოცდაზე) არანაკლებ 10 დღეში. 

 

შეფასებისფორმა: 

• შუალედურიშეფასება 
• დასკვნითიშეფასება 

  

შეფასებისმეთოდი:  

 

• ტესტი; 
• ზეპირიგამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალურიპროექტი; 
• დაკვირვებადადემონსტრირება. 
 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 /r.cnobiladze@gtu.ge /საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო - ტექნოლოგიური 
ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

მღებავი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 



მღებავის მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამისმიზანიამოამზადოს მესამე საფეხურის მღებავი, რომელსაცშეუძლია ფასადების შესაღებად 
ზედაპირების მომზადება და შეღებვა, საშპალერო სამუშაოების შესრულება, სამუშაოების დასრულების 
შემდეგ მოპირკეთებული ზედაპირების ვიზუალური შემოწმება და ოპერაციული კონტროლის 
განხორციელება, შეღებვის ხარისხის მაჩვენებლების საშუალებით დეფექტების განსაზღვრა. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს  სფეროსათვის  დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 
პროცესებისა  და ზოგადი  კონცეფციების  ცოდნა, აცნობიერებს  გართულებული ამოცანების  
შესასრულებლად  აუცილებელ ნაბიჯებს; 

        იცის შემდეგი საკითხები: შრომის  უსაფრთხოების და ეკოლოგიის დაცვის წესები; შენობის   
ნაწილები და სამშენებლო ნახაზები;   სამღებრო და საშპალერო სამუშაოებისათვის საჭირო ძირითადი 
მასალები და  მათი  ფიზიკური, ქიმიური, მექანიკური  თვისებები; პიგმენტების  შერევისას  
ფერწარმოქმნის  და   სამღებრო შედგენილობის დამზადების წესები; სამღებრო სამუშაოების 
შესასრულებლად საჭირო ხელის   სამარჯვეებისა და  მექანიზებული   ხელსაწყოების სახეები, ექსპლუ-
ატაციის წესები; ლითონის ქვეშრეების დამუშავების ტექნოლოგია; კოროზიის სახეები და მათი  
აღმოფხვრის მეთოდები, ნებისმიერი ტიპის ლითონის ზედაპირის - თუთია, ალუმინი, სპილენძი და ა.შ. 
მომზადებისა და  საფარის დადების მეთოდები, არალითონური ქვეშრეების: ბათქაში, ბეტონი, ხე-ტყე, 
მერქანი, პლასტმასი და ა.შ. დამუშავების, დაზიანებების აღმოფხვრის და საფარის დატანის ტექნიკა. იცის  
მომიჯნავე   სპეციალობების  (სარესტავრაციო, დეკორატიული) ძირითადი პრინციპები; ზედაპირების 
დამუშავების, მომზადებისა და გაფორმების მეთოდები: ძველი   საღებავების  მოფხეკვის, მოხეხვის,  
დაგრუნტვის, შეფითხნვის, ლაქის მომზადებისა  და  დატანის შპალერის  ასაკრავად   ზედაპირების   
მომზადების, კედელსა და ჭერზე შპალერის გაკვრის  სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიები; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია  გამოიყენოს  სფეროს  სპეციფიკისათვ ის 
დამახასიათებელი უნარების  ფართო  სპექტრი, შეაფასოს  დავალებების  შესასრულებლად  სხვადასხვა  
მიდგომა, შეარჩიოს  და  მიუსადაგოს  სათანადო  მეთოდები, ინსტრუმენტები  და  მასალები.  

         შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: ძირითადი სამშენებლო მოწყობილობებისა 
და საზომი ინსტრუმენტების შერჩევა, გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში,  მათი  შეკეთება-დარეგუ-
ლირება; ხის,   შელესილი,  რკინაბეტონის, ლითონის და სხვა ზედაპირების მომზადება, შესაღებად; 
წყლიანი და უწყლო  საღებავების  შედგენილობის  მომზადება და შიდა ზედაპირების ხელის 
ინსტრუმენტებით და  მექანიზებული  წესით  შეღებვა;  ზედაპირების  ზეთოვანი, ემალის საღებავებით 
და  ლაქებით შეღებვა; ფასადების შესაღებად ზედაპირების მომზადება  და  შეღებვა; სამღებრო
 გამოყვანით სამუშაოების  შესრულება: პანელებისა და ფრიზების შეღებვა, ტრაფარეტით 



