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პროგრამის მიზანი

მოამზადოს მეცხოველეობის ბაკალავრი, რომელსაც ექნება თეორიული და პრაქტიკული
ცოდნა ცხოველთა და ფრინველთა მოშენების, კვების, რეპროდუქციის საკითხებში. აგრეთვე
მეცხოველეობის პროდუქციის გადამუშავების ტექნოლოგიების, პროდუქციის წარმოებისა და
შესაბამისი პროცესების მართვის სფეროში.
მიღებული განათლების საფუძველზე კურსდამთავრებულები შეძლებენ სოფლის
მეურნეობის სფეროში არსებულ მეცხოველეობის თანამედროვე აგროტექნიკურ
კომპლექსებში მუშაობას.

პროგრამის აღწერა
პროგრამა შედგენილია ECTS სისტემით, 1 კრედიტი უდრის 27 საათს, რომელშიც იგულისხმება
როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი მუშაობის საათები. კრედიტების  განაწილება
წარმოდგენილია სასწავლო გეგმაში. პროგრამა გრძელდება 4 წელი (8 სემესტრი) და მოიცავს 240
კრედიტს (ECTS) (ძირითადი სასწავლო კურსები - 220 კრედიტი, აქედან 211 კრედიტი
სავალდებულო და 9 კრედიტი არჩევითი. თავისუფალი კომპონენტები 20 კრედიტი.
სასწავლო პროცესი (21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად: 15 კვირა სწავლება; ორი კვირა,
კერძოდ VII და XIV კვირა შუალედური გამოცდები . ესე იგი  სწავლება და ორი შუალედური
შეფასება ხორციელდება 17 კვირის განმავლიბაში (I-XVII კვირა) .
XVIII-დან XXI კვირის ჩათვლით ხორციელდება დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი)

ცოდნა და გაცნობიერება:
აქვს  მეცხოველეობის სფეროს ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხების მრავალმხრივი  თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა; აცნობიერებს პროფესიის შესაძლებლობებს:

 აცნობიერებს სიცოცხლის მრავალფეროვნებას;იცის, თუ როგორ გადაეცემა ინფორმაცია
ცოცხალი ორგანიზმების ერთი თაობიდან მეორეს.აცნობიერებს, თუ რა არის ბიოლოგიური
ევოლუცია.

 ქიმიის საფუძვლები; ქიმიური სიმბოლიკა, ნომენკლატურა და ტერმინოლოგია;ატომის და
მოლეკულის სტრუქტურა; მოლეკულების წონა, ჰიბრიდიზაცია, მოლეკულური ორბიტალები
და ნივთიერებები მრავალჯერადი ბმებით.აცნობიერებს რექციების სტოქიომეტრიას.ესმის, თუ
რა არის ენერგია, რეაქციის ენტალპია; ელექტრონული სტრუქტურა და მისი კავშირი
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ნივთიერების სხვა ელექტრონულ მახასიათებლებთან; ქიმიური ბმების ძირითადი
კონცეფციები. სტანდარტული ლაბორატორული პროცედურები.

 კლასიკური და თანამედროვე მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიური კვლევის მეთოდები
და მათი გამოყენება წარმოების, აგრარულ და ბუნების დაცვის სფეროების შემდგომი
განვითარებისთვის.

 რა როლი აქვს გენეტიკას ცხოველთა პოპულაციის გაუმჯობესებაში; გენეტიკის მატარებელი
არსების შესაძლებლობი; ინბრიდინგის გავლენა; გამრავლების მნიშვნელობა.

 თუ რა კავშირშია გენეტიკა, ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგია სხვა დარგებთან;იცის მენდელის
მემკვიდრეობითობის პრინციპები;აცნობიერებს მემკვიდრეობითობის ქრომოსომულ
საფუძვლებს;იცის გენური ინჟინერიის, გენომიკის და პროტეომიკის პროცესები;აცნობიერებს
თუ რას წარმოადგენს ევოლუციური გენეტიკა.

 თუ რას წარმოადგენენ ქიმიური სტრუქტურები. თუ რა კავშირია ორგანულ მოლეკულების
სტრუქტურასა და მათ თვისებებს შორის;ესმის მოლეკულების ურთიერთქმედებების
მნიშვნელობა ქიმიასა და ბიოქიმიაში.

 იცის და აცნობიერებს ორგანული ნივთიერებების მთავარი ჯგუფების ძირითად
თვისებებს.აქვს წარმოდგენა მეტაბოლიზმის მთავარი გზების შესახებ.

 ცხოველთა თითოეული ორგანოს ფუქციონირების მექანიზმი;ორგანიზმში თითოეული
ორგანოსა და სისტემის ურთიერთქმედება;ცოცხალ ორგანიზმზე მანიპულირება; ცალკეული
სისტემისა და მთლიანი ორგანიზმის მდგომარეობის პირველადი შეფასება.

 ანატომიის საგანი, მისი ამოცანები, მიზანი და ადგილი სხვა ბიოლოგიურ მეცნიერებებს შორის;
ანატომიის კავშირი ზოოტექნიკასთან. შინაურ ცხოველთა მოძრაობის ორგანოთა სისტემის
დაყოფა პასიურ და აქტიურ აპარატებად. შინაურ ძუძუმწოვართა და ფრინველთა ჩონჩხი;
ჩონჩხის კუნთების ზოგადი დახასიათება. კუნთების განვითარება. კუნთის, როგორც ორგანოს
აგებულება; კუნთების კლასიფიკაცია; კუნთის დამხმარე ორგანოები; თავისა და ტორსის
ფასციები და კუნთები;სუნთქვის, შარდის გამომყოფი და გამრავლების ორგანოების აგებულება;
სახეობრივი, ასაკობრივი და სქესობრივი განსხვავება;შიგნეულობის ორგანოთა სისტემის
მორფო-ფუნქციური დახასიათება.

 მათემატიკის საფუძვლები:წრფივი ალგებრის, ანალიზური გეომეტრიის, მათემატიკური
ანალიზისა და დიფერენციალური განტოლებების ძირითად ცნებები, განმარტებები,
დებულებები და  მეთოდები.

