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სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი - 080360 

Specialist clothing product 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

II. პროფესიული განათლების საფეხური:  მესამე 

III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია 

IV. პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ), სულ 1500 საათი. 

 აქედან: 50% - 30 კრედიტი (750 საათი) სასწავლო კომპონენტისთვის  (საკონტაქტო საათი - 345;  

დამოუკიდებელი - 349; შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 56); 50% - 30 კრედიტი (750 საათი) 

პრაქტიკის კომპონენტისთვის (საკონტაქტო საათი - 734; შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 16). 

 

V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება; 

 

VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროფესიული 

კავალიფიკაცია მოდის დიზაინის ინდუსტრიული სფეროს მომსახურებათა მნიშვნელოვანი 

ქვესისტემაა. იგი არის ტანსაცმლის სხვადასხვა ასორტიმენტული ჯგუფის წარმოების პროცესში 

ჩართული რგოლი, რომელმაც უნდა შეძლოს ტანსაცმლის კერვის სხვადასხვა სირთულის 

ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულება. ტანსაცმლის ასორტიმენტის მასალაში შესრულება 

მნიშვნელოვანი პროცესია, როგორც საწარმოო-ინდუსტრიულ, ასევე ინდივიდუალურ წარმოებაში. 

თანამედროვე სამკერვალო ნაწარმის შემსრულებელი უნდა იყოს მაღალი კომპეტენციების მქონე 

სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს წარმოების მიერ დასმული ამოცანების გადაწყვეტას, ხარისხის 

უზრუნველყოფას, შრომის უსაფრთხოებისა და ეთიკური ნორმების დაცვას. პროფესია 

გულისხმობს მისი სპეციალიზაციის მაღალ დონეს, საშემსრულებლო შესაძლებლობების 

უნივერსალურობას, ინდივიდუალურ და საწარმოო პროცესებში გარკვეულობას. თანამედროვე  

მოთხოვნების  შესაბამისად,  პროფესიული  პროგრამა  მოიცავს  ყველა  საჭირო  მნიშვნელოვან  

ეტაპს  მაღალკვალიფიციური  სამკერვალო  ნაწარმის სპეციალისტის მოსამზადებლად, რაც 

უზრუნველყოფს ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიული მეთოდისა და  ტექნიკური 

განვითარების შესაბამისად მოდური, ხარისხიანი, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნას. 

ნაწარმის კერვის ტექნოლოგია უნდა იყოს პროგრესული, განვითარებადი, შეესაბამებოდეს 

თანამედროვე ტექნიკის განვითარებისა და საწარმოო ორგანიზაციის დონეს. ყოველი პროფესიული 

საფეხურის კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს გამომუშავებული აქვთ სპეციალური, 

პროფესიონალური უნარ-ჩვევები, ზოგადი პროფესიული განათლების ფონზე. სასწავლო კურსის 

დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული ფლობს პროფესიულ ოსტატობას და 



გაცნობიერებულია განსაზღვრული სახის ტექნიკასა და ტექნოლოგიებში, შეუძლია, მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანოს სამკერვალო პროდუქციის წარმოებაში.  

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მესამე საფეხურის სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, რომელსაც 

III საფეხურის დონის შესაბამისად და გარკვეული დამოუკიდებლობით შეეძლება მარტივი სამოსის 

მოდელების მოძიება და კერვის ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით სამუშაოს 

შესრულება. 

 

VII. სწავლის შედეგი:  

მისაღწევი შედეგები შესაბამისი კომპონენტების მიხედვით: 

ცოდნა და 

გაცნობიერ

ება 

სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი 

ფაქტების,  

პრინციპების, პროცესებისა 

და ზოგადი კონცეფციების 

ცოდნა,  გართულებული 

ამოცანების შესასრულებლად 

აუცილებელი ნაბიჯების 

გაცნობიერება 

იცის და აცნობიერებს სამკერვალო სპეციალობის 

საბაზისო პრინციპებსა და ტექნოლოგიურ პროცესებს, 

კერძოდ, იცნობს ტანსაცმლის დეტალების ძაფური 

შეერთების სხვადასხვა მეთოდს, ტანსაცმლის 

დეტალების შესაერთებლად საჭირო საშუალებებს, 

იცის ძაფური ნაკერები, მათი სახეები და აგებულება.  

