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 saqarTvelos teqnikuri universiteti 

       

kvebis industriis departamenti 

№505 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

სპეციალობა „კვების ინდუსტრიის ტექნოლოგია და 

ინჟინერია“ 

 

 
 

№47 კათედრის მოკლე ისტორიული ექსკურსი და დღევანდელობა 

1945 წელს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ დაიწყო საბჭოთა 

კავშირის სახალხო მეურნეობის და მათ შორის საქართველოს კვების 

მრეწველობის აღდგენისა და განვითარების სამუშაოები.  

კონკურენტუნარიანი კვების პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო იყო 

კვების მრეწველობის ახალი ქარხნების მშენებლობა, მანქანა-დანადგარების და 

თანამედროვე მექანიზირებული და ავტომატიზირებული უწყვეტი ქმედების 
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ნაკადური ხაზების მონტაჟის, გაშვების, გამართვის, რემონტის და ექსპლუა-

ტაციის ხელმძღვანელობისათვის მაღალკვალკიფიციური საინჟინრო კადრების 

მომზადება.  

აღნიშნულთან დაკავშირებით 1946 წელს საქართველოს იმდროინდელი 

ინდუსტრიული ინსტიტუტის (სიი) მექანიკურ ფაკულტეტზე ჩამოყალიბდა 

კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების კათედრა. კათედრის 

გამგედ ერთხმად იქნა არჩეული ცნობილი მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერე-

ბათა აკადემიის აკადემიკოსი ნიკოლოზ ლანდია, რომელმაც კვების მრეწვე-

ლობის საწარმოთა მანქანების და აპარატების სპეციალობის მომზადებაში 

თავი გამოიჩინა, როგორც კარგმა ორგანიზატორმა, პედაგოგმა, მეცნიერმა და 

ახალგაზრდობის აღმზრდელმა. იგი კათედრას სათავეში ედგა 1959 წლამდე. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

       ნიკოლოზ  ლანდია                                     ალექსანდრე  კაკალაშვილი 

 

1959-1990 წლებში კათედრას უცვლელად ხელმძღვანელობდა ტექნიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის დამსახუ-

რებული მოღვაწე, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, პროფესორი ალექსანდრე 

კაკალაშვილი. 
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1961 წ ა. კაკალაშვილის 

ხელმძღვანელობით კათედრასთან 

ჩამოყალიბდა ჩაის მრეწველობის 

მანქანათმშენებლობის საპრობ-

ლემო ლაბორატორია, რომლის 

როგორც პრაქტიკურლი, ისე მეც-

ნიერული მიმართულება იყო ჩაის 

წარმოებისთვის ახალი მანქანების 

კონსტრუქციების სრულყოფა და 

მეცნიერულად დასაბუთებული 

გადაწყვეტა, დამზადება და და-

ნერგვა. კერძოდ, ა.კაკალაშვილის 

ხელმძღვანელობით დამუშავდა 

ჩაის საგრეხი და საფერმენტაციო 

მანქანების ახალი კონსტრუქციები. 

 

 

1971 წელს ა. კაკალაშვილმა გამოსცა მონოგრაფია „როლერების 

გაანგარიშებისა და კონსტრუირების თეორიული და ექსპერიმენტული 

საფუძვლები“, 1972 წელს დაწერა სტუდენტებისათვის მეტად საჭირო 

სახელმძღვანელო „კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობების 

გაანგარიშების და კონსტრუირების საფუძვლები“, ასევე თანამშრომლების მიერ 

დამუშავდა საგანმანათლებლო პროგრამა, 1978 წელს კათედრის ბაზაზე გაიხსნა 

„საკომპრესორო-სამაცივრო მანქანებისა და დანადგარების“ ახალი სპეციალობა, 

რომელიც პირველი იყო ამიერკავკასიაში. ამის შემდეგ, კათედრა პარალელურად 

ამზადებდა ინჟინერ-მექანიკოსებს ორი სპეციალობით, 1985 წელს გამოსცა 

დამხმარე სახელმძღვანელო „ხრახნული სამაცივრო კომპრესორების მოწყო-

ბილობა და კონსტრუირების საფუძვლები“, 1987 წელს კი დაწერა ლექციების 

კონსპექტი „სამაცივრო მოწყობილობების ელემენტების გაანგარიშება“. 