მოპირკეთება, ზედაპირის მოპირკეთება სატორსო ღრუბლებით, ლილვაკებით და შხეფით, ზედაპირების 
ფაქტურული  მოპირკეთება, მინების გამქრქალება; შეღებვის  ხარისხის მაჩვენებლების საშუალებით 
დეფექტების განსაზღვრა; საშპალერო სამუშაოების შესრულება: ბუბკოსა და წებოს მომზადება, 
ზედაპირების გაწებოვნება და მათზე ქაღალდის გაკვრა, შპალერის მომზადება დასაწებებლად, მათი 
კედელზე გაკვრა, ლინკრუსტისა და რეცხვადი შპალერების გაკვრა; სამღებრო სამუშაოების წარმოება 
სხვადასხვა    კლიმატურ პირობებში; სამღებრო  სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული  მასალების 
და ტექნოლოგიების გაუმჯობესების ხერხების, მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; სიმაღლეზე 
მუშაობისას შესაბამისი დამხმარე საშუალებების აღმართვა, მომზადება და გამოყენება; სამუშაოების დას-
რულების შემდეგ მოპირკეთებული ზედაპირების ვიზუალური შემოწმება და  ოპერაციული  
კონტროლის   განხორციელება. 

დასკვნის გაკეთების უნარი   - შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების 
გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 
        სამუშაო პროცესში ითვალისწინებს ტექნიკური მარეგულირებელი მექანიზმების, პროფესიული
 ინსტრუქციების და კანონების მოთხოვნებს. ადგილობრივი მოცემულობების  შემოწმების,  
აზომვების შედეგების,  ამინდისა  და  კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ახდენს სამოშაოს 
დაგეგმვას და შეფასებას. 

კომუნიკაციის უნარი  -         შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხო ენის 
პრაქტიკული გამოყენება.  

        შეუძლია ახალი  საინფორმაციო  ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება პროფესიასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციისა  და შრომითი კარიერის განვითარებისთვის  საჭირო 
ინფორმაციების შეგროვება, დამუშავება და დოკუმენტირება, მონაცემთა სისტემებით სარგებლობა, 
უცხოენოვანი პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენება პრაქტიკაში და კომუნიკაციის დამყარება 
სხვადასხვა დონეზე, როგორც მშობლიურ, ისე მის მიერ შესწავლილ უცხო ენაზე. 

სწავლის უნარი - შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე 
პასუხისმგებლობის აღება. საინფორმაციო პროფესიული ტერმინოლოგიის  და  პროფესიაში  არსებული  
სიახლეების  ათვისება  და  გამოყენება.    

ღირებულებები - განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.  შეუძლია შრომის უსაფრთხოების და საწარმოო 
ჰიგიენის დაცვა. იცავს გარემოს და აფასებს კოლეგების შრომას. აქვს პასუხისმგებლობა შესასრულებელი 
სამუშაოს ხარისხის მიმართ.     
შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვალოს: 

• (A) – ფრიადი –მაქსიმალური შეფასების  91 % და მეტი; 
• (B) – ძალიანკარგი –მაქსიმალურიშეფასების  81-90 % დამეტი; 
• (C) – კარგი – მაქსიმალური შეფასების  71-80 % და მეტი; 
• (D) – დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების  61-70 % დამეტი; 
• (E) – საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების  51-60 % და მეტი; 



 

 

 

 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვალოს: 

• (FX) –  ვერჩააბარა –მაქსიმალურიშეფასების  41-50 %, რაცნიშნავს, რომ პროფესიულ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 
მუშაობით დამატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება; 

• (F) – ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების  40 % და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

  

მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად – მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში, გავიდეს დამატებით 
გამოცდაზე  (დასკვნით გამოცდაზე) არანაკლებ 10 დღეში. 

