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ტრაქტორისტ - მემანქანე – 041551 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 
I. პროფესიულიული პროგრამის სახელწოდება: ტრაქტორისტ - მემანქანე   041551  
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მესამე 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ტრაქტორისტ - მემანქანის მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია   
IV. პროგრამის მოცულობა: 40 კრედიტი (1 კრედიტი- 25 საათი), სულ 1000 საათი, 50 % – 20 კრედიტი 

(500 სთ) სასწავლო კომპონენტისათვის (საკონტაქტო საათი 225, შუალედური/დასკვნითი შეფასება 
- 40, დამოუკიდებელი - 235), 50 % – 20 კრედიტი ( 500 საათი) - პრაქტიკის კომპონენტისთვის 
(პრაქტიკის საათი  484, შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 16) (პროგრამის აღწერა იხ. დანართი 1) 

 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად, პირი, რომელიც არის 18 წლის ან 18 წელი შეუსრულდება სწავლის დამთავრებამდე. 
 

VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  

ტრაქტორისტ-მემანქანე  წარმოადგენს   ინჟინერიის  მიმართულების  აგროინჟინერიის  დარგობრივი  
სფეროს პროფესიულ კვალიფიკაციას. შესაბამისად, იგი მჭიდროდაა  დაკავშირებული სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის რესურსდამზოგ სამანქანო ტექნოლოგიების 
გამოყენებასთან. 

ტრაქტორისტ-მემანქანის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელი პირი შეასრულებს სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის სამანქანო ტექნოლოგიებით წარმოებას თანამედროვე ტექნიკური 
საშუალებების გამოყენებით. პროფესია ორიენტირებულია რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების  
პრინციპებისა და პრაქტიკის  გამოყენებაზე, რაც პირდაპირ კავშირშია აგროკომპანიების  და  
ფერმერული  მეურნეობების წარმატებულ საქმიანობასთან. 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ტაქტორისტ-მემანქანე, რომელსაც კვალიფიკაციის შესაბამისად 
შეეძლება ტრაქტორების (თვლიანი; მუხლუხა) და თვითმავალი შასების მართვა საგზაო მოძრაობის 
წესების სრული დაცვით; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის, მეცხოველეობის 
საკვების დამზადებისა და მოსავლის აღების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამანქანო 
ტექნოლოგიები, სატრაქტორო აგრეგატების შედგენა, დაკომპლექტება და მექანიზებული სასოფლო-
სამეურნეო პროცესების ჩატარება. 



VII  სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

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

იცის საბაზო მოდელის (თვლიანი და 
უხლუხა) ტრაქტორების ზოგადი 
აგებულება; ტრაქტორებისა და 
სატრაქტორო აგრეგატების მართვისას 
უსაფრთხოების ტექნიკის საერთო 
მოთხოვნები; იცის საგზაო მოძრაობის და 
ტვირთის გადაზიდვის წესები, იცნობს 
ტრაქტორის სამუშაო მოწყობილობებს და 
იცის  საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების 
გამოყენება. 

იცის მექანიზებული სამუშაოების 
ტექნოლოგია - ხვნა, ფარცხვა, კულტივაცია, 
თესვა, ნიადაგში სასუქების შეტანა, 
მცენარეების მავნებლებისა და 
დაავადებებისაგან დაცვა, მოსავლის აღება, 
თიბვა, სატრაქტორო აგრეგატების შედგენა 
და მუშა ორგანოების რეგულირება. იცის 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების  
მოვლა-მოყვანის, მეცხოველეობის საკვების   
დამზადებისა   და  მოსავლია აღების 
საქმიანობასთან დაკავშირებული სამანქანო 
ტექნოლოგიები. 

აცნობიერებს სატრაქტორო აგრეგატების 
შედგენის,  დაკომპლექტებისა და მათი 
სერვისის ძირითად პრინციპებს, აგრეთვე, 
მექანიზებული სასოფლო- სამეურნეო 
პროცესების ჩატარებას. 

