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პროგრამის მიზანი 

საგანმანათებლო პროგრამის მიზანია მისცეს კურსდამთავრებულს მეცხოველეობის დარგში 

უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა. 

კურსდამთავრებული შეძლებს მეცხოველეობის სფეროში გადაჭრას არსებული პრობლემები 

და გამოიყენოს ყველა ის რესურსი, რომელიც განავითარებს  აღნიშნულ დარგს. 

კურსდამთავრებულს, რომელიც ორიენტირებულია მეცხოველეობაში ახალი ცოდნის 

შექმნასა და   კვლევის დამოუკიდებლად  დაგეგმვაზე, შეეძლება ტრადიციული მიდგომების 

გაუმჯობესებით და ახლებური ხედვით წარმოადგინოს ცხოველთა და ფრინველთა 

მოშენების და ახალი საკვები საშუალების შექმნისა და გამოყენების  ინოვაციური მეთოდები.   

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 3 წელი (6 სემესტრი) 

და მოიცავს  180 კრედიტს (ECTS). სასწავლო კომპონენტი- 60 კრედიტი და   კვლევითი 

კომპონენტი 120 კრედიტი.  

პირველი წლის სასწავლო პროცესი (ორი სემესტრი 21–21 კვირა) გაწერილია შემდეგნაირად:3 

სპეცსაგნი– 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 სესიები 

(ძირითადი და დამატებითი გამოცდები).  

    ამავე წელს დოქტორანტი ამზადებს ორ სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუს-

1(10 კრედიტი) და სადისერტაციო კვლევის პროექტი/პროსპექტუს 2 (20 კრედიტი). 

პროსპექტუსის შუალედური შეფასება ხდება  დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ 3 

კომპონენტის საფუძველზე წერილობითი გამოცდის სახით მაქსიმუმ 30 ქულით. 

პროსპექტუსის დასკვნითი შეფასება  ხდება დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ 

წერილობითი გამოცდის სახით 4 კომპონენტის საფუძველზე მაქსიმუმ 40 ქულით. როგორც 

პირველი ისე  მეორე პროსპექტუსი ფასდება 100 ქულით, ორი შუალედური (30+30) და 

დასკვნითი (40) ქულების ჯამით.   

მეორე წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა ორი თემატიური სემინარის  მომზადებას. 

თითეული თემატიური სემინარის კრედიტების მოცულობა არის 15. დოქტორანტის 

თითოეული სასემინარო ნაშრომის  ორი შუალედური შეფასება ხდება ხელმძღვანელის მიერ 

წერილობითი გამოცდის სახით 4 კომპონენტის საფუძველზე მაქსიმუმ 60 (30+30)  და  

 დასკვნითი (40) ქულების ჯამით. 

    ამავე წელს დოქტორანტი ამზადებს ორ– თეორიული/ექსპერიმენტულ კვლევას 

კოლოკვიუმი 1  (15 კრედიტი) და თეორიული/ექსპერიმენტულ კვლევას კოლოკვიუმი – 2 (15 

კრედიტი).კვლევის ორი შუალედური შეფასება ხდება დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ 

5 კომპონენტის საფუძველზე, მაქსიმალური შეფასება 30 ქულაა. სულ 60(30+30) 

ქულა.დასკვნით შეფასებას აკეთებს ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო 5 კრიტერიუმის 

საფუძველზე მაქსიმუმ 40 ქულით. 

მესამე  წლის სასწავლო პროცესი ეთმობა თეორიული/ექსპერიმენტულ კვლევას 

კოლოკვიუმი–3 (30 კრედიტი). კვლევის ორი შუალედური შეფასება ხდება დოქტორანტის 
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ხელმძღვანელის მიერ 5 კომპონენტის საფუძველზე, მაქსიმალური შეფასება 30 ქულაა, სულ 

60(30+30) ქულა. დასკვნით შეფასებას აკეთებს ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო 5 

კრიტერიუმის საფუძველზე მაქსიმუმ 40 ქულით. 