შეფასების ფორმა: 

• შუალედურიშეფასება 
• დასკვნითიშეფასება 

  

შეფასებისმეთოდი:  

 

• ტესტი; 
• ზეპირიგამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალურიპროექტი; 
• დაკვირვებადადემონსტრირება. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიის სპეციალისტის (სპეციალისტის თანაშემწე)  მესამე 
საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც მოცემული სტანდარტის 
მიხედვით შეუძლია მყარი წიაღისეულის სპილენძი, მანგანუმი, ნახშირი, ბარიტი, ოქრო, ინერტული და 
სამშენებლო მასალების მამდიდრებელ ფაბრიკებში მოსამზადებელ და ძირითად ტექნოლოგიურ 
პროცესებში გამოყენებული აპარატურის მართვა და მიმდინარე რემონტებში მონაწილეობის მიღება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

        აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი  ფაქტების, 
პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, 
აცნობიერებს გართულებული ამოცანების  შესასრულებლად 
აუცილებელ ნაბიჯებს. 
        იცის წიაღისეულის გადამუშავება (გამდიდრება). იცნობს 
გამდიდრების ძირითად პროცესებს: ფლოტაცია, გრავიტაცია, 
მაგნიტური სეპარაცია; ტექნოლოგიური პროცესების 
მიმდინარეობის შეფერხების შემთხვევაში შეუძლია რეაგირება და 
ტექნიკური მიზეზით გამოწვეული დარღვევის აღმოფხვრა. 

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი 

        შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის 
დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს 
დავალებების შესასრულებლად 
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოსდა მიუსადაგოს სათანადო 
მეთოდები, 
ინსტრუმენტები და მასალები. 
        შეუძლია დავალების მიღებისას ცოდნის შესაბამისად 
აღმოფხვრას  



დარღვევები ტექნოლოგიურ პროცესში, გამოიყენოს სათანადო 
ინსტრუმენტები და მასალები დაზიანებული აპარატურის 
შეკეთებისათვის. 

დასკვნის გაკეთების 
უნარი 

        შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში  წამოქმნილი 
პრობლემების  

გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი  წყაროებით სარგებლობა, 

მათი შეფასება და ანალიზი. 

        შეუძლია წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიების 
შესწავლის შედეგად, ტექნოლოგიური პროცესებისას წამოჭრილი 
პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული 
წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 

კომუნიკაციის უნარი 

        შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია 
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ 
სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულ საინფორმაციო და  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის 
პრაქტიკული გამოყენება. 

      შეუძლია პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საინ-
ფორმაციო  ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორც მშობლიურ, 
ასევე უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი 

         შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების  ფარგლებში 
საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის   აღება. 

        შეუძლია განავრცოს მიღებული ცოდნა პრაქტიკულ 
საქმიანობაში და   პროფესიული გარემოდან აითვისოს ახალი 
უნარ-ჩვევები. 

ღირებულებები 

        განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს  პროფესიული 
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების  
შესაბამისად. 

        ტექნოლოგიურ აპარატურაზე (სამსხვრეველა, ცხრილები, 
საფლოტაციო  მანქანები; წისქვილები და სხვა) წარმოქმნილი 
არატიპიური სიტუაციებისას  მოქმედებს პროფესიული 
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი სპეციფიური  



მოთხოვნებისა და ღირებულებების შესაბამისად. 

 

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (ჩ) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

 

შეფასების მეთოდი: 

 

• ტესტი; 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 
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სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

სამთო ელექტრომექანიკოსი 
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მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო ელექტრომექანიკოსის (სამთო ელექტრომექანიკოს-თანაშემწის) მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ელექტრომექანიკოსი, რომელსაც შეუძლია 
ამწევი დანადგარებისა და ბაგირგზების გადამწოდებიდან მიღებული სიგნალებით შეაფასოს მათი 
მუშაობა;დაარეგულიროს მათი სამუხრუჭე სისტემა, ჩაატაროს ბაგირების დეფექტოსკოპია, აგრეთვე 
ელექტრული ნაწილის მოწესრიგება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარებისა დაელექტრული 
ქსელების მონტაჟი და ექსპლუატაცია. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

  აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპებ-
ის, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს 
გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 

   იცნობს ნახევრადგამტარულ ტექნიკასა და მაღაროს/საშახტო ტრანსპო-
რტს, როგორც ელექტრომექანიკური სისტემის ნაწილს. აცნობიერებს რა 
მნიშვნელობა აქვს ნახევარგამტარული ტექნიკის გამოყენებას სამთო საქ-
მეში, ტრანსპორტის გამართულ მუშაობას. იცნობს სამთო მანქანებს, 
წყალამოსაღვრელ, სავენტილატორო და საკომპრესორო დანადგარებს, 
აქვს საწყისი ცოდნა ელექტრული ამძრავის მუშაობის რეჟიმზე. გაცნობიე-
რებული აქვს ამ დანადგართა ადგილი სამთო საქმეში, იცის რა გავლენა 
აქვს ელექტრული ამძრავის სწორად შერჩევას ელექტრული ენერგიის 
ხარჯზე. 



ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

    შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნა-
რების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადა-
სხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუ-
მენტები და მასალები. 

     შეუძლია  სტაბილურ  სიტუაციაში  გარკვეული  
დამოუკიდებლობით და   სხვისი მეთვალყურეობით   შეასრულოს 
მარტივი სამონტაჟო სამუშაოები, გამოიყენოს საჭირო მასალები, 
მეთოდები და ინსტრუქციები. შეუძლია შეძენილი ცოდნა და უნარი 
გამოიყენოს გარკვეულ სიტუაციაში; შეაფასოს ელექტრომექანიკურ 
დანადგართა მდგომარეობა. ამოიცნოს ელამძრავის მუშაობის გადახრა 
ნორმალური რეჟიმიდან. 

დასკვნის უნარი     შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი   პრობლემების 
გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი 
შეფასება და ანალიზი. 

     შეუძლია      წარმოჩენილი      პრობლემის      გადასაჭრელად გამოიყენ-
ოს მიწოდებული  ინფორმაცია და  საჭირო    სამუშაოს    შესასრულებლ-
ად გარკვეული დამოუკიდებლობით გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები. 
სხვადასხვა ელექტრომექანიკური დანადგარების მონტაჟისა და  
ექსპლუატაციის დროს წარმოჩენილი პრობლემების გადასაჭრელად 
შეუძლია პრობლემის სწორად გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა. 

კომუნიკაციის 
უნარი 

     შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცის პროფესიასთან დაკავ-
შირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს 
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუ-
ნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის  პრაქტიკული გამოყენება. 

    პროფესიულ საკითხებზე შეუძლია ზეპირი და წერილობითი ურთიერ-
თობა, პროფესიული თვალსაზრისით საინფორმაციო და  საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენება. შეუძლია ელექტრომექანიკური დანადგარე-
ბის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილ განსხვავებულ 
სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია. 

სწავლის უნარი        შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში  საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება. 

        შეუძლია გარკვეული დამოუკიდებლობით შეისწავლოს ელექტრომე-
ქანიკურ  სისტემათამუშაობის რეჟიმები. უნარი შესწევს დამოუკიდებლად 
შეარჩიოს საინტერესო ობიექტები,მოახდინოს მათი საერთო აღწერა. 

ღირებულებები   განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. 

     აცნობიერებს პროფესიულ ღირებულებებს და მოქმედებს მათ შესაბა-
მისად. ესმის ურთიერთობების მნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობისას. 
იცავს ეთიკურ  და ჰიგიენურ, ასევე უსაფრთხოების ნორმებს. მოქმედებს 
სამთოელთა ტრადიციებისა და ჩამოყალიბებული ღირებულებების  შესა-
ბამისად. ესმის ადამიანური ურთიერთობების მნიშვნელობა ჯგუფური 
მუშაობისას. იცავს ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს, უსაფრთხოების წესებს. 

