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 ფაკულტეტი                          აგრარულ მეცნიერებათა 

  

 დეპარტამენტი           სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები 

 

  საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები : 

1. მოდული – სასმელების ტექნოლოგია: 

                 მათე ჯავახიშვილი, ტექნიკის დოქტორი,     ასოცირებული პროფესორი 

                  მარიამ ხოსიტაშვილი, ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

2. მოდული – სურსათის უვნებლობა: 

                 მზია ღაღოლიშვილი, ქიმიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

                 ირა შილდელაშვილი, ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 

 აკადემიური განათლების საფეხური       მაგისტრატურა (II საფეხური)  

 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი       აკადემიური  

 

 სწავლების ენა                                               ქართული  

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია         

მოდული 1: სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი სასმელების ტექნოლოგიაში  (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო) 

             მოდული 2: სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი სურსათის უვნებლობაში  

 

 პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  – 120 კრედიტი  

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა   - სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია   არანაკლებ ბაკალავრს, ან მასთან   

           გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც გამომუშავებული აქვს კვების პროდუქტების  

         ტექნოლოგიების   სფეროში უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის სწავლის შედეგები, რაც   

           მოწმდება შესაბამისი გამოცდით.  სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ  

          ორგანიზებული საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ  მეცნიერებათა  

          ფაკულტეტის კვების პროდუქტების  ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის – კვების  

         პროდუქტთა ქიმიის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. (საგამოცდო პროგრამა იხ. დანართი N4  სამაგისტრო  



             პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, საგამოცდო საკითხები და შესაბამისი  ლიტერატურის ჩამონათვალი   

             განთავსებულია  თესაუ–ს   ვებ–გვერდზე, გამჭვირვალეა და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის. 

    სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება, გაიაროს აკადემიური და ფინანსური 

რეგისტრაცია. 

         

        საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

             საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, საქართველოს ეროვნული  ინტერესების,  აგრარული პოლიტიკისა  და   

შრომითი ბაზრის  მოთხოვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი  

მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების მომზადება  რეგიონისათვის   პრიორიტეტულ დარგში - სასურსათო  ტექნოლოგია 

(სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო) და  სურსათის უვნებლობა), რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი 

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები   სახელმწიფო და კერძო კვების საწარმოებში, სამეცნიერო-კვლევით 

დასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სურსათის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანიზაციებში წარმატებული 

საქმიანობისათვის,  ასევე, დოქტორანტურაში (III საფეხურზე) სწავლის გაგრძელებისათვის. 

                მაგისტრები თავიანთი კვლევებით და პრაქტიკული საქმიანობით ხელს    

          შეუწყობენ ქვეყანაში კვების პროდუქტთა ტექნოლოგიების (სასმელების    

          ტექნოლოგია, სურსათის უვნებლობა) სფეროში ფუნდამენტური და პრაქტიკული    

          კვლევების   განვითარებას. 

 

 

 

 სწავლის შედეგი:  

  ა) სასმელების ტექნოლოგია 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა, რომელიც აძლევს, ახალი 

ორიგინალური იდეების შემუშავების 

საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული 

პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

     

1.1.აქვს სხვადასხვა ტიპისა და სახის ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 

სასმელების შედგენილობის, წარმოების პროცესების ღრმა და 

სისტემური ცოდნა: 

 

1.2. სასმელების წარმოების მეცნიერულ კვლევაზე დაფუძვნებული 

თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექმოწყობილებების  ღრმა 

ცოდნა. 

 

1.3. სასმელების ტექნოლოგიის სფეროში პრობლემის გაცნობიერების 

და გადაჭრის გზების უნარი:  

 

1.4. სასმელების ტექნოლოგიის სფეროში გამოყენების 

თვალსაზრისით თანამედროვე  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 



ტექნოლოგიების  ღრმა ცოდნა.  

  

1.5 ყველა სახის ნედლეულისა და მისგან მიღებული სასმელების 

ფიზიკო–ქიმიური, ბიოქიმიური და ორგანოლეპტიკური კვლევის 

ძირითადი მეთოდების ღრმა და სისტემური ცოდნა.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

 შეუძლია ახალ გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინარულ  გარემოში 

მოქმედება;   კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, 

ორიგინალური გზების ძიება, მათ 

შორის კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელება, უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების გამოყენებით. 

