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აგრარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:    მეტყევე(ტყის მჭრელი, ტაქსატორი)  

                                                                                     III საფეხური  

 მიმართულება:  01 აგრარული მეცნიერებანი 

 პროგრამის ხელმძღვანელები:  1.   ალექსანდრე აფციაური 

                                                          2.  მედეა კეკელია 

                                                           

  

 2.  მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ   

       ოქმი  N  4           26.02.2015   
      ფაკულტეტის დეკანი:                                                       /ასოც. პროფ. მანანა კევლიშვილი/ 

 

 

 

რეკომენდირებულია  ფაკულტეტისა და  უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   

სამსახურის  მიერ:                                                                              

ოქმი  6, 15 მაისი , 2015 წ. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის 

ხელმძღვანელი:                                                                                    /ასოც. პროფ. შალვა ჭკადუა/ 

                                                                                                                                                                                                              

 

 
     3.  დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ  

ოქმი   N22, 15 მაისი    2015  წ. 

უნივერსიტეტის რექტორი                                             /ასოც. პროფ. ირმა შიოშვილი/ 
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I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:    010551   მეტყევე (ტყის მჭრელი, 

ტაქსატორი) Forester  (Taxation Officer)  

II.  პროფესიული განათლების საფეხური:    III  საფეხური 

III.  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მეტყევის  მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

IV. პროგრამის მოცულობა:   50 პროფესიული კრედიტი, სულ:  1250 საათი,   სასწავლო 

კომპონენტი: 30 პროფესიული კრედიტი - 750 საათი, პრაქტიკის კომპონენტი: 20 

კრედიტი- 500 საათი. პრაქტიკა შედგება ორი ნაწილისაგან: სასწავლო პრაქტიკა - 14 

კრედიტი- 350 საათი,  საწარმოო პრაქტიკა - 6 კრედიტი - 150 საათი. პრაქტიკას 

დათმობილი აქვს საერთო კრედიტების 40%. პროგრამაში განთავსებული თეორიული 

სასწავლო კურსები ისწავლება პარალელური,  ხოლო სასწავლო და საწარმოო 

პრაქტიკები კურაციული რეჟიმით. პროგრამის ხანგრძლივობაა 38 კვირა. 

V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე შეიძლება ჩაირიცხოს პირი, 

რომელსაც დაძლეული აქვს ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური. ჩაბარებული აქვს 

ეროვნულ ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება.  

პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია გააფორმოს უნივერსიტეტთან ხელშეკრულება, 

გაიაროს  რეგისტრაცია.  

VI. პროფესიული  პროგრამის მიზანი:  პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს  იმ 

საკითხების შესწავლა, რომელიც გათვალისწინებულია პროფესიული სწავლების III 

საფეხურის სტანდარტით, პროგრამაში შეტანილი სასწავლო კურსების მეშვეობით 

პროფესიული სტუდენტი (შემდგომში სტუდენტი) მიიღებს ზოგადად თეორიულ და 

პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება დასაქმების ბაზარზე.  

  პროგრამის მიზანია, სტუდენტმა მიიღოს ზოგადი ცოდნა, რომელსაც გამოიყენებს 

პრაქტიკული სამუშაოების  შესრულებისათვის. აგრეთვე მიიღოს  ცოდნა შემდეგ 

საკითხებში; ტყის კოდექსი და სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები, ტყეკაფზე 

ბუნებრივი განახლების მიმდინარეობის შეფასება და ხელშეწყობის ღონისძიებების 

გატარება, სამრეწველო ჯიშების დახასიათება და მერქნის ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებები, მრგვალი ხე-ტყის, მათი სორტიმენტების  და ზეზე მდგომი ხეების 

მოცულობის დადგენა.  

   საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ასევე სტუდენტმა გაარჩიოს 

მოსაჭრელი და მოჭრილი ხეების სახეობები, მიახდინოს მათი დახარისხება სახეობების 

მიხედვით,  ცალ-ცალკე მათი აღრიცხვა და სათანადო დოკუმენტაციით გაფორმება; 

ასევე ამ მასალების სრულყოფილად დამუშავება; ხის საჭრელი მოწყობილობების 

დანიშნულებისამებრ გამოყენება,  გასაკუთრებით კარგად მოიხმაროს ელქტრო და 

ბენზოძრავიანი მოწყობილობები; მომხმარებლის მოთხოვნით ზუსტად და  მოთხოვნილ 

სორტიმენტებად დაანაწევროს  დასამორი ხე-ტყე; ბუნებრივად ან ხელოვნურად 

მოთხრილ-მოტეხილი ხეებიდან მიიღოს, როგორც სამასალე, ისე საშეშე მერქანი; 

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს ტყის სამუშაოების სატრანსპორტო მექანიზმები;    

სტუდენტებმა შეისწავლონ  ტყის ჭრების წესები, ხელსაწყოების მუშაობის მექანიზმი და 



გამოყენება ჭრების დროს. გაეცნონ ტყეკაფის მეთოდებს და მოჭრილი ხეების 

გამოზიდვისათვის საჭირო მანქანა-იარაღებს და მექანიზმებს. 

   პროფესიული პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, რომ პროფესიულმა სტუდენტმა 

დაამყაროს კომუნიკაცია სატყეო საქმის სფეროს სპეციალისტებთან, შეძლოს დარგთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება საჭიროებისამებრ. 

VII. სწავლის შედეგი:  

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის:  ტყის არსებობა-განვითარების კანონები; ტყის 

შემადგენელი   ჯიშების ბიოლოგია, ტყისა და გარემოს 

ურთიერთკავშირი, ტყის  ბუნებრივი და ხელოვნური განახლება, ტყის 

ხელოვნური განახლებისათვის საჭირო სარგავი მასალის გამოყვანის 

წესები,  სატყეკულტურო სამუშაოების ტექნოლოგია; 

ტყის მოვლა-აღზრდის რაციონალური მეთოდები და კორომის 

ძირითადი ნიშან-თვისებები, მის შემადგენელ ცალკეულ სახეობათა 

გამოყენება. ტყის ჭრის წესები, მათი სწორად წარმოება. 

იცნობს: ჭრის მთავარ კატეგორიებს, ტყეკაფის გამოყოფის მეთოდებს 

და აღრიცხვის წესებს ტაქსაციური ელემენტების გამოყენებით, 

ტყეკაფის გაწმენდის მეთოდებს ჭრის შემდეგ, ხე-ტყის დამზადება- 

გამოზიდვისათვის და შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის მანქანებსა 

და მექანიზმებს, მათ უსაფრთხო გამოყენებას, საჭრელი იარაღების და 

მოწყობილობების გამოყენებას უსაფრთხოების ტექნიკის 

მოთხოვნათა შესაბამისად, მათი მოვლა-შენახვის წესებს. იცის ხე- 

ტყის აღრიცხვის, გაზომვის, მოცულობის დადგენის წესები, 

აღრიცხული ხე-ტყის სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმების 

წესები. 

 იცნობს : საქართველოს სატყეო კოდექსს; სატყეო ურთიერთობის 

მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებს, ტყეთსარგებლობის 

სხვადასხვა სახეების შესაბამის სანებართვო დოკუმენტებს, 

გათავისებული აქვს პასუხიმგებლობა ტყეთსაგებლობის წესების 

დარღვევისათვის. 

