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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი 

 

მოდული მოდულის განმახორციელებელი 

ინფორმაციული წიგნიერება 2  მარიამ ბიბილური 

ედიშერ ასათიანი 

მეწარმეობა 3-  ნათია სუხიაშვილი 

თეონა ბერიაშვილი  

ლია მოხევიშვილი 

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 

უცხოური ენა  თეონა სუხიაშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

გაცნობითი პრაქტიკა-საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის გიდი 

ინგა გელაძე 

თეიმურაზ ასათიანი 

საწარმოო პრაქტიკა-საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის გიდი-  

ინგა გელაძე 
 

პრაქტიკული პროექტი-საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის გიდი 

ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული 

რესურსები  

ირმა ჩიტაური 

მაკა თოღუზაშვილი 

საქართველოს ისტორია და ეთნოგრაფია  დარეჯან ბუთურიშვილი 

ტურიზმის ინდუსტრია  ნანი კობახიძე 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ტურისტული მომსახურების სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა   

ედიშერ ასათიანი 
 

ქართული კულტურა და ხელოვნება  ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

უსაფრთხოება და პირველადი გადაუდებელი 

დახარება   

ხათუნა მჭედლიშვილი 

ნანი კობახიძე 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ექსკურსიის მომზადება  ნანი კობახიძე  

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 
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პრობლემური  სიტუაციების მართვა ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ტურის სარგანიზაციო სამუშაოების 

განხორციელება  

ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ტურისტული ჯგუფის მართვა  ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ექსკურსიის ჩატარება  ნანი კობახიძე 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ლანა უნდილაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

მუზეუმის  ტურის წარმართვა  ინგა გელაძე 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

ღვინის ტურის წარმართვა  ნანი კობახიძე 

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

რელიგიური ტურის წარმართვა  ნანი კობახიძე  

ლანა უნდილაშვილი 

რევაზი ბიწკინაშვილი 

ეკატერინე ჭეიშვილი 

მალხაზ მინდიაშვილი 

დარგობრივი უცხოური ენა ინგლისური 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

გიდისთვის 

თეონა სუხიაშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 

ქართული ენა B1 ქეთევან აზალაძე 
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მებაღეობა 

 

№ მოდული სახელი, გვარი სტატუსი 

(პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი, 

მოწვეული 

სპეციალისტი, 

პრაქტიკის 

ინსტრუქტორი) 

კვალიფიკაცია / მუშაობის 

გამოცდილება, რის გამოც 

შეირჩა ამ კომპონენტის 

ხელმძღვანელად 

1 ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

მარიამ 

ბიბილური 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

ბაკალავრი 
 

3 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია 

მარიამ აბაშვილი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საჯარო სამსახურში 

მუშობის გამოცდილება 

რეესტრის წარმოების, 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში 

სწავლების გამოცდილება 
4   

ლელა კიკნაძე 
პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

საჯარო სამსახურში 

მუშობის გამოცდილება 

ბიბლიოთეკარის, 

რეესტრის წარმოების, 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში 

სწავლების გამოცდილება 
5 თეიმურაზ 

ასათიანი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საჯარო სამსახურში 

მუშობის გამოცდილება 

მენეჯერულ პოზიციაზე; 

პროფესიულ კოლეჯში 

სწავლების გამოცდილება 
5 მეწარმეობა 2 ლია 

მოხევიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

6 ნათია 

სუხიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ეკონომიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი 
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7 თეონა 

ბერიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

მაგისტრი 

8 ანა ამბოკაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

დავით 

ჯანდიერი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

8 უცხოური ენა 

(ინგლისური ენა) 

მარიამ აბაშვილი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

9 ბელა სიდამონიძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

10 გაცნობითი 

პრაქტიკა - 

მებაღეობა 

მაია თევზაძე 
 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

11 ხათუნა 

მჭედლიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ექთნის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

12 მცენარეთა 

სისტემატიკა 

შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

13 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

14 მაია თევზაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

15 იაკობ 

მოხევიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხილე-მებოსტნის 

კვალიფიკაცია 

16 ნინო 

მნათობიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

17 დეკორატიული 

მცენარეები  

შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

18 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
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19 მაია თევზაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

20 იაკობ 

მოხევიშვილი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხილე-მებოსტნის 

კვალიფიკაცია 

21 ერეკლე 

მარტიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი მევენაახეობა-

მეღვინეობის განხრით 

22 ბაღში ჩასატარებელი 

აგროტექნიკური 

ღონისძიებები 

შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

23 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

24 მაია თევზაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

25 დეკორატიულ 

მცენარეთა მავნე 

ორგანიზმების 

იდენტიფიცირება 

შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

26 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

27 ნიადაგების 

იდენტიფიცირება 

მაია თევზაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

28 საქართველოს 

ფლორა 

ლიდა რეუცკი 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

29 
 

შორენა კაპანაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

30 ნათია გიგაშვილი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

გარემოს ინჟინერიისა და 

უსაფრთხოების 

ბაკალავრის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
31 ნინო 

მნათობიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საქართველოს ფლორა 

32 გარემოსდაცვითი 

საფუძვლები 

ნათია გიგაშვილი პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

გარემოს ინჟინერიისა და 

უსაფრთხოების 
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ბაკალავრის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
33 ნიადაგი და მისი 