 სტატისტიკის საფუძვლები:მასიურ შემთხვევით მოვლენებზე დაკვირვებათა დამუშავების
საკითხების ცოდნა. აცნობიერებს შემთხვევით სიდიდეთა სისტემის განაწილების კანონის
სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე განსაზღვრის, ჰიპოთეზის დამაჯერებლობის
შემოწმების, განაწილების უცნობი პარამეტრების მონახვის ამოცანებს.

 ფულადი საშუალებები და გაყიდვები;მატერიალურ-საწარმოო მარაგები;ფინანსური
აღრიცხვის ციკლისა და კონტროლის ძირითადი პროცედურები;სააქციო კაპიტალი;მიმოქცევის
საშუალებები.

 სამრეწველო მეცხოველეობის პრინციპები:სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა ჯიშების
მოშენებისა და რეპროდუქციის მეთოდები;შინაურ ცხოველთა სასიცოცხლო ციკლი და
პროდუქციის წარმოების პრინციპები;ცხოველთა კვების, ხელოვნური განაყოფიერებისა და
ლაქტაციის საკითხები;ცხოველებისა და მეცხოველეობის პროდუქციის დისტრიბუციისა და
რეალიზაციის საკითხები.

 მეცხოველეობის დარგის ძირითადი საკითხები: მეცხოველეობა-როგორც სოფლის მეურნეობის
დარგი. ცხოველის მნიშვნელობა და მსოფლიო ეკონომიკა; მსოფლიო მეცხოველეობის
პროდუქციის ტენდეციები; ცხოველის როლი ადამიანის ცხოვრებაში და მის კვებაში;
მეცხოველეობის დიფერენცირება პროდუქტიულობის მიხედვით;

 ცხოველებთან მუშაობა:ცხოველთა აღწერა და კლასიფიცირება; ძირითადი პროცედურების
აღწერა; ძირითადი საკვები ინგრედიენტების განსაზღვრა; ქცევის, პირობების, ვადების
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განსაზღვრა, რომლებიც ტიპიურია რეპროდუქციული ციკლისთვის; გარემო პირობების
შეფასება, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს მოშინაურებულ ცხოველთა
ჯანმრთელობაზე; ცხოველთა რეპროდუქციული ციკლი.

 ცხოველთა საკვები და  კვება:ცხოველთა და ფრინველთა კვების ფართო ცოდნა, რომელიც
მოიცავს საკვების, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების, მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების
თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას.ცხოველებში საკვების მონელების
სისტემის ანატომია და ფიზიოლოგია;საკვების მონელების პროცესი; საკვების მონელების
პროცესში ფერმენტების  მოქმედება საზრდო ნივთიერებებზე; ცხოველის ორგანიზმში საკვების
მონელებაზე მომქმედი ფაქტორები.

 შინაურ ცხოველთა ქცევა და მოვლა-შენახვა:ცხოველთა ფიზიოლოგიური პროცესების
რეგულაციის მექანიზმები; ცხოველთა ადაპტაცია ცვალებად გარემო პირობებში; გარემოს
დაგეგმარება ცხოველის პოზიციიდან; კრიტერიუმებით რომელთა მიხედვიტაც უნდა
შევაფასოთ პროდუქტიულობა და ჯანმრთელობა; როდის ხდება ცხოველის დაძინება?
ევროკავშირისა და საქართველოს კანონმდებლობა; ცხოველთა და ფრინველთა ქცევა–
სადღეღამისო, რეპროდუქციული, დედობრივი, ადრეული და პრენატალური, თვითმოვლის,
სოციალური და მტაცებლური ქცევა.

 შინაურ ცხოველთა ზრდისა და განვითარების თეორიული ასპექტები;ინტაქტური ცხოველის
ზრდა  და ზრდის დიაგრამები ; ძვალი, კუნთი და ცხიმი; ალომეტრიული ზრდა.

 ცხოველთა რეპროდუქციის სფერო, რომელიც მოიცავს სანაშენო მოზარდის სწორი
გამოზრდის, საუკეთესო მწარმოებლის შერჩევის, სპერმის აღების, განზავების, გაყინვის
ტექნოლოგიებს და თავის დროზე ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების გააზრებას.

 ცხოველთა დაავადებები და მათი დიაგნოსტიკის მეთოდები.
 საკვები პროდუქტების ხასიათი და იდენტიფიცირება; მიღება და მოვლა; გაცხელება და

გაცივება;ხილისა დაბოსტნეულის დამზადება და შენახვა;კონსერვირება;ცხიმებისა და ზეთების
ფუნქციები;ცილების ქიმია;ხორცი;ცხოველებისა და ფრინველების ხორცის შემადგენლობა და
სტრუქტურა;თევზი, ზღვის პროდუქტები;ხორბალი, ფქვილი;პური და ფუნთუშეული ნაწარმი.

 ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები:სახორცე პირუტყვისა და მისი  ნაკლავის
დახარისხება და საბაზრო ღირებულების დადგენა.კვების პროდუქტების ძირითადი
კომპონენტები; კვების პროდუქტების გადამუშავების ძირითადი პროცესები; კვების
პროდუქტების უვნებლობის საკითხის დარეგულირების პროცები; კვების პროდუქტების
ძირითადი სასაქონლო ჯგუფები.

 ფერმერული მეურნეობების როლი და მნიშვნელობა კვების პროდუქტების წარმოებაში;
ბიოტექნოლოგიური მიდგომები საკვები პროდუქტების გადამუშავების პროცესში.სურსათის
უვნებლობის საკითხები.

 სარძეო პირუტყვის სასიცოცხლო ციკლი; ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ფურები;ახალნაყოლი
ფურის მართვა;ჯანმრთელობა და დაავადებები;ფურისთვის კომფორტული პირობები და
სადგომი;ხბო და დეკეული;რძის პროდუქტების ხარისხი; წუნდება.

 კუნთოვანი ანატომიის, კუნთოვანი შემადგენლობის, კუნთოვანი სტრუქტურისა და ხორცის
საბოლოო ხარისხს შორის ურთიერთკავშირი.კუნთის შემადგენლობა
ტიპები,მიკროსტრუქტურა,შეკუმშვა და მოდუნება;კუნთის მეტაბოლიზმი და კუნთის ხორცად
გარდაქმნა.