 



 

 

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (ჩ) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

 

შეფასების მეთოდი: 

 

• ტესტი; 
• ზეპირი გამოკითხვა;  
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 / r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 
სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4  



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ტექნიკის ექსპლუატაციის და რემონტის უსაფრთხოების სპეციალისტის (თანაშემწის)  მესამე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია. 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციის, რემონტისა და 
უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც  შეუძლია ინსტრუმენტების გამოყენება,  კერძოდ,  მტვრისა და 
მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის, ხმაურის დონის, ვიბრაციის, განათების და ტემპერატურის 
გაზომვა. უზრუნველყოს სამთო საწარმოებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოება;  პროფესიულ 
საქმიანობაში ხარვეზების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა;  დაშავებულთათვის პირველადი დახმარების 
აღმოჩენა.  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 
გაცნობიერება  

        აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი  ფაქტების, 
პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი  კონცეფციების ცოდნა, 
აცნობიერებს გართულებული ამოცანების  შესასრულებლად აუცილებელ 
ნაბიჯებს; 
        პროფესიული განათლების ამ საფეხურზე 
უსაფრთხოებისსპეციალისტს  
შესწავლილი აქვს სამუშაო პროცესის დაძაბულობა და სიმძიმე; 
სამრეწველო  
მტვერი, შხამები, მომწამლავი ნივთიერებები – თვისებები, ჰიგიენური 
შეფასება;  
საწარმოო გამოსხივებასთან უსაფრთხო მუშაობის საფუძვლები;  ელექტრო-
ტრავმების წარმოქმნის პირობები. სპეციალისტს შესწევს უნარი გარკვეულ 
საწარმოო უბანზე უხელმძღვანელოს  კონკრეტულ მარტივ სამუშაოებს, მას 
გააჩნია ცოდნა მტვრით, სამრეწველო  შხამებით, მომწამლავი 
ნივთიერებებით, აკუსტიკური რხევებით, ატმოსფერული  წნევით, 
სამრეწველო გამოსხივებებით გამოწვეული პროფესიული დაავადებების,  
მათი მიმდინარეობის, პროფილაქტიკური და პრევენციული 



ღონისძიებების შესახებ. 

 ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი 

        შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის  დამახასიათებელი 
უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად 
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, 
ინსტრუმენტები და  
მასალები. 
        სპეციალისტს შეუძლია გაზომოს ხმაურის და ვიბრაციის დონეები, 
შეამოწმოს დენგამტარი სადენების იზოლაცია, გაზომოს ჩამამიწებლის 
წინაღობა, ასევე სამუშაო ზონაში მტვრის, მავნე ნივთიერებების რაოდენობა 
და შეადაროს მათ ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციებს,სათავსებში 
გაზომოს და გამოთვალოს როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური 
განათება, სიკაშკაშე, სინათლის ნაკადი. სამუშაო ზონაში გაზომოს 
ტემპერატურა, სხვადასხვა მეთოდით გამოთვალოს ტენიანობა და სხვა 
მიკროკლიმატური პარამეტრები. 

დასკვნის გაკეთების 
უნარი  

        შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების 
გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი 
შეფასება და ანალიზი. 
        უსაფრთხოების სპეციალისტს მიღებული ცოდნით შეუძლია 
წარმოქმნილი  
პრობლემების შეფასება და სწორი დასკვნების გამოტანა. 

 კომუნიკაციის უნარი          შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად 
იყენებს  

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული 
გამოყენება. 

        უსაფრთხოების სპეციალისტს შეუძლია წერილობით და ზეპირი 
ფორმით  

წარმართოს ურთიერთობები, გამოიყენოს პროფესიული ცოდნა ერთ-ერთი  

უცხოური ენის გამოყენებით. 

სწავლის უნარი          შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება. 

        სპეციალისტს მესამე საფეხურის განათლების ფარგლებში შეუძლია 
შეისწავლოს  პროგრამით გათვალისწინებული დისციპლინები. შეუძლია 
სათანადო  დოკუმენტაციის კლასიფიცირება სამუშაოთა სახეობების 
მიხედვით. უნარი შესწევს  დამოუკიდებლად შეარჩიოს საინტერესო 



ინფორმაცია, მოახდინოს მათი  კლასიფიცირება. 

