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ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

გეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია 

 სტუდენტებს მისცეს გეოლოგიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა დედამიწისა და 

მის წიაღში მიმდინარე პროცესების, მათზე დაკვირვებისა და შესწავლის შესახებ, 

ზოგიერთი უახლესი მიღწევის  გათვალისწინებით; 

 აღჭურვოს კურსდამთავრებული, თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, სხვადასხვა 

ლოკალური თუ რეგიონული გეოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად საჭირო 

მონაცემების დამოუკიდებლად მოპოვების, დამუშავების, კრიტიკულად გააზრების და 

შეფასების უნარით; 

 გამოიმუშავოს გეოლოგიის დარგში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის 

ორიგინალური გზების ძიების უნარი უახლესი მეთოდების და მიდგომების 

გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

 აღწერს მინერალების, ქანების, მადნების, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების და 

გეოლოგიური სტრუქტურების თანამედროვე კვლევის მეთოდებს, გეოლოგიურ 

ჭრილებს, ნამარხი ორგანიზმების ჯგუფებს, ევოლუციის კანონზომიერებებს, 

საკვლევი მინერალების წარმოშობის ფიზიკურ - ქიმიურ პროცესებს, 

ჰიდროგეოლოგიურ სტრუქტურებს, მიწისქვეშა წყლების ფორმირების პროცესებს;  

 განსაზღვრავს მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ძებნის 

სტადიებს, დედამიწის ქერქში მიწისქვეშა წყლების განაწილების კანონზომიერებებს, 

სხვადასხვა გენეზისის პარაგენეტული ასოციაციების თავისებურებებს მაგმურ, 

მეტამორფულ და დანალექ ქანებში, განამარხებული ორგანიზმების ნაშთებს, 

ტექნოგენურ, ეგზოგენურ და ენდოგენურ პროცესებს და  ასაბუთებს მათ ზეგავლენას 

გარემოზე;  

 განიხილავს სასარგებლო წიაღისეულის ძებნის გეოლოგიურ კრიტერიუმებს და 

ნიშნებს, კონკრეტულ საბადოზე ფილტრაციის ჰიდროდინამიკურ საანგარიშო სქემებს, 

ფაუნისა და ფლორის სხვადასხვა ჯგუფების ბიოსტრატიგრაფიულ მნიშვნელობას, 

მინერალთა ტიპომორფიზმს საბადოთა გენეზისთან კავშირში;  



 იყენებს გეოლოგიური კვლევების უახლეს მეთოდებს და მიდგომებს სხვადასხვა 

გეოლოგიური ობიექტების, წიაღისეულის საბადოების კვლევისას და უსაფრთხოების 

ღონისძიებების გათვალისწინებით ახდენს საველე - გეოლოგიური სამუშაოების 

ორგანიზებას;  

 ადგენს მინერალების გენეზისს ქანებში და სხვადასხვა ტიპის საბადოებში, 

ჰიდროგეოლოგიურ პარამეტრებს, ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების და 

ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის რუკებს; ნამარხების ტაფონომიურ კლასიფიკაციას, 

ძვირფასი, სანახელავო, მოსაპირკეთებელი და სამშენებლო ქვების, მათი ხელოვნური 

პროდუქტების, სინთეტიკური ანალოგებისა და იმიტაციების რაობას და ხარისხს;  

 არჩევს სხვადასხვა გენეზისის ქანებთან დაკავშირებული საბადოების აგეგმვის 

ხერხებს; მინერალების დამუშავების ფორმებს და ხარისხს, მეტალური და 

არამეტალური საბადოების მადნის ტიპებს, მიწისქვეშა წყლების ტიპებს წარმოშობის 

პირობების მიხედვით, ორგანიზმების განამარხების პირობებს;  

 ასაბუთებს წყალშემცველი ჰორიზონტის უბნების არსებობას, ნამარხების ევოლუციურ 

განვითარებას და მათ სტრატიგრაფიულ მნიშვნელობას, სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულში განლაგებული ენდოგენური საბადოების ლოკალიზაციის პირობებს, 

საძიებო სამუშაოების შედეგებს, სედიმენტოლოგიისა და ნალექდაგროვების აუზების 

მნიშვნელობას სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების აგეგმვისა და საინჟინრო-

გეოლოგიური სამუშაოებისთვის;  

 კრებს საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, 

გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების გამოყენებით ახდენს წარსული 

გეოლოგიური მოვლენების, პალეოგეოგრაფიული პირობების რეკონსტრუქციას;  

 იზიარებს პროფესიულ დარგში დამკვიდრებულ, საზოგადოების მიერ აღიარებულ და 

სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ნორმებს.  