 ახალი ხორცის თვისებები და ხორცის ხარისხი; ჟანგვითი პროცესები ხორცში.
 ხარისხის უზრუნველყოფის განმარტებები და ძირითადი კონცეფციები,მიზნები,

ფუნქციები;გლობალური მართვის პარადიგმა სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა);
;ხარისხთან დაკავშირებულიპრობლემები; წყაროები;ტიპები;გაზომვა; საკონტროლო სქემა ;
წუნდება; ხარისხისა და უვნელბლობის მახასიათებლები, მათი გაზომვა და გავრცელება
ხარისხის უზრუნველყოფაზე/ხარისხის კონტროლზე.

 სახორცე მეცხოველეობის მართვის პრინციპები; ცხოველების კვებისა და  საკვებთან
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დაკავშირებული საკითხების თავისებურებები; ბიოტექნოლოგიური და გენეტიკური მართვის
თანამედროვე მიმართულებები;ბუნებრივი საკვების გამოყენების პრივილეგიები ; საკვების
მიწოდება და პირუტყვის კვების ციკლები და ფასები;ამინდის ზეგავლენა
მწარმოებლურობაზე;ზრდის სტიმულატორები.

 ხორცის    გადამუშავება:ხორცის ძირითადი კომპონენტები;ხორცის შემადგენლობის გავლენა
ხარისხსა და მეთოდები;ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გადამუშავების რეჟიმზე,
პროდუქტის ხარისხზე, შენახვის ვადასა და მომხმარებლის მიერ ღირებულების აღქმაზე;
არახორცეული ინგრედიენტების აღწერა, რომლებსაც  გადამუშავებული ხორცის სხვადასხვა
შემადგენლობისათვის იყენებენ; სხვადსხვა ახალი სპეციალური კომპონენტები ხორცის
პროდუქტებისთვის; ხორცის გადამუშავების პრინციპები და არახორცეული ინგრედიენტები.
სწორი შეხამება; გადაამუშავების შედეგები და შესაძლო პრობლემები;ხორცის გადამუშავებისა
და შენახვის მეთოდები;კვების მრეწველობის დარგის პრობლემები.

 ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი პრინციპები; ბაზრის  ტიპები და მათი ფუნქციონირების
თავისებურებები და მექანიზმები.

 მეწარმეობის არსი და ფორმები; ფირმების კლასიფიკაცია და მეწარმეობის სამართლებრივი
ფორმები; სამეწარმეო საქმიანობის მართვის სისტემა; სამეწარმეო ურთიერთობის ფორმები;
სამეწარმეო რისკი და მისი დაზღვევის სისტემა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ქვემოთ ჩამოთვლილი შემეცნებითი და
პრაქტიკული უნარების გამოყენება მეცხოველეობის სფეროში არსებული პრობლემების
შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. აგრეთვე, სფეროს კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტების
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებით:

 დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს ტერმინოლოგია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების,
გენეტიკის, ევოლუციის და ეკოლოგიის დარგებში. ამოიცნოს, შეადაროს და განასხვავოს
დედამიწაზე მცხოვრები მრავალფეროვანი ორგანიზმების ძირითადი ჯგუფები.აღწეროს და
გამოიყენოს გენეტიკური მემკვიდრეობითობის პრინციპები.აღწეროს ევოლუციის თეორიის
მექანიზმები და მისი დამადასტურებელი მტკიცებულებები და ასევე, ენერგიის გაზომვა
კალორიმეტრული მეთოდისა და ჰესის კანონის გამოყენებით;შეუძლია ქიმიური
განტოლებების გაწონასწორება და  მოლების, მასისა და რიცხვის, ლიმიტირებული
რეაქტანტის, თეორიული რაოდენობის და პროცენტული რაოდენობის გამოთვლები;ჩაწეროს
ქიმიური ნაერთების ფორმულა;გაარჩიოს სხვადასხვა ტიპის ქიმიური რეაქციები, მოლებზე.

 მიკროსკოპის გამოყენება; ეკოლოგიურ გარემოზე მიკრობების გავლენის შეფასება და
მიკროროგანიზმების მრეწველობაში გამოყენება; რეზისტენტობისა  და მოსალოდნელი
საშიშროებების შეფასება;ეპიდემიის განვითარების პირობები და გავრცელების საწინააღმდეგო
ღონისძიებების გატარების ეფექტური კონტროლი.

 განსაზღვროს გენეტიკური ტესტირების რესურსები; დიაგრამები ისრების გამოყენებით
ურთიერთკავშირების კოეფიციენტების გამოთვლა; გამრავლების მნიშვნელობის შეფასება;
ინბრიდინგის პრაქტიკული მართვა.

 გაანალიზოს მონაცემები შესაბამისი სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით ორი ან მეტი
გენის რუქების დატანა;შეუძლია გამოიყენოს გენური ინჟინერიის მეთოდები.

 დახატოს და ამოიცნოს ტიპიური ორგანული ნივთიერებების სტრუქტურა.შეუძლია
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გამოიყენოს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ქიმიური ნივთიერება სოფლის მეურნებაში,
მედიცინასა და ყოველდღიურ საქმიანობაში .

 ფიზიოლოგიური პროცესების კანონზომიერების ცოდნის გამოყენებით შეუძლია ცოცხალ
ორგანიზმს შეუქმნას ცხოვრების ჯანმრთელი წესი; ცხოველებს და ფრინველებს გამოუმუშაოს
საჭირო თვისებები,რათა ხელი შეუწყოს მაღალ პროდუქტიულობას, სისწრაფეს, ამტანობას,
ცხოველის ჯიშების გამძლეობას დაავადებებისადმი.

 ცხოველის  და ფრინველის იდენტიფიკაცია, მათი სახეობის, სქესის და ასაკის განსაზღვრა.
ახდენს ტორსის, თავის ქალას, წინა და უკანა კიდურის ძვლების, სახსრების, კუნთების და
კანის აგებულებას და ტოპოგრაფიას;შიგნეულობის, გულსისხლძარღვთა და ნერვულ
სისტემაში შემავალი ორგანოების კლასიფიკაციას და სახეობრივ განსხვავებებს.