    2.1. ყველა სახის ნედლეულისა და მისგან მიღებული სასმელების 

ფიზიკო–ქიმიური, ბიოქიმიური და ორგანოლეპტიკური კვლევის 

ძირითადი მეთოდების    პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

 

2.2. სასმელების წარმოების სფეროში  კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელებისათვის თანამედროვე  მეთოდების  გამოყენების    

უნარი. 

 

2.3. ახალ საწარმოში მოხვედრისას წრაფი ადაპტირებისა და საქმის 

ათვისების უნარი . 

 

2.4. ლაბორატორიაში  და საწარმოში დამოუკიდებლად მუშაობის 

უნარი . 

 

2.5.სასმელების წარმოების  სფეროში წამოჭრილი პრობლემის 

შემოქმედებითად გადაჭრის უნარი. 

 

2.6. სასმელების წარმოების სფეროში კვლევის  დაგეგმვის და 

დამოუკიდებლად  განხორციელების  უნარი.  

 

2.7. დამოუკიდებლად/ავტონომიურად მუშაობის უნარი  

 

დასკვნის უნარი შეუძლია რთული და არასრული 

ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი 

კვლევების) კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს 

მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. 

 3.1. სასმელების წარმოების სფეროში რთული და არასრული 

ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე კვლევის 

შედეგებზე დასაბუთებული დასკვნის  გამოტანის უნარი. 

 

3.2. აქვს  ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოების მიმდინარეობაზე 

დაკვირვების შედეგებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური 

სინთეზი და დასაბუთებული დასკვნის გამოტანის უნარი. 

 

  

 



კომუნიკაციის 

უნარი  

თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა 

და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და 

უცხოურ ენებზე, აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტებისა და 

საინფორმაციო საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით. 

  4.1. კომუნიკაციის უნარი ქართულ და უცხო ენებზე  ზეპირი და 

წერილობითი სახით. 

  

4.2. სასმელების წარმოების სფეროში პერსონალური მიღწევების 

დემონსტრირების  უნარი, აკადემიური პატიოსნებისა და 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა 

გათვალისწინებით. 

 

 

სწავლის უნარი  სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, 

სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მაღალი დონე. 

 5.1. ეფექტურად ახდენს თავისი სწავლის თვითშეფასებას და აქედან 

გამომდინარე ადგენს საკუთარი სწავლის საჭიროებებს. 

5.2. აქვს პროფესიული თვითგანვითარების დამოუკიდებლად 

წარმართვის უნარი და განხორციელების მაღალი დონე. 

 

  

 

ღირებულებები  ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების  

დამოკიდებულების შეფასება და ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა.  

 6.1. აქვს კონსტრუქციული თანამშრომლობის უნარი.  

 

6.2. აქვს პროფესიული საქმისადმი ეთიკური მიდგომის და 

ღირებულებათა შემდგომი განვითარების უნარი.  

 

 

 

 

 

ბ)  სურსათის უვნებლობა 



 

 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

 

 

 

 

 

   აქვს სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა, მათ შორის ისეთი სპეციფიკური 

მეთოდების/საკითხების, რომელთა 

ძირითადი ნაწილიც ასახავს კვლევაზე 

დაფუძნებულ უახლეს ცოდნას.  

  აცნობიერებს  კომპლექსური და 

ცალკეული სურსათის უვნებლობის 

პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

 

 

 

 

 

 1.1. აქვს სასურსათო პროდუქტების ხარისხის  განსაზღვრის,  

სურსათის უვნებლობის ძირითადი პრინციპების, ეკოლოგიურად 

უვნებელი ტექნოლოგიური პროცესებისა და კვების პროდუქტების 

დანამატების  შესახებ  ღრმა და სისტემური ცოდნა 

 

1.2. აქვს გარემოს ქიმიის, სურსათის ბიოტექნოლოგიის და 

მიკრობიოლოგიის  შესახებ ღრმა და სისტემირი ცოდნა 

1.3.  აქვს სურსათის უვნებლობის, გარემოს ქიმიის სფეროში 

პრობლემის გაცნობიერების და  გადაჭრის გზების უნარი                             

1.4. აქვს თანამედროვე  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების  ცოდნა 