ახალი კონსტრუქციის ჩაის საგრეხი მანქანის 

მონტაჟი ქობულეთის ჩაის ფაბრიკაში 
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იმ პერიოდისათვის კათედრაზე მომზადდა ახალი სასწავლო პროგრამა, 

რომელიც ითვალისწინებდა სასურსათო მანქანათმშენებლობის სპეციალურ 

სათაო საკონსტრუქტორო ბიუროების, სამეცნიერო ინსტიტუტებისა და კვების 

მრეწველობის საწარმოებისათვის ტექნიკური განათლების ინჟინრების 

მომზადებას.  

1990-1997 წლებში პროფესორ ა. 

კაკალაშვილის გარდაცალების შემდეგ, კათედრას 

ხელმძღვანელობდა საინჟინრო აკადემიის წევრ-

კორესპონდენტი, ცნობილი მეცნიერი, პროფესორი, 

საქართველოს დამსახურებული გამომგონებელი 

სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ნოდარ 

ზალდასტანიშვილი, რომლის ხელმძღვანელობით 

დამუშავდა მეთოდური მითითებები საწარმოო 

პროცესების ავტომატიზაციაში; მან რუსულიდან 

ქართულ ენაზე თარგმნა უჟანსკის სახელმძღვა-

ნელო „მაცივრების ავტომატიზაცია“.  

 

ნოდარ ზალდასტანიშვილი 

1996 წლიდან პროფესორ ნ. ზალდასტანიშვილის ძალისხმევით და 

მონდომებით კათედრაზე სამაცივრო და საკომპრესორო მანქანების და 

დანადგარების პარალელურად აღდგენილ იქნა კვების მრეწველობის 

მანქანების და აპარატების სპეციალობა (კათედრას ეწოდა „კვებისა და 

სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების კათედრა“). აღნიშნულ კათედრაზე 

დაიწყო სტუდენტების ორი სპეციალობის მომზადება. 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის 

ლაურეატის პროფესორ ნოდარ ზალდასტანიშვილის უშუალო მხარდაჭერით 1996 

წელს კათედრას შეუერთდა საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრა 

და მას ეწოდა „კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების და 

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრა~. 
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ნ. ზალდასტანიშვილის გარდაცვალების შემდეგ გამოვიდა მის მიერ მომზა-

დებული სახელმძღვანელო „პურის და მაკარონის საწარმოო ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები“.  

1997 წელს კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების და 

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის კათედრის გამგედ არჩეული იქნა 

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრი, პროფესორი თამაზ მეგრელიძე. 

2007 წელს კათედრა გაერთიანდა ფაკულტეტზე ახლად ჩამოყალიბებული მან-

ქანათმშენებლობის დეპარტამენტის შემადგენლობაში.  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელად გადაყვანილი იქნა პროფესორი თამაზ 

მეგრელიძე, ხოლო კვებისა და 

სამაცივრო საწარმოთა მოწყობი-

ლობებისა და წარმოების ავტომა-

ტიზაციის მიმართულების ხელ-

მძღვანელად დაინიშნა საქართ-

ველოს საინჟინრო აკადემიის წევ-

რ-კორესპონდენტი, ტ.მ.დ. პრო-

ფესორი ზურაბ ჯაფარიძე.  
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კვების მრეწველობის საწარმოთა მანქანების და აპარატების სპეციალობის 

სტუდენტებისათვის დაუვიწყარი იყო საწარმოო და სადიპლომო პრაქტიკების 

გავლა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქების (მოსკოვის, 

კიევის, ხარკოვის, ტალინის, რიგის, ოდესის, მელიტოპოლის და სხვ.) კვების 

მრეწველობის მოწინავე 

საწარმოებში, სამეცნიე-

რო ინსტიტუტებში და 

საკონსტრუქტორო ბიუ-

როებში. გაცვლითი პრა-

ქტიკა ჩაატარეს დრეზ-

დენის ტექნიკურ უნი-

ვერსიტეტში, რამაც 

მნიშვნელოვნად გაამდი-

დრა არა მარტო სტუ-

დენტების პრაქტიკული ცოდნის დონე, არამედ ამავე დროს ხელი შეუწყო მათ 

საერთო განვითარებას და მსოფლმხედველობის გაფართოებას.  