 მატრიცების, დეტერმინანტების, სიმრავლეთა თეორიის, რიცხვითი მიმდევრობისა და ფუნქციის
ზღვართა თეორიის, ინტეგრალური და დიფერენციალური აღრიცხვის  გამოყენებით როგორც
პრაქტიკული, ასევე თეორიული ხასიათის მქონე ამოცანების მათემატიკური მოდელებით
ამოხსნა.დარგისათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადასაჭრელად, ალბათობის თეორიისა
და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტების გამოყენებით კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

 მეცხოველეობის სფეროს დიფერენცირება ჯიშებისა და მათი პროდუქტიულობის
მიხედვით;ცხოველურ საკვებში ენერგეტიკულობის დადგენა, მისი ეფექტურობის კვლევა და
გაუმჯობესება; ცხოველთა ნარჩენების გამოყენება, გზების შერჩევა; მეცხოველეობის
დიფერენცირებული მიმართულებების ჩამონათვალის გაკეთება და მათი პრაქტიკული
დახასიათება.

 ცხოველებთან მუშაობა: მოშინაურებული ცხოველების ნორმალური ფუნქციონირებისა და
ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის დახასიათება;ზოგად დაავადებათა ამოცნობა და
მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საერთო მეთოდების  დასაბუთება;ინდივიდუალური
მოშინაურებული ცხოველის ამოცმობის მეთოდების დემონსტრირება;მოშინაურებული
ცხოველის უსფრთხოდ, ჰუმანურად და ეფექტურად მოპყრობა, დაკავება და
გადაადგილება;ვერტიკალურად ინტეგრირებული წარმოების ციკლის მთელი პერიოდის
განმავლობაში შინაურ ცხოველთა კვების პრაქტიკის აღწერა.

 შეუძლია  საკვების ხარისხის შფასება, ცხვადასხვა სახის და ასაკის ცხოველისა და ფრინველის
ულუფების და კომბინირებული საკვების რეცეპტის გაანგარიშება და შედგენ.; მიღებული
შედეგების შეფასება, შესასრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.

 შეაფასოს ცხოველთა და ფრინველთა   ქცევისა და მოვლა–შენახვის შედეგები მათი კვების,
ექსპლუატაციის სხვადასხვა პირობებში;განახორციელებს ორგანიზმის მთავარი სასიცოცხლო
გამოვლინებების მონიტორინგს; შეუძლია გააუმჯობესოს ცხოველებისა და ფრინველების
ჯანმრთელობა და პროდუქტიულობა.

 საწარმოო სოფლის მეურნეობისა და ბიოლოგიური მეცნიერებების კონცეფციების გამოყენება
იმ პრობლემებზე პასუხის გასაცემად, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში გვხვდება.სხეულის
შემადგენელი ნაწილების გაზომვა.

 შეაფასოს ცხოველთა reproduqciის პროცესში მიღებული შედეგები და შეიმუშაოს
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სტრატეგია; გამოიყენოს შერჩეული  მეთოდი გარკვეული ამოცანების გადასაჭრელად.
 პირუტყვის დაავადების პროფილაქტიკა (პრევენცია): შეუძლია დამოუკიდებელი

დიაგნიოზირება; თანამედროვე სპეციფიკური დიაგნოსტიკის, სამკურნალო და
პროფილაქტიკური საშუალებებისა და მეთოდების გამოყენება.

 კვების პროდუქტების სამეცნიერო კვლევა: აქვს უნარი პრაქტიკულად განახორციელოს საკვები
პროდუქტების მიღება,შენახვა,კონსერვირება;

 სხვადასხვა ცხოველისა და ფრინველის ხორცის აქნა; ცხოველთა კანჭის დამზადება; სოსისის
დამზადება;დაკონსერვებული (დამარილებული) ხორცის პროდუქტების დამზადება.

 დაადგინოს კვების პროდუქტების შემადგენლობა;სწორად გამოიყენოს კვების
პროდუქტებთან მოპყრობის წესი; დაიცვას სანიტარული ნორმები; მოახდინოს კვების
პროდუქტებთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხების შეფასება;დაადგინოს სურსათის
უვნებლობა დაგამოიყენოს ამ საკითხებთან დაკავშირებული დადგენილებები.

 განსაზღვროს საზოგადოების გავლენა კვების პროდუქტების სისტემებზე.აქვს ფერმერული
მეურნეობის წარმოების პრაქტიკა; სასურსათო პროდუქტების გადამუშავების პროცესში
შეუძლია გაითვალისწინოს საზოგადოებრივი მოთხოვნები ;იყენებს რაციონალური კვების
მიდგომებს პროდუქტების მარკეტინგში.

 მუშაობა სარძეო პირუტყვთან; ახალნაყოლი ფურის მართვა;ფურისთვის კომფორტული
პირობებისა და სადგომის უზრუნველყოფა;ცხოველის სხეულის მდგომარეობის
შეფასება;წველის პროცედურები და საწველი სისტემები; ყუათიანობა;რძის ფასის
გაანგარიშება;დეკეულის აწონვა/გაზომვა (რქების მოხერხვა).

 ხარისხის უზრუნველყოფის/ხარისხის კონტროლის განყოფილების ორგანიზაცია და
პასუხისმგებლობების აღება;საფრთხის ანალიზი;გადაწყვეტილებებს მიღება წუნდების
ტიპებთან დაკავშირებით; როგორც დეტერმინირებული ასევე სავარაუდო და შერეული
წუნდება;განსაზღვროს ხარისხისა და უვნელბლობის მახასიათებლები.

 სახორცე მეცხოველეობის სისტემების მართვა: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენების
პროგრამის შემუშავება;ძოვების მართვა საძოვრებზე;მოშენების სტრატეგიული
მართვა;ნაკლავის შემადგენლობის ფორმირება და დახარისხება;ფულადი საშუალებების
მოძრაობის ანალიზის შემუშავება;ფინანსური გეგმის შემუშავება და მართვა;ფულადი
საშუალებების მოძრაობის ანალიზის

 ხორცის    გადამუშავება: განსაზღვროს ხორცის ხარისხი მისი შემადგენლობის
მიხედვით;განსაზღვროს ხორცის კომპონენტთა ქიმიური მახასიათებლები;არახორციელი
ინგრედიენტები;გამოიყენოს ახალი ტექნოლოგიური მეთოდებიხორცის გადამუშავებისთვ:-
ემულსიის და დაბეგვილი ხორცის ნარევები;მოზელა-მექანიკურიპროცესი;ფერმენტაცია,
გაშრობა;შებოლვისა და გაცხელების მეთოდები;აწარმოოს გადამუშავებული პროდუქტების
ხარისხის კონტროლი და ისარგებლოს უვნებლობის გაუმჯობესების პროგრამებით.ხორცის
დამუშავება და  ხარისხის განსაზღვრა;ახალი ხორცის გადამუშავება; შეფუთვა და ეტიკეტების
მიკვრა.