იცის დამუშავების შერჩეული მეთოდით ცალკეული 

კვანძების ნიმუშების მომზადება, იცის კვანძის 

თბურდანამვითი დამუშავების ტექნიკა.  

გაცნობიერებული აქვს ინდივიდუალური სამკერვალო 

ნაწარმის ხელოსნის პროფესიული მიზნები და 

ამოცანები, ინდივიდუალური სამკერვალო ნაწარმის 

შესრულების თავისებურებები;  

იცის ადამიანის ფიგურის ზომითი მახასიათებლები და 

ფიგურის ზომებიდან ტანსაცმელზე გადასვლის 

პრინციპები, ტანსაცმლის ზომები და ფორმა, 

სილუეტური, კონსტრუქციული, დეკორატიული 

ხაზების დახასიათება, ტანსაცმლის ზედაპირის 

დანაწევრების სქემები, ფორმის მთლიანობის 

უზრუნველმყოფელი ტექნიკური საშუალებები, იცის 

ბაზისური ფუძის თარგის შერჩევა-გამოყენება, 

დაზუსტება და მოდელური განსაკუთრებულობების 

დატანა, მასალაში შესრულება, ტექნიკური დამუშავება. 

აცნობიერებს გართულებული ტექნიკური ამოცანის 

შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. იცის საჭირო 

მანქანა-დანადგარების გამოყენება, მათი მოვლა. 

ცოდნის 

პრაქტიკაშ

ი 

გამოყენებ

ის უნარი   

სფეროს სპეციფიკისათვის 

დამახასიათებელი უნარების 

ფართო სპექტრის გამოყენება, 

დავალებების  

შესასრულებლად სხვადასხვა 

მიდგომის შეფასება, 

სათანადო მეთოდების, 

ინსტრუმენტებისა და 

მასალების შერჩევა და 

მისადაგება. 

ფლობს მკერავის პროფესიისთვის დამახასიათებელი 

უნარების ფართო სპექტრს, კერძოდ, შეუძლია: 

ძირითადი მასალებისა და ინსტრუმენტების 

გამოყენებით ნაწარმის ხელისა და მანქანური 

გვირისტების შესრულება, მზა ტანსაცმლის 

დაზიანებული ადგილების ხელით რესტავრაცია და ა.შ. 

სამკერვალო ნაწარმის სხვადასხვა ასორტიმენტისათვის 

საჭირო ცალკეული კვანძებისა და დეტალების 

ტექნიკურად შესრულება, როგორიცაა ჯიბე, სახელო, 

მანჟეტი, საყელო და ა.შ.; 

ინდუსტრიული სამკერვალო ნაწარმის 

დამუშავებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების (უნივერსალური, სპეციალური, 

ავტომატური და ნახევრადავტომატური საკერავი 

მანქანები, თბურდანამვით დამუშავების 

მოწყობილობები, მცირე მექანიზაციის საშუალებები) 



გამოყენება, დარეგულირება, თბურდანამვითი 

სამუშაოების შესრულება, უსაფრთხოების წესების 

დაცვა. 

ასევე, შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს კერვის 

სპეციფიკური თეორიული ცოდნისა და ტექნიკური 

უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრი, კერძოდ, შეარჩიოს 

მოდელის მიხედვით ბაზისური თარგი, ან 

მოდელირებული თარგის მიხედვით მასალაში 

შესრულებისათვის საჭირო მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების გამოყენებით დამოუკიდებლად 

შეასრულოს ნაწარმი (გამოჭრა-კერვა) და მიიყვანოს 

დასრულებულ სახემდე ინდივიდუალური მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

განსხვავებულ სიტუაციებში 

წარმოქმნილი 

პრობლემების გადასაჭრელად 

ინფორმაციის ცნობილი 

წყაროებით სარგებლობა, 

მათი შეფასება და ანალიზი. 