 

1.5. აქვს სურსათის უვნებლობის კვლევის თანამედროვე მეთოდების  

ღრმა  ცოდნა 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

 გამოყენების 

უნარი 

 ახალ, გაუთვალისწინებელ და 

მულტიდისციპლინურ გარემოში 

მოქმედება; კომპლექსური 

პრობლემების  

გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური 

გზების ძიება, მათ შორის კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელება 

უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. სურსათის უვნებლობის კვლევის თანამედროვე მეთოდების 

პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 

2.2.სურსათის უვნებლობის სფეროში  კვლევის დამოუკიდებლად 

განხორციელებისათვის თანამედროვე  მეთოდების  გამოყენების    

უნარი  

2.3. ახალ საწარმოში მოხვედრისას წრაფი ადაპტირებისა და 

პროცესების მაღალ დონეზე შემოქმედებითად განხორციელების  

უნარი  

 

2.4. სურსათის უვნებლობის  ლაბორატორიაში  და კვების 

პროდუქტების საწარმოში დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი  

 

2.5. სურსათის უვნებლობის, გარემოს ქიმიის სფეროში წამოჭრილი 

პრობლემის ორიგინალურად გადაჭრის უნარი  

 

2.6. სურსათის უვნებლობის სფეროში კვლევის  დაგეგმვის და 

დამოუკიდებლად  განხორციელების  უნარი  

 



 

 

 

დასკვნის უნარი რთული და არასრული ინფორმაციის  

(მათ შორის უახლესი კვლევის) 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნის 

ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე 

დაყრდნობით  

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი  

 

    

3.1. სურსათის უვნებლობის, გარემოს ქიმიის სფეროში რთული და 

არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

კვლევის შედეგებზე დასაბუთებული დასკვნის  გამოტანის და 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი  

კომუნიკაციის 

უნარი 

 

თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა 

და კვლევის მეთოდების კომუნიკაცია 

აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ქართულ და 

უცხოურ ენებზე, აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტებისა და 

საინფორმაციო–  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  

მიღწევათა გათვალისწინებით. 

 4.1. კომუნიკაციის უნარი ქართულ და უცხო ენებზე  ზეპირი და 

წერილობითი სახით : 

 

4.2. სურსათის უვნებლობის სფეროში პერსონალური მიღწევების 

დემონსტრირების  უნარი, აკადემიური პატიოსნება:  

 

  

  

სწავლის უნარი 
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა,  

სწავლის პროცესის თავისებურებების 

გაცნობიერება და სტრატეგიულად 

დაგეგმვის მღალი დონე 

       5.1. სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი და 

სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. 

 

 

ღირებულებები 

 

 

 

 

 

ღირებულებებისადმი თავისი და 

სხვების  

დამოკიდებულებების შეფასება ახალი 

ღირებულებების დამკვიდრებაში 

წვლილის შეტანა 

 

   6.1.კონსტრუქციული თანამშრომლობის უნარი  

  6.2.პროფესიული საქმისადმი ეთიკური მიდგომის უნარი  

 



 

 

 

 

 სწავლის შედეგების რუქა 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და ფორმები:  ჯგუფური მუშაობა, დემონსტრაციული მეთოდი,  სინთეზისა და 

ანალიზის მეთოდი, ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდი, შემთხვევის ანალიზის მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი სწავლების 

მეთოდი, რომელიც განხორციელდება  სწავლის ისეთი  ფორმებით, როგორიცაა 

თეორიული და პრაქტიკული სწავლების  ინტეგრაცია და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლება: ლექცია, 

სემინარი, ლაბორატორიული სამუშაო, პრაქტიკული სამუშაო, კვლევითი მუშაობა, პრაქტიკა  შესაბამის ორგანიზაციაში, 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზდება და საჯარო დაცვა. 

 

 დასაქმების სფერო:  კვების პროდუქტთა  ტექნოლოგიების  მაგისტრის დასაქმება შესაძლებელია სახელმწიფო და კერძო კვების 

(ღვინის, უალკოჰოლო სასმელების, ლუდის) საწარმოებში,  სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,  

სურსათის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანიზაციებში. აგრეთვე, შეუძლია სწავლა  წარმატებით გააგრძელოს 

დოქტორანტურაში (III საფეხურზე). 