 ხორცის კომპონენტთა ქიმიური მახასიათებლების განსაზღვრა: არახორციელი
ინგრედიენტების გამოყენება;ახალი ტექნოლოგიური მეთოდები ხორცის
გადამუშავებისთვის:ემულსიის და დაბეგვილი ხორცის ნარევები;მოზელა-
მექანიკურიპროცესი;ფერმენტაცია, გაშრობა;შებოლვისა და გაცხელების მეთოდები;აწარმოოს
გადამუშავებული პროდუქტების ხარისხის კონტროლი და ისარგებლოს უვნებლობის
გაუმჯობესებისების პროგრამებით.

 ფასწარმოქმნისა და წარმოების მოცულობის განსაზღვრის პირობების გარკვევა; საქონლისა და
მომსახურების ინდივიდუალური ბაზრების ფუქციონირების თავისებურებების
გათვალისწინება.ფინანსური აღრიცხვის პროცედურების გამოყენება; ფინანსური აღრიცხვის
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მისაღები  მეთოდები გამოყენება და მომხმარებლის ინტერესების დაკმაყოფილება.

 სამეწარმეო საქმიანობის დაგეგმვა; სამეწარმეო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და
განვითარება; სამეწარმეო რისკის განსაზღვრა და  მისი დაზღვევა.

დასკვნის უნარი
შეუძლია მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების,გადამუშავებისა და  პროდუქტების დამზადების
სფეროში  არსებული მკაფიოდ გამოკვეთილი პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების მოპოვება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება:

 წარმოების ცალკეული სტადიების ოპტიმალური შეფასება, რისკ–ფაქტორებზე რეაგირება,
ხარისხობრივი და რენტაბელური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე პრობლემის
იდენტიფიცირება, ფორმულირება და შესაბამისი დასკვნის გაკეთება.

 არსებული ლიტერატურიდან და ელექტრონული წყაროებიდან ექსპერიმენტული
მონაცემებისა და ინფორმაციის მოძიება და ამის საფუძველზე ადეკვატურიანალიზისა და
დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის
გამოყენებით. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მრავალმხრივად
გამოყენება. უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის
წარდგენა:

 შესაძლო დამქირავებლისთვის განახლებული რეზიუმეს და პროფესიული პორტფოლიოს
წარდგენა; ეფექტური უნარების დემონსტრირება; დასაქმების შესაძლებლობათა მოძიება და
შეფასება უნივერსიტეტის დასაქმების სამსახურისა და სხვა რესურსების
გამოყენებით;გასაუბრებისას ეფექტური უნარების დემონსტრირება.გასაუბრებისთვის
შესაფერისი მანერების, ჩაცმულობისა და ქცევის წესების განსაზღვრა.

 მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და პროდუქტების დამზადების
ტექნოლოგიის სფეროში მიღწეული  შედეგების, სიახლეების გაცნობა და მათ დანერგვა-
გავრცელებაში მონაწილოების მიღება.მოამზადოს ოფიციალური დოკუმენტები და
ორგანიზაციის/კომპანიის პროფილი;კონფერენციები და პრეზენტაციები; მოვლენის,
ორგანიზაციის, არტიფაქტების აღწერა და ანალიზი;ანგარიშები და მოხსენები.გამოიყენოს
ორგანიზაციული სტრატეგიების სხვადასხვა ფორმები;ჩაატაროს ინტერვიუები;ეფექტურად
გამოიყენოს ვიზუალური მასალა.

სწავლის უნარი

 საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა შექმნილი სიტუაციისა და პრიორიტეტების
გათვალისწინებით.

 მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და პროდუქტების დამზადების
ტექნოლოგიაში საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და  მრავალმხრივად
შეფასება,შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.
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სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები

ლექცია სემინარი (ჯგუფში მუშაობა) პრაქტიკული ლაბორატორიული პრაქტიკა

საკურსო სამუშაო/პროექტი კონსულტაცია დამოუკიდებელი მუშაობა

სწავლების მეთოდები:

1.დისკუსია/დებატები. ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია.
დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას.
დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ
პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი
აზრის დასაბუთების უნარს.
2.ჯგუფური - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის
სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და
პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან
გამომდინარე ესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების
გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას
სასწავლო პროცესში.
3.დემონსტრირების მეთოდი. ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს.
გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმა.ვიზუალურად წარმოაჩენს
საკითხის/პრობლემის არსს.
4.ვერბალურიანუზეპირსიტყვიერიმეთოდი. ამმეთოდსმიეკუთვნებალექცია, თხრობა, საუბარიდასხვ.
აღნიშნულპროცესშიპედაგოგისიტყვებისსაშუალებითგადასცემს, ხსნისსასწავლომასალას,
ხოლოსტუდენტებიმოსმენით, დამახსოვრებითადაგააზრებითმასაქტიურადაღიქვამენდაითვისებენ.

5.ახსნა-განმარტებითი მეთოდი. ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება
მოცემული თემის ფარგლებში.
6.ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება. მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ

 თავისი შესაძლებლობების შეფასება, დროის მაქსიმალურად და ეფექტიანად გადანაწილება
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა სწავლის წარმატებული  შედეგის მისაღწევად.

ღირებულებები
 მეცხოველეობისა და კვების მრეწველობის დარგების  პრინციპების, პროფესიული

ფასეულობების დაფასება.მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების და
პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიაში ღირებულებების ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათი დასამკვიდრებისთვის სწრაფვა.

