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                          აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამა: 

,,მევენახეობა-მეღვინეობა” 

Viticulture and Winemaking 

მიმართულება: 01 აგრარული მეცნიერებები 

 
 

პროგრამის ხელმძღვანელები: 
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ფაკულტეტი: აგრარულ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი: სოფლის მეურნეობისა და ქიმიის 

საგანმანათლებლოპროგრამისსახელწოდება: მევენახეობა-მეღვინეობა (Viticulture and 

Winemaking) 

პროგრამის ანალოგები: 

 University of California, USA: Viticulture and enology www.fresnostate.edu/jcast/ve/ 

 Universitacatolica del SacroCuoredi Piacenza,Italy:Viticulture and enology; 

www.ucscinternational.it 

 Cornell University, Geneva, USA:Cornell's Viticulture and Enology Program; 

https://t.co/TIuvyCvS6l; 

Washington State University, Washington, USA: http://wine.wsu.edu/extension/wine- 

winemaking/ 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები: 

ნოდარ ჩხარტიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

აკადემიკოსი 

ტელ: 599 51 88 59; e-mail: nchxartishvili@tesau.edu.ge 

მანანა კევლიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; 

ტელ:577677184, e-mail:manuka62@gmail.com 

გაგა ბუიშვილი, ტექნოლოგიის დოქტორი ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების 

წარმოების ტექნოლოგიის სპეციალობით, ასოცირებული პროფესორი, ტელ: 599376999e-mail: 

gagabuishvili2014@gmail.com 

საგანმანათლებლოპროგრამის კონსულტანტი: დავით მაღრაძე, სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა დოქტორი. 

აკადემიური განათლების საფეხური:  მაგისტრატურა (II საფეხური) 

აგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 

სწავლების ენა: ქართული 

http://www.fresnostate.edu/jcast/ve/
http://www.ucscinternational.it/
https://t.co/TIuvyCvS6l
https://t.co/TIuvyCvS6l
http://wine.wsu.edu/extension/wine-
mailto:nchxartishvili@tesau.edu.ge
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მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა მაგისტრი (Master of Agricultural 

Sciences) 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით – 120 ESTC კრედიტი(3000 საათი) ,რომელიც ნაწილდება 

სასწავლო და კვლევით კომპონენტებად. სასწავლო კომპონენტი 90 კრედიტია(2250 საათი), მათ 

შორის 10 კრედიტი (250 სთ)- პრაქტიკაა, ხოლო 30 კრედიტი (750 საათი) კვლევითი კომპონენტია. 

 

პროგრამაზე    დაშვების  წინაპირობა- სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია არანაკლებ ბაკალავრს, 

ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიური ხარისხის მქონეპირს, სამაგისტრო  პროგრამაზე ჩარიცხვა 

მოხდება გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთო სამაგისტრო 

გამოცდისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  მევენახეობა-

მეღვინეობის   სამაგისტრო  პროგრამაზე  მისაღები  გამოცდის –ორგანული  ქიმია  და  უცხო 

ენაში(ინგლისურიენა)მისაღები  გამოცდის  წარმატებით  ჩაბარების შემთხვევაში.                                      

სამაგისტრო  პროგრამაზე  მ ისაღები  გ ამოცდის  ჩასაბარებლად   სავალდებულოა უცხოენის (ინგლისური ენა) 

ცოდნა B1 დონეზე,  ან  იგივე დონის  შესაბამისი  საერთაშორისო  სერტიფიკატის  ფლობა 

ინგლისური ენის მიმართულებით-TOEFLIBT72-94  (72- ქვედაზღვარი);  TOEFLITP–543;  IELTS5.0–6.0  (5.0-ქვედა 

ზღვარი); 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, საგამოცდო საკითხები და შესაბამისი 

ლიტერატურის ჩამონათვალიგანთავსებულია თესაუ–სვებ–გვერდზე, გამჭვირვალეა და 

ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის. უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვა მოხდება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. 
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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 პრაქტიკოსების და 

პოტენციური მკვლევარების მომზადება საქართველოსათვის პრიორიტეტულ დარგში - 

მევენახეობა-მეღვინეობაში, რომელთაც ექნებათ შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი 

კომპეტენციები მევენახეობის მეურნეობებშიდა ღვინის საწარმოებში, სამეცნიერო- 

კვლევით და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში წარმატებული საქმიანობისათვის. 

