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    დამტკიცებულია 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს        

2015 წლის  22 ივნისის                      

#  1584   დადგენილებით 

 

 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი  040768  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

I. პროფესიულიული პროგრამის სახელწოდება:     ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი   

II. პროფესიული განათლების საფეხური: მეორე 

III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია   

IV. პროგრამის მოცულობა: 30 კრედიტი (1 კრედიტი- 25 საათი), სულ 750 საათი, 60 % – 18 

კრედიტი (450 სთ) სასწავლო კომპონენტისათვის (საკონტაქტო საათი 209, 

შუალედური/დასკვნითი შეფასება - 56, დამოუკიდებელი - 185), 40 % – 12 კრედიტი ( 300 

საათი) - პრაქტიკის კომპონენტისთვის (პრაქტიკის საათი  284, შუალედური/დასკვნითი 

შეფასება - 16) (პროგრამის აღწერა იხ. დანართი 1) 

 

V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

VI. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის პროფესიული კვალიფიკაცია განეკუთვნება ინჟინერიის 

მიმართულების ტრანსპორტის დარგს და მოიცავს ავტომობილის  აგრეგატებისა და კვანძების 

წესივრული ტექნიკური მდგომარეობის აღდგენას, ავტომობილის კომპიუტერულ 

დიაგნოსტირებას და დაზიანების  აღმოფხვრის სამუშაოების შესრულებას, რომლის შედეგად 

შესაძლებელია გაიზარდოს ავტომობილის ხანგამძლეობა და რემონტებს შორის გარბენები, 

ამაღლდეს მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება, რაც საბოლოოდ ზრდის ავტომობილის 

ექსპლუატაციის რენტაბელობას. 
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  პროგრამის მიზანია მოამზადოს ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი, რომელსაც 

კვალიფიკაციის შესაბამისად შეეძლება ავტომობილის კომპიუტერული დიაგნოსტირება. 

VII  სწავლის შედეგები:  

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

აქვს სფეროს ფაქტობრივ 
გარემოებებზე 
დამყარებული ზოგადი 
ცოდნა და აცნობიერებს 
ძირითადი ამოცანების 
შესასრულებლად 
აუცილებელ ნაბიჯებს 

იცის ავტომობილის აგებულება, მისი 
მექანიზმები და სისტემები. იცის  
გარკვეული კვანძებისა და დეტალების 
შეკეთება; დეტალების  
დახარისხებისა და წუნდების პროცესები; 
იარაღებისა და დამხმარე  
მოწყობილობების შერჩევა და გამოყენება. 
გამოყენებული სათადარიგო  
დეტალების შემოწმება და მათი შეცვლა. 
შრომის უსაფრთხოების წესები.  
კვანძის აწყობა ტექნიკური პირობების 
სრცოდნის 

პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

შეუძლია, სტაბილურ 
გარემოში გარკვეული 
დამოუკიდებლობით 
შეასრულოს წინასწარ 
განსაზღვრული 
დავალებები, ძირითადი 
მეთოდების, 
ინსტრუმენტებისა და 
მასალების გამოყენებით 

გარკვეული დამოუკიდებლობით 
შეუძლია ავტომობილის დაშლილი  
აგრეგატებისა და მექანიზმების სათანადო 
კონტროლი, მათი ტექნიკური  
მდგომარეობის განსაზღვრა, მომზადება 
და დამოუკიდებლად აწყობა  
ტექნოლოგიური რუკების და ტექნიკური 
პირობების მოთხოვნების  
შესაბამისად; აღნიშნული სამუშაოების 
შესასრულებლად სპეციალური  
დანადგარებისა და ინსტრუმენტების 
გამოყენება; უწესივრობის  
გამოვლინება ვიზუალური 
დათვალიერებით. 

დასკვნის 
უნარი 

შეუძლია პრობლემის 
გადასაჭრელად 
გამოიყენოს მიწოდებული 
ინფორმაცია და 
ავლენს შესაბამისი 
სამუშაოს 
შესასრულებლად 
აუცილებელი დასკვნის 
გარკვეული 
დამოუკიდებლობით 

ხელმძღვანელის დახმარებით შეუძლია 
ავტოშემკეთებელი ტექნიკის  
სათანადო ინფორმაციული ბაზის 
გამოყენება, სამუშაოს შესრულების  
ტექნიკური უზრუნველყოფა და 
ნორმატიული პარამეტრების მიხედვით  
კორექტირება. შეუძლია ხელმძღვანელი 
მითითების გათვალისწინებით, 
ტექნიკური მომსახურების პროცესში 
წამოჭრილი პრობლემების 
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გაკეთების უნარს. გადაჭრის ღონისძიებების განხორ-
ციელება, შეფერხებებისა და 
წინაღობების მიზეზების ანალიზი და 
სათანადო პროფილაქტიკური 
სამუშაოების წარმართვა. 

კომუნიკაციის 
უნარი  

შეუძლია პროფესიასთან 
დაკავშირებულ მარტივ  
საკითხებზე დეტალური 
ზეპირი და 
წერილობითი 
კომუნიკაცია. იყენებს 
საინფორმაციოდა 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს 
პროფესიული 
თვალსაზრისით. შეუძლია 
ელემენტარული დონის 
კომუნიკაცია უცხოურ 
ენაზე პროფესიასთან 
დაკავშირებულ 
საკითხებზე 

შეუძლია ავტომობილის ტექნიკური 
მომსახურების მარტივ საკითხებზე  
დეტალური ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაცია; საინფორმაციო და  
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენება ავტომობილის  
დიაგნოსტირების შესახებ ინფორმაციის 
მოძიების მიზნით; შეუძლია  
მუშაობა როგორც მცირე, ისე 
მრავალრიცხოვან და არაერთგვაროვან  
გუნდში. შეუძლია ელემენტარული 
კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე  
პროფესიასთანდაკავშირებულსაკითხებზე.