ღირებულებები          განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს  პროფესიული 
საქმიანობისათვის  
დამახასიათებელიღირებულებების შესაბამისად. 
        პრაქტიკულ სამუშაოებში და ავარიულ სიტუაციებში უსაფრთხოების 
სპეციალისტს შესწევს უნარი იმოქმედოს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. ესმის ადამიანური 
ურთიერთობებისმნიშვნელობა ჯგუფური მუშაობის პირობებში. იცავს 
ეთიკურ და ჰიგიენურ ნორმებს და გრძნობს პასუხისმგებლობას. იცავს 
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვით ნორმებს. 

 

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (ჩ) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

 

შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 / r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 



 

 

სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

სამთო ტექნიკოსი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

60 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამთო ტექნიკოსი, რომელსაც შეუძლია სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესების ავტომატური კონტროლისა და მართვის 
სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

     აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების,  პრინციპებ-
ის, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართუ-
ლებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 

      აქვს მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გამდიდრების ტექნოლოგიების 
ცოდნა. იცნობს კომპიუტერულ ტექნიკას და აცნობიერებს, რა მნიშვნელობა 
აქვს კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებას სამთო საქმეში. იცის მათი 
მუშაობის თავისებურებები და ავტომატური კონტროლისა და მართვის 
სისტემების მონტაჟი და ექსპლუატაცია. აცნობიერებს ავტომატიზაციის 
მნიშვნელობას ტექნოლოგიური  პროცესის ეფექტურად წარმართვაში. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

       შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის   დამახასიათებელი 
უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვა-
დასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუ-
მენტები და მასალები. 



      შეუძლია სტაბილურ სიტუაციაში გარკვეული  დამოუკიდებლობით, 
სხვისი მეთვალყურეობით შეასრულოს მარტივი სამონტაჟო სამუშაოები, 
გამოიყენოს საჭირო მასალები, მეთოდები და ინსტრუქციები.   შეუძლია 
შეძენილი ცოდნა და უნარი გამოიყენოს სხვადასხვა სიტუაციაში: შეაფასოს 
პროცესის მიმდინარეობა, მართვის სისტემის და მისი ელემენტების 
მდგომარეობა, მიიღოს მონაწილეობა მათ მონტაჟსა და გამართვაში, 
ამოიცნოს და აღმოფხვრას წარმოქმნილი ხარვეზი. 

დასკვნის უნარი      შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადა-
საჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება 
და ანალიზი. 

      შეუძლია წარმოქმნილი პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენოს მიწო-
დებული ინფორმაცია და საჭირო სამუშაოს შესასრულებლად. გარკვეული 
დამოუკიდებლობით გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები. შეუძლია მაღაროსა 
და მამდიდრებელ ფაბრიკაში ტექნოლოგიური დანადგარებისა და მათი 
ვტომატიზაციის სისტემების ექსპლუატაციისას გაჩენილი პრობლემების 
ესახებ ინფორმაციის სწორად გაანალიზება და დასკვნის გამოტანა. 

კომუნიკაციის 
უნარი 

      შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავ-
შირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს 
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნი-
კაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება. 

      შეუძლია ზეპირი და წერილობითი ურთიერთობა. საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაცია ავტომატიზაციის სისტემათა მონტაჟისა და ექსპლუატაციის 
დროს წარმოქმნილ განსხვავებულ სიტუაციებში. პროფესიულ საქმიანობას-
თან დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
ეფექტური გამოყენება. შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება 
პროფესიული თვალსაზრისით. 

სწავლის უნარი        შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება. 

       შეუძლია კვალიფიკაციის ამაღლებისა და საჭირო ცოდნის შეძენის მიზ-
ნით შემდგომ განათლებაზე პასუხისმგებლობის აღება. 

ღირებულებები        გათავისებული აქვს პროფესიული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი 
ღირებულებები და მოქმედებს მათ შესაბამისად. გაცნობიერებული აქვს სა-
მთოელებისათვის დამახასიათებელი პროფესიული და პიროვნული ღირე-
ბულებები, მოქმედებს მათ შესაბამისად. იცნობს უსაფრთხოების წესებს. 