 დისერტციის დასრულება და დაცვა(30 კრედიტი).დისერტაციასა და მის საჯარო დაცვას 

აფასებს 7–9 კაცისაგან შემდგარი სადისერტაციო კოლეგია 100 ქულიანი სისტემით შემდეგი 

კრიტერიუმების შესაბამისად: აქტუალობა–25; სიახლე–25; პრობლემის წარმოჩენა–20; 

შეკითხვებზე პასუხი– 15; ვიზუალური მასალის წარმოჩენა –5 და დისერტაციის გაფორმება –

10 ქულა. 

დოქტორანტურის საგანმანათებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები  და 

მათი შეფასების წესი იხილეთ შემდეგ მისამართზე : 

http://gtu.ge/study/scavleba/1270552466.php 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დიპლომი. მხედველობაში 

მიიღება: სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა; სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა; 

სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და მასალები 

(სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ.). 

–გამოცდის შედეგები ერთ-ერთ უცხოურ ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 

რუსული), რომელიც ჩატარდება საუნივერსიტეტო ტესტირების ცენტრში  

– გასაუბრება საფაკულტეტო დროებით კომისიასთან. 

დოქტორანტურის კანდიდატის შესაბამისობას ადგენს საფაკულტეტო დროებითი კომისია 

სტუ–ს დებულების სადისერტაციო საბჭოსა და და დოქტორანტურის  შესახებ, მუხლი 

5;პუნქტი 6, 7,  8. http://gtu.ge/study/scavleba/1270552466.php 

 

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

      ა)ცოდნა და გაცნობიერება  

–კურსდამთავრებულს აქვს მეცხოველეობაში უახლოეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა  

ცხოველთა ჯიშის, როგორც ზოოტექნიკური კლასიფიკაციის ერთეულის, მის სტრუქტურის 

შესახებ.  

–შეუძლია არსებული ცოდნის საფუძველზე ცხოველთა შეფასება და გადარჩევა კონსტიტუციის 

და ექსტერიერის მიხედვით ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. აცნობიერებს სანაშენე 

მუშაობის უახლეს მიღწევებს ჯოგის აღწარმოების საქმეში, სხვადასხვა ტიპის მეცხოველეობის 

საწარმოებისათვის. 

–აცნობიერებს  ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების დანიშნულებას.  

– იცის საკვების, ცალკეული ინგრედიენტების ქიმიური შედგენილობა,  ენერგეტიკული 

პოტენციალი,   მათი გავლენა პროდუქციის შექმნის პროცესზე, ხარისხის გაუმჯობესებაზე და 

გადიდების პერსპექტივებზე.   

–აცნობიერებს თვითოეული სახის ცხოველის და ფრინველის სქესობრივ ასაკობრივი ჯგუფების 

მოთხოვნილებას, საკვებ საშუალებებზე და შეუძლია ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ 

გადაფასების გზით ცალკეული სახის ცხოველისათვის ახალი ულუფების შედგენა მათთვის  

არსებული ნორმებიდან გამომდინარე.   
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–გაცნობიერებული აქვს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების და საკვები 

საშუალებების ყველა ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესები.  

–სტუდენტი დაეუფლება თეორიული კვლევისა და ექსპერიმენტის ჩატარების ინოვაციურ 

მეთოდოლოგიას  და წესებს, თანამედროვე სამეცნიერო ნაშრომის/დისერტაციის დამუშავების 

ძირითად პრინციპებს. 

–აცნობიერებს სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის მეთოდებს, ხერხებისა და საშუალებებს. 

– იცის სამეცნიერო კვლევის ინოვაციური ექსპრეს–მეთოდები. 

– სტუდენტი შეძლებს არსებული ცოდნის გააზრებისა და ნაწილობრივი გადაფასების 

საფუძველზე საკუთარი პოზიციის ფორმულირებას, საჯარო გამოსვლის,  "საპროექტო 

წინადადების", სამეცნიერო შრომის წარდგენის, განხილვის თანამედროვე მოთხოვნების 

მიხედვით. 

    ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

–კურსდამთავრებულს აქვს  ცხოველთა და ფრინველთა  წარმოშობისა და შთამომავლობის 

ხარისხის მიხედვით შეფასების ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად გამოყენების, 

განხორციელებისა და ზედამხედველობის  უნარი.  

