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დაწესებულების   მისია 

 
    პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,  სწავლების    თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  

უზრუნველყოფს  სტუდენტთა  პროფესიული  განათლების  მაღალი დონის  მიღწევას,     

როგორც       რეგიონის  ისე  ოკუპირებული     აფხაზეთის  ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის,  

რომელიც  ორიენტირებული   იქნება შრომის  ბაზრის  მოთხოვნებზე  კონკურენტუნარიანი  

სპეციალისტების   მომზადებაზე. 
 

 

ისტორია 

 სსიპ  პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“  პროფესიული  განათლების   ერთერთი 

მნიშვნელოვანი  კერაა   სამეგრელოს  რეგიონში.  მას  გააჩნია   არსებობის  

მრავალწლიანი ისტორია. 

 

1983 წელს  წალენჯიხაში,  სოფელ  ფოცხოეწერში  გაიხსნა  162-ე  პროფტექნიკური 

სასწავლებელი. სასწავლებლის  კურსამთავრებულები  შესაბამისი  კვალიფიკაციის 

მიღების  შემდეგ  საქმდებოდნენ  ენგურესის  თაღოვანი  კაშხლის  მშენებლობაზე, 

სადაც  მათ  ჰქონდათ  პროფესიული  წარმატებები. 

1992  წლიდან  სასწავლებელმა  შეიცვალა  ადგილმდებარეობა    და ქ.   ჯვარში 

ამჟამინდელ  კოლეჯის  შენობაში  დამკვიდრდა.   

სასწავლებელი    1993   წელს გადაფუძნდა       მრავალდარგოვან  სახელმწიფო   

კოლეჯად.  კოლეჯში  მოწვეულმა მაღალი  რანგის  პედაგოგებმა    და  წარმატებულმა    
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სასწავლო      საქმიანობამ განაპირობა  კოლეჯის  კურსდამთავრებულთა    

წარმატებები. 

2007 წელს   აღნიშნული  კოლეჯი  გადაფუძნდა  ჯვარის  პროფესიული სწავლების  

ცენტრად  ხოლო  2011წლიდან  ფუნქციონირებს  როგორც  სსიპ პროფესიული   

„ლაკადა“. სსიპ  პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“  დღეს  განახლებული  

საგანმანათლებლო პროგრამების  შესაბამისი   თანამედროვე   მატერიალურ-

ტექნიკური  ბაზითა  და  საჭირო  ინვენტარით   აღჭურვილი   აგრძლებს   წარმატებულ  

საქმიანობას,  რაც  რეგიონის საზოგადოების პროფესიული   დაკვალიანების  მყარი   

გარანტიაა. 

   კოლეჯი  ამ   ეტაპზე  ანხორციელებს  შრომის  ბაზარზე  ორიენტირებულ  მე-3  

საფეხურის   პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებს:          ინჟინერიის, ბიზნესის  

ადმინისტრირების,  ჯანდაცვის,  აგრარული  მეცნიერებისა  და  ხელოვნების  

მიმართულებებით. 

პროგრამის  დასრულების  შემდეგ  კურსდამთავრებულს  ენიჭება  შესაბამისი  

საფეხურის  პროფესიული  კვალიფიკაცია  და  გაიცემა  შესაბამისი  საფეხურის 

დიპლომი. 

კოლეჯი  დარეგისტრირებულია  იურიდიულ  მისამართზე :   ქ.ჯვარი,  ყაზბეგის  #2 
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პროგრამები -რომელსაც  ანხორციელებს 

პროფესიული  კოლეჯი „ლაკადა“: 

 

1. ელექტროობა (მოდულური   პროგრამა)                                     

2. ექთნის  თანაშემწე (მოდულური  პროგრამა)                                 

3. ინფორმაციის   ტექნოლოგია(მოდულური  პროგრამა)                                 

4. ზეინკალ-სანტექნიკოსი (მოდულური  პროგრამა)                                   

5. ფილამწყობი (მოდულური  პროგრამა)                                 

6. კონდიტერი                                                                       

7. სამკერვალო   ნაწარმის  სპეციალისტი           

 

 

სწავლის შედეგი 
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პროგრამის მიზანი 
მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 
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1წელი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანია 

უზრუნველყოს  

კონკურენტუნარიანი 

კადრების მომზადება 

ელექტრობაში. 

