
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ს/მ და გადამამუშავებელი დარგების ფაკულტეტი 

 

საბაკალავრო პროგრამა 

სასურსათო  ტექნოლოგია 

Bachelor  Programme  

 Food Technology 

პროგრამის ხელმძღვანელი: 1. მათე ჯავახიშვილი,  

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.  

პროგრამა დამტკიცებულია 2006 წელს. 

1.განახლებული სახით   რეკომენდებულია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ   
 ოქმი  № 15       30    მაისი  2011 წ.  
 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   
სამსახურის ხელმძღვანელი:                                                                  /დიანა მჭედლიშვილი/  
 
 
 2.  მიღებულია ფაკულტეტის საბჭოს მიერ   
ოქმი  № 10    31 მაისი 2011 წ.                               
 
ფაკულტეტის დეკანი                                                                            /ნიკოლოზ სულხანიშვილი/  
  
 
 
3.  დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ  
ოქმი   № 16   14 ივნისი  2011 წ.  
 
უნივერსიტეტის რექტორი                                                              /  თინათინ ჯავახიშვილი /  

 
 
 
 
 
 
 

თელავი 
2011 წელი  

 

   



 

  ფაკულტეტი: სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი დარგების 
  კათედრა: ქიმია ტექნოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის 
  საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  
                                       სასურსათო ტექნოლოგია               
                                      FFood   Texnology. 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი:  
1. მათე ჯავახიშვილი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

                                       � 7-11-55    მობ.855-47-04-55 
 აკადემიური განათლების საფეხური:   I,    ბაკალავრიატი 
 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  დამატებითი 

     სწავლების ენა:  ქართული 
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:   60  ECTS  
სწავლების ფორმატი: ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული, ლაბორატორიული,  პრაქტიკა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   სპეციალობის არჩევის ფორმის შევსება 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: ძირითად პროგრამასთან  ერთად სტუდენტებს 
შეასწავლოს კვების მრეწველობის პროდუქტების წარმოების ძირითადი  ტექნოლოგიური 
პროცესები და აპარატები, Aამ დროს მიმდინარე ქიმიური და ბიოქიმიური გარდაქმნები, 
ტექნოლოგიური პროცესების ჩასატარებლად თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის 
შერჩევის და გამოყენების უნარ_ჩვევები.  

 
სწავლის შედეგი:  

 
კომპეტენციები 

 
ზოგადი 

 
დარგობრივი 

 
 
 

ცოდნა და გაცნობიერება 

ტექნოლოგიის დარგის ძირითადი 
პრინციპების და მეთოდების  
ცოდნა,  
 

ექნება სასურსათო 
პროდუქტების: ღვინის, 
ლუდის, კონიაკის, 
კონსერვების, ნატურალური 
წვენების, უალკოჰოლო 
პროდუქტების წარმოების 
ტექნოლოგიების ცოდნა; 

 
 
 

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი 

ტექნოლოგიის  სფეროში ცოდნის  
გამოყენების, არგუმენტების 
ჩამოყალიბების, მათი დაცვისა და 
პრობლემების გადაწყვეტის 
უნარი; ტექნოლოგიის  ზოგიერთი 
გამორჩეული ახალი მეთოდისა 
და ეთიკური ნორმების 
გამოყენებით პრაქტიკული  
სამუშაოს შესრულების უნარი. 

კვების პროდუქტების 
წარმოების პროცესებისა და 
აპარატურის, 
ტერმინოლოგიის, 
ნედლეულის გადამუშავების,  
ღვინის, ლუდის, კონიაკის, 
ნატურალური წვენებისა და 
უალკოჰოლო პროდუქტების 
წარმოების ტექნოლოგიის 
პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარი. 

 
 
 

დასკვნის  უნარი 

სასურსათო ტექნოლოგიის 
სფეროში პრობლემის 
გადასაწყვეტად მონაცემების 
მოძიების, განმარტებისა და 
გამოყენების, დასკვნების 
ჩამოყალიბები და სიტუაციის 

შეეძლება ალკოჰოლიანი და 
უალკოჰოლო პროდუქტების 
წარმოებაში წარმოქმნილი 
პრობლემების, სიტუაციების   
გაანალიზებით და მათი 



კრიტიკული ანალიზის უნარი. გადაჭრისათვის საჭირო 
მონაცემების განსაზღვრით 
შესაბამისი ტექნოლოგიების 
გამოყენების საფუძველზე  
დასკვნის გამოტანის უნარი. 

 
 
 
 
 
 
 

კომუნიკაციის უნარი 

სპეციალისტებისა და 
არასპეციალისტებისათვის 
ინფორმაციის, იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის 
გზების გაცნობის, ასევე მათთან 
ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაციის  უნარი;  
თანამედროვე საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
ცოდნა და მათი თავისუფლად 
გამოყენების, ახალი  
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დამოუკიდებლად ათვისების 
უნარი. 

სასურსათო ტექნოლოგიის 
დარგში პრობლემების 
გადაჭრისათვის და ახალი 
ინფორმაციის მოძიების და 
მისი ზეპირი და/ან 
წერილობითი სახით ანგარიშის 
მომზადებისა და წარდგენის 
უნარი.  