აქედან გამომდინარე, სტუდენტმა უნდა: ღრმად შეისწავლოს ვენახის გაშენებიდან 

მოსავლის მიღებამდე ვაზის მოვლა - მოყვანის აგროტექნოლოგიური თავისებურებები; 

ვაზის გამრავლების მეთოდები; მევენახეობის და მეღვინეობის დარგების მსოფლიო 

გამოცდილება; ყურძნის ქიმიური შედგენილობადა მისი შერჩევა მოცემული პარამეტრების 

ღვინოების დასაყენებლად; ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ღვინის დამზადება 

თანამედროვე თუ ტრადიციული ტექნოლოგიების გამოყენებით;იცნობდეს ღვინის 

საწარმოთა და მევენახეობის მეურნეობის გაძღოლისათვის საჭირო თანამედროვე 

მოწყობილობებსდა შეძლოს მანქანა-აპარატების დამოუკიდებლად შერჩევა 

მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მისაღებად და საწარმოო პროცესის სწორად 

წარმართვისათვის;შეისწავლოს მევენახეობა-მევენახეობის თანამედროვე ტენდენციები, 

ინოვაციური ტექნოლოგიები და მოარგოს ისინი ადგილობრივ პირობებს; ფლობდეს 

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მიღების პრინციპებსა და მეთოდებს; ფორსმაჟორულ 

ვითარებაში მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილებები, დასახოს წარმოების პროცესში 

შექმნილი პრობლემის აღმოფხვრის გზები; რთული პრობლემული პირობების წარმოქმნის 

შემთხვევაში საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში აწარმოოს კვლევა და დაგეგმოს 

შემდგომი მოქმედების სტრატეგია. 
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: მაგისტრს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს 

დოქტორანტურაში (IIIსაფეხურზე) კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

სწავლის შედეგი: 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულების, კერძოდ, მევენახეობა-მეღვინეობის 

ღრმა და სისტემური ცოდნა, როგორიცაა: 

 მიწათმოქმედებაში   თანამედროვე   კვლევის   მეთოდები, ვენახის ნიადაგის 

მელიორაციული ღონისძიებები; 

 ქვეყნის ზონალობის გათვალისწინებით ვაზის გამრავლება-მოყვანის ახალი 

ორიგინალური ტექნოლოგიები; 

 ვაზის ტრადიციული ჯიშები და მათი გავრცელების რეგიონები; 

 ვაზის ახალი ჯიშებისა და ჰიბრიდების გამოყვანის კვლევის თანამედროვე 

მეთოდები; 

 ადგილწარმოშობის ღვინოები და მათი ორიგინალობა; 

 მევენახეობის სფეროში ეკოლოგიური უსაფრთხოების კვლევის ანალიზისა და 

მათი ამაღლების კომპლექსური ღონისძიებები; 

 ახალი, ინოვაციური მეთოდოლოგია ორგანულ სოფლის მეურნეობაში 

(ბიოყურძნისა და ბიოღვინის წარმოება). 

 მანქანა-აპარატების დამოუკიდებლად შერჩევა საწარმოო პროცესის სწორად 

წარმართვისა და მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მისაღებად; 

 ახალი ღვინოების წარმოებისათვის ნედლეულის სწორად შერჩევა, 

ტექნოლოგიური პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა; პროდუქციის ხარისხის 

გაუმჯობესების საჭირო მეთოდების შერჩევა; 

 ღვინის საწარმოში უსაფრთხო კვლევის ჩატარების, ანალიზისა და მათი 

ამაღლების კომპლექსურ ღონისძიებათა ცოდნა. 

აცნობიერებს: 
 მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარებისათვის; 

 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებისათვის ორიგინალური იდეების 

შემუშავების აუცილებლობას; 

  მევენახეობაშიორიგინალური  აგროტექნოლოგიების და მეღვინეობაში 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის აუცილებლობას. 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

შეუძლია აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულებაში, კერძოდ, მევენახეობა- 

მეღვინეობის სფეროში: 

 ღვინის საწარმოში თანამედროვე დანადგარების დამოუკიდებლად 

შერჩევასაწარმოო პროცესის სწორად წარმართვისათვის მაღალხარისხოვანი 

პროდუქციის მისაღებად; დანადგარების გამოყენებისას წამოჭრილი 

კომპლექსური პრობლემების მოსაგვარებლად ოპერატიული 

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება და პრობლემის აღმოფხვრა 

კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით.