ელექტროობის 

I I I საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 
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1. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის აღწერა - სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება; 

2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა 

და განაწილების საშუალებები; 

3. დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე 

საწარმოო გარემოში; 

4. მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის 

(ICT) გამოყენებით; 

5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა 

გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები; 

6. წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  

კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით; 

7. შექმნას და წარადგინოს  პროექტი. 

 

2. დასაქმების შესაძლებლობები: 

მესამე საფეხურის ელექტროობის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში 

პირი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ  ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და 

სხვა ელექტრული აპარატურის მომსახურე პირად:  

დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: 

 ელექტრიკოსი 

 ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟე 

 შენობის ელექტრიკოსი 

 მომმარაგებელ-ელექტრიკოსი 

 ელექტრო-მექანიკოსი  

 ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟე 

 განათების სისტემების მემონტაჟე 

 ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟე 

 დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე 

 ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟე 

 ასფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟე 

 მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟე 
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3. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე.   

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება 

განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე 

ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის 

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების 

მიღწევის დამატებითი შეფასება.   
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სწავლის შედეგი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 მოსავლელიპირის/პაციენტის/მორიგეობისმიღება-გადაბარება 

 პაციენტის მოვლის უზრუნველყოფა 

 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების დაცვა 

 უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა პაციენტისა და საკუთარი თავისთვის 

 კომპეტენცის ფარგლებში კომუნიკაცია პაციენტთან,პაციენტის ოჯახის წევრებთან და 

მედპერსონალთან 

 პირად პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ დაწესებულებებსა და სოციალურ 

გარემოში: 

 სტაციონარი 

 რეაბილიტაციის ცენტრები 

 შინმოვლა 

 პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა და მოხუცთა სახლები) 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (ბაგა-ბაღი) 

 თანმხლები პირი(მგზავრობა-მოგზაურობისას) 

პროფესიულისტუდენტისმიღწევებისშეფასება 

 

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

 

ექთნის  თანაშემწე- 

 

09102-პ 
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თვე 

     ექთნის თანაშემწის 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანია  მისცეს სტუდენტს  

ექთნის თანაშემწისთვის  საჭირო 

ბაზისური თეორიული  ცოდნა და  

კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის 

საფუძველზეც წარმატებით  

შეასრულებს ექთნის თანაშემწის  

პროფესიულ როლსა და 

ფუნქციებს, საექთნო  საქმის  

ეთიკური და  სამართლებრივი  

ასპექტების   გათვალისწინებით. 

 

 

ექთნის  თანაშემწის 

მესამე  საფეხურის 

პროფესიული  

კვალიფიკაცია 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის 

დასრულებამდე. 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი 

მოცემულია შესაბამის მოდულში.  

6. შეზღუდული  შესაძლებლობისა  და  სპეციალური  საგანმანათლებლო  საჭიროების    მქონე  პირთა 

პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაში  ჩართულობის  მიზნით  ასეთი  პირები  მოდულებზე 

დაიშვებიან  მოდულის  წინაპირობის/წინაპირობების  დაძლევის  გარეშე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 

 

სწავლის შედეგი 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: 

 ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი; 

 დაამოტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; 

 დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი; 

 დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; 

 უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; 

 განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები; 

 გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ 

შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი; 

 გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა; 

 შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული 

ზომები; 

ინფორმაციის 

ტექნოლოგია-06112-პ 

 

 

52 
1 წ. 

 

1. მიზანი: პროგრამის მიზანია,  

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სფეროსთვის 

უზრუნველყოს  კონკურენტუნა

რიან კადრის - პერსონალური 

კომპიუტერის აპარატურული 

და პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

კვალიფიცირებული 

სპეციალისტის მომზადება, 

რომელიც ფლობს 

აპარატურული 

უზრუნველყოფისა და 

ოპერაციული სისტემების 

დაყენების, განახლების, 

დაზიანებების აღმოფხვრის, 

ოპტიმიზაციის, 

დიაგნოსტირებისა და 

მომსახურებისათვის საჭირო 

სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-

ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის 

დამახასიათებელი ძირითადი 

ფაქტების, პრინციპების, 

პროცესებისა და ზოგადი 

კონცეფციების ცოდნა, 

აცნობიერებს გართულებული 

ამოცანების შესასრულებლად 

აუცილებელ ნაბიჯებს. 

