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დამტკიცებულია 
  სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2014 წლის 25 ივლისის 
  N 1245 ბრძანებით 

 
 
 

 
პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი - 040951 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 
 
I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი 
II. პროფესიული განათლების საფეხური: მეხუთე 
III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მეხუთე საფეხურის პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკოსი  
IV. პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1 კრედიტი - 25სთ),სულ 1500 საათი. 
 აქედან: 60 % –– 36 კრედიტი (900 საათი) სასწავლო კომპონენტისთვის  (საკონტაქტო საათი 420; 
დამოუკიდებელი 424; შუალედური/დასკვნითი შეფასება 56). 40% ––  24 კრედიტი (600 საათი) 
პრაქტიკისათვის.  (პროგრამის აღწერა იხ.დანართი 1). 
 
V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე 
საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა 
VI. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს მეხუთე საფეხურის პოლიგრაფიული 
მრეწველობის ტექნიკოსი, რომელიც ფლობს ტექნოლოგიური პროცესების მართვის საფუძვლებს. 
პოლიგრაფიული  მრეწველობის  ტექნიკოსის პროფესიული  კვალიფიკაცია     მოიცავს ბეჭდვითი 
პროდუქციის დამზადების მეტად რთული და საინტერესო პროცესების ერთობლიობას. მათ შორისაა  ა) 
ჟურნალ-გაზეთების წარმოება ბ) წიგნის წარმოება გ) სარეკლამო პროდუქციის წარმოება დ) სამრეწველო 
პროდუქციის წარმოება: ე) სპეციალური ნაბეჭდი პროდუქციის წარმოება. 

 

VII. სწავლის შედეგი:  

 
ცოდნა და 
გაცნობიერება 

აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან  
დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან 
სპეციალიზებული  თეორიული და 
პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს  
პროფესიული საქმიანობის 
შესაძლებლობებს (საზღვრებს) და 
საწარმოთა მანქანებისა და აპარატების 
სერვისის წესების აუცილებელ უნარ-
ჩვევებს. 

იცის  
• წიგნების, ჟურნალ-გაზეთების, 

ალბომების, ბილბორდების, და სხვა 
ნაწარმის სასაქონლო სახის 
ტირაჟირების ტექნოლოგიური 
პროცესებისათვის საჭირო 
ქაღალდების, მასალების და 
მოწყობილობათა შერჩევა.  

• ფერდაშლის პროცესებში სხვადასხვა 
პროგრამების გამოყენება, 

•  რამდენ ფერში უნდა დაიშალოს 
დედანი. 

• რასტრის კონფიგურაციისა და 
ლინიატურის განსაზღვრა, ფერთა 
კორექცია. 

• ხარისხის შეფასება,  
• საწარმოო პროცესების დაგემვა  და 

უსაფრთხოდ წარმართვა. ბეჭდვის 
ტექნოლოგიური პროცესებიდან 
გამომდინარე, საჭირო ტექნიკური 
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მოწყობილობათა მომსახურების 
საესპლუატაციო წესების დაცვა.  

• მენეჯმენტის ძირითადი საკითხები 
და ერკვევა მეწარმეობის 
საფუძვლებში. 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული  
უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება   
პრობლემების შემოქმედებითად 
გადასაწყვეტად. შეუძლია ტექნოლოგიური 
მანქანების საესპლუატაციო ნორმატიული 
პარამეტრების დაცვა და განსაზღვრულ 
ვადებში სამუშაოს შესრულების 
კონტროლი. 

შეუძლია   
• დამკვეთის მ,ოთხოვნის 

გათვალისწინებით საჭირო შრიფტის 
შერჩევა. 

• დედანიდან გამომდინარე ფერთა 
კორექტირება და ოპტიკური 
სიმკვრივის დადგენა. 

• ნაბეჭდ პროდუქციასა და 
სამომხმარებლო ნაწარმზე ( 
ტანსაცმელზე, ფაიფურზე,  
კერამიკასა და სხვ.) სპეციალური 
საბეჭდი და საამკინძაო 
მოწყობილობების მუშა რეჟიმის 
კონტროლი და სწორი 
მიმართულებისა და რჩევის მიცემა.  