 

 მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა :  უნივერსიტეტის ქიმია-ტექნოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის  ლაბორატორიები,  

თანანედროვე ბეჭდური და ელექტრონული ლიტერატურით განახლებული, ტექნიკურად აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, 

შეუზღუდავი ინტერნეტით აღჭურვილი კომპიუტერული ცენტრები, საკონფერენციო და საპრეზენტაციო დარბაზები, 

კეთილმოწყობილი აუდიტორიები, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო - საცდელი მიწის ნაკვეთი. 

 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა : 

           იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში   

      სტუდენტის შეფასების სისტემა რეგულირდება საგანმანათლებლო პროგრამების   

     კრედიტებით გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის  

     შესახებ დებულებით.  

         პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ფასდება 100 ქულიანი  

     სისტემით. შეფასების  სისტემა უშვებს: 

                ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

    1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

    2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

    3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

    4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 



    5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

    ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

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

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება. 

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

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

              კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით  

         დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ  მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი  

      შეფასებით. 

              სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი კომპონენტების  გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და  

      დასკვნითი გამოცდა. ამ  კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. მათ შორის: 

         ა) შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

         ბ) დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა. 

             შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი  

         კომპონენტის დაცვით: 

         1) შუალედური გამოცდები -  მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); 

         2) მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა); 

         3) მაქსიმუმ 10 ქულა. 

            შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი  და    კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული  

         სასწავლო კურსის სილაბუსის  მიხედვით, საგნის  სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი  

         კრიტერიუმების დაცვით. 

             შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდებაუნივერსიტეტის   საგამოცდო ცენტრის მეშვეობით. 

             სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით, ზემოთ    მოყვანილი შეფასების სისტემის მეშვეობით  

       და რეგულირდება სამაგისტრო     ნაშრომის შემუშავების, გაფორმების, დაცვისა და შეფასების წესის შესახებ  

      დებულებით, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვრედზე. პრაქტიკა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით,  

      დეტალური ინფორმაცია მოყვანილია  პრაქტიკის სილაბუსში. 

 

 

 სწავლების ორგანიზების თავისებურებანი 

პროგრამა ამზადებს მაგისტრებს ორ  მოდულში :   

1. სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); 

      2. სურსათის უვნებლობა. 

           სტუდენტი მოდულს ირჩევს განცხადების საფუძველზე. 



   სამაგისტრო პროგრამის 120 ECTS –იდან   არჩევითია 20 ECTS, სავალდებულოა 100 ECTS, აქედან: 35–35  ECTS –  

პროგრამის თითოეული მოდულის  სავალდებულო სასწავლო კურსებია, 70 ECTS დათმობილი აქვს საერთო 

სავალდებულო კურსებს ორივე მოდულისათვის (სასმელების ტექნოლოგია/სურსათის უვნებლობა), მათ შორის,  20  

ECTS ეთმობა ზოგად კურსებს,  40  ECTS – კვლევითი კომპონენტია  (10 ECTS პრაქტიკა, 30   ECTS  სამაგისტრო ნაშრომის 

მომზადება და დაცვა).  

პროგრმით გათვალისწინებული 120 კრედიტი ნაწილდება 2 სასწავლო წელზე, 4 სემესტრად. ერთი სემესტრი მოიცავს 15 

სასწავლო კვირას. 1 კრედიტი უტოლდება სტუდენტის მუშაობის 25 საათს. 

 

 

 მისაღები გამოცდის პროგრამა ( დანართი 4) 

 

 სასწავლო გეგმა ( დანართი 2) 

 

 სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი (დანართი 3) 

 

 პროგრამის ხელმძღვანელების CV–ები იხილეთ თესაუ–ს ვებ–გვერდზე: 

www.tesau.edu.ge 

 

 ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ ( 

დანართი 5) 

 

 პროგრამის დამტკიცების აქტი  (იხილეთ თავფურცელზე) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tesau.edu.ge/


                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                         დანართი №2  
 მაგისტრატურის  საგანმანათლებლო პროგრამა: კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები   

                                                                            სასწავლო  გეგმა 
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I საერთო სავალდებულო კურსები          65 კრედიტი  

1 უცხო ენა 

 