  მე-3 

საფეხურის  

კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
  მოახდინოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას 

გაუმართაობა.  

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის   

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს 

სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები 

რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  
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პროგრამის მიზანი 
მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

ზეინკალ-სანტექნიკოსი 

07303-პ 
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       პროგრამის მიზანია მოამზადოს 

სრულყოფილი კვალიფიკაციის 

სპეციალისტი, რომელიც 

ხანძარსაწინააღმდეგო,შრომისა 

და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების ნორმებისა და 

წესების დაცვით 

დამოუკიდებლად შეძლებს 

დაამონტაჟოს: შენობის შიდა 

ზეინკლ-

სანტექნიკოსის 

მესამე  საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 

 

სწავლის შედეგი 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 სანტექნიკურ-საზეინკლო ოპერაციების შესრულება 

 სამშენებლო   ნახაზების კითხვა და სამშნებლო სანტექნიკური სქემების შედგენა 

 შენობის შიდა წყალმომარაგება 

 შენობის შიდაწყალარინება 

 თბომომარაგება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სარემონტო-სამშენებლო კომპანიებში,   

სამრეწველო ობიექტებზე, ინდივიდუალურ მშენებლობებსა და მუნიციპალურ სისტემების 

მომსახურების სფეროში, ან/და გახდეს ინდივიდუალური მეწარმე. 

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების 

და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სისტემები, 

სანტექნიკური მოწყობილობები 

და სხვადასხვა სახის 

თბომომარაგების სისტემები, 

ასევე აწარმოოს შენობის 

სანტექნიკური სისტემების 

შემოწმება, გაუმართაობების 

გამოვლენა და აღმოფხვრა. 

 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

 

 

 

 

 

სწავლის   შედეგი 

 

სწავლის შედეგები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 გარემოს ორგანიზება სამუშაოების საწარმოებლად  

 კედლის და იატაკის ზედაპირების მომზადება ფილებით მოსაპირკეთებლად  

 ფილის დამუშავება 

 ზედაპირის მოპირკეთება ფილებით და   მოზაიკით 

ფილამწყობი 

07304-პ 
83 

16 

თვე 

პროგრამის მიზანია 

მისცეს პირს 

შესაძლებლობა 

დაეუფლოს 

ფილამწყობის 

სპეციალობისათვის 

საჭირო ცოდნას, 

გამოიმუშაოს შესაბამისი 

უნარები და 

კომპეტენციები.  შეძლოს 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება. იყოს 

კონკურენტუნარიანი 

სპეციალისტი. 

 

ფილამწყობის მესამე  

საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სამშენებლო კომპანიაში, 

ნებისმიერი ტიპის ორგზანიაციაში,  რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა ზედაპირების ფილებით 

მოპირკეთებას. შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული. 

 

I. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის 

მინიჭება 

ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების 

და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

 

 

 

 

 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 

 

 

 

 

  

 

სწავლის შედეგი 

                                                                                                          ცოდნა და გაცნობიერება 

      იცის და აცნობიერებს სამკერვალო სპეციალობის საბაზისო პრინციპებსა და ტექნოლოგიურ 

პროცესებს, კერძოდ, იცნობს ტანსაცმლის დეტალების ძაფური შეერთების სხვადასხვა მეთოდს, 

ტანსაცმლის დეტალების შესაერთებლად საჭირო საშუალებებს, იცის ძაფური ნაკერები, მათი სახეები 

და აგებულება.  

იცის დამუშავების შერჩეული მეთოდით ცალკეული კვანძების ნიმუშების მომზადება, იცის კვანძის 

თბურდანამვითი დამუშავების ტექნიკა.  