 
 

სწავლის უნარი 

საკუთარი სწავლის სპროცესის 
დამოუკიდებლად მართვის, 
შემდგომი სწავლის საჭიროების 
განსაზღვრისა და 
დამოუკიდებლობის მაღალი 
ხარისხით სწავლის გაგრძელების 
უნარი. 

თავისი სწავლის პროცესის 
დამოუკიდებლად მართვის და 
თეორიულ ცოდნასთან ერთად 

პრაქტიკული ცოდნის 
გამოცდილების მიღების 
უნარი შემდგომში სწავლის 
გასაგრძელებლად. 

 
 

ღირებულებები 

აფასებს თავისი და სხვების 
დამოკიდებულებას ნებისმიერ 
საქმიანობასთან და 
ღირებულებებთან. უზიარებს 
თავის აზრს  სხვებსაც. 

აფასებს საკუთარი თავის  და 
სხვების დამოკიდებულებას 
სასურსათო ტექნოლოგიების 
პროცესების მიმართ,  როგორც 
საციცოხლო  მნიშვნელობის 
პრობლემას ადამიანთა 
ჯანმრთელობისათვის. 

 
 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:        
• კომპიუტერული ცენტრი    
• ბიბლიოთეკა  
• ლაბორატორია  
•   ღვინის ქარხნები 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

სტუდენტის საბოლოო შეფასება შეადგენს მაქსიმუმ 100 ქულას, რომელიც შედგება შემდეგი 

კომპონენტებისაგან:  შუალედური შეფასებები _ მაქსიმუმ 60 ქულა, დასკვნითი გამოცდა _   

მაქსიმუმ 40 ქულა  

   შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა; 

    შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი აუცილებელი კომპონენტის 

დაცვით: 

1) მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა); 

2) მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა); 



3) მაქსიმუმ 10 ქულა. 

   შუალედური შეფასებების თითოეული კომპონენტი ფასდება ერთი სახის შეფასებით.   

   შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტი ფასდება წერითი ფორმით ორჯერადად, 

სასწავლო კურსის სილაბუსში გათვალისწინებული მასალის ორ ნაწილად გამოკითხვით. 

აღნიშნული კომპონენტი ფასდება შუალედური წერით, საკონტროლო წერით, ტესტირებით 

და სხვა. 

   შუალედური შეფასებების მეორე კომპონენტი ფასდება  ოთხჯერადად, წერითი ფორმით 

და/ან ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს აქტივობებით 

სასემინარო ან პრაქტიკულ მეცადინეობებზე,  წერითი და/ან ზეპირი საშინაო დავალებებით, 

ლაბორატორიული სამუშაობებით და სხვა. 

   შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტის პირველი შეფასება – მაქსიმუმ 15 ქულა 

და მეორე კომპონენტის პირველი და მეორე შეფასება – მაქსიმუმ 10 ქულა (2 x 5 ქულა) 

დაიწერება არა  უგვიანეს შესაბამისი სემესტრის მე-8 კვირისა.    შუალედური შეფასებების 

მესამე კომპონენტი ფასდება  ერთჯერადად, წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით. 

აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს პრეზენტაციაზე მოხსენებით, რეფერატის 

წარდგენით და სხვა. 

   პრეზენტაციით ან რეფერატით შეფასების შემთხვევაში, სემესტრის დასაწყისში შედგება  

სტუდენტთა პრეზენტაციების ან რეფერატების ცხრილი, რომელიც  წინასწარ შეთანხმდება 

სტუდენტებთან.  შეთავაზებული თემატიკიდან სტუდენტი თავად აირჩევს პრეზენტაციის ან 

რეფერატის თემას. მათი შეფასება განისაზღვრება შემდეგი კომპონენტების დაცვით: 

1) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმუმ 4 ქულა; 

3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმუმ 4 ქულა; 

4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმუმ 2 ქულა.  

   დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს სტუდენტს, რომელსაც შუალედური 

შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან უგროვდება მინიმუმ 11 ქულა, ხოლო თუ სტუდენტს 

შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51 ქულა, მაშინ ის თვითონ გადაწყვ ეტ ს 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის საკითხს, რის შესახებაც დროულად აცნობებს შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანატს.   შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულების 

შეჯამების საფუძველზე სტუდენტი მიიღებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას (კრედიტი მიენიჭა) 

1. (A) ფრიადი _ მაქს. 91ქულა და მეტი 

2. (B) ძალიან კარგი _ მაქს. 81-90ქულა  

3. (C) კარგი        _ მაქს. 71-80ქულა 

4. (D) დამაკმაყოფილებელი _61-70ქულა 



5. (E) საკმარისი _ მაქს. 51-60ქულა 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას (კრედიტი არ მიენიჭა) 

1. (FX) ვერ ჩააბარა _ მაქს. 41-50ქულა 

2. (F) ჩაიჭრა _ მაქს. 40ქულა და ნაკლები 

   სტუდენტი, რომელიც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულების 

შეჯამების    საფუძველზე მოაგროვებს 41-50 ქულას, ეძლევა გამოცდაზე ხელმეორედ 

გასვლის უფლება, ხოლო 40-ქულამდე მოგროვების შემთხვევაში უნდა გაიმეოროს საგანი. 