პროგრამით გათვალისწინებული ოთხივე კონცენტრაცია, მათთვის ოპტიმალურად 

შერჩეული სახელწოდების (კონცენტრაცია 1 - სტრატიგრაფია და პალეონტოლოგია, 

კონცენტრაცია 2 - გამოყენებითი მინერალოგია და პეტროლოგია, კონცენტრაცია 3 - 

საბადოების გეოლოგია, კონცენტრაცია 4 - ჰიდროგეოლოგია) შესაბამისი შინაარსის 

სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებით, ინტეგრირებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგებში. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (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 ჩაითვლება:  



 

 

 

 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 
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ნავთობისა და გაზის მოპოვების ტექნოლოგიის მაგისტრი 
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ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

 სტუდენტებს მისცეს ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებში ღრმა და სისტემური 

ცოდნა ბუნებრივი ნახშირწყალბადების საბადოების ძებნა - ძიების, ჭაბურღილების 

ბურღვისა და საბადოების დამუშავების  მიმართულებით. 

 განუვითაროს ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნა-ძიებითი სამუშაოების, საბადოს 

რაციონალური დამუშავების ღონისძიებების, ანალიტიკური და ექსპერიმენ¬ტული  

კვლევების   დაგეგმვის და განხორციელების უნარი. 

 გამოუმუშაოს ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებში არსებული პრობლემების 

გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიების უნარი უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

განსაზღვრავს ნავთობგაზდაგროვებებისთვის ხელსაყრელ ლითოლოგიურ-

სტრატიგრაფიულ კომპლექსებს, ჰორიზონტალური ჭაბურღილის სიგრძესა და 

მიმართულებას, ფაციესური და ფორმაციული ანალიზების ობიექტებს შელფზე; 

განიხილავს დანალექი აუზების თანამედროვე მოდელებს, ნავთობგაზდაგროვებების 

ზონების შეფასების სტადიებს, ღრმა ჭაბურღილების ბურღვის ახალ ტექნიკურ 

საშუალებებს, ნაპრალოვანი კოლექტორების ფილტრაციულ პარამეტრებს, 

საერთაშორისო ბიზნესის ძირითად საკითხებს; 

აღწერს ჭაბურღილების თანამედროვე მეთოდებით გაყვანის ტექნოლოგიას, ფორმაციების 

და ფაციესების გამოყოფის პრინციპებს, დედამიწის ქერქის შელფური რაიონის 

აგებულებას, ნაპრალოვანი ტიპის საბადოების დამუშავების თავისებურებებს, ნავთობისა 

და გაზის საბადოების დამუშავების კონტროლის მეთოდებს, ფენის ნავთობგაცემის 

გაზრდის მეთოდებს, ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ექსპლუატაციის წესებს; 

გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების მიხედვით პროგნოზირებს ბუნებრივი 

ნახშირწყალბადების საბადოების არსებობას, ნავთობგაცემის გაზრდის მეთოდების 

გამოყენების შედეგებს;   



 

 

 

იყენებს ნავთობგაზშემცველი ობიექტების პერსპექტიულობის შეფასების მეთოდებს, 

მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდებს, საბადოს დამუშავების ამოცანების გადაწყვეტის 

მეთოდიკას; 

ახდენს ჭაბურღილების ბურღვის ცალკეული ტექნოლოგიური პროცესების,  

პროდუქტიული ფენის მახასიათებლების, ჰორიზონტალური ჭაბურღილების ტექნო-

ლოგიური პარამეტრების   გაანგარიშებას; 

ადგენს ნავთობისა და გაზის  საბადოების გამოვლენის კანონზომიერებებს, სამაგრი 

კოლონის დაცემენტების ხარისხს, ჭაბურღილების სარემონტო სამუშაოების გეგმას; 

ასაბუთებს ჭაბურღილების ტექნიკურ მდგომარეობას,  გეოლოგიური, გეოფიზიკური, 

გეოქიმიური კვლევის  და ნავთობგაზიან ფენზე ზემოქმედების  მეთოდების გამოყენების 

მიზანშეწონილობას; 

იზიარებს  დარგში დამკვიდრებულ და სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ნორმებს, 

აყალიბებს საკუთარ აზრსა და წინადადებებს, როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი 