ცოდნა და 
გაცნობიერება  

აქვს სფეროსათვის 
დამახასიათებელი 
ძირითადი ფაქტების, 
პრინციპების, პროცესებისა და 
ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, 
აცნობიერებს გართულებული 
ამოცანების შესასრუ-ლებლად 
აუცილებელ ნაბიჯებს. 

იცის საბაზო მოდელის (თვლიანი და 
უხლუხა) ტრაქტორების ზოგადი 
აგებულება; ტრაქტორებისა და სატრაქტორო 
აგრეგატების მართვისას უსაფრთხოების 
ტექნიკის საერთო მოთხოვნები; იცის 
საგზაო მოძრაობის და ტვირთის 
გადაზიდვის წესები, იცნობს ტრაქტორის 
სამუშაო მოწყობილობებს და იცის 
საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების 
გამოყენება. იცის მექანიზებული 
სამუშაოების ტექნოლოგია - ხვნა, ფარცხვა, 
კულტივაცია, თესვა, ნიადაგში სასუქების 
შეტანა, მცენარეების მავნებლებისა და 
დაავადებებისაგან დაცვა, მოსავლის აღება, 
თიბვა, სატრაქტორო აგრეგატების შედგენა 



და მუშა ორგანოების რეგულირება. იცის 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-
მოყვანის, მეცხოველეობის საკვების 
დამზადებისა და მოსავლია აღების 
საქმიანობასთან დაკავში-რებული სამანქანო 
ტექნოლოგიები. აცნობიერებს სატრაქტორო 
აგრეგა-ტების შედგენის, დაკომპლექტებისა 
და მათი სერვისის ძირითად პრინციპებს, 
აგრეთვე, მექანიზებული სასოფლო- 
სამეურნეო პროცესების ჩატარებას. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

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

შეუძლია ტრაქტორის ძრავას მომზადება 
გასაშვებად, იცის ზამთარში და ზაფხულში 
ძრავას გაშვების თავისებურებანი; ტრაქტო-
რების (თვლიანი; მუხლუხა) და 
თვითმავალი შასების მართვა; 
საგზაო მოძრაობის წესების სრული 
დაცვით მოძრაობა. ტრაქტორის მისვლა 
მისაბმელ და საკიდ სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანასთან, მათი მიერთება ტრაქტორთან. 
დამოუკი-დებლად შეუძლია სამუშაო 
ორგანოს აწყობა და რეგულირება, 
აგრეგატის 
სამუშაოდ გამზადება და მუშა ორგანოების 
რეგულირება; შეუძლია აგრეგატის 
ტექნიკური მომსახურების ჩატარება 
სტანდარტული მეთოდიკის 
მიხედვით. შეუძლია სატრაქტორო 
აგრეგატების საშუალებით მექანიზე-ბული 
სამუშაოების შესრულება აგროტექნუკური 
მოთხოვნების სრული დაცვით. მუშაობის 
დროს აგრეგატის უწესივრობის აღმოჩენა 
და მათი აღმოფხვრა. 

დასკვნის უნარი შეუძლია განსხვავებულ სიტუა-
ციებში წამოჭრილი პრობ-
ლემების გადასაჭრელად ინფორ-
მაციის ცნობილი წყაროებით 
სარგებლობა, მათი შეფასება და 
ანლიზი. 

შეუძლია ტრაქტორების მუშაობის დროს 
გარკვეული ხარვეზების ამოცნობა და მათი 
აღმოფხვრის ღონისძიებების ჩატარება. 
გააჩნია სასოფლო-სამეურნეო პროცესების 
შესრულების დროს ხარვეზების 
დამოუკიდებლად აღმოფხვრის უნარი. 
შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში 
აგროტექნიკური მოთხოვნების დაცვის 
პირობებში სატრაქტორო აგრეგატის 
მუშაობის ხარისხობრივი მაჩვენებ-ლების 
ანალიზი და მათი შესრულების 
ოპტიმალური გზების ძიება. 