მომზადება   

მაია თევზაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

34 იაკობ 

მოხევიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხილე-მებოსტნის 

კვალიფიკაცია 

35 ბაღის  მოვლა შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

36 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

37 დეკორატიულ 

მცენარეთა 

გამრავლება 

შორენა კაპანაძე 
 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

38 ლიდა რეუცკი 
 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

39 მცენარეთა სხვლა-

ფორმირება 

შორენა კაპანაძე 
 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

40 ლიდა რეუცკი 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

41 მცენარეთა დაცვა შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

42 ლიდა რეუცკი 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

43 გაზონის მოწყობა  

და მოვლა 

შორენა კაპანაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

ლიდა რეუცკი 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

44 ბაღის  საინჟინრო 

ელემენტების 

მოწყობა 

შორენა კაპანაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 
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კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

45 ლიდა რეუცკი პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

46 ლელა ჩანადირი პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნების 

მასწავლებელი (8 წელი) 

არქიტექტორის 

აკადემიური კვალიფიკაცია 
47 ბაღის მხატვრული  

ელემენტების  

მოწყობა 

შორენა კაპანაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

48 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

49 პრაქტიკული 

პროექტი 

მებაღეობაში - 

კონკრეტული 

ტერიტორიისთვის 

პროექტის მიხედვით 

ბაღის მოწყობა 

შორენა კაპანაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბაღის 

დიზაინში 

50 ლიდა რეუცკი 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 
 

51 ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სწავლების 

მაგისტრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის  უფროსი 

მასწავლებელი 

52 ქართული ენა B1 ქეთევან აზალაძე 
 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სწავლების 

მაგისტრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის  უფროსი 

მასწავლებელი 
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ელექტროობა 

 

მოდული განმახორციელებელი 

გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში  თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

თეიმურაზ ასათიანი 

პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები დარეჯან ბუთურიშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

თეიმურაზ ასათიანი 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 ზაზა ღუდუშაური 

მარიამ ბიბილური 

ედიშერ ასათიანი 

საინჟინრო ხაზვა  თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ეკა ბექაური 
 

ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში დარეჯან ბუთურიშვილი 

თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულიძე 

ეკა ბექაური 

უცხოური ენა    ქეთევან ალიბეგაშვილი 

ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა სუხიაშვილი 

მეწარმეობა 1 ლია კაზალიკაშვილი 

ნათია სუხიაშვილი 

ლია მოხევიშვილი 

თეონა ბერიაშვილი  

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 

ჯანმრთელობა და უსაფრთოება ელექტროობაში თენგიზ ბულაშვილი 

ლიზა გომიაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ხათუნა მჭედლიშვილი 

ლალი ხულელიძე 
 

ელექტრული ტექნოლოგია თენგიზ ბულაშვილი 
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მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

ელექტრული მონტაჟი თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

მათემატიკა ელექტრიკოსისთვის ნაზი ჩოფიკაშვილი 

ლიანა პატაშური 

საინჟინრო პროექტი თენგიზ ბულაშვილი 

მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი ხულელიძე 

ეკა ბექაური 

ქართული ენა A2 მაია ფიცხელაური 

ქეთევან აზალაძე 
 

ხის მხატვრული დამუშვება 

 

მოდულის 

დასახელება 

მოდულის 

განმახორციელებლები 

 კვალიფიკაცია 

ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

მარიამ ბიბილური ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ბაკალავრი 
 

ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია 

მარიამ აბაშვილი საჯარო სამსახურში მუშობის გამოცდილება 

რეესტრის წარმოების, საქმისწარმოების 

სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში სწავლების 

გამოცდილება 

ლელა კიკნაძე ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი 

საჯარო სამსახურში მუშობის გამოცდილება 

ბიბლიოთეკარის, რეესტრის წარმოების, 

საქმისწარმოების სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში სწავლების 

გამოცდილება 

თემურაზ ასათიანი საჯარო სამსახურში მუშობის გამოცდილება 

მენეჯერულ პოზიციაზე 

პროფესიულ კოლეჯში სწავლების 

გამოცდილება 

მეწარმეობა 1 ლია მოხევიშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 
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ნათია სუხიაშვილი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის 

ხარისხი 

თეონა ბერიაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 

ანა ამბოკაძე ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

დავით ჯანდიერი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

რაოდენობრივი 

წიგნიერება 

ლიანა პატაშური მათემატიკური ასტრონომის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

მათემატიკის მასწავლებელი პროფესიულ 

კოლეჯსა და საჯარო სკოლაში (3 წელზე 

მეტი) 

სამოქალაქო 

განათლება 

ედიშერ ასათიანი 

 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი 

ნინო კენჩხაძე ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის  

მასწავლებლის აკადემიური კვალიფიკაცია 

მასწავლებლის ისტორიის მასწავლებელი (7 

წელი) 

უცხოური ენა 

(ინგლისური ენა) 