–შეძლებს დამოუკიდებლად შეიმუშაოს ცხოველთა და ფრინველთა ახალი შეჯვარების სქემები 

და ამით ხელი შეუწყოს ცხოველთა და ფრინველთა  მოშენების ახალი მეთოდოლოგიის 

განვითარებას. 

– კურსდამთავრებულს გააჩნია  ქვეყანაში არსებული აქტების შესაბამისად ცხოველთა და 

ფრინველთა  მოშენების, ხარისხობრივად გაუმჯობესების და დაცვის უნარი.  

– შეუძლია სხვადასხვა სახის, ასაკის და სქესის ცხოველთა და ფრინველთა შეფასება, გადარჩევა  

და წყვილთა შერჩევა პროდუქტიულობის მაჩვენებლების გათვალისწინებით. ბონიტირების 

ორგანიზებულად  ჩატერებისა და  მოშენების ინოვაციური მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვა. 

– შეძლებს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალურ კვებაში გამოყენებული საკვები 

საშუალებების კლასიფიკაციას, მათში შემავალი  სრულფასოვანი ცილების, ნახშირწყლების, 

ლიპიდების, ვიტამინების, მაკრო და მიკრო ელემენტების  ინოვაციური მეთოდებით კვლევას 

და  მასალის მონიტორინგს.   

–შეძლებს ცხოველთა და ფრინველთა  რაციონალურ კვებაში გამოყენებულ საკვებ 

საშუალებებში შემავალი   საზრდო ნივთიერებების მიმოცვლაში მონაწილეობის ინოვაციური 

მეთოდებით კვლევის  საფუძველზე მიღებული  შედეგების  მონიტორინგს და მათი როლის 

შეფასებას  ცხოველური პროდუქციის შექმნაში. 

–დანერგავს საკვებ საშუალებებში შემავალ საზრდო ნივთიერებების საფუძველზე ცხოველთა 

და ფრინველთა   ნორმირებულ კვებას, შეძლებს მიღებული   შედეგების  მონიტორინგს. 

–კურსდამთავრებულს ექნება მეცხოველეობაში თეორიული და  ექსპერიმენტული კვლევის 

გეგმის შედგენის, ჩატარების, მათემატიკური მოდელის დამუშავების ახლებური მიდგომების   

დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი. 

– სტუდენტი შეძლებს მეცნიერულ დონეზე გაანალიზოს სპეციალური ლიტერატურისა და  

კვლევის საფუძველზე მოპოვებული მასალა, შეიმუშავოს ახლებური კვლევითი და 

ანალიტიკური მეთოდები  და მიდგომები ამა თუ იმ პრობლემისადმი მეცნიერულად 

დასაბუთებული აზრის, დამოკიდებულებისა და კრიტიკული შეფასების გამოხატვისას. 

–შეუძლია პრეზენტაციის და კომუნიკაციის ტექნიკის გამოყენება საჯარო გამოსვლების,  

კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის "საპროექტო წინადადების” განხორციელება.  
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–გააჩნია განსახილველი პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი არგუმენტირებული აზრის 

ჩამოყალიბების უნარი. 

 

გ) დასკვნის უნარი  

–კურსდამთავრებულს ცხოველთა და ფრინველთა  მოშენების დროს  გამოყენებული 

მეთოდების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების საფუძველზე შეუძლია 

დამოუკიდებლად გააკეთოს შესაბამისი დასკვნა და  საფუძველი ჩაუყაროს  ახალი 

მეთოდოლოგიის შემუშავებას.  

-კურსდამთავრებულს  ექნება  ცხოველთა კვების უახლესი კვლევებიდან მიღებული 

ინფორმაციის კრიტიკულ ანალიზის, მიღწეული შედეგების შეჯერების, სინთეზის, 

დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 

მიღების უნარი. 

–კურსდამთავრებულს აქვს თეორიული კვლევისა და ექსპერიმენტის ჩატარების 

მეთოდოლოგიისა  და წესების სფეროში  პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად დასკვნის მიღების უნარი; 

 

 დ) კომუნიკაციის უნარი  

–კურსდამთავრებული შეძლებს კვლევით საკითხებთან დაკავშირებული საჭირო 

სტატისტიკური მასალების, მოძიებისა და დამუშავების, აგრეთვე ინფორმაციის თანამედროვე 

წყაროებზე და  მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით აიმაღლოს  სამეცნიერო ლიტერატურის 

მიმოხილვის (რეფერირების) უნარი; 

–ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით 

წარმოჩინოს კოლეგებთან და სხვა დარგის სპეციალისტებთან მეცხოველეობის დარგის 

პერსპექტიული პრიორიტეტული მიმართულებები. 