კომუნიკაციის 
უნარი  

შეუძლია ზეპირი და 
წერილობითი 
კომუნიკაცია პროფესიასთან 

შეუძლია ტრაქტორების და თვითმავალი 
შასების სამუშაოდ მომზადების და 
რეგულირებების წერილობითი მეთოდური 



დაკავში-რებულ საკითხებზე 
განსხვავებულ სიტუაციებში. 
ეფექტიანად იყენებს პრო-
ფესიულ საქმიანობასთან დაკავ-
შირებულ საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; 
შეუძლია უცხო ენის პრაქ-
ტიკული გამოყენება. 

მითითე-ბების წაკითხვა და გააზრება; 
შეუძლია გაიგოს ტრაქტორებში 
გამოყენებული ზოგადი ტერმინოლოგია 
უცხო ენაზე და კომპიუტერის გამოყენებით 
ტექნიკის მუშაობის ტექნოლოგიური 
სქემების გაცნობა. შეუძლია ტრაქტორების 
და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების 
მართვის წერი-ლობითი მეთოდური 
მითითებების წაკითხვა და გააზრება; 
თანამედროვე ტრაქტორების და სასოფლო-
სამეურნეო მანქანების საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ათვისება; შეუძლია 
სპეციალურ სახელმძღვანელოებში, 
ჟურნალებში ან ინტერნეტში სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის 
თანამედროვე სამან-ქანო ტექნოლოგიების 
სიახლეების შესახებ მასალების მოძიება; 
შეუძლია მიმდინარე სამუშაოების 
ჩატარების შესახებ მოკლე შენიშვნების 
ჩაწერა; კოლეგებთან და 
ხელმძღვანელებთან ტექნოლოგიური 
პროცესების და უსაფრთხოების ნორმების 
განხილვა. საზღვარგარეთის ენერგეტიკული 
და ტექნიკური საშუალებების მართვის 
ინსტრუქციების უცხო ენაზე წაკითხვა. 

სწავლის უნარი შეუძლია წინასწარ 
განსაზღვრული 
ამოცანების ფარგლებში 
საკუთარ 
სწავლაზე პასუხისმგებლობის 
აღება 

შეუძლია კოლეგების გამოკითხვით და 
მათი გამოცდილების გაზიარებით 
ტრაქტორისტი-მემანქანის საქმიანო-ბის 

შესახებ ახალი ცოდნის მიღება. შეუძლია 
მემცენარეობის პროდუქ-ტების წარმოებაში 
თანამედროვე ტექნო-ლოგიების და 
ტექნიკური საშუალებების შესახებ ახალი 
ცოდნის 
მიღება და მომავალი კარიერის 

დაგეგმვისათვის სწავლის საჭიროების 
განსაზღვრა. 

ღირებულებები განსხვავებულ სიტუაციებში 
მოქმე-დებს პროფესიული 
საქმიანობისათვის 
დამახასიათებელი 
ღირებულებების 
შესაბამისად. 

პასუხისმგებლობით ეკიდება ტრაქ-
ტორისტ-მემანქანის საქმიანობას; 
იცავს და ასრულებს საგზაო მოძრაობის 
წესების მოთხოვნებს; იცავს 
უსაფრთხოების და საკონ-ტროლო-
გამზომი ხელსაწყოების შენახვის წესებს; 
პასუხისმგებლობით ეკიდება სასოფლო-
სამეურნეო ტექ-ნიკას და ტექნოლოგიური 
პროცესების 
შესრულების ხარისხობრივი მაჩვე-
ნებლების დაცვას. აქვს პროფესიული 
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 
ღირებულებები. შეუძლია შესრუ-ლებული 



სამუშაოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების 
დაცვა აგროტექნიკური მოთხოვნების 
შესაბამისად; საქმი-ანობისას მკაცრად 
იცავს დის-ციპლინას და სასოფლო-
სამეურნეო პროცესების შესრულების 
თანმიმ-დევრობას 