გაცნობიერებული აქვს ინდივიდუალური სამკერვალო ნაწარმის ხელოსნის პროფესიული მიზნები და 

ამოცანები, ინდივიდუალური სამკერვალო ნაწარმის შესრულების თავისებურებები;  

იცის ადამიანის ფიგურის ზომითი მახასიათებლები და ფიგურის ზომებიდან ტანსაცმელზე გადასვლის 

პრინციპები, ტანსაცმლის ზომები და ფორმა, სილუეტური, კონსტრუქციული, დეკორატიული ხაზების 

დახასიათება, ტანსაცმლის ზედაპირის დანაწევრების სქემები, ფორმის მთლიანობის 

უზრუნველმყოფელი ტექნიკური საშუალებები, იცის ბაზისური ფუძის თარგის შერჩევა-გამოყენება, 

დაზუსტება და მოდელური განსაკუთრებულობების დატანა, მასალაში შესრულება, ტექნიკური 

სპეციალობა 
კრ
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პროგრამის მიზანი 
მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

080360 

სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი 

I I I საფეხური. 

 

60 

 

9 თვე 

მოამზადოს სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალობის მესამე 

საფეხურის სპეციალისტი, 

რომელსაც შეუძლია  კერვის 

ძირითადი მეთოდების და 

მასალების გამოყენებით 

წინასწარ განსაზღვრული 

დავალების დამოუკიდებლად 

შესრულება 

სამკერვალო 

ნაწარმის 

სპეციალისტის 

I I I საფეხურის 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
დამუშავება. აცნობიერებს გართულებული ტექნიკური ამოცანის შესასრულებლად აუცილებელ 

ნაბიჯებს.  

იცის საჭირო მანქანა-დანადგარების გამოყენება, მათი მოვლა.  

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

ფლობს მკერავის პროფესიისთვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრს, კერძოდ, შეუძლია: 

ძირითადი მასალებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით ნაწარმის ხელისა და მანქანური გვირისტების 

შესრულება, მზა ტანსაცმლის დაზიანებული ადგილების ხელით რესტავრაცია და ა.შ.  

სამკერვალო ნაწარმის სხვადასხვა ასორტიმენტისათვის საჭირო ცალკეული კვანძებისა და დეტალების 

ტექნიკურად შესრულება, როგორიცაა ჯიბე, სახელო, მანჟეტი, საყელო და ა.შ.;  

ინდუსტრიული სამკერვალო ნაწარმის დამუშავებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

(უნივერსალური, სპეციალური, ავტომატური და ნახევრადავტომატური საკერავი მანქანები, 

თბურდანამვით დამუშავების მოწყობილობები, მცირე მექანიზაციის საშუალებები) გამოყენება, 

დარეგულირება, თბურდანამვითი სამუშაოების შესრულება, უსაფრთხოების წესების დაცვა.  

ასევე, შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს კერვის სპეციფიკური თეორიული ცოდნისა და ტექნიკური 

უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრი, კერძოდ, შეარჩიოს მოდელის მიხედვით ბაზისური თარგი, ან 

მოდელირებული თარგის მიხედვით მასალაში შესრულებისათვის საჭირო მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების გამოყენებით დამოუკიდებლად შეასრულოს ნაწარმი (გამოჭრა-კერვა) და მიიყვანოს 

დასრულებულ სახემდე ინდივიდუალური მოთხოვნის შესაბამისად.  

 

დასკვნის უნარი 

 

სათანადოდ იყენებს სპეციალურ ლიტერატურას და ინფორმაციის სხვა წყაროებს ტექნოლოგიურ 

პროცესში წარმოქმნილი პრობლემის გადასაჭრელად, აფასებს და აანალიზებს სხვადასხვა მეთოდს, 

კერძოდ, შეუძლია: საწარმოო მანქანების დამოუკიდებლად მართვა, ტექნიკური ნახაზის მიხედვით 

შესრულებულ სამკერვალო კვანძებში დარღვევის აღმოფხვრა და დამოუკიდებლად პრობლემის 

მოგვარება. ასევე, მასალაში შესრულების პროცესში წარმოქმნილი ტექნოლოგიური პრობლემების 

აღმოფხვრა, დეფექტებისა და შეცდომების წარმოშობის მიზეზების დადგენა, გამოსწორება, სწორი 

გადაწყვეტილების ეფექტურად და სწრაფად მიღება  

 

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, მსუბუქი სამრეწველო ასორტიმენტის 

შემსრულებლის პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეუძლია ესკიზური ტექნიკური და 

კონსტრუქციულ–ეკონომიკური პროექტების წაკითხვა და ინფორმაციის გადამუშავება, რომელთა 

