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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსი
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მეხუთე
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის
კვალიფიკაცია
პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ), სულ 1500 საათი.
აქედან: 35 კრედიტი (875 საათი) სასწავლო კომპონენტისთვის (საკონტაქტო საათი -427; შუალედური/
დასკვნითი შეფასებისათვის - 72, დამოუკიდებელი -376)
25
კრედიტი
(625
საათი)
პრაქტიკის
კომპონენტისთვის
(აქედან:
609
საკონტაქტო
საათი,შუალედური/დასკვნითი შეფასებებისათვის 16 საათი)
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე სასწავლებლად დაიშვება პირი, რომელსაც დასრულებული
აქვს ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე
საფეხურის სრული კურსი.
VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის
ჰიდროტექნიკოსი, რომელსაც
შეუძლია შეასრულოს ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მოკვლევის,
პროექტირების და მშენებლობის სამუშაოები.
VII. სწავლის შედეგი: ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაციის
აღმწერი
ცოდნა და გაცნობიერება

იცის: ჰიდროტექნიკურ ნაგებობზე მოქმედი დატვირთვები
(წყლისჰიდროსტატიკური, ჰიდროდინამიკური, ფილტრაციული,
ტალღური, ყინულისა, ნატანის წნევების სქემები და სეისმური
დატვირთვები) ანგარიში, სქემები. კონსტრუქციების მუშაობის
პირობები. თაღოვანი კაშხალების კონსტრუქციები და სქემები.
კონტრფორსული კაშხალების კონსტრუქციები და გაანგარიშება.
არხების კონსტრუქციებისა და მოპირკეთების სქემები.არაკლდოვან
ფუძეზე აგებულ ნაგებობათა ფუძეებში ფილტრაცია.
ჰიდროდინამიკური ბადის სქემები. დრენაჟების სქემები და საერთო
შეფასებები.თაღოვანი და კონტრფორსული კაშხალების
კონსტრუქციები და სქემები.არხების კონსტრუქციებისა და
მოპირკეთების სქემები . სამშენებლო კონსტრუქციების ტიპები,
მათი გამოყენების არე; სამშენებლო კონსტრუქციებში შეერთების
კვანძებისა და ცალკეული ელემენტების კვეთების შერჩევა და მათი
შემოწმება სიმტკიცეზე, სიხისტესა და მდგრადობაზე.
ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაზე მოსამზადებელი სამუშაოების
ჩატარების ორგანიზაცია და მექანიზაცია, საავტომობილო და
სარკინიგზო გზების მშენებლობის ასპექტები. მიწის და კლდის
სამშაოები, ხიმინჯები, ზღუდარები და ჰიდროტექნიკური ბეტონი.
ბურღვა–აფეთქებითი
სამუშაოების
წარმოების
ორგანიზაცია.
ასაფეთქებელი
ნივთიერებები.
ასაფეთქებელი
საშუალებები.
უსაფრთხოების ტექნიკა ბურღვა–აფეთქების დროს. დაჭაობებული
მიწების ამოშრობითი სამუშაოების წარმოების მექანიზაცია და
ორგანიზაცია;ჰიდროტექნიკური
ბეტონი
და
მისი

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ტრანსპორტირება.ბეტონის ნარევის ჩაწყობის მექანიზაცია და
ორგანიზაცია. ჩაწყობილი ბეტონის მოვლა. ბეტონის ნარევის გამყარება.
ვიბრატორები
აქვს ცოდნა თანამედროვე სამშენებლო მანქანებისა და მექანიზმების
კონსტრუქციების,
მუშაობის პრინციპების და ექსპლუატაციის
თავისებურებების შესახებ.
შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირებისა და მშენებლობის
პროცესში. მოსამზადებელი და ძირითადი სამუშაოების წარმოება
ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში; წამოჭრილი სირთულეების
ხასიათის განსაზღვრა და გადაწყვეტილებების მიღება მათ
აღმოსაფხვრელად.თანამედროვე სამშენებლო კონსტრუქციები და
მათი განვითარების პერსპექტივები. სამშენებლო კონსტრუქციების
დადებითი და უარყოფითი თვისებები..სამშენებლო
კონსტრუქციებში შეერთების კვანძებისა და ცალკეული
ელემენტების კვეთების შერჩევა და მათი შემოწმება სიმტკიცეზე,
სიხისტესა და მდგრადობაზე. ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაზე
მოსამზადებელი სამუშაოების განსაზღვრა და ჩატარება.
საშუალო სირთულის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის
ყველა სახის
სამუშაოების წარმოება დამოუკიდებლად.მასთან
დაკავშირებული მასალებისა შერჩევა და წარმოების ორგანიზაციის
საკითხების განხორციელება .
მანქანების ტექნიკური მახასიათებლების მოძიება მოცემული
საწარმოო პირობების გათვალისწინებით მათი მწარმოებლობის
გამოთვლა და
სამუშაოთა შესრულების სავარაუდო დროის
განსაზღვრა.

დასკვნის უნარი

შეუძლია დასკვნის გაკეთება შესასრულებელი სამუშაოების
გასაუმჯობესებლად; შედეგების ანალიზი და საქმის წარმოება
დამოუკიდებლად.

კომუნიკაციის უნარი

აქვს უნარი მშენებლობის წარმოების სხავასხვა სიტუაციებში
გამოიყენოს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები; დაამყაროს კავშირი პროფესიონალებთა და
ინტერნეტით მოიძიოს სათანადო მასალები.