 სხვადასხვა ტიპის ღვინოებისდამზადებისას ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენება და საწარმოში  წამოჭრილი  კომპლექსური პრობლემების  გადაწყვეტა;ახალი მარკის 

პროდუქციის-ღვინოებისდამზადებისათვისორიგინალურიგზებისძიება.
 მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობის გამოცდილების გამოყენება 

რეგიონალურ მევენახეობა-მეღვინეობაში.

 ვენახისნიადაგისმოვლა-დამუშავებადაგანოყიერებისსქემისშედგენა.
 დამოუკიდებელიკვლევისდაგეგმვადაჩატარებავაზისცალკეულორგანოთანივთიერებათაცვლის
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 თვალსაზრისით. 

 ბიოყურძნისმიღება,ბიოღვინის წარმოებისათვის ყურძნის გადამუშავება და 
სათანადო საფუარების გამოყენება. 

 ვაზის გამრავლების სპეციფიკური ტექნოლოგიის შერჩევა, ჯიშის და 
აგროეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით. 

 ღვინისფიზიკო–ქიმიური, ბიოქიმიურიდაორგანოლეპტიკურიშეფასება და ამ მიმართულებით 
განხორციელებულიკვლევისშედეგებისგამოყენება. 

 ვაზისჯიშებისამოცნობაამპელოგრაფიულიდასამეურნეო-ტექნოლოგიურინიშნებისმიხედვითდა 

მათი თვისობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისათვის დამოუკიდებელი კვლევის დაგეგმვა და 

განხორციელება. 

დასკვნის უნარი შეუძლია აგრარულ მეცნიერებათა მიმართულების მევენახეობასა და მეღვინეობის 

 სფეროში: 
  სრული და არასრული ინფორმაციის(მათ შორის უახლესი კვლევების) 
 კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების 
 ჩამოყალიბება; 
  გუნდური მუშაობის საფუძველზე პრობლემებისგამოვლენა და დასკვნების 
 გაკეთება; 
  არსებულილიტერატურიდან და ელექტონული წყაროებიდან მოძიებული 
 მასალების გამოყენებით ადეკვატური დასაბუთებული დასკვნების 
 გამოტანა. 

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ 

 (ინგლისური) ენებზე თავისი დასკვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, დარგის 

 პრობლემების, კვლევის მეთოდების და მიღებული შედეგების სრულყოფილად და 

 გასაგებად წარმოჩინება.კომუნიკაციის დროს აკადემიური პატიოსნების 

 სტანდარტების დაცვა. 

სწავლის უნარი შეუძლია: 
  მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით სწავლის საჭიროებების გამოკვეთა 
 და დამოუკიდებლად წარმართვა; 
  მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით საკუთარი პროფესიული 

 განვითარების სტრატეგიის მაღალ დონეზე დაგეგმვა და განხორციელება. 

ღირებულებები შეუძლია: 

 ღვინის საწარმოებში(მარნებში) და მევენახეობის მეურნეობებში მუშაობის პროცესში 

 პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობის, თავისი და სხვების 

 დამოკიდებულების შეფასება და ახლის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; ეთიკის 

 ნორმების დაცვა. 

 

 

 

სწავლის შედეგების რუქა: 
 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 
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სასწავლო 

კურსები/ მოდულები 
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მეცნიერების ფილოსოფიის ძირითადი 

ასპექტები 

X X X X X X 

უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა X X  X X X 

დარგობრივი უცხო ენა(ინგლისური 

ენა) 

X X X X X X 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები X X X X X X 

კვლევითი ნაშრომის 

მომზადება(აკადემიური წერა) 

X X X X X X 

სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია X X X  X X 

ღვინისსაწარმოთა მანქანა - იარაღები 

და ტექნოლოგიური მოწყობილებები 

X X X   X 

ვაზის ორგანოგრაფია-გამრავლების 

მეთოდები 

X X X X X  

ამპელოგრაფია X X X  X  

ვაზის ეკოლოგია X X X  X  

აგროტექნოლოგია მევენახეობაში X X X X X  

ვაზის ბიოქიმია X X X  X  

მსოფლიო მევენახეობა-მეღვინეობა X X X   X 

საწარმოო პრაქტიკა მევენახეობაში  X X X  X 

ღვინის ტექნოლოგია X X X X  X 

სპეციალური ღვინოების ტექნოლოგია X X X    

ენოქიმია X X X    

საწარმოო პრაქტიკა მეღვინეობაში  X X X   

კვლევის მეთოდები მევენახეობაში და 

მეღვინეობაში. 