გადაწყვეტა, თავის მხრივ, მოიცავს ნაწარმის მაღალკვალიფიციურ შესრულებას. შეუძლია უცხო ენაზე 

სპეციალური, პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება, ფლობს საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისად  



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 

 

სწავლის უნარი 

 

შეუძლია გაიაზროს პროფესიული წინსვლის 

პერსპექტივები და დამოუკიდებლად 

დაგეგმოს პროფესიული განვითარების 

საფეხურები  

 

 

 

ღირებულებები 

 

პასუხისმგებლობით ეკიდება სამკერვალო მსუბუქი ასორტიმენტის პროფესიული საქმიანობისთვის 

დამახასიათებელ ღირებულებებს: შრომის უსაფრთხოების დაცვას, სამუშაო დროის ორგანიზებას და 

პუნქტუალურობას; აქვს უნარი გაითავისოს პრობლემები, იცავს შრომის ეთიკისა და მორალის ნორმებს, 

ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა და გარემოს დაცვაზე. 
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სწავლის შედეგი 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 

      

 

მანქანა-

დანადგარების, მზომიხელსაწყოების, სამუშაო იარაღების (გაზქურა, ორთქლის ღუმელი, 

ელექტროღუმელი, კონვექციური ღუმელი, პიცის ღუმელი, მიკროტალღური ღუმელი, ცომის საზელი, 

სათქვეფი და სადღვები 

აპარატები, მიქსერი, ბლენდერი, ტოსტერი, სხვადასხვატემპერატურული რეჟიმის მაცივრები და 

საყინულეები, ვაკუუმისდა შეფუთვის აპარატები, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, ბლინების/ კრეპების 

მოსამზადებელი აპარატი, ვაფლის მოსამზადებელიაპარატი) დანიშნულება, უსაფრთხო გამოყენება, 

უსაფრთხო ორგანიზებისა და მომზადების წესებს, ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებსა და სავენტილაციო 

რეჟიმს; სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებსა დასტანდარტებს; შრომის უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის 

 კვებითი ღირებულება, მათი 

წარმოების მეთოდები და   მათი შენახვის 

ავადებს 

(ტემპერატურული ნორმები, გაციების ზღვრული ნორმები, გაყინვისა და გაციების მეთოდები); ცხობის 

ტემპერატურული პირობები;ფლობს: ფქვილოვან ნაწარმზე მუშაობის ტექნიკას. იცის: საკონდიტრო 

წარმოებაში გამოყენებული ყველა სახის ცომის მომზადების ტექნოლოგია 

- ფქვილი, როგორც საკონდიტრო ნაწარმის ძირითადი ნედლეული; ფხვიერი ცომის მომზადების 

ტექნოლოგია;  მარილიანი ცომის მომზადების ტექნოლოგია;  მოხარშული ცომის მომზადების 

ტექნოლოგია; ბისკვიტების ცომის მომზადების ტექნოლოგია. 
იცის პურის და ფუნთუშეულის ცხობის მეთოდები:  საკონდიტრო მასალის ადგილობრივი და 

უცხოური სახეობები და მათი შერჩევის მეთოდები; 

- თეთრი, რუხი და შერეული ფქვილით ცომის მომზადების ტექნოლოგია; საფუარით და საფუარის 

გარეშე ცომის მოზელვის 

ტექნოლოგია;  ჭვავით და საცხობი დანამატებით ცომის მოზელვის ტექნოლოგია; 
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- თეთრი, რუხი, მსხვილად დაფქვილი ფქვილისაგან მომზადებული, ჭვავის, მშრალი, ტკბილი პატარა 

პურების (კონტინენტური პურები), ბაგეტები, ტოსტის პურის, ორცხობილას, კრეკერის და 

ფუნთუშეულის ცხობის ტექნოლოგია.  იცის მარტივი სტრუქტურის ერთგვაროვანი ტრადიციული 

ნაწარმის მომზადების ტექნოლოგია:  კექსების, ბისკვიტების, ტარტალეტკის მომზადების ტექნოლოგია;  

- ყავაზე მისართმევი მშრალი ნამცხვრების, მაფინების,  შაქარლამას, გალეტების მომზადების 