 
VIII  დასაქმების სფერო:  

ტრაქტორისტ-მემანქანის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელი საქმდება მექანიზატორად 
მცირე,   საშუალო და მსხვილ ფერმერულ და სასათბურე მეურნეობებში,  სარწყავი სისტემების 
დარგობრივ საწარმოებში,  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახ და გადამამუშავებელ 
კომპანიებში,  სპეციალიზირებული მანქანების ტექნიკური სერვისის სადგურებში და სარემონტო 
საწარმოებში,  დილერული მომსახურების პუნქტებში. 

 
IX სწავლის შედეგების რუქა 
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1 
TRGST05 ტრაქტორის ზოგადი 

აგებულების 
საფუძვლები 

+ + +   + 

2 RTRUL05 საგზაო მოძრაობის 
წესები და უსაფრთხო-
ების ტექნიკა 

+ +    + 

3 AGRMA05 სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანები 

+ + +    

4 
PRII105 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
(შესავალი 
ინფორმატიკაში) 

+ +  + +  

5 ENG3P03 ინგლისური ენა 
 

+  +   

6 PWTRA05 სასწავლო პრაქტიკა + + + + +  



ტრაქტორის ტარებაში 

7 MPACJ05 საწარმოო პრაქტიკა 
სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოების 
შესრულებაში 

+ + + + +  

 

X სასწავლო გეგმა: 
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1 TRGST05 ტრაქტორის 
ზოგადი 
აგებულების 
საფუძვლები 

4/100 15  30    6 2 47 

2 RTRUL05 საგზაო 
მოძრაობის 
წესები და 
უსაფრთხოების 
ტექნიკა 

5/125 30  30    6 2 57 

3 AGRMA05 სასოფლო-
სამეურნეო 
მანქანები 

5/125 30  30    6 2 57 

4 
PRII105 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
(შესავალი 
ინფორმატიკაში) 

3/75   30    6 2 37 

5 
ENG3P03 

 
ინგლისური ენა 3/75   30    6 2 37 

6 PWTRA05 სასწავლო 
პრაქტიკა 
ტრაქტორის 
ტარებაში 

10/250     242  6 2 0 



7 MPACJ05 საწარმოო 
პრაქტიკა 
სასოფლო-
სამეურნეო 
სამუშაოების 
შესრულებაში 

10/250     242  6 2 0 

 
 
 
შენიშვნა: 
 
სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
15 კვირა სასწავლო პროცესისათვის, 3 კვირა შუალედური შეფასებებისათვის, 2 კვირა გამოცდისათვის 
და განმეორებითი გამოცდისათვის. 
მე -18 კვირა III შუალედური შეფასებისათვის;  
მე-19 კვირა გამოცდისათვის, მე-20 კვირა  განმეორებითი გამოცდისათვის (აუცილებელი 10 დღიანი 
ინტერვალის დაცვით). 
თითოეულ საგანში შეფასებებისათვის განკუთვნილი დრო - 8 საათი. 
1. საგნებისთვის,რომელთაც აქვთ მხოლოდ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და არა 
აქვთ სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა: 
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 20ქულა; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 20 ქულა; 
III   შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 

გამოცდა - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 
 

2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:  
I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა,მაქსიმალური შეფასებით 20 
ქულა; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალური შეფასებით 20 
ქულა; 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა: მაქსიმალური შეფასებით 30 
ქულა   
გამოცდა - სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალური შეფასებით 30 ქულა; 
 
XI პროფესიული სტუდენტების სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა) 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 
• ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას; 
• პრაქტიკულ მეცადინეობას; 
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას; 
• საწარმოო პრაქტიკას; 
• სასწავლო პრაქტიკას; 
• შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩაბარებას. 