დასკვნის უნარი შეუძლია კარგად განსაზღვრული  
პრობლემების ამოცნობა, მათი 
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების  
იდენტიფიცირება და 
ანალიზი სტანდარტული მეთოდების  
გამოყენებით, ასევე 
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება 

შეუძლია ბეჭდვით პროცეში შესაძლო 
პრობლემების ამოცნობა, მათი 
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების 
იდენტიფიცირება, ანალიზი და შესაბამისი  
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება. 

კომუნიკაციის 
უნარი 

შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის  
სტრუქტურირებულად და 
თანმიმდევრულად გადაცემა  
სპეციალისტებისა და 
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი  
და რაოდენობრივი ინფორმაციის 
გამოყენებით. იყენებს  თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  
ტექნოლოგიებს. შეუძლია 
უცხოურ ენაზე პროფესიასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა 
და ანგარიშის წარდგენა 

შეუძლია მოკვლეული მასალების 
საფუძველზე სათანადო ინფორმაციისა და 
იდეების გადაცემა თანამედროვე 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
საშუალებით.  პოლიგრაფიასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა  და 
ანგარიშის წარდგენა უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი შეუძლია საკუთარი სწავლის  
მიმართულებების განსაზღვრა ცვალებად 
და გაუთვალისწინებელ ვითარებაში. 

შეუძლია პოლიგრაფიასთან და საავტორო 
ორიგინალების დამუშავებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის 
მოძიება, დამუშავება, ანალიზი და 
დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება,  
უახლესი პოლიგრაფიული მანქანებისა და 
მოწყობილობების შესწავლა და გამოყენება. 

ღირებულებები აფასებს თავისი და სხვების  
დამოკიდებულებას პროფესიული 
საქმიანობისათვის დამახასიათებელ  
ღირებულებებთან და უზიარებს სხვებს. 

პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიულ 
საქმიანობას და კონკრეტულ სიტუაციებში 
მოქმედებს მედია-პოლიგრაფიულ 
საქმიანობისათან დაკავშირებული ეთიკური 
და საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად,  
პასუხისმგებლობით ეკიდება გარემოს 
დაცვის საკითხებს. 
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VIII. დასაქმების სფერო:  სტამბები, გამომცემლობები, ჟურნალ-გაზეთების რედაქციები, საპროექტო, 
სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც გამოსცემენ ნაბეჭდი პროდუქციის ნაირსახეობებს. 
 
IX. სწავლის შედეგების რუქა 
 

საგნები ცოდნა და 
გაცნობიერ

ება 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 

უნარი   

დასკვნის 
გაკეთები
ს უნარი 

კომუნიკაც
იის უნარი 

სწავლის 
უნარი 

ღირებულებ
ები 

ინგლისური ენა V X X  X   

ინფორმატიკა 2 X X  X   

პოლიგრაფიული 
მასალები და 
ტექნოლოგიური 
პროცესები 

X X   X X 

პოლიგრაფიული 
ორიგინალ -
მაკეტები 

X X X    

უახლესი 
პოლიგრაფიული 
მანქანები და 
მოწყობილობები 

X X   X X 

სამაგიდო 
საგამომცემლო 
სისტემები 

 X X  X  

პოლიგრაფიული 
პროდუქციის 
კინძვა და 
რესტავრაცია 

X X X   X 

საწარმოო 
პრაქტიკა 

 X X  X X 

 
X. სასწავლო გეგმა 
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დ
ას
კვ
ნი

თ
ი 
შე
ფ
ას
ებ
ა 

 I სემესტრი 
ინგლისური ენა V ENG4P07 5 /60    2/6 57 125 
ინფორმატიკა 2 INF2P08 5      /60        2/6 57 125 
პოლიგრაფიული 
მასალები და 
ტექნოლოგიური 
პროცესები 

PPMTP05 

5 30/30    2/6 57 125 

პოლიგრაფიული  
ორიგინალ-მაკეტები 

POPRM05 
5 15/45    2/6 57 125 
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პოლიგრაფიული 
პროდუქციის კინძვა და 
რესტავრაცია 