ტექნოლოგია; ტკბილი და მარილიანი მშრალი ნამცხვრების მომზადების  ტექნოლოგია;   ღვეზელების 

ზეთზე მომზადების ტექნოლოგია იცის კრემების მომზადება; ამზადებს რეცეპტებისა და 

ტექნოლოგიური ბარათის მიხედვით.  შეუძლია სხვა საკონდიტრო ნაწარმის ნახევარფაბრიკატების და 

ცალკეული კომპონენტების მომზადება კონდიტერის მეთვალყურეობის ქვეშ. იცის მარტივი 

კალკულაციის წარმოება; იცის მარტივი მათემატიკური გამოთვლები: არითმეტიკული ოპერაციების 

შესრულება რაციონალურ რიცხვებზე, წილადებსა და ათწილადებზე, თანაფარდობების, 

პროპორციების გამოყენება, პროცენტების გამოთვლა, როგორც ზეპირად, ასევ კალკულატორის ან 

კომპიუტერის გამოყენებით; იცის გეომეტრიული გაანგარიშებები (ფართობი, მოცულობა, პერიმეტრი), 

წონის საზომი ერთეულები და კონვერტაცია; შეუძლია მასალების არსებული მარაგების დათვლა; 

ფლობს პროდუქტების ორგანოლეპტიკური შეფასების და საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის 

განსაზღვრის მეთოდებს; იცისკვებითი ინფექციები, უვარგისი საკვები პროდუქტებით ან მზა ნაწარმით 

გამოწვეული კვებითი მოწამვლები ან დაავადებები. 

საბაზისო დონეზე იცნობს:  შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი ნორმები;  პროფესიის 

მარეგულირებელი ნორმები და სტანდარტები; 

- შრომის უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის  მარეგულირებელი ნორმები;   

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და სტანდარტები;  პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები. იცის 

და გაცნობიერებული აქვს კვების ინდუსტრიისა და 

საკონდიტრო წარმოებისათვის დამახასიათებელი პროცესები,პრინციპები და კონცეფციები; 

ტურიზმისა და მომსახურების სფეროს არსი და დანიშნულება; 

იცნობს დესერტის მენიუს სახეებს და სტრუქტურას, მენიუს შედგენის პრინციპებს; იცნობს 

საკონდიტრო წარმოებაში სერიული პროდუქციის ასორტიმენტს; 

იცნობს მსოფლიო საკონდიტრო ხელოვნებას და სხვადასხვა ქვეყნის თავისებურებებს. იცის მსოფლიოს 

ამა თუ იმ ქვეყნის ძირითადი და   ფართოდგავრცელებული საკონდიტრო ნაწარმის მ ომზადება 

რეცეპტურის საფუძველზე; 

იცის შაქარზე, შოკოლადსა და მარციპანზე მუშაობის ტექნოლოგია. :   ტკბილეულის და ნამცხვრის 

ასორტიმენტი - კრემიანი და უკრემო ნამცხვრების მომზადების ტექნოლოგია;  იოგურტის, ხაჭოს, 

ხილის, ათქვეფილი ნაღების ნამცხვრის 

მომზადების ტექნოლოგია;  ვანილიანი, ნაღების, შოკოლადის, ცივი, რძეზე მოხარშული  კრემების 

მომზადების ტექნოლოგია;  ტკბილეულის (სუფლე, ზეფირი, მერინგი, ვაფლი) მომზადების  

ტექნოლოგია; - ბლინების/კრეპების მომზადების ტექნოლოგია;  ხილისა და შოკოლადის გლაზურის / 

მინანქრის, ტკბილი  სოუსებისა და მუსების, ჟელეებისა და კონფიტიურის 
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მომზადების მეთოდები; 

- ჯემების, გლაზურების, ნამცხვრის მორთულობების მომზადების ტექნოლოგია; ჰაეროვანი (ბეზე) 

მასის მომზადების ტექნოლოგია;  ცივი და ცხედესერტების მომზადების ტექნოლოგია;  ხილის 

ასორტებისა და ხილის სალათების მომზადების  ტექნოლოგია; ფლობს შოკოლადზე (შავი, თეთრი და 

ფერადი შოკოლადი),  არამელზე და მარციპანზე მუშაობის ტექნიკას, რაც დღესდღეობით ფართოდაა 