 პროფესიულ საქმიანობაში პატიოსნების პრინციპების აღიარება.
 ეთიკისა და ღირებულებების მიღებული ნორმების, მორალის მიღებული ნორმების,

ზნეობრივი ნორმების და ფასეულობების დაცვა.
 სიცოცხლისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების დაცვა და

მუდმივი სწრაფვა მათი გაუმჯობესებისთვის.
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ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

7.წერითი მუშაობის მეთოდი - გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება
და სხვ.

8.პრაქტიკული მეთოდი – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ
უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე
დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და პედაგოგიური
პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.

9.ლაბორატორიული მეთოდი გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება,
ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.

10. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ
ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული
საკითხების დეტალური გაშუქება.
11. სინთეზის მეთოდი გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.
ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას.

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმებისა და მეთოდების განმარტებები მოცემულია
საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი ცალკეული საგნების სილაბუსებში.
აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
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 სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.

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

პროგრამაში შემავალი საგნების სილაბუსებში მოცემულია თითოეული საგნის შესაბამისი სტუდენტის
ცოდნის შეფასებისფორმები, მეთოდები. კრიტერიუმები და სკალები.

აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf.
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დასაქმების სფერო

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს: აგრარულ მეურნეობებში, მეცხოველეობის პროდუქციის
მწარმოებელ ფერმერულ მეურნეობებში, მეცხოველეობის პროდუქციის გადამამუშავებელ და
პროდუქტების დამამზადებელ საწარმოებში, ხორცკობინანტებში, რძის კომბინანტებში, კვების
მრეწველობის საწარმოებში, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროში,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროში.ზოგად პროფესიულ და უმაღლეს დაწესებულებებში,

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი
პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსწებით.
დამატებიტი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში
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თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 75
პროგრამაში არსებული საგნობრივი დატვირთვა

№ კურსის დასახელება კრ

დატვირთვის მოცულობა, სთ-ში სემესტრი

დ
აშ

ვე
ბი

ს
წი

ნა
პი

რ
ო

ბა

სულ საკონტაქტო დამ
ლ/ს/პ/ლბ/შდ I II III IV V VI VII VIII

ლ/პ/ს/ლბ/კ გამ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

I. ძირითადი სპეციალობის დამხმარე სავალდებულო კურსები

I.1 ბიოლოგიის საფუძვლები I 6,5 175,5 60 112,5 30/0/0/30/3 X

I.2

წერილობითი, ზეპირი,

ვიზუალური და
ელექტრონული
კომპოზიცია

5 135 30 102 30/0/0/0/3 X

I.3 მათემატიკის საფუძვლები 7 189 75 111 15/0/60/0/3 X

I.4 ბიოლოგიის საფუძვლები II 6,5 175,5 60 112,5 30/0/0/30/3 X I.1

I.5 ზოგადი ქიმია 8 216 90 123 30/0/0/60/3 X
I.6 ინფორმატიკის საფუძვლები 3 81 30 48 15/0/0/15/3 X

I.7
სასოფლო–სამეურნეო
ორგანიზაციები და
დაწესებულებები

5 135 30 102 30/0/0/0/3 X

I.8
მიკროეკონომიკის

საფუძვლები
5 135 30 102 30/0/0/0/3 X

I.9 საჯარო გამოსვლის ტექნიკა 5 135 45 87 15/30/0/0/3 X I.2
I.10 შესავალი  სტატისტიკაში 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
I.11 ფინანსური ანგარიშგება 5 135 45 87 45/0/0/0/3 X

I..12
კარიერის დაგეგმვა
მეცხოველეობაში

2 54 15 36 15/0/0/0/3 X

I.13 სტრუქტურები და 5 135 45 87 45/0/0/0/3 X
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რეაქციები ბიოქიმიურ
პროცესებში

I.14
კრიტიკული აზროვნება და
კომუნიკაცია 5 135 30 102 30/0/0/0/3 X

სულ დამხმარე 73 1971 630 1299 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

II. ძირითადი სპეციალობის დამხმარე არჩევითი კურსები

II.1. უცხო ენა:

3 81 30 48 0/0/30/0/3 X

II. 1.1 უცხო ენა (ინგლისური-B1.1)

II. 1.2
უცხო ენა (ინგლისური –
B2.1)

II. 1.3 უცხო  ენა(გერმანული - 1T)

II. 1.4 უცხო ენა (ფრანგული – 1T)

II. 1.5 უცხო  ენა(რუსული- 1T)
II. 2. უცხო ენა:

3 81 30 48 0/0/30/0/3 X

II.2.1
უცხო ენა (ინგლისური -
B1.2)

II. 1.1

II.2.2
უცხო ენა (ინგლისური–
B2.2)

II. 1.2

II.2.3 უცხო  ენა(გერმანული – 2T) II. 1.3

II.2.4 უცხო ენა (ფრანგული – 2T) II. 1.4

II.2.5 უცხო ენა (რუსული – 2T) II. 1.5

II.3. არჩევითი ჰუმანიტარული
სასწავლო კურსები: 5 135 30 102 30/0/0/0/3 X

II.3.1 ფილოსოფიის საფუძვლები
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II.3.2 შესავალი ფსიქოლოგიაში

II.3.3 სოციოლოგიიის პრინციპები

სულ   არჩევითი 11 297 90 198

III. ძირითადი სპეციალობის სავალდებულო კურსები

III.1 ცხოველებთან მუშაობა 3 81 30 48 30/0/0/0/3 X -
III.2 მეცხოველეობის წინაშე

მდგარი პრობლემები
3 81 15 63 15/0/0/0/3 X

-

III.3 ორიენტაცია
მეცხოველეობაში

2 54 15 36 15/0/0/0/3 X
III.1

III.4 სამრეწველო
მეცხოველეობის მიმოხილვა

3 81 30 48 30/0/0/0/3 X

III.5 სარძეო მეცხოველეობა 5 135 45 87 30/0/15/0/3 X III.1 III.4
III.6 ცხოველთა კვება 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X I.5, I.4
III.7 შინაურ ცხოველთა

ანატომია და ფიზიოლოგია 8 216 90 123 30/0/ 0/60/3
X I.5, I.1, I.4

III.8 სახორცე მეცხოველეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X III.1 III.3
III.9 ცხოველური წარმოშობის