სწავლის უნარი

დამოუკიდებლად უნდა შეეძლოს მიღებული ცოდნის გაღრმავება,
პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ცოდნის შემდგომი
ამაღლებისთვის მიმართულების განსაზღვრა.

ღირებულებები

შეუძლია
საქმიანი ურთიერთობა
ხელმძღვანელებთან
და
კოლეგებთან; მუშაობა გუნდური პრინციპის დაცვით. აცნობიერებს
შესრულებული სამუშაოების ღირებულებებს და მოქმედებს
სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
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VIII. სწავლის შედეგების რუქა

2.
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ინფორმატიკა II
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა წარმოების
ორგანიზაცია II
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
ჰიდრავლიკური გაანგარიშება
სამშენებლო კონსტრუქციები
საშენი მასალებიII
სამშენებლო მანქანები და მექანიზმები

IX. სასწავლო გეგმა
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საწარმოო პრაქტიკა
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სასწავლო პრაქტიკა

5
5
5

ლაბორატორიული

დამოუკიდებელი
საათები

4.

ინგლისური ენა II
ინფორმატიკა II
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები II
ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა
წარმოების ორგანიზაცია II
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
ჰიდრავლიკური გაანგარიშება
სამშენებლო კონსტრუქციები
საშენი მასალები II
სამშენებლო მანქანები და
მექანიზმები
სულ

შუალედური/
დასკვნითი შეფასება

1.
2.
3.

საკონტაქტო საათები
ლექცია/პრაქტიკული

საგნები

კრედიტების რაოდენობა

საათების განაწილება

მეორე სემესტრი

1.
2.
3.

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები III
ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა
წარმოების ორგანიზაცია III
საკვალიფიკაციო ნაშრომი

სულ საათების რაოდენობა

შუალედური/
დასკვნითი შეფასება

საწარმოო პრაქტიკა

სასწავლო პრაქტიკა

ლაბორატორიული

ლექცია/პრაქტიკული

საგნები

კრედიტების რაოდენობა

საკონტაქტო საათები

დამოუკიდებელი საათები

საათების განაწილება

15

145

222

8

375

10

145

97

8

250

5

საკვალიფიკაციო
ნაშრომი 67

8

50

125

სულ

30

290

319

24

50

750

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;
II შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
გამოცდა - 2 სთ. თეორია;
2. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია) და მხოლოდ სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა:
I შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
II შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა);
გამოცდა - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო ან საწარმოო პრაქტიკა);
3. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ თეორია (ლექცია/პრაქტიკული/ლაბორატორია), სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა:
I შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
II შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია;
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა);
გამოცდა - 2 სთ. (1 სთ.თეორია, 1 სთ. სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა);
4. საგნებისთვის, რომელთაც აქვთ მხოლოდ სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:
I შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:
II შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:
გამოცდა - 2 სთ. (სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა);

X. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს:
·
·
·
·
·
·
·

ლექციაზე დასწრებას;
ლაბორატორიულ სამუშაოებს;
პრაქტიკულ მეცადინეობას;
დამოუკიდებელ მეცადინეობას;
სასწავლო პრაქტიკას;
საწარმოო პრაქტიკას;
შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.

XI. პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება
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;
ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი

XII. სწავლების ფორმები:
თეორიული სწავლება;
პრაქტიკული მეცადინეობა;
სასწავლო პრაქტიკა;
საწარმოო პრაქტიკა;
ლაბორატორიული სამუშაოები.
სწავლის მეთოდები:
ინტერაქტიული სწავლება; ჯგუფური მუშაობა; სწავლების დედუქციური მეთოდი; ახსნაგანმარტებითი
მეთოდი; წერითი მუშაობის მეთოდი; პრაქტიკული მეთოდი.

XIII. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელ ადამიანური
რესურსების შესახებ

კურსი/მოდული/საგანი
უცხოური ენა
ინფორმატიკა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები II,III
ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა
წარმოების ორგანიზაცია II,III
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
ჰიდრავლიკური გაანგარიშება
სამშენებლო კონსტრუქციები

სახელი, გვარი
ქარდავა ნელი
შავერდაშვილი ლაურა
მირიანა ყალაბეგიშვილი
გიორგი დალაქიშვილი

კვალიფიკაცია
მასწავლებელი
მასწავლებელი
სრული პროფესორი

იური ქადარია

სრული პროფესორი

საშენი მასალები
სამშენებლო მანქანები და მექანიზმები

ამირან საყვარელიძე
ნიკოლოზ ნარეშელაშვილი

ლია თავართქილაძე

სრული პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი
სრული პროფესორი
ასისიტენტ პროფესორი

XIII. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური
რესურსის შესახებ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის პროფესიული
სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:
I კორპუსი, ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ტექნიკოსის მომზადებისათვის საჭირო თვალსაჩინოებანი და
სადემონსტრაციო მასალები, პრეზენტაციები და ვიდეოფილმები.
XIV. საწარმოო სწავლება/საწარმოო პრაქტიკა
საწარმოო პრაქტიკის გავლა დაგეგმილია შესაბამის პერიოდში ჰიდროტექნიკური მშენებლობის ობიექტებზე.
შპს.”ენგურჰესი”

16. 07.2012წ.

იხილეთ დანართი 1.

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი
ფაკულტეტის დეკანი

იური ქადარია

მარინა ჯავახიშვილი
ზურაბ გედენიძე

მიღებულია
სამშენებლო
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე
24 აპრილი 2012 წ.
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე
შეთანხმებულია
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან

ზურაბ გედენიძე