  

 სპეციალობის არჩევანი:      

 დამატებითი სპეციალობის  არჩევა  ხდება  სტუდენტის  მიერ  II  სემესტრის  ბოლოს  და 
პროგრამა მუშაობას იწყებს III სემესტრიდან; 

სტუდენტი ინდივიდუალურად ავსებს არჩევის ფორმას, არჩევის ფორმა განთავსებულია 
უნივერსიტეტის ვებ. გვერდზე. კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება 
სტუდენტებს, ვისაც უკეთესი აკადემიური მოსწრება ექნება სასურველი მიმართულების 
შესაბამის საგანში. 

 პრაქტიკის დეტალური გეგმა 
 სასწავლო პრაქტიკა  5 კრედიტიანია, ე.ი. მოიცავს 125 საათს. პრაქტიკაზე სტუდენტი 
გაიგზავნება იმის მიხედვით, თუ რომელ დარგში აირჩევს საკითხს საბაკალავრო ნაშრომის 
შესასრულებლად. პრაქტიკის ასეთი მიმართულებიოთ ჩატარებას ექნება გარკვეული შედეგი. 
სტუდენტი კარგად გაეცნობა დარგის ძირითად პრინციპებს, წარმოების საქმიანობას; მას 
მიეცემა საშუალება ნორმალურად აღიქვას ზოგადი ტექნოლოგიური პროცესები, 
გამოიმუშაოს ეთიკური ნორმების დაცვის უნარი. ამ პრაქტიკის  შედეგად  გამოუმუშავდება 
პროფესიული საქმიანობის თვითგანვითარების საფუძველი. კვების პროდუქტების 
წარმოებების ზოგადი ცნობა და შესაბამისად ადაპტირება ახალ წარმოებაში. ყველა ზემო 
აღნიშნულ ორიენტაციას და მის მიერ სწორ  აღქმას განაპირობებს სასწავლო პრაქტიკის  
დეტალური გეგმა. 
 
პრაქტიკაზე დაშვების წინაპირობა -  შესაბამის დარგში თეორიული კურსის გავლა. 
 
პირველი სამუშაო დღე _ წარმოების გაცნობა, ადგილმდებარეობა, დაარსების მოკლე 
ისტორია. 
მეორე-მესამე  სამუშაო დღე _ საწარმოს საშტატო ერთეულები, ადმინისტრაცია, დამხმარე 
პერსონალი და მუშები. 
მეოთხე სამუშაო დღე _ საწარმოს წარმადობა   
მეხუთე-მეექვსე სამუშაო დღე _ წარმოების, საამქროების დახასიათება, აღჭურვილობა, 
საჭირო აპარატურა და მათი წარმადობები. 
მეშვიდე- მერვე სამუშაო დღე _ წარმოებული პოროდუქციის ტექნოლოგიური პროცესების 
გაცნობა და აღწერა. 
მეცხრე სამუშაო დღე _ ლაბორატორიის გაცნობა, აპარატურა და მათი დახასიათება. 
მეათე- მეთერთმეტე სამუშაო დღე _  ლაბორატორიაში  მიმდინარე ანალიზები. 
მეთორმეტე სამუშაო დღე _ ლაბორატორიის საშტატო ერთეულები და მათი მოვალეობანი. 



მეცამეტე-მეთოთხმეტე-მეთხუთმეტე  სამუშაო დღე _  პროდუქციის სახეობები, 
რომელსაც ქარხანა უშვებს,  მათი მოკლე დახასიათება.    

მეთექვსმეტე-მეჩვიდმეტე სამუშაო დღე _  მზა პროდუქცია, მისი რეალიზაცია, თუ აქვთ 
ექსპორტი. 
მეთვრამეტე სამუშაო დღე _ პირადი შეხედულებები წარმოების მუშაობის შესახებ და 
შესაბამისი დასკვნების გამოტანა. 
მეცხრამეტე-მეოცე სამუშაო დღე _ სასწავლო პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმება. 
    პრაქტიკაზე ყოფნისას ყურადღება მიექცევა სტუდენტის უშუალო მონაწილეობას სამუშაო 
პროცესში.  პრაქტიკის ანგარიშთან ერთად კათედრაზე წარმოდგენილი უნდა იქნას 
დღიური - ქარხანაში გამოყოფილი ხელმძღვანელის მიერ დამოწმებული და ბეჭედ 

დასმული.  
შეფასება მოხდება შემდეგი წესით: სამი შუალედური შეფასება  

I - წარმოების საქმიანობაში უშუალო მონაწილეობა - მაქს. 30 ქულა 
II  - სასწავლო პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმება და წარმოდგენა -მაქს. 20 ქულა. 
III - დღიურის წარმოება- მაქს. 10 ქულა. 
III - პრაქტიკის დაცვა - მაქს. 40 ქულა. 
  