მარიამ აბაშვილი ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი 

აკადემიური ხატვისა 

და ფერწერის 

საწყისები 

 

ლელა ჩანადირი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 

მასწავლებელი (8 წელი) 

არქიტექტორის აკადემიური კვალიფიკაცია 

ხაზვა ხის, ქვისა და 

ლითონის 

მხატვრული 

დამუშავებისთვის 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

 კახაბერ ჯანჯალია კერამიკული ნაკეთობის დამზადების 

აკადემიური კვალიფიკაცია 

ძერწვის საწყისები 
 

ლელა ჩანადირი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 

მასწავლებელი (8 წელი) 

არქიტექტორის აკადემიური კვალიფიკაცია 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 
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ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

კომპიუტერული 

საინჟინრო  გრაფიკა 
Photoshop CS 

  

გაცნობითი პრაქტიკა - 

ხის, ქვისა და 

ლითონის 

მხატვრული 

დამუშავება 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

მერქნისა და 

მერქნული 

მასალებისაგან 

ნაკეთობების 

დამზადების 

ტექნოლოგიები   

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

კომპიუტერული 

გრაფიკული 

პროგრამები ხის 

მხატვრული 

დამუშავებისა და 

ავეჯის  

კონსტრუირებისათვის 

  

ხეზე მხატვრული 

კვეთა 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

კახაბერ ჯანჯალია კერამიკული ნაკეთობის დამზადების 

აკადემიური კვალიფიკაცია 
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მოზაიკური 

ტექნოლოგიით 

ნიმუშის დამზადება 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

 (პირველი სწავლის 
შედეგი) 

 

ხის მხატვრული 

დამუშავება რიცხვით 

პროგრამული 

მართვის ჩარხების 

გამოყენებით 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

  

ქართული 

ტრადიციული ხის 

ნაკეთობების 

დამზადება 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

კახაბერ ჯანჯალია კერამიკული ნაკეთობის დამზადების 

აკადემიური კვალიფიკაცია 

ხის წნული 

ნაკეთობების 

დამზადება 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
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ხის ნაკეთობათა 

შეკეთება 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

პრაქტიკული 

პროექტი -  ხის 

მხატვრულ 

დამუშავებაში 

გიორგი გიგაური დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 

მხატვრის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან 

გათანაბრებული) - თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემია; 

ხის მხატვრული დამუშავების პედაგოგი - 

საქართველოს კარიტასში (12 წელი); 

ქვაზე კვეთისა და მხატვრული დამუშავების 

ოსტატი - საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი (3 თვე) 
 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სწავლების მაგისტრი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის  

უფროსი მასწავლებელი 

 

სასტუმრო მომსახურება 

 

პროგრამის 

სახელწოდება: 

სასტუმრო მომსახურება 

მოდული სახელი, გვარი 

სტატუსი 

(პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი, 

მოწვეული 

სპეციალისტი, 

პრაქტიკის 

ინსტრუქტორი) 

 

 

კვალიფიკაცია / მუშაობის 

გამოცდილება, რის გამოც 

შეირჩა ამ კომპონენტის 

ხელმძღვანელად 
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ინფორმაციული 

წიგნიერება 1 

მარიამ 

ბიბილური 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

ბაკალავრი 

 

ზაზა 

ღუდუშაური 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საინფორმაციო - 

ტექნოლოგიური 

მხარდაჭერის 

სპეციალისტი 

უცხოური ენა 

(ინგლისური ენა) 

მარიამ 

აბაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქეთევან 

ალიბეგაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

გაცნობითი პრაქტიკა - 

სასტუმრო, რესტორანი 

და კვება  

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

 თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში  
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ტურიზმისა და 

სტუმარმასპინძლობის 

შესავალი 

მალხაზ 

მინდიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

კვალიფიკაცია ტურიზმში 

რევაზ 

ბიწკინაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალური 

მეცნიერებების ბაკალავრის 

აკადემიური კვალიფიკაცია 

ტურიზმის სასწავლო 

კურსის პედაგოგი 

სასტუმრო 

საქმისმწარმოებლის 

პროფესიული 

მასწავლებელი 

ეკატერინე 

ჭეიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ისტორიკოსის, ისტორიის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

თბილისის ილია 

ჭავჭავაძის სახლ-

მუზეუმის 

ექსკურსიამძღოლი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

პირველადი 

გადაუდებელი 

დახმარება 

ხათუნა 

მჭედლიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ექთნის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

ლიზა 

გომიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სამეანო საქმის 

აკადემიური კვალიფიკაცია 

ჰიგიენა და სანიტარული 

ნორმები 

თეონა 

ბერიაშვილი (II 

სწავლის 

შედეგი) 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

დასუფთავების 

დეპარტამენტის მენეჯერი 

სასტუმრო „დრიმლენდ 

ოაზისში“ 
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ვენერა 

ლალიაშვილი 

(I, IV სწავლის 

შედეგი) 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

შპს „გუდვილი“ მზაკვების 

სუპერვაიზერი 

შპს „ანტრე“ - კვების 

ადმინისტრატორი 

ნათია 

გიგაშვილი (III 

სწავლის 

შედეგი) 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ეკოლოგის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