სავ. 10 5 5   30   30 60 190 250 1   1 2 

2 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

 

სავ. 5 5    15 15   30 95 125 1 1   2 

3 კვლევის მეთოდები (სასმელების 

ტექნოლოგიაში/სურსათის 

უვნებლობაში) 

 

სავ 5   5  15  30  

 

45 80 125 1  2  

 

3 

 პრაქტიკული და სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტები 

 45                 

4 აკადემიური წერა (კვლევითი 

ნაშრომის მომზადება)  

სავ. 5 5    15   15 30 95 125 1 1   2 

5 საწარმოო პრაქტიკა სავ. 10   10   120   120 130 250  30   30 

6 სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმება 

და დაცვა 

სავ. 30    30      750 750      

II არჩევითი კურსები   20 კრედიტი 

7 მეცნიერების ფილოსოფია 

 

არჩ. 
5 

10 

 

5 

 

5 

 

 15   15 30 95 125 1   1 2 

8 უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა 

 

არჩ. 
5 

 15   15 30 95 125 1   1 2 



 

  

 

 

 

9 ხარისხის მართვა არჩ.  5  15   30 45 80 125 1   1 2 

10 ტექნიკური ბიოქიმია არჩ. 
5  15 

 

 
 30 45 80 125 1   2 3 

11 სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია   არჩ. 5  15 15 15  45 80 125 1  2  3 

12 გარემოს ქიმია არჩ. 5  15  30  45 80 125 1  2  3 

13 ტოქსიკოლოგიური ქიმია არჩ. 5  15  30  45 80 125 1 2   3 

III სპეციალიზაციის მოდულები 35 კრედიტი 

 ა) სასმელების ტექნოლოგია 

 

                  

14 ალკოჰოლიანი სასმელების 

წარმოების ტექნოლოგია 
სავ. 10  10    

30  30 15 75 175 250 2  2 1 5 

15 უალკოჰოლო სასმელების 

წარმოების ტექნოლოგია  
სავ. 10  10   

30  30 15 75 175 250 2  2 1 5 

16 ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 

სასმელების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები 

სავ 10   10  30  

 

 

30 30 90 160 250 1  1 1 3 

 

17 ენოქიმია სავ 5 5    15  15 15 45 80 125 1  1 1 3 

 ბ) სურსათის უვნებლობა                     

18 საკვები პროდუქტების 

დანამატები 
სავ 

5 5    15  30  45 80 125 1  2  3 

19 ნედლეულისა და კვების 

პროდუქტების ტექ.ქიმიური  

კონტროლი 

სავ 
5  5   15  30  45 80 125 1  2  3 

20 კვების პროდუქტების 

ბიოტექნოლოგია 
სავ 

5   5  15 15 15  45 80 125 1 1 1  3 

21 სურსათის უვნებლობის  

მეცნიერული საფუძვლები 

სავ. 10  10   30   30 60 190 250 2   2 4 

22 კვების პროდუქტების 

მიკრობიოლოგია 

 

სავ. 5  5   15  30  45 80 125 1  2  3 

23  სურსათის უვნებლობის 

სამართლებრივი რეგულირება 

სავ. 5   5  15   15 30 95 125 1   1 2 

  სულ  120 30 

 

30 30 30 240 150/ 

165 

180 165/ 

135 

735/ 

720 

2265/ 

2280 

3000      



 
 

 

 პრერეკვიზიტების ცხრილი                                                                                                                         დანართი №3 

№ მოდული/სასწავლო კურსი სტსტუსი პრერეკვიზიტი 

1  მეცნიერების ფილოსოფია არჩევითი არა აქვს 

2 უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა არჩევითი არა აქვს 

3 უცხო ენა სავალდებულო არა აქვს 

4 საინფორმაციო ტექნოლოგიები სავალდებულო არა აქვს 

5 სურსათის უვნებლობის მეცნიერული საფუძვლები სავალდებულო არა აქვს 

6 კვლევითი ნაშრომის მომზადება(აკადემიური წერა) სავალდებულო არა აქვს 

7 სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია 

 

არჩევითი არა აქვს 

8 გარემოს ქიმია არჩევითი არა აქვს 

8 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 

 

სავალდებულო არა აქვს 

9 კვების პროდუქტების მიკრობიოლოგია 

 

სავალდებულო კვების პროდუქტების 

ბიოტექნოლოგია 

 