X X X X  X 

ბიო-მევენახეობა და ბიო-მეღვინეობა X X X X X  

მევენახეობა-მეღვინეობის წარმოების 

მენეჯმენტი 

X X X    

სასმელების მიკრობიოლოგია X X X X X X 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და 

დაცვა 

X X X X X X 

 

 
 

სწავლისშედეგებისმიღწევისმეთოდები: სწავლებადაფუძნებულია 

თეორიულიდაპრაქტიკულისწავლებისინტეგრაციასადაპრობლემის 
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გადაჭრაზე, რომლისგანხორციელებისათვისდაგეგმილია: ლექცია, 

სემინარი, ლაბორატორიულისამუშაო, პრაქტიკულისამუშაო, კვლევითი მუშაობა, 

პრაქტიკაშესაბამისორგანიზაციაში. 

 
დასაქმების სფერო: მსხვილი და მცირე ფერმერული მეურნეობები; ღვინის საწარმოები და 

მარნები; საქართველოს გარემოს დაცვისა დასოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის 

დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები; რეგიონალური 

სამმართველოები და კომპანიები; შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტები და ლაბორატორიები; არასამთავრობო ორგანიზაციები; მევენახეობა- 

მეღვინეობის მიმართულების პროფესიულიდა ტექნიკური სასწავლებლები. 

 

 

მატერიალურ-ტექნიკურიბაზა: თელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტის ქიმია-

ტექნოლოგიისადასოფლისმეურნეობისლაბორატორიები; 

საკონფერენციოდასაპრეზენტაციოდარბაზები;კეთილმოწყობილი 

აუდიტორიები;უნივერსიტეტისსასწავლო- საცდელიბაზისმიწისნაკვეთი; 

კვლევისადაპრაქტიკისობიექტები - შესაბამისიღვინისსაწარმოებიდა ფერმერულიმეურნეობები (იხ. 

მემორანდუმები);შეუზღუდავი ინტერნეტითაღჭურვილიკომპიუტერულიცენტრები; უნივერსიტეტის 

ბეჭდურიდაელექტრონულირესურსებითაღჭურვილიბიბლიოთეკა 

ჩართულისაერთაშორისოქსელშიწვდომითშემდეგბაზებთან: 

 Royal Society Journals Collection (http://royalsocietypublishing.org)

 BioOne(http://www.bioone.org

 IMF e-library(www.elibrary.imf.org)

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books(www.elgaronline.com)

http://royalsocietypublishing.org/
http://www.bioone.org/
http://www.elibrary.imf.org/
http://www.elgaronline.com/
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 Cambridge University Journals – http://journals.cambridge.org

 Cambridge University Journals(http://journals.cambridge.org)

 SAGE Journalshttp://online.sagepub.com/

ინტეგრირებულ ელექტრონულ კატალოგში (EVERGREEN) ჩართული 2010 წლიდან. 

Elsevier – მონაცემთაბაზები (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): Science Direct®online 

Scopus®online 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის შეფასების სისტემა რეგულირდება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბრძანებით N 3 05.01 2007 და სსიპ იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესის“ დებულებით. 

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

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

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

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

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

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

ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

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

ჩასაბარებლად  მეტი  მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

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

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი. 

3) FX-ის მიღების შემთხვევაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

ვალდებულია დამატებითი გამოცდა დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
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4) დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო 

კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს 

უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთმოყვანილი ერთ-ერთი 

დადებითი შეფასებით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება შემდეგი ფორმებისგათვალისწინებით: 

 შუალედური შეფასებები 

 დასკვნითი შეფასება.

ამფორმების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. მათ შორის: 

ა) შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60-70 ქულა; 

ბ) დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 30-40 ქულა. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ფორმები,მეთოდები,კომპონენტები და 

კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით, 

საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდებაუნივერსიტეტის საგამოცდო 

ცენტრის მეშვეობით. შუალედურ შეფასებას აქვს მინიმალურიკომპეტენციის ზღვარი 

დასკვნით გამოცდაზე დასაშვებად,რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს შუალედური 

შეფასებების 60 %-ს. დასკვით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა და ჩაბარებულად 

ჩაითვლება, თუ სტუდენტი გადალახავს გამოცდის ბარიერს,რომელიც არუნდა 

აღემატებოდეს მაქსიმალური შეფასების 60 %-ს. შუალედური და დასკვნითი გამოცდის 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ინდივიდუალურია თითოეული სასწავლო 

კურსისათვის და გაწერილია შესაბამის სილაბუსში. 