 მარინა 

ჩქარეული (III 

სწავლის 

შედეგი) 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს ბუნებრივი 

რესურსების სპეციალისტი 

ოთარი 

ბაზუაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  - კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

ჭურჭლის სამრეცხაოს 

განყოფილებაში მუშაობის 

გამოცდილება; დემი შეფ 

დე პარტიე 

დავით 

მარსაგიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  -კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

დასუფთავების 

დეპარტამენტში მუშაობის 

გამოცდილება 

სასტუმროსა და 

რესტორნის-

სამზარეულოს 

დასუფთავების 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

თეონა 

ბერიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

დასუფთავების 

დეპარტამენტის მენეჯერი 

სასტუმრო „დრიმლენდ 

ოაზისში“ 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 
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ოთარი 

ბაზუაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  - კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

ჭურჭლის სამრეცხაოს 

განყოფილებაში მუშაობის 

გამოცდილება; დემი შეფ 

დე პარტიე 

 დავით 

მარსაგიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  -კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

დასუფთავების 

დეპარტამენტში მუშაობის 

გამოცდილება 

კომუნიკაცია სერვისის 

სფეროსთვის  

მარიამ 

აბაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საჯარო სამსახურში 

მუშაობის გამოცდილება 

რეესტრის წარმოების, 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში 

სწავლების გამოცდილება 

ლელა კიკნაძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საჯარო სამსახურში 

მუშაობის გამოცდილება 

ბიბლიოთეკარის, 

რეესტრის წარმოების, 

საქმისწარმოების 

სპეციალისტად. 

პროფესიულ კოლეჯში 

სწავლების გამოცდილება 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 



19 
 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

გარემოსდაცვითი 

საფუძვლები 

მერი 

ბიჩნიგაური 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგიის 

მასწავლებელი 

ქიმიისა და ბიოლოგიის 

მასწავლებლის 

აკადემიური კვალიფიკაცია 

ნათია 

გიგაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ეკოლოგის აკადემიური 

კვალიფიკაცია 

მარინა 

ჩქარეული 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს ბუნებრივი 

რესურსების სპეციალისტი 

პრობლემური 

სიტუაციების მართვა 

სასტუმროში 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 
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ლია 

კაზალიკაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორად 

მუშაობის გამოცდილება 

ინგლისური  ენა 

ტურიზმის 

მომსახურების 

სფეროსათვის 

მარიამ 

აბაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქეთევან 

ალიბეგაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ინგლისური ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

სასტუმროს 

ადმინისტრაციული 

პროცესების 

უზრუნველყოფა 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში  

 

ლია 

კაზალიკაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორად 

მუშაობის გამოცდილება 

სასტუმროს დაჯავშნისა 

და მიღება-განთავსების 

პროცედურების 

უზრუნველყოფა, ცვლის 

მოვალეობები და 

აუდიტი 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 
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თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში  

ლია 

კაზალიკაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორად 

მუშაობის გამოცდილება 

სასტუმროს კვებისა და 

სასმელების 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

ვენერა 

ლალიაშვილი  

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

შპს „გუდვილი“ მზაკვების 

სუპერვაიზერი 

შპს „ანტრე“ - კვების 

ადმინისტრატორი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

ოთარი 

ბაზუაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  - კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

ჭურჭლის სამრეცხაოს 

განყოფილებაში მუშაობის 

გამოცდილება; დემი შეფ 

დე პარტიე 

სასტუმროს 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 
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თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

 თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში  

მარტივი მარკეტინგული 

საქმიანობა სასტუმროში 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“  

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

ლია 

კაზალიკაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორად 

მუშაობის გამოცდილება 

სასტუმროს 

შესყიდვებისა და 

მარაგების 

უზრუნველყოფა 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 
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სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

ლია 

კაზალიკაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორად 

მუშაობის გამოცდილება 

მეორე უცხოური ენა  

სასტუმრო 

მომსახურებისთვის - 

რუსული ენა 

ქეთევან გოგიძე პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

რუსული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

ეთერ 

ავსაჯანიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

რუსული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

ელისო 

გრიგალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

რუსული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

ლალი 

ხულელიძე 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

რუსული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

პრაქტიკული პროექტი - 

სასტუმრო მომსახურება 

თეონა 

თაქთაქიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მაგისტრი 

მთავარი 

ადმინისტრატორი, 

დირექტორის მოადგილე - 

სასტუმრო „იბერია 

დიდუბე“ 

თინათინ 

ახალაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სოციალურ მეცნიერებათა 

აკადემიური კვალიიკაცია 

სასტუმრო „სიმპათიას“ 

მენეჯერი 
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თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში  

სასტუმროს 

დასუფთავების 

მომსახურების 

უზრუნველყოფა 

თეონა 

ბერიაშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

დასუფთავების 

დეპარტამენტის მენეჯერი 

სასტუმრო „დრიმლენდ 

ოაზისში“ 

თამარ ბულია პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი ტურიზმში 

რეგისტრატორი სასტუმრო 

ყაზბეგში 

დავით 

მარსაგიშვილი 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

სასტუმრო Rooms hotel 

kazbegi  -კვებისა და 

სასმელების 

დეპარტამენტსა და 

დასუფთავების 

დეპარტამენტში მუშაობის 

გამოცდილება 

ქართული ენა A2 ქეთევან 

აზალაძე 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სწავლების 

მაგისტრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის  უფროსი 

მასწავლებელი 

მაია 

ფიცხელაური 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

ქართული ენა B1 ქეთევან 

აზალაძე 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ფილოლოგიის 

ბაკალავრი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სწავლების 

მაგისტრი 
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ქართული ენისა და 

ლიტერატურის  უფროსი 

მასწავლებელი 

მაია 

ფიცხელაური 

 

პროფ. 