––მეცხოველეობაში პროცესების თეორიული  და ექსპერიმენტული კვლევითი მუშაობის 

საფუძველზე სტუდენტს განუვითარდება მტკიცე არგუმენტირებული მსჯელობის 

ჩამოყალიბების უნარი. 

–შეუძლია პრეზენტაციის შექმნის და "საპროექტო წინადადების" იდეების, არსებული 

პრობლემების  და გადაჭრის  გზების   წერილობით და ვიზუალურად  ჩამოყალიბება,  

გარკვევით, დასაბუთებულად წარმოჩენა არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში. 

–გააჩნია დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის 

პრინციპებისა და წესების დაცვით. 

 

ე) სწავლის უნარი  

–მეცხოველეობაში  უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე და დროის 

შესატყვისი უნარების მქონე სტუდენტს, ცხოველთა და ფრინველთა მომშენებლობის 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, ექნება შეჯვარების ახალი ვარიანტების, კვლევისა და 

საქმიანობის გაგრძელების მზაობა. 

–კურსდამთავრებულს აქვს ცხოველთა და ფრინველთა რაციონალური კვების  ცოდნიდან 

გამომდინარე, სწავლისა და საქმიანობის გაგრძელების სურვილი და უნარი. 

–კურსდამთავრებულს აქვს მეცხოველეობის სფეროში ახალი ცოდნის მიღების საშუალებების 

დამოუკიდებელად მოძიების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების 

საფუძველზე შემდგომი სწავლისა და კვლევების სტრატეგიულად  დაგეგმვის და 

დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. 
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–შეუძლია "საპროექტო წინადადების" ჩამოყალიბება, პრეზენტაციის მომზადება და  

დამოუკიდებლად წარმართვა. უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე. 

აქვს საკუთარი სამუშაოს კრიტიკულად შეფასების უნარი. 

 

ვ) ღირებულებები 

–კურსდამთავრებულს გააჩნია რა გარკვეული პროფესიული ღირებულებები, მუდმივად 

ცდილობს ჰქონდეს წვდომა შინაურ ცხოველთა და ფრინველთა მოშენების ინოვაციური 

მეთოდების შემუშავებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასთან.  

–კურსდამთავრებული ცდილობს პრაქტიკული საქმიანობისა და პროფესიული 

კომუნიკაციების საშუალებით თავისი ინტერესების სფეროში დაამკვიდროს ახალი 

ღირებულებები და იზრუნოს მათ განავითარებაზე. 

–კრიტიკულ არაპროგნოზირებად სიტუაციებში მეცხოველეობის პროფესიული ქცევისა და 

ეთიკის ნორმების დამკვიდრების გზების ძიება და მათ დასანერგად ინოვაციური მეთოდების 

შემუშავება.          

–პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ  ღირებულებათა დამკვიდრებისა და 

დაცვის, აგრეთვე, მეცხოველეობის დარგის განვითარებასთან შესაბამისობაში მათი 

გადაფასების გზების კვლევა და ახალი ღირებულებების ფორმირებაში აქტიური 

მონაწილეობის მიღება. 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      პრაქტიკული      სამეცნიერო-თემატური სემინარი      

დამოუკიდებელი მუშაობა      კვლევითი კომპონენტი    კონსულტაცია    

დისერტაციის გაფორმება      დისერტაციის დაცვა 

სწავლების მეთოდები:  სწავლის პროცესში  სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

გამოიყენება შემდეგი მეთოდები, რომელიც მითითებულია სასწავლო კურსის პროგრამებში 

(სილაბუსებში); 

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 (collaborative) მუშაობა – 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 შესაძლებელია ჯგუფის 

მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია 

უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების 

და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

4. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში 
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უმჯობესია მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის 

სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს 

საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს.  

5. ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის 

მიმართული ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 

ზოგადისკენ.  

6. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, 

რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

7. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  

8. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 

შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის 

განვითარებას.  

9. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, 

საუბარი და სხვ. აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის 

სასწავლო მასალას, ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას 

აქტიურად აღიქვამენ და ითვისებენ. 

10. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: 

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 

რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ.  

11. პრაქტიკული მეთოდები – 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.  

12. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პედაგოგს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

13. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

     

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

● (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
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● (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. 

 

სადოქტორო ნაშრომის შეფასება: 

       ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 

       ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude)  –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება; 

       გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

      დ) საშუალო (bene) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ 

აკმაყოფილებს; 

       ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 

       ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 

      ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

  

შეფასების ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები იხილეთ შესაბამის 

სილაბუსებში და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებულ დოკუმენტში 

,,დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და 

მათი შეფასების წესი": http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf  

დოქტორანტურის საგანმანათებლო  პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები და 

მათი შეფასების წესები: 

http://gtu.ge/study/scavleba/sadoqt_Sefas.pdf,  
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დასაქმების სფერო 

● მეცხოველეობის, მეფრინველეობის, ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების 

გადამამუშავებელი კერძო ორგანიზაციები და წარმოებები 

● საგანმანათებლო დაწესებულებები 

● საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

● საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტრო 

განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მისაღწევად გამოიყენება სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის სათანადო 

ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და საკონფერენციო დარბაზები; 

კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით 

აღჭურვილი ბიბლიოთეკა; კომპიუტერული კლასები და ცენტრები ინტერნეტში ჩართული 

კომპიუტერული ტექნიკა. 

საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი სახელმძღვანელო და 

მეთოდური ლიტერატურით. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სტუდენტებს უზრუნველყოფს 

სასწავლო კურსების პროგრამების გათვალისწინებული შესაბამისი ბეჭდური და 

ელექტრონული სახელმძღვანელოებით, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო 

ლიტერატურით, აგრეთვე ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის მონაცემთა ბაზით და 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ელექტრონული კატალოგით.  

 

    მეცხოველეობის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებისთვის 

საჭირო ტექნიკურ-მატერიალური ლაბორატორიული აღჭურვილობის ჩამონათვალი: 

 

თერმოსტატი, მუფელის ღუმელი, გამწოვი კარადა, სატიტრე მაგიდა, დისტილატორი, 

სოქსლეტის აპარატი, ელექტრო ღუმელი,  ელექტრო სასწორი, ტექნიკური სასწორი,  

ექსიკატორი, pH-მეტრი, ელექტრო წისქვილი, საკვების ამღები დოზატორი, საკვების NIR 

ანალიზატორი, წყლის აბაზანა, საშრობი კარადა, ავტოკლავი, მაცივარი, საყინულე, 

ცენტრიფუგა (სისხლის), ცენტრიფუგა (რძის ანალიზის), სანჯღრევი აპარატი, 

,ფოტოკოლორიმეტრი. დიუარის ჭურჭელი, სხვადასხვა ზომის (თხევადი 

აზოტისათვის).ასევე შესაბამისი ქიმიური ჭურჭელი და რეაქტივები მეცხოველეობის 

პროდუქტების თვისობრიბვი და რაოდენობრივი განსაზღვრის მიზნით. 

სხვადასხვა სახის ცხოველის  ნიშანდების ხელსაწყოები, ოვოსკოპი, ცხოველის რძის 

საწველი აპარატი. ლაქტოსკანი და  თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკური აღჭურვილობა 

იმ საცდელ –საჩვენებელ   ფერმერულ მეურნეობებისა (შპს „პოულტრი ჯორჯია“) და 

ორგანიზაციების (შპს კავკასიის გენეტიკა), რომელთანაც ხელშეკრულებებია  

გაფორმებული. 