კვების პროდუქტები
7 189 75 111 15/0/0/60/3 X

I.5, I.1, I.4

III.10 შინაურ ცხოველთა
რეპროდუქცია

5 135 45 87 30/0/15/0/3 X
III.7

III.11 გენეტიკის საფუძვლები 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X I.1, I.4
III.12 შინაურ ცხოველთა ქცევა და

კეთილდღეობა
5 135 45 87 15/0/0/30/3 X

I.1, I.4
III.7

III.13 სარძეო მეცხოველეობის
სისტემების მართვა

5 135 45 87 45/0/0/0/3 X
III.4

III.14 ცხოველთა დაავადებების
პრევენცია

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
III.6

III.15 ცხოველთა მოშენება და
გენეტიკა

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
I.1, I.4
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III.16 შესავალი
მიკრობიოლოგიაში 8 216 90 123 30/0/0/60/3 X

I.1, I.4,
III. 11

III.18 ფერმერული მეურნეობის
მართვა

5 135 45 87 15/30/0/0/3 X
I.8

III.19 სახორცე მეცხოველეობის
სისტემების მართვა

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
III.8 III.1

III.3
III.20

ცხოველთა საკვები და კვება 6 162 60 99 30/0/0/30/3 X
I.5   III.6
III.5

III.21 კვების პროდუქტების
მიკრობიოლოგია

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
III.16

III.22 მეფრინველეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
III.1 III.3III.23 მეცხვარეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X

III.24 კვების პროდუქტების
სამეცნიერო კვლევა

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
III.16

III.25 მეთევზეობა
5 135 45 87 15/0/30/0/3 X III.1 III.3

III.26 ბიზნეს კომუნიკაცია 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X

III.27 აგრონომიის საფუძვლები 5 135 45 87 45/0/0/0/3 X I.1, I.4
III.28 ლაქტაციის ბიოლოგია 6 162 60 99 30/0/30/0/3 X III.7

სულ ძირითადი 137 3699 1275 2316

ჯამი 220 5967 1995 3813

IV ძირითადი სპეციალობის თავისუფალი კომპონენტები
IV.1 მეფუტკრეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X

III.1 III.3IV.2 მებოცვრეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
IV.3 მეცხენეობა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
IV.4 კომპანიონი 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
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ცხოველები(ძაღლი ,კატა)
IV.5 ახალი ხორცი 5 135 45 87 15/0/0/30/3 X III.9 III.17

IV.6
ადამიანის კვების
საფუძვლები

5 135 45 87 15/0/15/15/3 X
I.4

IV.7
კვების პროდუქტები და
მომხმარებელი

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
III.9

IV.8
გადამუშავებული ხორცი

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
III.9 III.8

IV.9
საზოგადოების გავლენა
კვების პროდუქტების
სისტემებზე

5 135 45 87 30/0/15/0/3 X
III.9 III.17

IV.10
სასოფლო–სამეურნეო
მანქანები

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
-

IV.11
ნიადაგმცოდნეობის
საფუძვლები

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
I.5

IV.12
გარემოს დაცვის
ნიადაგმცოდნეობა

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
I.5

IV.13 მსოფლიოს სურსათის
საკითხები

5 135 45 87 15/0/30/0/3 X
I.5

IV.14
ცხოველთა კომპლექსური
კვება

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
III.5
III.20

IV.15
მეწარმეობა სოფლის
მეურნეობაში

5 135 45 87 15/30/0/0/3 X
III.18

IV.16
სოფლის მეურნეობის
კანონმდებლობა

5 135 45 87 15/30/0/0/3 X
III.18

IV.17
მსოფლიო რელიგიების
საფუძვლები

5 135 45 87 30/15/0/0/3 X

IV.18
ბუნებრივი რესურსების
ეკოლოგია და ნიადაგები

5 135 45 87 15/0/0/30/3 X
I.1, I.4 I.5

IV.19 შინაურ ცხოველთა ზრდა 5 135 45 87 15/0/30/0/3 X III.15
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და განვითარება

IV.20
შესავალი საერთაშორისო
პოლიტიკაში

5 135 45 87 45/0/0/0/3 X
II.3.7

სულ თავისუფალი
კომპონენტი

20 540 180 348

ჯამი 240 6507 2175 4161

*-ძირითადი სპეციალობის შეთავაზებული არჩევითი კურსებიდან სტუდენტი თითოეულ სემესტრში ირჩევს ერთს
დამხმარე აღნიშვნები: კრ.-კრედიტი; სთ.-საათი; ლ.-ლექცია; ს.–სემინარი; პ.-პრაქტიკული მეცადინეობა, ლბ–
ლაბორატორიული, კ.–კონსულტაცია საკ.-საკონტაქტო მუშაობის დრო; გამ. - შულედური და დასკვნითი გამოცდები.
დამ.-დამოუკიდებელი მუშაობის დრო.
‘X-ძირითადი სპეციალობის თავისუფალი კომპონენტებიდან (22 საგანი) სტუდენტი ირჩევს 4 საგანს (20 კრედიტი),რომელიც ისწავლება მე–8
სემესტრში.
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სწავლის  შედეგების  რუქა

საგნის კოდი საგანი

ცო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა

ცო
დ

ნი
ს 

პრ
აქ

ტ
იკ

აშ
ი

გა
მო

ყე
ნე

ბი
ს 

 უ
ნა

რ
ი

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

  უ
ნა

რ
ი

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი

1
WWA0010G

A1-LP
ცხოველებთან მუშაობა x x x

2
IFAS010GA1-

L
მეცხოველეობის წინაშე მდგარი
პრობლემები

x x x

3
PBIO110GA1-
LB

ბიოლოგიის საფუძვლები I
x x x x

4
CTCM010GA
1-L

კრიტიკული აზროვნება და
კომუნიკაცია

x x x

5 უცხო ენა:

5.1
FLN0310GA1

-P
უცხო ენა (ინგლისური-B1.1)

x x x

5.2
FLN1310GA1

-P
უცხოური ენა (ინგლისური – B2.1) x x x

5.3
FLN1110GA1

-P
უცხო  ენა(გერმანული - 1T)

x x x

5.4
FLN1110GA1

-P
უცხო ენა (ფრანგული – 1T)

x x x

5.5
FLN1110GA1

-P
უცხო  ენა(რუსული- 1T)

x x x

6
BASMA10GA1
-LP

მათემატიკის საფუძვლები x x
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7