სათანადოდ იყენებს სპეციალურ ლიტერატურას და 

ინფორმაციის სხვა წყაროებს ტექნოლოგიურ პროცესში 

წარმოქმნილი პრობლემის გადასაჭრელად, აფასებს და 

აანალიზებს სხვადასხვა მეთოდს, კერძოდ, შეუძლია: 

საწარმოო მანქანების დამოუკიდებლად მართვა, 

ტექნიკური ნახაზის მიხედვით შესრულებულ 

სამკერვალო კვანძებში დარღვევის აღმოფხვრა და 

დამოუკიდებლად პრობლემის მოგვარება. ასევე, 

მასალაში შესრულების პროცესში წარმოქმნილი 

ტექნოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრა, 

დეფექტებისა და შეცდომების წარმოშობის მიზეზების 

დადგენა, გამოსწორება, სწორი გადაწყვეტილების 

ეფექტურად და სწრაფად მიღება. 

კომუნიკაც

იის უნარი 

ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაცია პროფესიასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე 

განსხვავებულ სიტუაციებში,  

პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული 

საინფორმაციო  და  

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ეფექტიანად  

გამოყენება,  უცხოური ენის 

პრაქტიკულად გამოყენება. 

მიზანმიმართულად იყენებს საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს პროფესიული 

დაოსტატებისათვის, შეუძლია ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაცია როგორც პროფესიულ, ასევე 

განსხვავებულ სიტუაციაში, ფლობს პროფესიულ 

ტერმინოლოგიას უცხო ენაზე და პრაქტიკულად 

იყენებს უცხო ენას ახალი ინფორმაციის მოძიების, ამ 

ინფორმაციის სწორად გააზრების პროცესში. 

სწავლის 

უნარი 

წინასწარ  განსაზღვრული  

ამოცანების  ფარგლებში 

საკუთარ სწავლაზე 

პასუხისმგებლობის აღება. 

შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს ზოგიერთ 

ტექნიკური პროცედურა და ამ გამოცდილებაზე, 

მიღებულ ცოდნასა და კვალიფიკაციაზე დაყრდნობით, 

სწავლის შემდგომ საფეხურზე გადასვლა, სასწავლო 

პროგრამით გათვალისწინებული 

დისციპლინების თანმიმდევრულად ათვისება, 

ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

ღირებულე

ბები 

განსხვავებულ სიტუაციებში 

მოქმედებს პროფესიული 

საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელი 

ღირებულების 

შესაბამისად. 

იცავს საზოგადოებასთან და კოლეგებთან 

ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს, შეუძლია 

პროფესიული პრობლემების კორექტულად გადაჭრა, 

შრომის ეთიკური ნორმების დაცვა. 

 



 

 

VIII. დასაქმების სფერო: სამკერვალო  ნაწარმის  სპეციალისტის  დასაქმების  არეალია  მოდის  

დიზაინის  კომპანიები, მცირე  და  მსხვილი  სამკერვალო  საწარმოები, ფაბრიკები, მოდის  

ატელიეები. შრომის ბაზრის ნაწილი თვითდასაქმებულთა სეგმენტზე მოდის: ინდივიდუალური 

კერვა, ინდივიდუალური მეწარმეობა, კერძო/მცირე ბიზნესი. 