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

შეუძლია:  სამუშაო ობიექტის მომზადება ,   ხე-ტყის დამზადების 

დაწყებისათვის იქონიოს მზადყოფნაში ტყეკაფის გამოყოფის 

მასალები,  მისი ჯიშების ასორტიმენტის და სხვა ტაქსაციური 

მონაცემების გათვალისწინებით,ხეების ჯიშების და ხარისხებისსათანადო 

მეთოდები ,ინსტრუმენტები და იარაღები გარჩევა.სამუშაო იარაღების 

მომზადება სამუშაოს დასაწყებად,  სანიტარული ნორმების დაცვით 

მოამზადოს ობიექტი, იზრუნოს   მომუშავეთა შრომითი პირობების 

შექმნისათვის. ხეტყის განლაგება   ზედა საწყობში ასორტიმენტის მიხედვით,  

ჭრის ადგილების  გაწმენდა ხეტყის ნარჩენებისაგან.   მომხმარებლის 



 

 

 

 

 

 

VIII. სწავლის  შედეგების რუქა  

მოთხოვნით  დასამორი ხეტყის სორტიმენტებად დანაწევრება.    საჭიროების  

შემთხვევაში ტყის სამუშაოების სატრანსპორტო მექანიზმების  გამოყენება. 

დასკვნის 

უნარი 

შეუძლია: კონტროლის გარეშე დამოუკიდებლად მუშაობა,  სატყეო 

უბანზე მომუშავე პერსონალის მითითებების მიღება 

გათვალისწინება და სათანადო დასკვნების  გამოტანა, 

დამოუკიდებლად ან ხე-ტყის დამზადების ინჟინერთან 

ერთად მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება, შუძლია მომხმარებელთა 

საჩივრების გათვალისწინება და მათი მოთხოვნის შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების მიღება, ტყეკაფზე მომუშავე პერსონალთან 

ერთად მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივად თუ ხელოვნურად 

მოთხრილი და მოტეხილი ხე-ტყის ნარჩენების ,   მოგროვებისა და 

აღრიცხვის თაობაზე. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

შეუძლია : კომუნიკაცია ხეტყის დამზადებაზე მომუშავე 

პერსონალთან, მათი დავალებებისა და თხოვნის ყურადღებით 

მოსმენა , მოსმენილის გაგება გააზრება. წარმოქმნილი პრობლემების 

შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი  მიწოდება.  

 შეუძლია ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტიდან,  ჟურნალებიდან და ტყის 

ჭრის წესებიდან. 

ფლობს უცხო  ენას  საკომუნიკაციო დონეზე. 

სწავლის უნარი შეუძლია:  სასწავლო პროგრამის მთლიანი ათვისება,  ნასწავლი 

მასალის გადმოცემა შეფასების მიღება, შეუძლია ლიტერატურის და 

სხვა წყაროების მოძიება დამუშავება და ანალიზი. 

ღირებულებები  გაცნობიერებული აქვს რომ ხეტყის წესისამებრ მოჭრა , მისი 

დამორვა იმ სახის სორტიმენტებად რომ სამასალე მერქნის 

გამოსავლიანობა იყოს მაქსიმალური,  ზრდის შემოსავლებს და 

ამცირებს ბუნებაზე ზედმეტ დატვირთვას,  გაცნობიერებული აქვს 

საკუთარი მოვალეობები ფუნქციები და პასუხიმგებლობა. იცავს 

პროფესიული ეთიკის ნორმებს და მომხმარებლებთან ურთიერთობის 

კულტურის მოთხოვნებს. 



 

N 
სასწავლო კურსები/ 

მოდულები/საგნები 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა 

და 

გაცნობიე

რება 

 

ცოდნის 

პრაქტიკაშ

ი 

გამოყენებ

ის უნარი 

დასკვნის 

გაკეთები

ს უნარი 

კომუნიკა

ციის 

უნარი 

სწავლი

ს უნარი 

ღირებუ

ლებები 

1 უცხო ენა ( ინგლისური)  X X  X X  

2 უცხო ენა(გერმანული) X X  X X  

3 კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები და 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

X X  X X  

4 მერქნიან მცენარეთა 

გარჩევა 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

5 სატყეო სამეურნეო 

ღონისძიებები 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

6 ტყე და გარემო X X   

X 

 X 

7 ტყის აღდგენა-გაშენება X X   

X 

 X 

8 ტყის ფონდის აღრიცხვა-

შეფასება 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

9 ტყის ჭრები და კორომის 

გასუფთავება 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

10 შრომის უსაფრთხოების 

ტექნიკა 

X X          X  X 

11 სასწავლო პრაქტიკა ტყის 

საქმეში 

  X X X X 

12 საწარმოო პრაქტიკა ტყის 

საქმეში 

 X X X         X X 

13 ტყის კოდექსი და 

სამართლებლივი აქტები 

X X  X X  

 