10 საკვები პროდუქტების დანამატები სავალდებულო უვნებელი სურსათის 

წარმოების საფუძვლები 

11 ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ტექ.ქიმიური 

კონტროლი 

 

სავალდებულო უვნებელი სურსათის 

წარმოების საფუძვლები 

12 კვლევის მეთოდები (სურსათის 

უვნებლობაში/სასმელების ტექნოლოგიაში) 

სავალდებულო უვნებელი სურსათის 

წარმოების საფუძვლები/ 

ალკოჰოლიანი სასმელების 

ტექნოლოგია, უალკოჰოლო 

სასმელების ტექნოლოგია 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 სურსათის უვნებლობის სამართლებრივი რეგულირება სავალდებულო არა აქვს 

 

 

14 

 

 

საწარმოო პრაქტიკა(სურსათის უვნებლობაში/ 

სასმელების ტექნოლოგიაში) 

 

 

სავალდებულო 

ნედლეულისა და კვების 

პროდუქტების ტექ.ქიმიური 

კონტროლი/ ალკოჰოლიანი 

სასმელების ტექნოლოგია, 

უალკოჰოლო სასმელების 

ტექნოლოგია 

 

15 YUალკოჰოლიანი სასმელების წარმოების ტექნოლოგია   

სავალდებულო 

 

არა  აქვს 

16 უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ტექნოლოგია სავალდებულო არა აქვს 

17 ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების 

ტექნოლოგიური მოწყობილობები 

სავალდებულო არ აქვს. 

 

18 ენოქიმია სავალდებულო არა აქვს 

19 ხარისხის მართვა არჩევითი ალკოჰოლიანი სასმელების 

ტექნოლოგია, უალკოჰოლო 

სასმელების ტექნოლოგია 

20 ტექნიკური ბიოქიმია არჩევითი არა აქვს 

21 ტოქსიკოლოგიური ქიმია არჩევითი არა აქვს 
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მისაღები გამოცდის პროგრამა: 

1. ალკოჰოლები, გლიკოლები, გლიცერინები. ალკოჰოლატების, ესტერების     წარმოქმნა.     

2. ფენოლები. ტკბილისა და ღვინის ფენოლური ნაერთები, დაჟანგვა, კონდენსაცია.  

    3. კარბონმჟავები. ძმარმჟავა: მიღების ხერხები, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები.   

    4. საკვები ჰიდროქსიმჟავები: ლიმონმჟავა, რძემჟავა, ღვინომჟავა, ვაშლმჟავა,  მათი  მიღება, თვისებები.  

   5.  ჰეტეროციკლური  ნაერთები ხუთ და ექვსწვერიანი    ჰეტეროციკლები.  მათი თვისებები. აღნაგობა,   

           გამოყენების სფეროები.  

   6.  სინთეზური ამინომჟავები და ცილები, როგორც კვების პროდუქტები ცხიმები:  ზეთები, მყარი ცხიმები,  

          ცხიმების ჰიდროლიზი. ცხიმების  თანამდე        ნივთიერებები. ტკბილისა და ღვინის ამინომჟავები  და  ცილები    

     7. ნახშირწყლები საკვებ პროდუქტებში. კლასიფიკაცია. მონოსაქარიდები. თაფლი.   ოლიგოსაქარიდები,  

          პოლისაქარიდები. პექტინოვანი  ნივთიერებები.   

    8. ვიტამინები საკვებ პროდუქტებში. წყალში ხსნადი  ვიტამინები, ცხიმში    ხსნადი ვიტამინები.  

     9. სურნელოვანი  დანამატები; კვების მრეწველობაში გამოყენებული საგემოვნო   დანამატები; კონსერვანტები  და   

        ანტიოქსიდანტები;  ტკბილი ნივთიერებები; კვების  მრეწველობაში გამოყენებული  საღებრები.  

    10.  მრავალფუძიანი, მრავალატომიანი ოქსიმჟავები: ვაშლმჟავა, ღვინომჟავა. 

     

დამხმარე  ლიტერატურა 

            1. ადამია,ს.  (1993). ორგანული ქიმია, I,II,III, თბილისი, უნივერსიტეტი. 

           2. ღაღოლიშვილი,მ., მარგალიტაშვილი დ. (2009). ორგანული ქიმია (სალექციო   
               კურსი),   თელავი .    