2013 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში 

შემოვიდა საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტი-

ტუტი დირექტორის, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკო-

სი,  პროფესორი ნუგზარ ბაღათურია. ინსტიტუტის სამეცნიერო კადრის სასწავლო 

პროცესში ჩართვის მიზნით და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით კა-

თედრაზე შეიქმნა ბაკალავრიატის ახალი სასწავლო პროგრამა „კვების 

ინდუსტრიის ტექნოლოგია და ინჟინერია“, ხოლო კათედრას ეწოდა „კვების 

ინდუსტრიის დეპარტამენტი“, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა პროფესორი თამაზ 

მეგრელიძე. დღეისათვის დეპარტამენტი ამზადებს სპეციალისტებს „კვების 

ინდუსტრიის ტექნოლოგიის და ინჟინერიის“ საგანმანათლებლო პროგრამით.  

ინსტიტუტში მიღებულ ცოდნას კვების მრეწველობის მანქანებისა და 

აპარატების კურსდამთავრებულები შემდგომ აღრმავებდნენ საკონსტრუქტორო 

ბიუროებში, საპრობლემო ლაბორატორიებში, კვლევით-სამეცნიერო ინსტი-
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ტუტებში და მოწინავე თანამედროვე მოწყობილობებით აღჭურვილ კვების 

საწარმოებში.  

კვების მრეწველობა წარმოადგენს ჩვენი რესპუბლიკის წამყვან დარგს, სადაც 

ფუნქციონირებს მრავალი ცნობილი ფირმა. ამჟამად ხორციელდება მთავრობის 

პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სასოფლო პროდუქტების გადამამუშავე-

ბელი ახალი საწარმოების და ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნას.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა სპეციალისტების დასაქმების 

სფერო მრავალფეროვანია.  

გარდა ამისა, მრეწველობის  ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საგანმანათ-

ლებლო პროგრამაშია სამაცივრო ტექნოლოგიის მოდული „სამაცივრო ტექნიკა 

და ტექნოლოგია“. 

სასწავლო პროცესის პარალელურად კათედრაზე მიმდინარე ნაყოფიერი 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგად მომზადდა და გაიზარდა 

მაგისტრანტთა რიცხვი დაცული იქნა დისერტაციები ტექნიკის მეცნიერებათა 

დოქტორის და აკადემიური დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად. 
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პროფესორი ზ. ჯაფარიძე ატარებს 

ლაბორატორიულ მეცადინეობას 

პროფესორი გ. 

გოლეთიანი გამოცდაზე 

პროფესორი თ. მეგრელიძე სტუდენტებთან 
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კათედრის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულია ასობით სამეცნიერო 

შრომა, მათ შორის მრავალი - უცხოურ გამოცემებში; მიღებულია მრავალი 

გამოგონება და პატენტი. ხოლო კათედრაზე ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი 

მუშაობის შედეგები სხვადასხვა წლებში წარმატებით იყო დანერგილი კვების 

მრეწველობისა და სასურსათო მანქანათმშენებლობის საწარმოებებში მაღალი 

ეკონომიკური ეფექტით. 
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კათედრაზე შემოქმედებითი აკადემიური ჯგუფის მიერ მომზადებული და 

გამოცემულია მრავალი სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელო. რამდენიმე 

თემაზე მიღებულია სამეცნიერო გრანტი. 

 

„მრეწველობის ინჟინერიის და ტექნოლოგიების“ სპეციალობა მიზნად ისა-

ხავს ახალგაზრდა კადრების მომზადებას მრეწველობის სხვადასხვა დარ-

გისათვის.  