 

 

IX. სწავლის შედეგების რუქა 

 
საგნის 

კოდი 
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I სემესტრი 

1. MAFGA05 მასალები სამკერვალო ნაწარმისათვის + +   +  

2. DRAWM05 ხატვა, მოდელირების კომპოზიცია  +   +  

3. ENG4P07   ინგლისური ენა  III + +  +   

4. 
PRII105 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი 

ინფორმატიკაში) 

+ +  + + 

 

 

5. TPRAC05 სასწავლო პრაქტიკა   +    + 

II სემესტრი 

6. 
TECOT05 სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირება და 

ტექნოლოგია 

+ +   +  

7. 
MOTET05 სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

ტექნოლოგია 

+ +   +  

8. 
SEWMA05 სამკერვალო საწარმოებში გამოყენებული 

მანქანები  

+ +   +  

9. MPRAC05 საწარმოო პრაქტიკა  +    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

X. სასწავლო გეგმა 

 

 

 

 
№ საგნის 

კოდი 
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I სემესტრი  

1.  
MAFGA05 მასალები სამკერვალო 

ნაწარმისათვის 
4/100 30  15    6 2 47 

100 

2.  
DRAWM05 ხატვა, მოდელირების 

კომპოზიცია 4/100   45    
6 2 

47 100 

3.  
ENG4P07   

ინგლისური ენა  III 
3/75   30    

6 2 
37 75 

4.  

PRII105 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

(შესავალი 

ინფორმატიკაში) 

3/75   30    
6 2 

37 75 

5.  
TPRAC05 

სასწავლო პრაქტიკა  
15/375     367  

6 2 
  0 375 

II სემესტრი  

6.  

TECOT05 სამკერვალო ნაწარმის 

კონსტრუირება და 

ტექნოლოგია 

4/100 15  30    6 2 47 

100 

7.  

MOTET05 სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და 

ტექნოლოგია 

8/200 30  75    6 2 87 

200 

8.  

SEWMA05 სამკერვალო 

საწარმოებში 

გამოყენებული 

მანქანები  

4/100 30  15    6 2 47 

100 

9.  MPRAC05 საწარმოო პრაქტიკა 15/375     367  6 2 0 375 

10.  სულ 60/1500 105  240  734  54 18 349 1500 

 

 

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) და არა აქვთ სასწავლო და 

საწარმოო პრაქტიკა: 

I  შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია,მაქსიმალური შეფასებით 20ქულა; 

II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალურიშეფასებით 20 ქულა; 

III   შუალედური შეფასება - 2 სთ. თეორია,მაქსიმალურიშეფასებით 30 ქულა; 

გამოცდა - 2 სთ. თეორია, მაქსიმალურიშეფასებით 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 სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას;  

 პრაქტიკულ მეცადინეობას; 

 დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  

 სასწავლო პრაქტიკას; 

 საწარმოო პრაქტიკას; 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი)  ჩაბარება. 

 

XII. 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: 



 ტესტირება; 

 წერითი დავალება; 

 პრაქტიკის ანგარიში/პრეზენტაცია 

(სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 

სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 2, დანართი 3)) 

 

XIII. სწავლების ფორმები: 

თეორიული სწავლება; 

პრაქტიკული მეცადინეობა; 

სასწავლო პრაქტიკა; 

საწარმოო პრაქტიკა; 

დამოუკიდებელი  სამუშაო. 

 

სწავლის მეთოდები: 

 სწავლების დედუქციური მეთოდი  განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის 

ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ  

პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ; 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში; 

 პრაქტიკული მეთოდები – სწავლების პროცესში, კერძოდ,  ლაბორატორიული 

მეცადინეობების დროს სტუდენტი დამოუკიდებლად ახორციელებს ტექნოლოგიურ 

პროცესებს შესაბამისი აპარატურა–მანქანების გამოყენებით. 

 ვერბალური მეთოდი – ახალი მასალის გადაცემა ზეპირად, მულტიმედიური მასალის 

გამოყენებით, აპარატურა–მანქანებისა და ტექნოლოგიური პროცესების ანიმაციური ჩვენებით. 