განათლების 

მასწავლებელი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია 

 

სატყეო საქმე 

 

მოდული განმახორციელებელი 

პირი 

განხორციელების 

ადგილი 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 თამარ ზატუაშვილი 

მარიამ ბიბილური 

ედიშერ ასათიანი 

1. დაბა თიანეთი 

2. წინამძღვრიანთკარი 

3. წინამძღვრიანთკარი 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია დარეჯან 

ბუთურიშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

თეიმურაზ ასათიანი 

 
 

ინგა ჩიტაური 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 
 

დაბა თიანეთი 

რაოდენობრივი წიგნიერება ლიანა პატაშური 

მერაბ ცოცხალაშვილი 

1.წინამძღვრიანთკარი 

2. დაბა თიანეთი 

მეწარმეობა 2 თამარ ზატუაშვილი 
 
 
 

ნათია სუხიაშვილი 

თეონა ბერიაშვილი 

ლია მოხევიშვილი 

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 

თიანეთი 
 
 
 
 

წინამძღვრიანთკარი 

 

უცხოური ენა  

ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა    სუხიაშვილი 

ლელა არაბული 

 

1.წინამძღვრიანთკარი 
 

2. დაბა თიანეთი 

გაცნობითი პრაქტიკა -სატყეო საქმე 1.ვალოდია ზედგინიძე,  1-4. წინამძღვრიანთკარი 
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2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4. თეიმურაზ ასათიანი 

5.ლერი ნაკვეთაური 

6.თამაზ ობგაიძე  
 
 

5-6.  დაბა თიანეთი 
 

ტყის ძირითადი მერქნიანი სახეობები 1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 
 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება - 

სატყეო საქმე 

ხათუნა მჭედლიშვილი 

ნინო ჭურჭელაური 

1.წინამძღვრიანთკარი 

2. დაბა თიანეთი 

ხე-ტყის დამზადება 1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 
 

ტყის მერქნიან სახეობათა თესლების 

წარმოება 

1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 
 

ტყის აღდგენა-გაშენება 1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 
 

ტყის დაცვა ხანძრებისა და 

მავნებლებისაგან 

1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.გიორგი ბერეჩიკიძე 

5.ლერი ნაკვეთაური 

6.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-4. წინამძღვრიანთკარი 

5-6.  დაბა თიანეთი 
 

ტყის არამერქნული რესურსით 

სარგებლობა 

1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 
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3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

საწარმოო პრაქტიკა - სატყეო საქმე 1.ვალოდია ზედგინიძე,  

2.ვიტალი სისაური 

3.ნათია გიგაშვილი 

4.ლერი ნაკვეთაური 

5.თამაზ ობგაიძე  
 
 

1-3. წინამძღვრიანთკარი 

4-5.  დაბა თიანეთი 

 

 

 

 

მევენახეობა და მეღვინეობა 

მოდული განმახორციელებელი კვალიფიკაცია 

ინფორმაციული 

წიგნიერება 2 

მარიამ ბიბილური 

ედიშერ ასათიანი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიის 

კვალიფიკაცია 

მეწარმეობა 3 ლია მოხევიშვილი 

ნათია სუხიაშვილი 

თეონა ბერიაშვილი 

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი/ეკონომიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე ფილოლოგი 

ქართული ენა B1 ქეთევან აზალაძე ფილოლოგი 

უცხო ენა(ინგლისური) ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა სუხიაშვილი 

ფილოლოგი 
 

გაცნობითი პრაქტიკა - 

მევენახე-მეღვინისათვის 

რევაზ სანიკიძე/ ერეკლე 

მარტიაშვილი/ 

თეიმურაზ ასათიანი/  
 

მაია მირველაშვილი 
 
 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ მევენახეობა-მეღვინეობის 

პროგრამის აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი/სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/   
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პრაქტიკული პროექტი-

მევენახე-მეღვინისათვის 

თეიმურაზ ასათიანი/ 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 
 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი 

მევენახეობის 

ბიოლოგიურ-სამეურნეო 

საფუძვლები 

თეიმურაზ ასათიანი/ 

ერეკლე მარტიაშვილი/ 

რევაზ სანიკიძე 

მაია მირველაშვილი 
 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი/სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

 

ნიადაგი და ნიადაგის 

მოვლა 

რევაზ სანიკიძე 

არსენ სამსონიძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 
 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

ნიადაგმცოდნე/ მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ვაზის მავნებლებსა და 