თუ დასკვნით/ფინალურ გამოცდაზე ვერ გადალახავს სილაბუსით გათვალისწინებულ 

მინიმალურ კომპეტენციის ზღვარს, სტუდენტს უფორმდება შეფასებაF - 0. 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით, ზემოთ მოყვანილი 

შეფასების სისტემის მეშვეობით და რეგულირდება ,,სამაგისტრო ნაშრომის შემუშავების, 

გაფორმების, დაცვისა და შეფასების წესის შესახებ“დებულებითა და სამაგისტრო ნაშრომის 

დაცვის სილაბუსით. 
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პრაქტიკა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, დეტალური ინფორმაცია მოყვანილია 

პრაქტიკის სილაბუსში. 

 

 სწავლების ორგანიზების თავისებურებანი

სამაგისტრო პროგრამის 120 ECTS –იდან საუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსებია 10 ECTS, 

არჩევითი კურსებია 10 ECTS 30 კრედიტიდან, სპეციალობის სავალდებულოა 70 ECTS აქედან 10 

ECTS - პრაქტიკის კომპონენტი, 30 ECTS –კვლევითი კომპონენტია - სამაგისტრო ნაშრომის 

მომზადება და დაცვა. 

პროგრამით გათვალისწინებული 120 კრედიტი ნაწილდება 2 სასწავლო წელზე, 4 სემესტრად. 

ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას. 1 კრედიტი უტოლდება სტუდენტის მუშაობის 25 

საათს. 

სემესტრების მიხედვით გაწერილი სასწავლო კურსების შესწავლის ლოგიკურ დასასრულს 

წარმოადგენს მეოთხე სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომის (30 კრედიტი) მომზადება და საჯარო 

დაცვა, რომელიც ეფუძნება მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში შეძენილ ცოდნას და 

კვლევით უნარ-ჩვევებს. 

 
სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემადგენელი ნაწილია, რომელიც წარმოდგენილია სამაგისტრო ნაშრომის სახით. სამაგისტრო 

ნაშრომი სამეცნიერო-კვლევით ნაშრომს წარმოადგენს, რომლის შესრულების პროცესში 

სტუდენტს უყალიბდება მეცნიერული საქმიანობისა და სამეცნიერო შედეგების შეფასების 

კრიტერიუმები და ღირებულებები. სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკა მრავალფეროვანია და 

მოიცავს მევენახეობა-მეღვინეობისფართო პრობლემატიკას. 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისათვის ჩატარებული კვლე ვის საფუძ ველზესტუდენტიაგროვებს 

დარგში ცოდნას, რითაც მას შეაქვსთავისიწვლილი მევენახეობა-მეღვინეობისსფეროშიახალღირებულებათა 

დამკვიდრებაში. 

 

 
 

პროგრამის ხელმძღვანელების CV–ები იხილეთ თესაუ–ს ვებ–გვერდზე:www.tesau.edu.ge 

პროგრამის დამტკიცების აქტი (იხილეთ თავფურცელზე) 

http://www.tesau.edu.ge/
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დანართი №2 

სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამა: ,,მევენახეობა-მეღვინეობა” 

სასწავლო გეგმა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

 

 
მოდული/სასწავლო 

კურსი 

კო
დ

ი
 

სტ
ატ

უ
სი

 

წი
ნა

პი
რ

ო
ბ

ა 
(კ

ო
დ

ი
) 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

კრედიტების განაწილება 

სასწავლო კურსებისა და 

სემესტრების მიხედვით 

საათების განაწილება 

სუ
ლ

 ს
აა

თ
ებ

ი
 I ს.წ. II ს.წ. საკონტაქტო 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ე 

ლ
ი

 

I 
სე

მე
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

II
I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

IV
 ს

ემ
ეს

ტ
რ

ი
 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

ს
ამ

უ
შ

აო
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 

ს
ამ

უ
შ

აო
 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

პრ
ე

ზ
ენ

ტ
აც

ი
ა 

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 

გ
ამ

ო
ც

დ
ა 

ფ
ი

ნა
ლ

უ
რ

ი
 გ

ამ
ო

ც
დ

ა 

სუ
ლ

 

  

I საუნივერსიტეტო 

სავალდებულო 

 საუნ. 