სახით. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (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 ჩაითვლება:  

 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

საკონტაქტო პირი - ნათელა მაისურაძე /593 18 33 90 /m_maisuradze@gtu.ge/ საქართველოს 

ტექნიკური  უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ნავთობისა და გაზის 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, კოსტავას ქ. 77, III სასწავლო კორპუსი,  ოთახი 415 



მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

პროფესიული უსაფრთხოების მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია  

 სტუდენტს მისცეს პროფესიული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის სფეროს ღრმა 

და სისტემური ცოდნა შრომისა და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების 

უსაფრთხოდ წარმართვის მიმართულებით;  

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად  განუვითაროს საწარმოში შრომის  

უსაფრთხოების დამოუკიდებლად კვლევისა და შეფასების, ტექნოგენურ საგანგებო 

სიტუაციებში უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების კომპლექსური შეფასების, 

მართვისა და სისტემური ანალიზის უნარი. 

 გამოუმუშაოს შრომის უსაფრთხოებაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის 

ორიგინალური გზების  ძიების უნარი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

 აღწერს  ექსტრემალურ სიტუაციაში საწარმოო საფრთხეებისა და რისკ–ფაქტორების 

წარმოქმნის ბუნებრივი, ტექნოგენური და სოციალური ხასიათის გამომწვევ მიზეზებს.  

 ახდენს  საწარმოო სათავსებში მავნე და სახიფათო საწარმოო ფაქტორების ამოცნობას 

და კომპლექსურ  შეფასებას.  

 განიხილავს საწარმოში ავარიის ალბათობისა და რისკ-ფაქტორების მინიმუმამდე 

დაყვანის გზებს. 

 საწარმოში რისკების იდენტიფიცირების, ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე, 

საწარმოს სპეციფიკის გათვალისწინებით გეგმავს კოლექტიური და ინდივიდუალური 

დაცვის  და სხვა ადეკვატურ პრევენციულ ღონისძიებებს. 

 აანალიზებს საწარმოო ტრავმებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევათა 

სტატისტიკურ მონაცემებს და პერსონალზე სამუშაო პირობების მავნე ზემოქმედების 

მინიმიზაციის მიზნით განსაზღვრავს პროფილაქტიკური ღონისძიებების 

გაფართოების გზებს. 

 ორგანიზებას უკეთებს მომუშავეთათვის უსაფრთხო შრომის წესებისა და მეთოდების 

პროპაგანდასა და სწავლებას, პროფესიული უსაფრთხოების სფეროში მუშაკთა 



 

 

 

ტესტირებას. 

 განაზოგადებს საწარმოო გარემოს სანიტარიულ–ჰიგიენური უსაფრთხოების 

პრობლემებს, ექსტრემალურ პირობებში შრომის თავისებურებებს და 

არგუმენტირებულად აყალიბებს  მომუშავეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 

 აწარმოებს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ინდიკატორების მონიტორინგს და 

შეფასებას და  არგუმენტირებულად ასაბუთებს პროფილაქტიკური ღონისძიებების 

მოდიფიცირების საჭიროებას. 

 ავარიული ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით არჩევს ავარიის 

ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციის ღონისძიებებს, გამოყენებული სპეციალური 

ეკიპირებისა და სხვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს;   

 იზიარებს  შრომის  უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების შეფასების 

დამკვიდრებულ და სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ნორმებსა და წესებს; 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (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 ჩაითვლება:  

 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

საკონტაქტო პირი - თეიმურაზ  კუნჭულია /599 39 12 52 / t.kunchulia@gtu.ge/ საქართველოს 

ტექნიკური  უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, კოსტავას ქ. 77, III სასწავლო 

კორპუსი,  ოთახი 203 



მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

საინჟინრო  გეოდეზია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

 სტუდენტებს მისცეს საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის სფეროში ღრმა 

და სისტემური ცოდნა საკვლევი ობიექტების გეოდეზიური და გეოინფორმაციული 

უზრუნველყოფის შესახებ. 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად განუვითაროს  ქსელების დაპროექტების, 

სიზუსტის შეფასების, განაზომთა დამუშავების, აღრიცხვის და დეფორმაციების 

კვლევის დამოუკიდებლად  განხორციელების უნარი. 