დაავადებებთან ბრძოლა 

რევაზ სანიკიძე 

თამარ ვახტანგაძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

სწავლული აგრონომი/ 

მევენახეობა-მეღვინეობის პროგრამის 

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

საწარმოს  მართვა   ლია მოხევიშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი 

ვენახის გაშენება და 

მოვლა 

რევაზ სანიკიძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 
 
 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

მევენახეობა-მეღვინეობის პროგრამის 

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ვაზის კვება რევაზ სანიკიძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 
 
 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ მევენახეობა-მეღვინეობის 

პროგრამის აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

სხვადასხვა  ჯიშის ვაზის 

ნერგის წარმოება და 

ვენახის შევსება ახალი 

ნარგავებით 

რევაზ სანიკიძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 
 
 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/მევენახეობა-მეღვინეობის 

პროგრამის აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

ვენახისა და მარნის 

ტექნიკის მართვა,  

ტექნიკური მომსახურება 

და შენახვა 

იაკობ მოხევიშვილი  სამუშაო გამოცდილება 
 

მოსავლის აღება და 

სასაქონლო დამუშავება 

რევაზ სანიკიძე/ ერეკლე 

მარტიაშვილი 

მაია მირველაშვილი 

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ მევენახეობა-მეღვინეობის 

პროგრამის აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 
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ყურძნის გადამუშავება და 

ვინიფიკაცია 

თეიმურაზ 

ასათიანი/ერეკლე 

მარტიაშვილი 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ღვინის დამუშავების  

ქიმიური და   

მიკრობიოლოგიური  

საფუძვლები 

თეიმურაზ ასათიანი; 

ლალი სიგუა; 

რევაზ სანიკიძე; 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი; 

ქიმიკოსი; 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი 

ღვინის მოვლა თეიმურაზ 

ასათიანი/ერეკლე 

მარტიაშვილი 
 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ 

მევენახეობა-მეღვინეობის პროგრამის 

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ღვინის ხარისხის 

შემოწმება, 

სარეალიზაციოდ 

მომზადება და 

რეალიზაცია 

თეიმურაზ ასათიანი 

ერეკლე მარტიაშვილი 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ღვინის ტექნოლოგიური 

დამუშავება და ჩამოსხმა 

თეიმურაზ ასათიანი 

რევაზ სანიკიძე 

ერეკლე მარტიაშვილი 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ 

მევენახეობა-მეღვინეობის პროგრამის 

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი 

ყურძნისეული 

წარმოშობის  სხვა 

პროდუქტების დამზადება 

თეიმურაზ ასათიანი 

რევაზ სანიკიძე 
 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 

დოქტორი/ მევენახეობა-მეღვინეობის 

პროგრამის აგრარულ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

ღვინის დეგუსტაცია თეიმურაზ ასათიანი 

ერეკლე მარტიაშვილი 

სწავლული აგრონომი 

მეღვინე - ტექნოლოგი/ მევენახეობა-

მეღვინეობის პროგრამის აგრარულ 

მეცნიერებათა ბაკალავრი 
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მეფუტკრე 

მოდული განმახორციელებელი განხორციელების 

ადგილი 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 1. დარეჯან 

ბუთურიშვილი 

2. მარიამ აბაშვილი 

3. თეიმურაზ ასათიანი 
 

4.ინგა ჩიტაური 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 

თიანეთი 

რაოდენობრივი წიგნიერება ლიანა პატაშური 

მერაბ ცოცხალაშვილი 

1. წინამძღვრიანთკარი 

2. თიანეთი 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 მარიამ ბიბილური 

თამარ ზატუაშვილი 

ედიშერ ასათიანი 
 

1. წინამძღვრიანთკარი 

2.თიანეთი 

3.წინამძღვრიანთკარი 

მეწარმეობა 1 ნათია სუხიაშვილი 

თამარ ზატუაშვილი 

თეონა ბერიაშვილი 

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 
          

წინამძღვრიანთკარი 

თიანეთი 

3.წინამძღვრიანთკარი 

4.წინამძღვრიანთკარი 

5. წინამძღვრიანთკარი 
 

სამოქალაქო განათლება 1.ანა გედეხაური 

2. ედიშერ ასათიანი 

3. თეა მოსეშვილი 

1. წინამძღვრიანთკარი 

2.წინამძღვრიანთკარი 

3. თიანეთი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 

ინგა ჩიტაური 
 

1. წინამძღვრიანთკარი 

2. თიანეთი 

უცხო ენა(ინგლისური)   ეკა სისაური 

     მარიამ აბაშვილი 

     თეონა სუხიაშვილი 

   ლელა არაბული 

1. წინამძღვრიანთკარი 
 

2. თიანეთი 

გაცნობითი პრაქტიკა-მეფუტკრე         ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

       ნაილი ჩიტაური 

       თეიმურაზ ასათიანი 

       მიხეილ ჭამიაშვილი 
        
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 
 
 

თიანეთი 

საწარმოო პრაქტიკა-მეფუტკრე         ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
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        ნაილი ჩიტაური 

       მიხეილ ჭამიაშვილი 

 