სწავლის უნარი შეუძლია სხვისი 
ხელმძღვანელობით 
სწავლა 
დამოუკიდებლობის 
გარკვეული ხარისხით. 

შეუძლია ხელმძღვანელის მითითებების 
გათვალისწინებით გაეცნოს  
სიახლეებს ავტომობილის ტექნიკური 
მომსახურების სფეროში, 
აითვისოს ახალი ტექნოლოგიები 

ღირებულებები გათავისებული აქვს 
პროფესიული 
საქმიანობისთვის  
დამახასიათებელი 
ღირებულებები და 
მოქმედებს  
მათ შესაბამისად. 

აცნობიერებს პასუხისმგებლობას, 
რომელსაც აკისრებს ავტომობილის  
დიაგნოსტიკოსის პროფესია. 
უწესივრობის აღმოფხვრისას 
ყურადღებით ასრულებს დავალებებს. 

 

VIII  დასაქმების სფერო:  

ავტომობილის  დიაგნოსტიკოსი შეიძლება  დასაქმდეს სხვადასხვა მარკისა და 

მოდელის ავტომობილის სერვისცენტრებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ  ტრანსპორტის 

გამართულ ტექნიკურ მდგომარეობას. 
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1 ENGL207GP1-P ინგლისური ენა  II * *  *   
2 INFTE05GP1 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 
საფუძვლები 

* *  *   

3 CRDEV05GP1 ავტომობილის 
ზოგადი 
კონსტრუქცია 

* *   *  

4 TEDIC05GP1 ავტომობილების 
ტექნიკური 
დიაგნოსტიკა 

* *   * * 

5 SACAR05GP1 ავტომობილის 
უსაფრთხოება 

* *   *  

6 EDUPR05GP1 სასწავლო პრაქტიკა   *  * *  
7 MANPR05GP1 საწარმოო პრაქტიკა   *  * *  
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X სასწავლო გეგმა: 
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1 
ENGL207GP1-P ინგლისური ენა II

3/75   30    6 2 37 

2 INFTE05GP1 
ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
საფუძვლები 

3/75   30    6 2 37 

3 
 
CRDEV05GP1 ავტომობილის 

ზოგადი 

კონსტრუქცია 

3/75 15  15    6 2 37 

4 

TEDIC05GP1 

ავტომობილების 

ტექნიკური 

დიაგნოსტიკა 

 

 

6/150 

 

30 

  

45 

  

 

  

6 

 

2 

 

67 

5 
SACAR05GP1 

ავტომობილის 

უსაფრთხოება 

 

3/75 
15  15    6 2 37 

6 
EDUPR05GP1 

სასწავლო 

პრაქტიკა  

5/125     117  6 2 - 

7 
MANPR05GP1 

საწარმოო 

პრაქტიკა  

7/175     167  6 2 - 

შენიშვნა: 

სასწავლო სემესტრი 20 კვირიანია: 
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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; 
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• 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 გამცდაზე  (დასკვნით გამოცდაზე) არანაკლებ 10 დღისა.  

შეფასების ფორმა: 

• შუალედური შეფასება 

• დასკვნითი გამოცდა 

• პრაქტიკის ანგარიში/პრეზენტაცია 

შეფასების მეთოდი: 

• ტესტირება; 

• წერითი დავალება 
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(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. 



9 
 

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 

ინგლისური ენა II ფეტელავა სოფიკო ინგლისური ენის მასწავლებელი 

ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების 
საფუძვლები 

ხათუნა მღებრიშვილი 

ნინო თოფურია 

ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი 
ინჟინერი 

ავტომობილის ზოგადი 
კონსტრუქცია 

დავით ფრიდონაშვილი 

მიხეილ ზურიკაშვილი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ავტომობილების 
ტექნიკური 
დიაგნოსტიკა 

ჯემალ ხმიადაშვილი 

ნინო თოფურია 

ვახტანგ ჯაჯანიძე 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ავტომობილის 
უსაფრთხოება 

ვალერიან 

ხარიტონაშვილი 

ნუგზარ დიასამიძე 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

სასწავლო პრაქტიკა  ნინო თოფურია 

დავით ფრიდონაშვილი 

ინჟინერი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

საწარმოო პრაქტიკა  ჯუმბერ იოსებიძე 

ჯემალ ხმიადაშვილი 

ვალერიან 

ხარიტონაშვილი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 

ინჟინერ-მექანიკოსი 
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XV.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსების შესახებ 

 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის  პროფესიული სწავლებისათვის განკუთვნილი მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა: დანართი 5 

XVI. სასწავლო პრაქტიკა/საწარმოო პრაქტიკა 

სასწავლო  პრაქტიკა განხორციელდება საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტის ბაზაზე. 

ხოლო საწარმოო პრაქტიკა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,სასოფლო-სამეურნეო და 

სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების  მომსახურების სწავლების, 

ექსპერტიზისა და აუდიტის ცენტრში (იხ. დანართი 6). 

                                                                                                

 XVII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის II საფეხურის პროფესიული პროგრამის წარმატებულად 
დამთავრების შემდეგ, გააგრძელოს სწავლა ამავე პროფესიის III საფეხურის პროგრამაზე. 
 

პროგრამის ხელმძღვანელები                                                                  დავით ფრიდონაშვილი 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი        მანანა  მოისწრაფიშვილი 

 

           მიღებულია 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 

 ოქმი  N 14  02.04.2015წ. 

                           

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                                                    ოთარ  გელაშვილი 

 

შეთანხმებულია 

სტუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან                       გიორგი ძიძიგური 