სავალდ 

 10 10 5 5  26 39   5 4 4 78 172 250 

1 დარგობრივი უცხო 

ენა(ინგლისური ენა) 

AGS2V 

WEL 

საუნ. 

სავალდ 

 5 5    13 26   3 2 2 46 79 125 

2 კვლევითი ნაშრომის 

მომზადება 

(აკადემიური წერა) 

AGS2V 

WDRW( 

AW) 

საუნ. 

სავალდ 

 5   5  13 13   2 2 2 32 93 125 

II არჩევითი კურსები  არჩ  10 5 5   26 26   6 4 4 66 184  
 

250 

1 საინფორმაციო AGS2V არჩ  5     13 13   2 2 2 32 93 125 
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 ტექნოლოგიები WIT                  

2 უმაღლესი სკოლის 

დიდაქტიკა 

AGS2V 

WDHS 

არჩ  5     26 13   3 2 2 46 79 125 

3 მეცნიერების 

ფილოსოფიის 

ძირითადი ასპექტები 

AGS2V 

WMCP 

APS 

არჩ  5     26 13   3 2 2 46 79 125 

4 სოფლის მეურნეობის 

ქიმიზაცია 

AGS2W 

VChA 

არჩ  5     13 4 14 8 3 2 2 46 79 125 

5 ვაზის ეკოლოგია AGS2V 

WVE 

არჩ  5     13  16 10 3 2 2 46 79 125 

6 ბიომევენახეობა და 

ბიომეღვინეობა 

AGS2V 

WBVW 
არჩ  

5 
    13 6 4 3 2 2 2 32 93 125 

III სპეციალობის 

სავალდებულო 

კურსები 

 სპეც. 

სავ 

 70 15 25 30  156 295 64 39 34 28 30 646 1854 2500 

1  

ვაზის ორგანოგრაფია- 

გამრავლების მეთოდები 

AGS2V 

WMVO 

R 

სპეც. 

სავ 

 5 5    13 26   3 2 2 46 79 125 

2 ამპელოგრაფია AGS2V 

WA 

სპეც. 

სავ 

AGS2V 

WTMM 

VOR 

5  5   13 26   3 2 2 46 79 125 

3 მევენახეობა- 

მეღვინეობისწარმოების 

მენეჯმენტი 

AGS2V 

WEM 

სპეც. 

სავ 

 5  5   13 13   2 2 2 32 93 125 
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4 აგროტექნოლოგია 

მევენახეობაში 

AGS2V 

WATV 

სპეც. 

სავ 

 5 5    13 4 14 8 3 2 2 46 79 125 

5 ვაზის ბიოქიმია AGS2V 

WWB 

სპეც. 

სავ 

 5  5   13 26   3 2 2 46 79 125 

6 მსოფლიო მევენახეობა- 

მეღვინეობა 

AGS2V 

WWVW 

სპეც. 

სავ 

 5 5    13 26   3 2 2 46 79 125 

7 საწარმოო პრაქტიკა 

მევენახეობაში 

AGS2V 

WMIV 

სპეც. 

სავ 

AGS2V 

WTMM 

VOR 

5  5    41    2 2 45 80 125 

8 ღვინის ტექნოლოგია AGS2V 

WWT 

სპეც. 

სავ 

 5   5  13 26   3 2 2 46 79 125 

9 სპეციალური ღვინოების 

ტექნოლოგია 

AGS2V 

WTSW 

სპეც. 

სავ 

 5   5  13 4  22 3 2 2 46 79 125 

10 ენოქიმია AGS2E 

Ch 

სპეც. 

სავ 

 5   5  13  20 6 3 2 2 46 79 125 

11 ღვინის საწარმოთა 

მანქანა-იარაღები და 

ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები 

AGS2V 

WTEW 

F 

სპეც. 

სავ 

 5  5   13 26   3 2 2 46 79 125 

12 საწარმოო პრაქტიკა 

მეღვინეობაში 

AGS2V 

WPPW 

სპეც. 

სავ 

AGS2V 

WTEW 

F 

 
5 

  5   41    2 2 45 80 125 

13 კვლევის მეთოდები 

მევენახეობა- 

მეღვინეობაში 

AGS2V 

WRMV 

W 

სპეც. 