 
XII  პროფესიული სტუდენტის ცოდნის ცოდნის შეფასება 
               დადებითი შეფასებად ჩაითვალოს: 

• (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 ჩაითვალოს: 

• (FX) –  ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების  41-50 %, რაც ნიშნავს, რომ     პროფესიულ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა ჭირდება 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, უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში, გავიდეს 
დამატებით გამოცდაზე  (დასკვნით გამოცდაზე) არანაკლებ 10 დღისა.  

 
შეფასების ფორმა: 
• შუალედური შეფასება;  
• დასკვნითი შეფასება.  

 
შეფასების მეთოდი: 
• ტესტირება; 
• წერითი დავალება 
• დაკვირვება 
• ანგარიში/პრეზენტაცია 

 
(სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 2, დანართი 3) 

 
        სწავლების ფორმები: 

• თეორიული სწავლება; 
• პრაქტიკული მეცადინეობა; 
• სასწავლო პრაქტიკა; 
• საწარმოო პრაქტიკა. 

 
სწავლის მეთოდები:  
 
ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში. 
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.  



 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. ეს 
სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  
თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 
თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე 
ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  
დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 
შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. 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. 
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 
 
 
XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის შესაბამისი ადამიანური 
რესურსი (იხ. დანართი 4): 
 
კურსი/ მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

ტრაქტორის ზოგადი 
აგებულების საფუძვლები 

ლადო შენგელია ინჟინერ-მექანიკოსი  

საგზაო მოძრაობის წესები და 
უსაფრთხოების ტექნიკა 

ვალერიან  ლეჟავა ინჟინერ-მექანიკოსი  

სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანები 

ლადო შენგელია ინჟინერ-მექანიკოსი  

ინფორმატიკა მარინე  მორჩილაძე ინჟინერ-მექანიკოსი  

ინგლისური ენა ზაზა ჩახუნაშვილი ინგლისური ენის მასწავლებელი 

სასწავლო პრაქტიკა 
ტრაქტორის ტარებაში 

მიხეილ ჯულაყიძე სასოფლო-სამეურნეო  ტექნიკის 
ოპერატორი 

საწარმოო პრაქტიკა 
სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოების შესრულებაში 

მიხეილ ჯულაყიძე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
ოპერატორი 

 
XV.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 

რესურსების შესახებ 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიდი ჯიხაიშის ნ. ნიკოლაძის სახელობის 
აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების  პროფესიული კოლეჯის ტრაქტორისტ-მემანქანის 
პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: მექნიზაციის კლას - 
კაბინეტი, სადემონსტრაციო მასალები, საგზაო მოძრაობის წესების კაბინეტი, საგზაო მოძრაობის 
წესების სასწავლო  და საგამოცდო ბილეთები (ელექტრონული ვერსიები), ტრაქტორის პრაქტიკული 
ტარების სწავლებისათვის საგამოცდო მოედანი, სასწავლო პრაქტიკისათვის საჭირო ტექნიკა, ნაკვეთი. 

 



XVI.  სასწავლო პრაქტიკა/საწარმოო პრაქტიკა 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკა განხორციელდება სწავლების პროცესში დიდი ჯიხაიშის პროფესიული 
კოლეჯის ტრაქტორის პრაქტიკული ტარების სწავლების მოედანზე (ტრაქტორდრომი) და კოლეჯის 
კუთვნილ სამეურნეო ფართობებში (იხ. დანართი 5). 

 
  
 
 
 XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 
პროგრამის ხელმძღვანელები                                                                                   ნუგზარ მიქაძე 
 
                                                                                                                                       ლადო შენგელია  
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი        მანანა  მოისწრაფიშვილი 
 
           მიღებულია 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
13.02.2013  ოქმი  N 22 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                            
 
მოდიფიცირებულია 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
ოქმი # 9.  23. 07. 2014 წ. 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                         ოთარ  გელაშვილი 

 
შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                       გიორგი ძიძიგური 