 

IX. სასწავლო გეგმა  

 



 

 

IX. სასწავლო გეგმა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კურსები/ 

საგნები 

 

 

 

 

კრ
ედ

ი
ტ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

კვ
ი

რ
ებ

ი
 

საათების განაწილება 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

 

საკონტაქტო საათები 

 დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
  ს

აა
თ

ებ
ი

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

  ჯ
გ

უ
ფ

შ
ი

  მ
უ

შ
აო

ბ
ა 

   

/ს
ემ

ი
ნა

რ
ი

 

სა
სწ

ავ
ლ

ო
   

პრ
აქ

ტ
ი

კა
 

სა
წა

რ
მო

ო
  პ

რ
აქ

ტ
ი

კა
 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
  შ

ეფ
ას

ებ
ა 

/პ
რ

ეზ
ენ

ტ
აც

ი
ა 

დ
ას

კვ
ნი

თ
ი

  შ
ეფ

ას
ებ

ა 

 

1 უცხო ენა  

( გერმანული)  

3 20 15 15/0   4/0 2  39 75 

2 უცხო ენა (ინგლისური) 

 

3 20 15 15/0   4/0 2  39 75 

3 ინფორმატიკა 3 20 15 26/0   2/4 2  26 75 

4 მერქნიან მცენარეთა 

გარჩევა 

3 20 

(1-20) 

15 15/12   2/3 2  26 75 

5 სატყეო სამეურნეო 

ღონისძიებები 

3 20 

(1-21) 

15 15/15   2/3 2  23 75 

6 ტყე და გარემო 3 17 

(1-17) 

11 11/11   2/3 2  35 75 

7 ტყის აღდგენა-გაშენება 3 15 

(1-15) 

10 10/10   2/3 2  38 75 

8 ტყის ფონდის 

აღრიცხვა-შეფასება 

3 20 15 15/12   2/3 2  26 75 



(1-20) 

9 ტყის ჭრები და 

კორომის 

გასუფთავება 

2 15 

(1-15) 

9 9/0   2/3 2  25 50 

10 შრომის უსაფრთხოების 

ტექნიკა 

2 17 

(1-17) 

11 11/0   2/3 2  21 50 

11 სასწავლო პრაქტიკა 

ტყის საქმეში 

14 12 

(22-33) 

  34

2 

  8   350 

12 საწარმოო პრაქტიკა 

ტყის საქმეში 

9 6 

(34-39) 

   216  9   225 

13 ტყის კოდექსი და 

სამართლებლივი 

აქტები 

2 15 15 0/1   2/0 2  16 50 

 

 

 

X.პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა  (დატვირთვა) 

 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა)  მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

 პრაქტიკულ  მეცადინეობას 

 დამოუკიდებელ  მეცადინეობას 

 საწარმოო პრაქტიკას 

 სასწავლო პრაქტიკას 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას 

 

XI.  პროფესიული სტუდენტის  ცოდნის შეფასება  

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

 ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

 ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

 კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

 დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

 საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  



 (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: 

 შუალედური წერა/ტესტი 

 ზეპირი გამოკითხვა 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა 

XII. სწავლების მეთოდები 

 ლექცია (თეორიული სწავლება) 

 პრაქტიკული მეცადინეობა/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/სემინარი 

 დაკვირვება,  

 დემონსტრირება,  

 ინსტრუქტაჟი,  

 კონსულტირება,   

 სასწავლო პრაქტიკა 

 საწარმოო პრაქტიკა 

 

 

 



XIII.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

ადამიანური რესურსის შესახებ. 

N კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

1 უცხო ენა(ინგლისური) ია ნადირაძე ინგლისური ენის  

მასწავლებელი 

2 უცხო ენა(გერმანული) მანანა ნაპირელი 

 

გერმანული ენის 

მასწავლებელი 

2 კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები და 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ელიზა კევლიშვილი მათემატიკისა და 

ინფორმატიკის მასწავლებელი 

3 მერქნიან მცენარეთა 

გარჩევა 

მედიკო   კეკელია მეტყევე 

4 სატყეო სამეურნეო 

ღონისძიებები 

იოსებ ტურაშვილი მეტყევე 

 

5 
ტყე და გარემო მედიკო  კეკელია მეტყევე 

6 ტყის აღდგენა-გაშენება მედიკო   კეკელია მეტყევე 

 

7 

ტყის ფონდის აღრიცხვა-

შეფასება 

იოსებ ტურაშვილი მეტყევე 

8 

 

 

 

ტყის ჭრები და კორომის 

გასუფთავება 

მედიკო   კეკელია მეტყევე 

9 შრომის უსაფრთხოების 

ტექნიკა 

მალხაზ სამადაშვილი მეტყევე  

10 სასწავლო პრაქტიკა ტყის 

საქმეში 

მედიკო   კეკელია 

ალექსანდრე აფციაური 

მეტყევე 

მეტყევე, ს/მ მეცნ. დოქტორი 

11 საწარმოო პრაქტიკა ტყის 

საქმეში 

ალექსანდრე აფციაური 

მედიკო კეკელია 

მეტყევე,  ს/მ მეცნ. დოქტორი 

მეტყევე 

12 ტყის კოდექსი და 

სამართლებლივი აქტები 

ზვიად ელიზბარაშვილი იურისტი 

 



XIV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსის შესახებ.  

    პროფესიული პროგრამის ,,მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი)” ეფექტური  

განხორციელებისათვის გამოყენებულ იქნება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა:  პროექტორით და კომპიუტერით აღჭურვილი კაბინეტები, 

აუდიტორიები,  ინტერნეტის  უწყვეტ რეჟიმში  ჩართული  კომპიუტერული ცენტრები, 

სადაც, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება პროფესიულ სტუდენტს  

საშუალებას აძლევს, გაეცნოს დარგის მიღწევებს: პროფესიულ ადგილზე ჩასატარებელი 

აქტივობების მოდელირებას, ინტერნეტ-მასალებს, უახლეს სამეცნიერო წიგნებს, 

სტატიებსა და კონფერენციების მასალებს, ბიბლიოთეკა, სადაც განთავსებულია 

პროფესიული სტუდენტის მომზადებისათვის აუცილებელი ლიტერატურა.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    ტყეში ჩასატარებელი სამუშაოების საჭიროებისათვის გამოიყენება იარაღები: ორთითი, 

სიმაღლმზომი, GPS-ი, ლუპა სხვადასხვა გადიდებით, ბინოკლი, ბენზოძრავიანი ხერხი,  ნერგის 

ამოსაღები ბარი, საბაღე დანა, საბაღე მაკრატელი, სანამყენე დანა, საველე PH-მეტრი, 

პორტარტული ხანძარსაწინააღმდეგო შესასხურებელი აპარატი, დამცავი ქუდი, ცული, ციფრული 

ფოტოაპარატი, ტყის სათვალეები, ხელთათმანები, სანიმუშო ფართობის,  სამოდელო ხის და 

ტყეკაფის  უწყისები, საველე სპეცტანსაცმელი. 

 

XV. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა:  მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 

პროფესიული განათლება არის სამსაფეხურიანი, აღნიშნული პროგრამის  დასრულების 

შემდეგ პროფესიულ სტუდენტს ენიჭება მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია, 

რაც დასტურდება პროფესიული დიპლომით. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) 

პროფესიული პროგრამის მეოთხე  და შემდგომ მეხუთე საფეხურზე. 

XVI სწავლების ენა - ქართული 

XVII დასაქმების სფერო -  დაცული ტერიტორიებისა და სატყეოს რეინჯერი, გამწვანების    

ზონის სპეციალისტი. 