 

 

 

 აკადემიური პერსონალი: 

1. თენგიზ ფირცხალაიშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, სარძეო 
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მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მომშენებლობა 

2. მანანა ცინცაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, სახორცე 

მეცხოველეობა, მეცხვარეობა, ს.ს. ცხოველთა კვება 

3. ზაქარია ცხვედაძე–სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, მეცხოველეობის 

პროდუქტების გადამუშავება,სამეცნიერო კვლევის მეთოდები მეცხოველეობაში 

4. ხომერიკი ირინე - სტუ პროფესორი 

5. გალია ცქვიტინიძე - ვეტერინალურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ფიზიოლოგია, 

ანატომია, კომპანიონი ცხოველები 

6. დენიზა თოდუა - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ს.ს.ცხოველთა კვება. 

 

პროგრამას თან ერთვის პროგრამაში არსებული ადამიანური რესურსის  CV-ები 

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა 

№ 
საგნის 

კოდი 

სასწავლო და კვლევითი 

კომპონენტები 

I წელი II წელი III წელი 

სუ
ლ

 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

V
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

V
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

სასწავლო კომპონენტი 20 10 15 15   60 

1. 
SCT0010 

სამეცნიერო კომუნიკაციის 

ტექნიკა 
5       

2 
SCRMA10 

სამეცნიერო კვლევის 

მეთოდები მეცხოველეობაში 
5       

3 ANPBR10 

 

ცხოველთა და ფრინველთა 

მომშენებლობა 
10       

 ASPRF10 

 

ცხოველთა და ფრინველთა 

რაციონალური კვება 
 10      

4 
 

პირველი თემატური 

სემინარი 
  15     

5 - მეორე თემატური სემინარი    15    

  კვლევითი კომპონენტი 10 20 15 15 30 30 120 

1 
- 

სადისერტაციო კვლევის 

პროექტი/პროსპექტუსი - 1 
10       

2. - სადისერტაციო კვლევის  20      
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ საგნის კოდი საგანი 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
შ

ი
 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1 SCT0010 სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა X X  X X  

2 SCRMA10 
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

მეცხოველეობაში 
X X X X X X 

3 ANPBR10 
ცხოველთა  და ფრინველთა 

მომშენებლობა 
X X X  X X 

4 
ASPRF10 

 

ცხოველთა და ფრინველთა 

რაციონალური კვება 
X X X  X X 

5 - პირველი თემატური სემინარი X X X X X X 

6 - მეორე თემატური სემინარი X X X X X X 

 

 

პროგრამის სასწავლო გეგმა 

№  

 

 

 

 

 

 

                                          საათები 

 

                   საგანი E
C

T
S 

 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
\ 

სა
ათ

ი
 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

(ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

 

მუ
შ

აო
ბ

ა)
 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 

დ
ა 

დ
აკ

ვნ
ი

ტ
ი

 

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ

ელ
ი

 მ
უ

შ
აო

ბ
ა 

1. SCT0010 სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა 5/135 1/15 1/15  2/1 –/102 

პროექტი/პროსპექტუსი - 2 

3. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტულ

ი კვლევა/კოლოკვიუმი - 1 
  15     

4. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტულ

ი კვლევა/კოლოკვიუმი - 2 
   15    

5. 
- 

თეორიული/ექსპერიმენტულ

ი კვლევა/კოლოკვიუმი - 3 
    30   

6. 
- 

დისერტაციის დასრულება, 

დაცვა 
     30  

ECTS 

კრედიტები 

სემესტრში 30 30 30 30 30 30 180 

სასწავლო წელს 60 60 60 180 



12 

 

2. SCRMA10 
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

მეცხოველეობაში 
5/135 1/15 1/15  2/1 –/102 

3. ANBR010 ცხოველთა მომშენებლობა 10/270 3/45  3/45 2/1 -/177 

4. 
ASPRF10 

 

ცხოველთა და ფრინველთა 

რაციონალური კვება 10/270 3/45  3/45 2/1 -/177 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი თენგიზ ფირცხალაიშვილი 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

სამსახურის უფროსი                                                                                მარიამ ხომასურიძე 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                               გიორგი ქვარცხავა 

 

 

 

დამტკიცებულია 

                 სტუ-ს აკადემიური საბჭოს   

                    2014 წლის 27 იანვრის 

           # 1062 დადგენილებით 

 

              მოდიფიცირებულია 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების 

ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი № 6 28.04.2016 წ. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                               გიორგი ქვარცხავა 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი                                                                               გიორგი ძიძიგური 

 

 

 