გავრცელებული. იცის საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება კვების სხვადასხვა  ობიექტებისა და 

ღონისძიებებისათვის: 

 ბუფეტის ორგანიზება და ტკბილეულის მომზადება; შვედური მაგიდისათვის საკონდიტრო ნაწარმის 

და  დესერტების მომზადება;   ფურშეტებისათვის ტკბილეულისა და დესერტების   მომზადება;  

სასტუმროებში საუზმისა და ბრანჩისათვის ტკბილეულის  მომზადება;   სხვადასხვა სახის 

ღონისძიებების სპეციფიკა და საკონდიტრო ნაწარმის მომზადება: ბანკეტები, წვეულებები, ვიპ სადილი, 

ოფიციალური მიღებები, დიპლომატიური  მიღებები, კორპორატიული სადილები და ლანჩები,  

გასვლითი ღონისძიებები და სხვ.; 

 საბავშვო დღესასწაულებისათვის საკონდიტრო ნაწარმისმომზადება და დიზაინი; 

 

იცის ხატვა და ძერწვა საბაზისო დონეზე.  საკონდიტრო ნაწარმისა და დესერტების გაფორმება / 

მიზანპლასი და პრეზენტაცია. იცის საკონდიტროს ტექნიკური მოწყობა; ახალი და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების და   ანქანა-დანადგარების გამოყენება;  იცის საკვები პროდუქტების ხარისხიანი 

მასალის შერჩევა, საკვები  პროდუქტების მიღება, მათ აღრიცხვა, პირველადიაღრიცხვიანობის 

დოკუმენტაციის წარმოება, სასაწყობე მარაგებისბაზის ინვენტარიზაციის ჩატარების  პროცედურები; 

იცნობს სურსათის უვნებლობის თანამედროვე პრინციპებს. საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების 

პროცესში ტესტირების, გასინჯვის და გემოს შერჩევის მეთოდები და სპეციფიკა; მზა დესერტის აწონვა-

გაზომვის მეთოდები; დესერტის  ნორმირების მეთოდები; პროდუქციის ხარისხის კონტროლის 

მეთოდები 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 

 შეუძლია: სამუშაო არეალის მომზადება და ორგანიზება;  სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით 

სამუშაო არეალი სდასუფთავება; ყველანაირი საკონდიტრო პროდუქტის ადგილობრივი და უცხოური 

სახეობების ერთმანეთისაგან გარჩევა,მათი პირველადი დამუშავება და დაბინავება ტემპერატურული 

ნორმების გათვალისწინებით; საკონდიტროს ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების და სამუშაო 

ინსტრუმენტების უსაფრთხო და დანიშნულებისამებრ გამოყენება და მათი მოვლა; 

პროდუქტებისდამუშავება - სათანადო მომზადება გასუფთავების, დაჭრის,დაქუცმაცების, გატარების, 

დაფქვის, ათქვეფის, ადღვების,დაბლენდერების და ა.შ გზით;მასალის, ნახევარფაბრიკატების და მზა 

ნაწარმის შენახვა ტემპერატურული ნორმების 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
ზუსტი დაცვით; პროდუქტებზე,ნახევარფაბრიკატებსა და მზა ნაწარმზე თარიღის და ტემპერატურის 

აღნიშვნის ჩანაწერების წარმოება;შეუძლია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მენიუსა და 

რეცეპტურის საფუძველზე, ტექნოლოგიური ბარათის გამოყენებით, სუ კონდიტერისა და შეფ 

კონდიტერის მინიმალური კონტროლის ქვეშ, ან მის გარეშე დამოუკიდებლად ამზადებს საკონდიტრო 

ნაწარმს და აფორმებს მას. შეუძლია მარტივი დესერტის მენიუს შედგენა ან ამა თუ იმ რესტორნის 

არსებულ მენიუში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანა; ნაწარმის მოსამზადებლად განსაზღვრავს 

მასალისოდენობას და ღირებულებას; მომზადების პროცესში ამოწმებს მზანაწარმის ხარისხს, ზომასა 

და ნორმას; იყენებს თანამედროვემანქანა-დანადგარებს და ინსტრუმენტებს; აფორმებს ტკბილეულსადა 

დესერტებს მიზანპლასის კანონების დაცვით; იყენებსშ ემოქმედებითობას - შეუძლია საკონდიტრო 

ნაწარმის ორიგინალური გაფორმება;  შეუძლია: საკონდიტრო მასალის მიღება და დაბინავება; აწონვა-

გაზომვის შემოწმებების ჩატარება მარტივი ხარჯთაღრიცხვის წარმოება; ნაწარმის თვითღირებულების 

გამოთვლა; სამუშაოს მოცულობის, დროის, ხარჯის, რესურსების და მასალების განსაზღვრა; 

ცხობისას პროდუქციის ფერის, ტემპერატურის და ტენიანობის დარეგულირება სასურველი ხარისხის 

ნაწარმის მისაღებად. 