სწავლის პროცესში  გამოიყენება: ინტერაქტიული ტექნოლოგიები, ანალიზისა და სინთეზის 

მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, პრობლემური ლექცია – მასალის გადაცემა რეჟიმში 

„მონოლოგი–დიალოგი“და სხვა; 

 ჯგუფური  მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას 

და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ 

საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული  

ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის 

მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის  

მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში; 

 თანამშრომლობითი  სწავლება - ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ 

შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული 

ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, სანამ ყველა არ დაეუფლება საკითხს; 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი – სწავლების პროცესში  სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ 

გააკეთონ ჩანაწერები შესრულებული სამუშაოს, აგრეთვე კონკრეტული სიტუაციური 

ამოცანების გადაჭრის გზების შესახებ ოქმების სახით. 

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

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას. 

 წერითი მუშაობის მეთოდი- რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: 

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 

რეფერატის ან ესეს შესრულება და სხვ. 

 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური 

პრობლემის გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტზე მუშაობა 

მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს 



არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი 

შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად , კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. 

იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად. 

 დემონსტრირების მეთოდი  – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში 

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. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილე სასწავლო კურსის სილაბუსებში.  

 

XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელ ადამიანური 

რესურსების შესახებ (იხ. დანართი 4): 

საგანი საგნის 

კოდი 

სილაბუსის ავტორი სილაბუსის ავტორის 

კვალიფიკაცია 

მასალები სამკერვალო 

ნაწარმისათვის 

MAFGA05 ფხაკაძე ნანი სამკერვალო ნაწარმის 

ტექნოლოგი 

ხატვა, მოდელირების 

კომპოზიცია 

DRAWM05 გზირიშვილი ნინო მხატვარ-მოდელიორი 

ინგლისური ენა   III ENG4P07   ფეტელავა სოფიკო მთარგმნელ-რეფერენტი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

(შესავალი ინფორმატიკაში) 

PRII105 მღებრიშვილი ხათუნა ინჟინერ-ელექტრიკოსი 

სასწავლო პრაქტიკა TPRAC05 ალოევა გულნარა ეთნოგრაფ-რესტავრატორი 

სამკერვალო ნაწარმის 

კონსტრუირება და ტექნოლოგია 

TECOT05 ვაშაკიძე თეონა ინჟინერ- ტექნოლოგი 

სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და ტექნოლოგია 

MOTET05 გზირიშვილი ნინო მხატვარ-მოდელიორი 

სამკერვალო საწარმოებში 

გამოყენებული მანქანები 

SEWMA05 ვაშაკიძე თეონა ინჟინერ- ტექნოლოგი 

საწარმოო პრაქტიკა MPRAC05 ვაშაკიძე თეონა 

ქეთევან აბაშიძე 

ინჟინერ-ტექნოლოგი 

მოდელიორ-ტექნოლოგი 

 

XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების განხოციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 

რესურსების შესახებ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუ-ს 1 კორპუსი,  პოლიგრაფიისა და მსუბუქი 

მრეწველობის ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის სასწავლო საწარმოო-ლაბორატორია. 

 

 

XVI. საწარმოო სწავლება/სასწავლო პრაქტიკა 

პრაქტიკა ხორციელდება სამკერვალო საწარმოებში 

შპს „უნისტილი“, ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. №15. 

ინდ. მეწარმე „გივი რატიანი“, ქ. თბილისი, ქერჩის ქ. 12 

 (იხ. დანართი 6). 

 

 

 

 



 

 

XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის III საფეხურის 

პროფესიული პროგრამის წარმატებულად დამთავრების შემდეგ, გააგრძელოს სწავლა ამავე 

პროფესიის IV  საფეხურის პროგრამაზე. 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                   ლია ლურსმანაშვილი 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი         მანანა მოისწრაფიშვილი 

 

 

ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                 ოთარ გელაშვილი 

 

 

მიღებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №9, 23.07.2014წ. 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                   ოთარ გელაშვილი 

 

  შეთანხმებულია 

სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი                                                                                    ირმა ინაშვილი 

 

 

მოდიფიცირებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №4, 30.03.2018წ. 

 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                                       ოთარ გელაშვილი 