  3.ნაცვლიშვილი,ვ., დგებუაძე,  ქ. (1984). ორგანული ქიმიის კურსი,     

          თბილისი, განათლება.   

            4 . ნესმეიანოვი,გ., ნესმეიანოვი, ნ. (1979). ორგანული ქიმიის საწყისები,  
                თბილისი,  ცოდნა.  

            5. ნესმეიანოვი,გ., ნესმეიანოვი, ნ. (1979). ორგანული ქიმიის საწყისები,  
               თბილისი,   ცოდნა.  

            6.   ლაშხი, ა. (1970).  ენოქიმია. თბილისი, განათლება. 

                                                                                                                                   

                www.ingentaconnect.com/content/scs/chimia/2010/00000064/00000012/art00002 

             www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268991 

 www.ingentaconnect.com/content/scs/chimia/2002/00000056/00000012/art00002 

             www.chimia.ch/jour/det.cfm?md=ar&hID=166 

             www.sciencedirect.com/science/article/pii/004520687490008X 

http://www.ingentaconnect.com/content/scs/chimia/2010/00000064/00000012/art00002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268991
http://www.ingentaconnect.com/content/scs/chimia/2002/00000056/00000012/art00002
http://www.chimia.ch/jour/det.cfm?md=ar&hID=166
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004520687490008X


             www.journals.elsevier.com/food-chemistry/ 
             www.sciencedirect.com/science/journal/03088146 
              en.wikipedia.org/wiki/Food_chemistry 
              books.google.com/books/about/Food_Chemistry.html?id=xteiARU46SQC 
              ejeafche.uvigo.es/ 
              agfd.sites.acs.org/ 
              euroscientist.com/2012/01/food-chemistry-or-food-culture/ 
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 ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ: 

1. მათე ჯავახიშვილი, ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,ტელ:  სახლი: 8(350) 27 11 55, მობ. 555 470 455          

ელ.ფოსტა: mate.javaxishvili@Tesau.edu.ge 

2. მარიამ ხოსიტაშვილი,ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, მობ: 593- 

98-23-57  ელ.ფოსტა:   mariam.xositashvili@Tesau.edu.ge 

3. ირა შილდელაშვილი,ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,ტელ:  

ბინა 27 11 45, მობილური:    599 17    09 24,  

ელ.ფოსტა: ira.shildelashvili@Tesau.edu.ge 

      4.    ლელა წიკლაური, ტექნოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ–  

            პროფესორი, მობ: 599-20-84-86. 

5. მზია ღაღოლიშვილი, ქიმიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,ტელ:  

 სახლი: 8(350)27 61 12,  მობ:: 593 256 880   

             ელ.ფოსტა: mzia.ghagholishvili@tesau.edu.ge 

6. მანანა კევლიშვილი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი აგრონიადაგთმცოდნეობის  

სპეციალობით,  ასოცირებული      პროფესორი, მობ: 555 61 76 59   

ელ.ფოსტა: manana.kevlishvili@tesau.edu.ge 

7. ნინო კახაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი ტელ.: 5(93)34.33.26; 8(250)7.28.71;                   
ელ ფოსტა: nino.kakhashvili@ytesau.edu.ge 

      8.    ირმა  შიოშვილი, ასოც.პროფესორი,Eფილოსოფიის   დოქტორი,  ტელ.:2 7-09-90;    

              მობ.  599   194422, ელ. ფოსტა: irma.shioshvili@ tesau.edu.ge  

      9.   თამაზ ლაჩაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი;   ზუსტ და   

            საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა    ფაკულტეტი,      ტელ.  555 39 00     

            ელ. ფოსტა L tamazi.lachashvili@tesau.edu.ge 

    10. დავით მახაშვილი, განათლების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ტელ: 27   

         37 51(სამსახური მობ: 599 108 450         

                   ელ. ფოსტა: vrector@tesau.edu.ge 

              11.  შოთა მათიაშვილი, ტექნიკის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;                            

                  ელ. ფოსტა: shota,matiashvili@tesau.edu.ge 

   12.    ზვიად ელიზბარაშვილი  – მოწვეული მასწავლებელი 

  აკადემიური პერსონალის CV–ები განთავსებულია თესაუ–ს ვებ.გვერდზე      

      www.tesau.edu.ge 
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