სავ 

  
5 

  5  13  26  3 2 2 46 79 125 
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14 სასმელების 

მიკრობიოლოგია 

AGS2 
FPTMB 
M 

სპეც. 

სავ 

- 
5 

  5  13 5  8 2 2 2 32 93 125 

IV სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულება და დაცვა 

AGS2V 

WDDM 

T 

სპეც. 

სავ 

 
30 

   30  30     2 32 718 750 

 სულ:  120 30 30 30 30 208 360 64 39 45 36 38 790 2210 3000 
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ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ: 

დანართი 5 
 

 

 

 
სასწავლო კურსების 

დასახელება 

 

 
ლექტორის გვარი, 

სახელი 

 

 
კვალიფიკაცია 

 

 
დაკავებული 

თანამდებობა 

სოფლის 

მეურნეობისქიმიზაცია; 

აგროტექნოლოგია 

მევენახეობაში; ვაზის 

ეკოლოგია 

მანანა კევლიშვილი სოფლის მეურნეობის დოქტორი ასოცირებული 

პროფესორი 

მეცნიერების 

ფილოსოფიიის ძირითადი 

ასპექტები 

ირმაშიოშვილი ფილოსოფიისდოქტორი ასოც.პროფესორი 

კვლევითი ნაშრომის 

მომზადება(აკადემიური 

წერა) 

ნინოკახაშვილი ფილოლოგიის დოქტორი ასოც.პროფესორი 

უმაღლესი სკოლის 

დიდაქტიკა 

დავით მახაშვილი განათლების დოქტორი ასოცირებული 

პროფესორი 

ღვინის საწარმოთა 

მანქანა-იარაღები და 

ტექნოლოგიური 

მოწყობილებები 

გაგა ბუიშვილი ტექნოლოგიის დოქტორი 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

ასოცირებული 

პროფ. 

 

მოწვეული 

დოქტორი 

ვაზის ორგანოგრაფია- 

გამრავლების მეთოდები; 

ნოდარჩხარტიშვილი სოფლისმეურნეობისმეცნიერებათადოქტორი პროფესორი 
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ამპელოგრაფია  

 

ირმა მდინარაძე 

 

 

აგრარულმეცნიერებათადოქტორი 

 

 

მოწვეული 

დოქტორი 

მევენახეობა-მეღვინეობის ლორენცო ვენცი  მოწვეული 
წარმოების მენეჯმენტი  დოქტორი 

 
ია ჯიმშიტაშვილი პროფესორი 

საწარმოო პრაქტიკა ნოდარჩხარტიშვილი სოფლისმეურნეობისმეცნიერებათადოქტორი პროფესორი 
მევენახეობაში  დოქტორანტისოფლისმეურნეობისმიმართულებით  

 ლევანშავაძე  მოწვეული 

ვაზის ბიოქიმია მზია ღაღოლიშვილი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ასოცირებული 

პროფესორი 

ღვინის ტექნოლოგია გაგა ბუიშვილი ტექნოლოგიის დოქტორი ასოცირებული 
  ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 
პროფ. 

სპეციალური ღვინოების 

ტექნოლოგია 

იოსეფმესიკი 

გაგაბუიშვილი 

მეცნიერებათადოქტორი 

ტექნოლოგიის დოქტორი 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

მოწვეული 

დოქტორი 

 
ასოცირებული 

   პროფ. 

ენოქიმია ვალენტინა დოქტორი მოწვეული 

 ობრადოვიჩი  დოქტორი 
 მზია ღაღოლიშვილი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ასოცირებული 

   პროფესორი 

მსოფლიო მევენახეობა- გაგაბუიშვილი ტექნოლოგიის დოქტორი ასოცირებული 
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მეღვინეობა  

 

ლევანშავაძე 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

დოქტორანტისოფლისმეურნეობისმიმართულებით 

პროფ. 

 
მოწვეული 

საწარმოო პრაქტიკა 

მეღვინეობაში 
გაგა ბუიშვილი 

 

 
ნინო ვეფხიშვილი 

მარიკა მიქიაშვილი 

ტექნოლოგიის დოქტორი 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

სასურსათოტექნოლოგიისდოქტორი 

 

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი 

ასოცირებული 

პროფ. 