SAI0010GA1-
L

სამრეწველო მეცხოველეობის
მიმოხილვა

x x x

8

PI0210GA1-
LB

ბიოლოგიის საფუძვლები II x x

9
GCHEM10GA
1-LB

ზოგადი ქიმია
x x x x

10 უცხო ენა:
10.1 FLN0410 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) x x x

10.2 FLN1410 უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) x x x

10.3 FLN1210 უცხო  ენა(გერმანული – 2T) x x x

10.4 FLN1210 უცხო ენა (ფრანგული – 2T) x x x

10.5 FLN1210 უცხო ენა (რუსული – 2T) x x x

11
RIA0R10GA1

-L

სასოფლო–სამეურნეო
ორგანიზაციები და
დაწესებულებები

x x x

12
BSAVFI0GA1
-LB ინფორმატიკის საფუძვლები

x x x

13 არჩევითი ჰუმანიტარული

13.1
FP00010GA1-
L

ფილოსოფიის  საფუძვლები x x x

13.2
ITPS010GA1-

L
შესავალი ფსიქოლოგიაში x x x

13.3
PS00010GA1-

L
სოციოლოგიიის პრინციპები x x x

14
DCS0010GA1
-LP

სარძეო მეცხოველეობა x x x

15
AN00010GA
1-LP

ლაქტაბა x x x

16
PRIMI10GA1-
L

მიკროეკონომიკის საფუძვლები x x x

17
TPSP010GA1-
LS

საჯარო გამოსვლის ტექნიკა x x x x

18
INSTA10GA1
-LP

შესავალი  სტატისტიკაში x x x x
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19
FINAC10GA1
-L

ფინანსური ანგარიშგება
x x x

20

CPAS010GA1
-L

კარიერის დაგეგმვა
მეცხოველეობაში

x x x x x x

21
DAAP010GA
1-LB

შინაურ ცხოველთა ანატომია და
ფიზიოლოგია

x x x x

22

BCS0010GA1-
LB

სახორცე მეცხოველეობა x x x

23

SRBP010GA1
-L

სტრუქტურები და რეაქციები
ბიოქიმიურ პროცესებში

x x x

24

WOVEO10G
A1-L

წერილობითი, ზეპირი,

ვიზუალური და ელექტრონული
კომპოზიცია

x x x

25

FAO0010GA1
-LB

ცხოველური წარმოშობის კვების
პროდუქტები

x x x x

26

DAR0010GA1
-LP

შინაურ ცხოველთა რეპროდუქცია
x x x x

27

PG00010GA1
-L გენეტიკის საფუძვლები

x x x x

28
DABWB10G
A1-LB

შინაურ ცხოველთა ქცევა და
კეთილდღეობა

x x x x x

29
DSM0010GA1
-L

სარძეო მეცხოველეობის სისტემების
მართვა

x x x x x
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30
LDP0010GA1
-LP

ცხოველთა დაავადებების
პრევენცია

x x x x x

31

GIDA010GA1
-LP

ცხოველთა მოშენება და გენეტიკა x x x x x

32

IMOO010GA
1-LB

შესავალი მიკრობიოლოგიაში x x x

33

FBM00
10GA1-LP

ფერმერული მეურნეობის მართვა
x x x

34

BCSM010GA1
-L

სახორცე მეცხოველეობის
სისტემების მართვა

x x x

35

AFF0010GA1
-LP

ცხოველთა საკვები და კვება
x x x x x

36
FM00010GA1
-LB

კვების პროდუქტების
მიკრობიოლოგია

x x x

37

PS00010GA1-
LP

მეფრინველეობა

x x x

38

SHS0010GA1-
LP

მეცხვარეობა x x x

39
FISH010GA1-
LP

მეთევზეობა
Fisheries

x x x x

40
LACBI10GA
1-LP

ლაქტაციის ბიოლოგია x x x

41
PRAGR10GA

1-LP
აგრონომიის საფუძვლები x x x x

42

BUSCO07GA
1-LP

ბიზნეს კომუნიკაცია x x x x
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თავისუფალი კომპონენტი

1 BEE0010GA1-
LP

მეფუტკრეობა x x x

2
RAB0010GA1
-LP

მებოცვრეობა x x x

3
EQSC010GA1
-LP

მეცხენეობა x x x

4 CA00010GA1
-LP

კომპანიონი ცხოველები(ძაღლი
,კატა)

x x x

5

FM00010GA1
-LB

ახალი ხორცი
x x x

6

IHN0010GA1
-LB ადამიანის კვების საფუძვლები

x x x

7

FAS0010GA1-
LP

კვების პროდუქტები და
მომხმარებელი

x x x

8
PM00010GA1
-LB

გადამუშავებული ხორცი x x x x

9
SIF0010GA1-
LP

საზოგადოების გავლენა კვების
პროდუქტების სისტემებზე

x x x x x

10
WFI0010GA1
-L

მსოფლიოს სურსათის საკითხები x x x

11

AAN0010GA1
-LP

ცხოველთა კომპლექსური კვება x x x x

12

EA00010GA1-
L

მეწარმეობა სოფლის მეურნეობაში
x x x

13
AGRLA10GA
1-L

სოფლის მეურნეობის
კანონმდებლობა

x x x
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საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი მანანა ცინცაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მარიამ ხომასურიძე
სამსახურის უფროსი

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                           გიორგი ქვარცხავა

დამტკიცებულია
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს

2014 წლის 9 იანვრის
№1057 დადგენილებით

მოდიფიცირებულია
აგრარული მეცნიერებების და
ბიოსისტემების ინჟინერინგის

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე
19. 04. 2016 წ. ოქმი № 5

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი ქვარცხავა

შეთანხმებულია
სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან გიორგი ძიძიგური

14
ITWR010GA1
-L

მსოფლიო რელიგიების
საფუძვლები

x x x

15
GDDA010GA
1-LP

შინაურ ცხოველთა ზრდა და
განვითარება

x x x