 

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  



 

 

 

 

• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

 

 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

 

შეფასების მეთოდი: 

 

• ტესტი; 
დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 / r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 
სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4  



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

30 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის  
პროფესიული კვალიფიკაცია  

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს მესამე საფეხურის ქიმიური და კვების მრეწველობის  უსაფრთხოების სპეციალისტი, 
რომელსაც  შეუძლია ინსტრუმენტების გამოყენება,  კერძოდ,  მტვრისა და მავნე ნივთიერებების 
კონცენტრაციის, ხმაურის დონის, ვიბრაციის, განათების და ტემპერატურის გაზომვა. უზრუნველყოს 
ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოება;  პროფესიულ 
საქმიანობაში ხარვეზების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა;  დაშავებულთათვის პირველადი დახმარების 
აღმოჩენა.  

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და 
გაცნობიერება  

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

აუცილებელ ნაბიჯებს.  
     იცის ქიმიური და კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების, კვების 
მრეწველობის საწარმოებისათვის დამახასიათებელი მავნე და საშიში საწარმოო 
ფაქტორების, საწარმოო სანიტარიის და ჰიგიენის, ქიმიური და კვების 
მრეწველობის საწარმოებისათვის დამახასიათებელი პროფესიული დაავადებების 
და ტრავმების, უსაფრთხოების ტექნიკის ზოგადი ცნებები დებულებები. 
აცნობიერებს პროფესიულ საქმიანობიდან წარმოქმნილი საფრთხეების 
აღმოსაფხვრელად გადასადგმელ  ნაბიჯებს.       

 ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

      შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის  დამახასიათებელი უნარების 
ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, 
შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. 



     შეუძლია სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე გამოიყენოს ქიმიური და 
კვების მრეწველობის საწარმოო პროცესების უსაფრთხოების ნორმები, წესები, 
ინსტრუქციები, შეუძლია პროცესების საფრთხეების გამოვლენა და ცალკეული 
პარამეტრების კონტროლი. 

დასკვნის  უნარი შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 
შეუძლია წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად მეტი ინფორმაციით 
სარგებლობა, შრომის, ელექტრო, რადიაციული უსაფრთხოების წესების 
ადეკვატური აღქმა, მათი შეფასება და გაზომვა. 

 კომუნიკაციის 
უნარი  

        შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს 
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება. 

         ქიმიური და კვების მრეწველობის წარმოების უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებით შეუძლია სწრაფი და აუცილებელი კომუნიკაცია, იყენებს 
პროფესიულ საქმიანობასათან დაკავშირებით თანამედროვე და უახლეს 
ტექნოლოგიებს, შეუძლია ერთ-ერთი უცხოური ენის პრაქტიკაში გამოყენება. 

სწავლის უნარი          შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება. 

        შეუძლია მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით პროფესიული ინფორმაციის 
მოძიება. თვითგანვითარებაზე პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღება. 

ღირებულებები        განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. 

       საამქროში ავარიულ სიტუაციებში უსაფრთხოების სპეციალისტს შესწევს 
უნარი იმოქმედოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 
ღირებულებების შესაბამისად. იცავს ეთიკისა და მორალის წესებს. აქვს 
პასუხისმგებლობის გრძნობა საწარმოში მიმდინარე პროცესების უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად. გაცნობიერებული აქვს ისეთი პროფესიული ღირებულებები, 
როგორიცაა საამქროს ყველა სამუშაო უბანზე ტექნოლოგიური პროცესების 
უსაფრთხოება, გარემოს უსაფრთხოება, ადამიანის პროფესიული დაავადებებისა 
და ტრავმებისაგან დაცვა, ოპტიმალური საწარმოო პირობების უზრუნველყოფის 
აუცილებლობა. იგი პასუხისმგებელია საამქროს ყველა უბანზე მომუშავე 
მუშაკებისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნაზე. იგი მუდმივ 
კავშირშია სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების შეგირდებთან და ასისტენტებთან. 