        ნელი გოჯიაშვილი 

 
 
 

თიანეთი 

პრაქტიკული პროექტი-მეფუტკრე         ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 

თიანეთი 

საფუტკრე მეურნეობის ორგანიზება         ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 

თიანეთი 

ფუტკრის მოვლა-პატრონობა         ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 

 
 
 
 

თიანეთი 

მეფუტკრეობის პროდუქტები, მათი 

მიღება, პირველადი დამუშავება და 

შენახვა 

        ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 

 
 
 
 

თიანეთი 

საფუტკრე მეურნეობაში ვეტ-

სანიტარული და სანიტარულ-

ჰიგიენური ნორმების დაცვა 

        ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 

თიანეთი 

შრომისა და უსაფრთხოების დაცვა 

მეფუტკრის პროფესიასთან 

მიმართებაში 

        ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

        მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 

თიანეთი 

საფუტკრე მეურნეობის 

ტექნოლოგიური განვითარება 

        ნუკრი მახარაშვილი 

       გოგი მაძღარაშვილი 

        ნაილი ჩიტაური 

         მიხეილ ჭამიაშვილი 
 

        ნელი გოჯიაშვილი 

წინამძღვრიანთკარი 
 
 
 
 

თიანეთი 

რუსული ენა ქეთევან გოგიძე წინამძღვრიანთკარი 
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მეხილეობა 

ელისო გრიგალაშვილი 

ლალი ხულელიძე 
 

მარი ლევერაშვილი 

 
 
 

2. თიანეთი 

მოდული განმახორციელებელი 

კომუნიკაცია ქართულ ენაზე მეხილეობისა და მეცხოველეობისთვის ლელა კიკნაძე 

მათემატიკური  წიგნიერება მეხილეობის და მეცხოველეობისთვის; 

რაოდენობრივი წიგნიერება 

ლიანა პატაშური 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 მარიამ ბიბილური 

ედიშერ ასათიანი  

მეწარმეობა მეცხოველისა და მეხილისათვის ნათია სუხიაშვილი 

ლია მოხევიშვილი 

თეონა ბერიაშვილი 

დავით ჯანდიერი 

სოფიკო კობაიძე 

ანა ამბოკაძე 
 

მეწარმეობა 2 ნათია სუხიაშვილი 

ლია მოხევიშვილი 

თეონა ბერიაშვილი 

დავით ჯანდიერი 

ანა ამბოკაძე 
 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია ლელა კიკნაძე 

თეიმურაზ ასათიანი 
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მოქალაქეობა ნინო კენჩხაძე 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები მეცხოველისა და მეხილისათვის მამუკა მამუკაშვილი 

ლალი სიგუა 

მერი ბიჩნიგაური 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 

ქართული ენა B1 ქეთევან აზალაძე 

უცხო ენა(ინგლისური) ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა სუხიაშვილი 

მეხილეობის სამეურნეო-ბიოლოგიური საფუძვლები მაია თევზაძე  
 

  ხილკენკროვანი კულტურების ბაღის გაშენება გიორგი ბადრიშვილი 

მაია თევზაძე 

 ხილკენკროვანი კულტურების ბაღის მოვლა გიორგი ბადრიშვილი 

მაია თევზაძე 

 ხილკენკროვანი კულტურების სარგავი მასალის წარმოება მაია თევზაძე 
 

ხილკენკროვანი კულტურების სხვლა-ფორმირება   მაია თევზაძე 
 

  აგრომექანიზაცია იაკობ მოხევიშვილი 

 ხილ-კენკრის მოსავლის აღების ორგანიზება მაია თევზაძე 
 

ხილ-კენკრის დახარისხება და შენახვა   მაია თევზაძე 
 

უვნებელი და ხარისხიანი  ხილ-კენკრის  წარმოების ორგანიზაცია მაია თევზაძე 
 

კურკოვანი კულტურების ზოგადი დახასიათება მაია თევზაძე 
 

 კურკოვანი კულტურების წარმოება გიორგი ბადრიშვილი 

მაია თევზაძე 

თესლოვანი კულტურების ზოგადი დახასიათება მაია თევზაძე 
 

  თესლოვანი კულტურების წარმოება გიორგი ბადრიშვილი 

მაია თევზაძე 

  პრაქტიკული პროექტი - მეხილესათვის მაია თევზაძე 
 

გაცნობითი პრაქტიკა - მეხილესათვის მაია თევზაძე 
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სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

 

მოდული განმახორციელებელი 

ინტერპეერსონალური 

კომუნიკაცია 

დარეჯან ბუთურიშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

თეიმურაზ ასათიანი 

რაოდენობრივი წიგნიერება ლიანა პატაშური 

ინფორმაციული წიგნიერება მარიამ ბიბილური, ედიშერ ასათიანი 

მეწარმეობა 1 ნათია სუხიაშვილი, თეონა ბერიაშვილი, 

ლია მოხევიშვილი, დავით ჯანდიერი, ანა 

ამბოკაძე 
 

სამოქალაქო განათლება ანა გედეხაური 

ედიშერ ასათიანი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 

უცხო ენა(ინგლისური) ეკა სისაური, მარიამ აბაშვილი, თეონა 

სუხიაშვილი 

გაცნობითი პრაქტიკა-სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი; 