 გამოუმუშაოს  გეოდეზიისა და მარკშეიდერიის დარგში არსებული რთული 

პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიების  უნარი უახლესი 

მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

განიხილავს გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავებისა და გრავიტაციული 

ველის მაღალი სიზუსტით გაზომვის მეთოდებს, საინჟინრო გეოდეზიაში და 

მარკშეიდერიაში საყრდენ, სასიმაღლო და გეგმურ ქსელებს, მიწისქვეშა ორიენტირების 

სამუშაოებს, გეოინფორმაციულ სისტემებში ვექტორული და რასტრული 

გამოსახულებებისა და ზედაპირების პროგრამულ დამუშავებას. 

განმარტავს ობიექტის გეომეტრიული პარამეტრების დაკვალვის მეთოდებს,  მიწის 

რესურსების მართვის და მიწათმოწყობის პროექტის ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და 

სამართლებრივ ასპექტებს, საადგილმამულო ურთიერთობათა დარეგულირების 

ხერხებს, მეთოდებსა და პრინციპებს.  

საინჟინრო გეოდეზიური უზრუნველყოფის პროცესში იყენებს დამუშავების შესაბამის 

მეთოდებს, საადგილმამულო ურთიერთობის საკანონმდებლო ბაზას, მიწის კადასტრის, 

კონტროლისა და მიწების მონიტორინგის ორგანიზაციის მეთოდებს, გეოინფორმაციულ 

სისტემას. 

ასაბუთებს გეოდეზიური საყრდენი ქსელების სიზუსტეს, შახტის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციისას მარკშეიდერული მომსახურეობის სამუშაოებს, გეოდეზიური 

განაზომების დამუშავების სიზუსტეებს, მიწის ფონდის დაცვასა და რაციონალურად 

გამოყენებას. 



 

დამოუკიდებლად წყვეტს საინჟინრო გეოდეზიურ ამოცანებს, საყრდენი გეოდეზიური 

ქსელების დაპროექტებისას წამოჭრილ პრობლემებს, შახტის მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის პროცესებში დასმულ მარკშეიდერულ ამოცანებს კლასიკური 

მეთოდებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, სივრცული მონაცემების 

დამუშავებასთან დაკავშირებულ ამოცანებს; 

საინჟინრო ობიექტის სახეების გათვალისწინებით არჩევს გეოდეზიურ საყრდენ ქსელებს, 

მათი დაკვალვისა და გეოდეზიური განაზომების დამუშავების თანამედროვე მეთოდებს; 

ამზადებს წინადადებებს სათანადო მეთოდებით ქსელების გეოდეზიური განაზომების 

დამუშავების გზების, მიწის რესურსების კომპლექსური მართვის შემუშავების შესახებ. 

მონაწილეობს მიწის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 

მიღებაში; მიწათმოწყობის, მიწის კადასტრის, მიწების მონიტორინგიში, საკადასტრო 

სამუშაოების დაგეგმვა–ორგანიზაციაში.  

განსაზღვრავს მიწის სივრცითი ინფორმაციული სისტემის კომპონენტებს, კარიერებზე 

ჩატარებული სამუშაოების  შედეგებს. 

იზიარებს გეოდეზიის დარგში სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებულ ნორმებს, აყალიბებს 

საკუთარ აზრსა და საქმიან წინადადებებს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი სახით. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (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 ჩაითვლება:  

 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

საკონტაქტო პირი - მარეხ სადუნიშვილი /595 90 81 48 /m.sadunishvili@gtu.ge / საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, კოსტავას ქ. 77, III სასწავლო 

კორპუსი, ოთახი 238 



მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა  

სამთო და გეოინჟინერია 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით (ECTS) 

120 

მისანიჭებელი კვალფიკაცია 

სამთო და გეოინჟინერიის მაგისტრი 

სწავლების ენა 

ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

სამთო და გეოინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია: 

 სტუდენტს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა სასარგებლო წიაღისეულის 

საბადოების ძიებაში, შეფასებაში, მოპოვებასა და გადამუშავებაში; 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად განუვითაროს სამთო საწარმოთა 

მშენებლობაში, საბადოების ღია და მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიებში და  

წიაღისეულის გადამუშავებაში ინოვაციური კვლევების დამოუკიდებლად 

განხორციელების უნარი; 

 გამოუმუშაოს სამთო საქმისა და მოპოვების დარგში არსებული რთული პრობლემების 

გადაწყვეტის ორიგინალური გზების ძიების უნარი უახლესი მეთოდებისა და 

მიდგომების გამოყენებით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგი 

განმარტავს საბადოების ფორმირების პირობებს, მინერალწარმოქმნის პროცესებს, სამთო 

საწარმოთა დაპროექტების ძირითად პრინციპებს,  სამთო მანქანების და 

მოწყობილობების მუშაობის პრინციპებს, მათი სწორად შერჩევის და ექსპლუატაციის 

მნიშვნელობას; 