 
ასისტენტ- 

პროფესორი 

მოწვეული 

დოქტორი 

კვლევის მეთოდები 

მევენახეობა- მეღვინეობაში 

მარიამხოსიტაშვილი ტექნიკურმეცნიერებათადოქტორი ასოცირებული 

პროფესორი 

ბიომევენახეობა და 

ბიომეღვინეობა 

მანანაკევლიშვილი 

გაგაბუიშვილი 

სოფლისმეურნეობისდოქტორი 

 
ტექნოლოგიის დოქტორი 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

უცხო ენა( ინგლისური) ელენეძამიაშვილი განათლებისდოქტორიმასწავლებლისგანათლებაში 

(ინგლისურიენისსწავლებისმეთოდიკისმიმართულებით). 

მოწვეული 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

მარიამზაქარიაშვილი პედაგოგიკისდოქტორი ასოცირებული 

პროფესორი 

სასმელების 

მიკრობიოლოგია 
ლელა წიკლაური ტექნოლოგიის დოქტორი ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 

პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის სპეციალობით 
ასოცირებული 
პროფესორი 

სამაგისტრო ნაშრომის 

შესრულება და დაცვა 

მანანაკევლიშვილი 

გაგაბუიშვილი 

სოფლის მეურნეობის დოქტორი 

ტექნოლოგიის დოქტორი 

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების 

ტექნოლოგიის სპეციალობით, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 
ასოცირებული 
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 ნოდარჩხარტიშვილი 

მზიაღაღოლიშვილი 

სოფლისმეურნეობისმეცნიერებათადოქტორი 

ქიმიისმეცნიერებათადოქტორი 

პროფესორი 

 
პროფესორი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 



 
 დანართი 4  

მისაღები გამოცდის პროგრამა: ორგანული ქიმია 
 

1. ორგანული ნაერთების აღნაგობის თეორია; ქიმიური ბმა და რეაქციის მექანიზმები 
ორგანულ ქიმიაში  

2. ნაჯერი რიგის ნახშირწყალბადები ( ალკანები): ჰომოლოგიური რიგი,იზომერია, 
ნომენკლატურა, ფიზიკურიდა ქიმიური თვისებები, მიღების ხერხები, აღნაგობა, ბუნებრივი 
წყაროები.გამოყენება, გავრცელება  

3. უჯერი რიგის ნახსირწყალბადები( ალკენები, ალკინები, ალკადიენები): ჰომოლოგიური 
რიგი, იზომერია, ნომენკლატურა, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, მიღების ხერხები, 
აღნაგობა, ბუნებრივი წყაროები.გამოყენება, გავრცელება  

4. ციკლური ნახშირწყალბადები( ციკლოალკანები, არენები): კლასიფიკაცია, ნომენკლატურა, 
აღნაგობა, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, ორიენტაციის წესი არომატულ ბირთვში.  

5. ჰალოგენნაწარმები (ნაჯერი. უჯერი): მონო-, დი-, პოლიჰალოგენნაწარმები  

6. ალკოჰოლები, გლოკოლები, გლიცერინები, ალკოჰოლების, ესტერების წარმოქმნა  

7. კარბონილური ნაერთები ( ალდჰიდები, კეტონები): თვისებები, მიღების ხერხები.  

8. კარბონმჟავები: თვისებები, მიღების ხერხები.  

9. ჰიდროქსიმჟავები: ლიმონმჟავა, რძემჟავა, ვაშლმჟავა, ღვინომჟავა: მიღება, თვისებები  

10. ნახშირწყლები: კლასიფიკაცია, მიღება, ქიმიური თვისებები  
 
დამხმარე ლიტერატურა:  
1.ღაღოლიშვილი, მ., მარგალიტაშვილი დ. (2009). ორგანულ ქიმია  
(სალექციო კურსი). თელავი. (თესაუ-ს ბიბლიოთეკა)  
2. ელიზბარაშვილი, ე. (2012) ,ორგანული ქიმია, თბილისი: მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი ( თესაუ-ს ბიბლიოთეკა)  
3. სამსონია,შ., გვერდწითელი,მ., ჩიკვაიძე,ი., კვირიკაძე,ლ. (2017). ორგანული ქიმია, 
თბილისი:თსუ  
4. ანდრონიკაშვილი, გ., მუკმანიანი, ო., არზიანი, ბ., ბერიძე, ლ. (2011). ქიმია, თბილისი: 
უნივერსიტეტი. (თესაუ-ს ბიბლიოთეკა 3/5810 )  
5. ბაღათურია, ნ. (2017). კვების პროდუქტების ქიმია. თბილისი:შ.პ.ს.,,ბენე“. 
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