 

შეფასების წესი 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
 



 

 

 

 

 

 

 

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
 

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

 მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 
 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  
შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება  
• დასკვნითი  შეფასება  

შეფასების მეთოდი: 

• ტესტი; 
• ზეპირი გამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

საკონტაქტო პირი - ლუცინდა  ჩხეიძე / 593 36 09 02  /  l.chkheidze@gtu.ge / საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, თბილისი, მ.კოსტავას ქ.  77,  III სასწავლო კორპუსი, ოთახი 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

შემდუღებელი 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

30 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შემდუღებლის მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის  შემდუღებელი, რომელსაც შეუძლია: გამოიყენოს შავი 
და ფერადი ლითონების ხელით და ნახევრადავტომატური რკალური შედუღება ქვედა ვერტიკალურ და 
ჭერულ მდებარეობაში, აირჩიოს მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები. დამოუკიდებლად 
შეასრულოს რთული კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება- აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების 
შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 

აქვს ელექტრორკალური ტექნოლოგიურ საფუძვლებზე  დამყარებული ზოგადი ცოდნა. დაუფლებულია 
ხელით და ნახევრადავტომატური რკალურ შედუღებას Qქვედა(0–600 )   ვერტიკალურ (60 –1200 )  და 
ჭერულ(120 –1800)   მდებარეობაში, ცოდნას მასალის გვარობის და სისქის მიხედვით შედუღების 
მეთოდისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევაში. დაუფლებულია საშემდუღებლო სამუშაოების 
უსაფრთხოების წესებს.    

   ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  - შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის 
დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების  შესასრულებლად  სხვადასხვა  
მიდგომა, შეარჩიოს    და    მიუსადაგოს    სათანადო    მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. 
შეუძლია გამოიყენოს შედუღების სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი. 
შეირჩიოს მასალათა დამუშავების მეთოდი, მოწყობილობა და რეჟიმის ძირითადი პარამეტრები. 
დამოუკიდებლად შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის კონსტრუქციებისა და მილსადენების შედუღება 

დასკვნის უნარი - შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. შეუძლია განსხვავებულ 



სიტუაციებში საშემდუღებლო სამუშაოებში წამოჭრილი უსაფრთხოების პრობლემების გადასაჭრელად 
ინფორმაციის არსებული წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება, ანალიზი და გადაწყვეტა. 

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული 
გამოყენება. შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია შედუღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება. 

სწავლის უნარი - შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე 
პასუხისმგებლობის აღება. შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა შემდგომ სწავლა–განათლებაზე; აითვისოს 
შედუღებისა და ჭრის თანამედროვე მეთოდები, დახვეწოს შესრულების ტექნიკა, გაიუმჯობესოს ჩვევები 
და აიმაღლოს კვალიფიკაცია. 

ღირებულებები - განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს შემდუღებლის 
პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. კერძოდ, სამუშაოს 
სირთულის ზრდასთან ერთად, მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდება მის შესრულებას, ითვალსისწინებს რა 
უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამო მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების უარყოფით 
შედეგებს; გააზრებული აქვს ის მძიმე ფიზიკური დატვირთვა, რასაც მოითხოვს მაღალი ხარისხით 
შესრულებული რთული საშემდუღებლო ოპერაციების წარმოება, აღიარებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს და 
ზრუნავს საკუთარი ჯანმრთელობისა და ფიზიკური კონდიციის შენარჩუნება-გაუმჯობესებაზე.მკაცრად 
იცავს უსარფთხოების წესებს. უვლის სამუშაო გარემოს 

შეფასების წესი 

სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  
• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  
(FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს   
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით   
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  
• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 
შესასწავლი. 

სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი 
გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია.  
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე 
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.  



 

 

 

შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება;  
• დასკვნითი შეფასება.  
შეფასების მეთოდი: 

• ტესტირება; 
საკონტაქტო პირი - რევაზ  ცნობილაძე / ტელეფონი595 98 89 27 /r.cnobiladze@gtu.ge / 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის 
სამთო - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ტყიბული, კ. ლომაძის ქ. 4  