თეიმურაზ ასათიანი 

საწარმოო პრაქტიკა-სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

პრაქტიკული პროექტი-სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

სამკერვალო ნაწარმის დასამზადებლად 

გამოყენებული მასალები და ფურნიტურა 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

სამკერვალო მანქანები და თბურ-დანამვითი 

მოწყობილობები 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ტანსაცმლის დეტალების შეერთების მეთოდები თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

სხვადასხვა დანიშნულების ტანსაცმლის 

ძირითადი კვანძების ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

მოსამზადებელ და საგამომჭრელო უბნებზე 

ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 
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ტანსაცმლის სხვადასხვა მოდელის ესკიზის 

შექმნა 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ქალის სათავიანი ნაწარმის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება (ქვედა-კაბა, 

შარვალი) 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ქალის მსუბუქი კაბის 

კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ქალის ჟაკეტის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ქალის კოფტის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

მამაკაცის ზედა პერანგის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

მამაკაცის შარვლის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ბავშვის კაბის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ბავშვის შარვლისა და კომბინიზონის 

კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქციულ-

ტექნოლოგიური დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

ბავშვის კაბის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

საწოლისა და სუფრის თეთრეულის დამზადება თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 

სამოსის აქსესუარების კერვა  თინათინ ხუროშვილი, ხათუნა 

ფარეიშვილი, თამუნა ზუბაშვილი 
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სტილისტი 

მოდული განმახორციელებელი 

ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია 

დარეჯან ბუთურიშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

თეიმურაზ ასათიანი 

რაოდენობრივი წიგნიერება ლიანა პატაშური 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 მარიამ ბიბილური, ედიშერ ასათიანი 

მეწარმეობა 1 ნათია სუხიაშვილი; თეონა ბერიაშვილი, ლია 

მოხევიშვილი, დავით ჯანდიერი, ანა ამბოკაძე 
 

უცხო ენა(ინგლისური) ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა სუხიაშვილი 

სამოქალაქო განათლება ანა გედეხაური 

ედიშერ ასათიანი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 

გაცნობითი პრაქტიკა-თმის 

სტილისტი 

ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 

თეიმურაზ ასათიანი 

 

საწარმოო პრაქტიკა-თმის სტილისტი ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

პრაქტიკული პროექტი-თმის 

სტილისტი 

ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

თმის და კანის დიაგნოსტიკა ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

ჰიგიენა და სანიტარია, სამუშაო 

ადგილის ორგანიზება 

ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 

 

მამაკაცის თმის შეჭრა ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

ქალის თმის  შეჭრა ირმა გუბელაძე 
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ტრაქტორისტ - მემანქანის პროგრამის განმახორციელებლები 

 

მოდული განმახორციელებელი პირი 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 მარიამ ბიბილური 

რაოდენობრივი წიგნიერება ლიანა პატაშური 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია დარეჯან ბუთურიშვილი 

მარიამ აბაშვილი 

ლელა კიკნაძე 

თეიმურაზ ასათიანი 

მეწარმეობა 1 ნათია სუხიაშვილი ; თეონა ბერიაშვილი, ლია 

მოხევიშვილი, დავით ჯანდიერი, ანა ამბოკაძე 
 

უცხოური ენა ეკა სისაური 

მარიამ აბაშვილი 

თეონა სუხიაშვილი 

სამოქალაქო განათლება ანა გედეხაური 

ედიშერ ასათიანი 

გაცნობითი პრაქტიკა - ტრაქტორისტ-

მემანქანე 

იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური, 

თეიმურაზ ასათიანი 

საწარმოო პრაქტიკა - ტრაქტორისტ-მემანქანე იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

ანჟელა ღარაიანი 
 

თმის დავარცხნა ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 

 

ფერთა თეორია და საღებავების 

კლასიფიკაცია 

ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

შეღებვის სახეობები ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

თმის შეღებვის სამუშაოების 

განხორციელება 

ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

თმის მელირება და გაღიავება ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 

 

თმის დახვევა და გასწორება  ირმა გუბელაძე 

ანჟელა ღარაიანი 
 

სპეციალური ხატვა თმის 

სტილისტისათვის 

ლელა ჩანადირი 
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პრაქტიკული პროექტი - ტრაქტორისტ-

მემანქანე 

იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისას 

იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მართვა, 

მომსახურება 

იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

ნიადაგის დამუშავება იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

მარცვლეული კულტურების თესვა იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

ბოსტნეული კულტურების თესვა იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

ნიადაგის განოყიერება და მცენარეთა დაცვა იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

საკვებწარმოება (თივის დამზადება, 

სილოსის აღება) 

იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

თავთავიანი და სათოხნი კულტურების აღება იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

ბოსტნეული კულტურების  მოსავლის აღება იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

კულტტექნიკური სამუშოების ჩატარება იაკობ მოხევიშვილი, ალექსანდრე გიგაური 

საგზაო მოძრაობის წესები ილია მაჩხანელი 

ქართული ენა A2 ქეთევან აზალაძე 
 

 