PBRES05 
5 30/30    2/6 82 150 

სამაგიდო 
საგამომცემლო 
სისტემები 

PPPRT05 
5 /60    2/6 57 125 

 II სემესტრი 
უახლესი 
პოლიგრაფიული 
მანქანები და 
მოწყობილობები 

PMPME05 

6 30/30    2/6 57 150 

საწარმოო პრაქტიკა MANPR 05 24    600  0 600 
სულ  60 105/315   600 56 424 1500 

 
შენიშვნა: 
სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
15 კვირა სასწავლო პროცესისათვის, 3 კვირა შუალედური შეფასებებისათვის, 2 კვირა გამოცდისათვის და 
განმეორებითი გამოცდისათვის. 
მე-7 კვირა I შულედური შეფასებისათვის; 
მე-14 კვირა II შულედური შეფასებისათვის; 
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, 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,მაქსიმალურიშეფასებით 20 ქულა; 
II  შუალედური შეფასება  - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალურიშეფასებით 20 ქულა; 
III შუალედური შეფასება - 2 სთ. სასწავლო და/ან საწარმოო პრაქტიკა:მაქსიმალურიშეფასებით 30 ქულა   
გამოცდა - სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკა, მაქსიმალურიშეფასებით 30 ქულა; 
 
XI. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

• ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას;  
• პრაქტიკულ მეცადინეობას;  
• დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  
• საწარმოო პრაქტიკას; 
• გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას.  

 
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%;  
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ორი სახის უარყოფით შეფასება:   

• (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; 
• ზეპირი გამოკითხვა; 
• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 
• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

(სტუდენტის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ სასწავლო  კურსის სილაბუსებში და 
სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის დღიურებში (დანართი 2) 
 
 
XIII. სწავლების ფორმები: 
თეორიული სწავლება; 
პრაქტიკული მეცადინეობა; 
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  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. 
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. 
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ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 
სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული 
ინტერპრეტაცია. 
გონებრივი იერიში - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული 
საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული აზრის, 
იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი  
შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას; 
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. 
 
XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელ ადამიანური რესურსი   
 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 
პოლიგრაფიული მასალები და ტექნოლოგიური 
პროცესები 

ირინე უგრეხელიძე 
 

     ნინო ზედელაშვილი 

პოლიგრაფისტი 
 

პოლიგრაფისტი 

საწარმოო პრაქტიკა ნინო ზედელაშვილი 
ლიანა ლომიძე 

პოლიგრაფისტი 
პოლიგრაფისტი 

პოლიგრაფიული  ორიგინალ-მაკეტები მანანა ყიფშიძე დეკორეტიულ–
გამოყენებითი 
ხელოვნების მხატვარი 

უახლესი პოლიგრაფიული მანქანები და 
მოწყობილობები 

ნია  ნათბილაძე 
ნინო ზედელაშვილი 

ინჟინერ მექანიკოსი 
პოლიგრაფისტი 

სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები    თეა ბარამაშვილი პოლიგრაფისტი 
 
 

პოლიგრაფიული პროდუქციის კინძვა და რესტავრაცია ჯუმბერ უფლისაშვილი 
        ლიანა ლომიძე 

ინჟინერ ტექნოლოგი 
პოლიგრაფისტი 

 

ინგლისური ენა V ფეტელავა სოფიკო ინგლისური ენის მასწ. 
 

ინფორმატიკა 2 მზიანა  ნიჟარაძე ინჟინერ ტექნოლოგი 
 
 
 
XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 
რესურსის შესახებ: 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა: სახელოსნოები,Iკორპუსი. 
პოლიგრაფიული სამუშაოებისათვის საჭირო ხელსაწყო-იარაღები, თვალსაჩინოებანი და სადემონსტრაციო 
მასალა (პრეზენტაციები და ვიდეოფილმები).( დანართი  3) 
 
XVI. საწარმოო სწავლება/საწარმოო პრაქტიკა 
პრაქტიკა ხორციელდება: შ.პ.ს –ში „ფავორიტ სტილი“ და შ.პ.ს–ში „საქართველოს მაცნე“ 
(იხ. დანართი 4 ). 
 
XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 
შესაბამისად. 
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პროგრამის ხელმძღვანელი                                                           ჯუმბერ უფლისაშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
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მიღებულია 
მოდიფიცირებული სახით 
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ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                         ოთარ გელაშვილი 
 
შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურთან                                               გიორგი ძიძიგური 