დღეისათვის განსაკუთრე-

ბული მნიშვნელობა ენიჭება 

სამრეწველო საწარმოთა ამოქმე-

დებას, რაც შეუძლებელია შეს-

აბამისი პროფილის მაღალკვა-

ლიფიციური სპეციალისტების 

მომზადების გარეშე. 

 

„მრეწველობის ინჟინერიის და ტექნოლოგიების სპეციალობის ერთ-ერთი 

მიმართულებაა „სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის“ სპეციალიზაცია, 
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რომელიც წარმოადგენს ადამიანის მოღვაწეობის იმ სფეროს, რომელშიც ფართოდ 

იყენებენ დაბალ ტემპერატურებს.  

ხელოვნური სიცივე გამოიყენება მეურნეობის ისეთ დარგებში, როგორიცაა 

კვებისა და ქიმიური მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, მანქანათმშენებლობა, 

ელექტრონიკა, მედიცინა, კოს-

მონავტიკა, და სხვ. 

სამაცივრო ტექნოლოგია 

როგორც კვების მრეწველობაში, 

ისე სოფლის მეურნეობაში შე-

ისწავლის მალფუჭადი კვების 

პროდუქტების გაცივების, გაყი-

ნვის, შენახვის, ტრანსპორტირე-

ბის, გალღობის, გადამუშავების 

და რეალიზაციის ამოცანებს და 

ქმნის უწყვეტ სამაცივრო ჯაჭვს. 

უკანასკნელ წლებში, ადამიანების კომფორტული მოღვაწეობის 

მოთხოვნების ამაღლების 

გამო, მნიშვნელოვნად გაი-

ზარდა მოთხოვნები ჰაერის 

კონდიცირების სისტემები-

სადმი სხვადასხვა დანიშ-

ნულების ნაგებობებში, რო-

გორიც არის  ტურიზმის 

ობიექტები, დახურული 

სპორტული კომპლექსები, 

საგანმანათლებლო დანიშ-

ნულების შენობა-ნაგებობები, საცხოვრებელ და საზოგადოებრივი ადგილები და 

სხვ. 
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სამრეწველო შენობებში მიკ-

როკლიმატის დაცვა წარმოადგენს 

სავალდებულო პირობებს ხარის-

ხოვანი პროდუქციის მისაღებად. 

იგი ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტო-

რია კულტურის და ხელოვნების 

ნიმუშების, ხელნაწერების დაცვი-

სათვის მუზეუმებსა და არქი-

ვებში, აგრეთვე ისტორიული ნა-

გებობების ინტერიერის დასაცა-

ვად და სხვ. 

დღეს პრაქტიკულად არ არსებობს დარგი, სადაც ფართოდ არ არის 

გამოყენებული სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკა. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე ახალგაზრდა სპეციალისტების დასაქმების სფერო დიდია.  
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კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ ნებისმიერ საწარმოში, სადაც 

გამოიყენება ხელოვნური სიცივე. ასეთებია კვებისა და ქიმიური მრეწველობის 

საწარმოები, მაცივარკომბინატები, სასოფლო პროდუქტების ლოჯისტიკური 

ცენტრები, ჰაერის კონდიცირების მომხმარებელი სამრეწველო საწარმოები და 

ოფისები და სხვა.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა სპეციალისტების დასაქმების 

სფერო მრავალფეროვანია და დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე 

პერსპექტიული და რეალურია. 

ამჟამად დეპარტამენტის სამ მოდულს ემსახურება 5 სრული პროფესორი,         

6 ასოცირებული პროფესორი და 1 ასისტენტ პროფესორი. 

დეპარტამენტი განთავსებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის I კორპუსის  VI 

სართულზე „ბ“ ფლიგელში.  

საკონტაქტო ტელეფონებია: 65 78; 65 77; 62 20; 68 03; 60 03;  

e-mail: tmegrelidze@yahoo.com 