აღწერს სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნის ამოცანებს, ძიების სტადიებს, 

რთულ სამთო- გეოლოგიურ და სამთო-ტექნიკურ პირობებში საბადოს დამუშავების 

თავისებურებებს, ელექტრული დანადგარების მართვის სისტემებს, საშახტო ამწევ 

დანადგარებში დინამიკურ პროცესებს, ჭაურების რეკონსტრუქციის ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებს, წიაღისეულის გამდიდრებადობის კვლევის   პროცესებს; 

განიხილავს წიაღისეულის საბადოების წარმოშობის და განაწილების კანონზომიერებებს, 

საკვლევი ტერიტორიების საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებს, გამომუშავებულ სივრცეში 

ქანების რღვევებისა და დეფორმაციების აღმოფხვრის გზებს, მადნების გამდიდრების 

პრობლემებს, საბადოთა უსაფრთხოდ დამუშავების პროექტებს 

ადგენს მყარი სასარგებლო წიაღისეულის და სხვადასხვა ტიპის გრუნტების საინჟინრო-

გეოლოგიურ მაჩვენებლებს, აშლილი ფენების დამუშავების ტექნოლოგიურ 



თავისებურებებს, გადამუშავების ოპტიმალურ ტექნოლოგიურ სქემებს, ელექტრული 

დანადგარების მართვის თავისებურებებს; 

 ასაბუთებს კარიერისა და სანაყაროს მდგრადობის ელემენტებს, მათზე მოქმედ 

ბუნებრივი და ტექნიკური ფაქტორების ზეგავლენას, მინერალიზებულ ფართობებს და 

მათი პერსპექტიულობის შესაძლებლობას.  

გაიანგარიშებს რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში წიაღისეულის მიწისქვეშა და ღია 

წესით დამუშავების ტექნოლოგიის ცალკეული პროცესების პარამეტრებს, სასარგებლო 

წიაღისეულის საბადოების მარაგებს, ჭაურების გაყვანისას ძირითად პარამეტრებს, 

კარიერის მწარმოებლურობას სასარგებლო წიაღისეულზე და გადახსნაზე, ძრავების 

მექანიკურ მახასიათებლებს; 

განსაზღვრავს საშიში გეოლოგიური პროცესების გამომწვევ ძირითად ფაქტორებს, 

გეოლოგიური საექსპლუატაციო ძიების მეთოდიკას, წიაღისეულის დამუშავებისას ქანთა 

მასივში მიმდინარე დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობას, კარიერის ბორტის 

სიმრუდის ზეგავლენას ფერდოს მდგრადობაზე, მინერალური ნედლეულის თვისებებს, 

წიაღისეულის შემადგენელი მინერალური კომპონენტების  თვისებებს, რთულ სამთო-

გეოლოგიურ პირობებში სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების თანამედროვე 

მეთოდებს; 

პროგნოზირებს ადრე დაძიებული და ექსპლუატაციაში მყოფი საბადოების ხელახალი 

დაძიების საჭიროებას, მინერალიზებულ ფართობებს და მათ პერსპექტიულობას, 

გარემოს ჰიდროგეოლოგიურ და სინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებს, სამთო  მანქანების 

სტატიკურ და დინამიკურ მდგომარეობებს, რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში 

მოპოვების ტექნოლოგიის განვითარების შესაძლებლობებს;  

იზიარებს პროფესიულ დარგში დამკვიდრებულ და სახემლწიფოს მიერ დამტკიცებულ 

ნორმებს, აყალიბებს საკუთარ აზრსა და საქმიან წინადადებებს, როგორც ზეპირი, ასევე 

წერილობითი სახით. 

 

პროგრამით გათვალისწინებული სამივე კონცენტრაცია, მათთვის ოპტიმალურად 

შერჩეული სახელწოდების (კონცენტრაცია 1. „წიაღისეულის მოპოვება“, კონცენტრაცია 2. 

„სამთო ტექნოლოგიური პროცესები“, კონცენტრაცია 3. „წიაღისეულის შეფასება“) 

შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსების სწავლის შედეგებით, ინტეგრირებულია 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებში. 

შეფასების წესი 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (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 ჩაითვლება:  

 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 
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