 

 

დასკვნის უნარი 

 

შეუძლია მცირე კონტროლის პირობებში ან კონტროლის გარეშე დამოუკიდებლად მუშაობა.შეუძლია 

სუ  კონდიტერის, შეფის, კოლეგების და სხვა პერსონალისმითითებების და შენიშვნების მიღება, 

გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. 

პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტის უნარი, პრობლემების შეფასება ანალიზი და სათანადო 

დასკვნების გამოტანა - ექსტრემალურ, კრიტიკულ სიტუაციაში შეუძლია დამოუკიდებლად გადაჭრას 

საკონდიტროში/სამზარეულოში წარმოქმნილი ნებისმიერი პრობლემა, იმოქმედოს ეფექტურად და 

მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, სტუმრის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობის ფარგლებში 

მოამზადოს ის დესერტი, რომელიც მენიუში არ არის შეტანილი ან სტუმრის სურვილით მოაკლოს ან 

დაუმატოს ესა თუ ის ინგრედიენტი, მომხმარებელთა შეკვეთების დასაკმაყოფილებლად არასაკმარისი 

მარაგის შემთხვევაში, უნდა შეძლოს პრობლემის მოგვარების გზების მოძიება; უნდა შეეძლოს 

მომხმარებელთა საჩივრების გათვალისწინება და მათი მოთხოვნების შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღება; მოაგვაროს ტექნიკური პრობლემები; შეუძლია შესასრულებელ სამუშაოთა 

პრიორიტეტულობის განსაზღვრა და ხელმძღვანელებთან ერთად გადაწყვეტილებების მიღება; მცირე 

ზომის კვების ობიექტებში, სადაც არ არის შეფი, დამოუკიდებლად ან რესტორნის მენეჯერთან ერთად 

მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება; გააჩნია საკუთარი სამუშაოს ორგანიზების და სწორად დაგეგმვის 

უნარი; შეუძლია როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად მუშაობა; შეუძლია სამუშაოსთვის 

დამახასიათებელი განსაზღვრული ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება; ამოცანების 

გადასაწყვეტად  გარკვეული მიდგომების შემუშავება და მიღებული შედეგების ანალიზი 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 

 შეუძლია ქართულ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია,პროფესიული კომპეტენციის 

ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება. კომუნიკაცია საკონდიტროს, 

სამზარეულოსა და რესტორნის ნებისმიერი რგოლის პერსონალთან; მათი დავალებებისა და თხოვნის 

ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების დაზუსტება; წარმოქმნილი 

პრობლემის შესახებ ინფორმაციის  დეტალური და ამომწურავი მიწოდება. შეუძლია სამუშაოს 

გაუმჯობესებაზე კარგად დასაბუთებული მოსაზრებების  ჩამოყალიბება;  საქმიანობის კოორდინირება 

სუ კონდიტერთან, შეფ კონდიტერთან ან სხვა პერსონალთან, ზოგჯერ მუშაობა პარტნიორთან და მისი 

დახმარება; ცვალებად გარემოსა და სიტუაციებისადმი შეგუება, სამუშაო პროცესებისა დაპროდუქციის 

გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში მონაწილეობა და წინადადებების შეთავაზება; იცის პროფესიული 

ტერმინოლოგია და იყენებს მას; ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია 

ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, სპეციალურ ლიტერატურასა და კოლეგებისგამოკითხვის გზით; 

მუდმივად და ეფექტურად იღებს ინფორმაციას სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების 

შესახებ ჟურნალებიდან, კულინარიული სახელმძღვანელოებიდან, წიგნებიდან და სპეციალური 

ინტერნეტ გვერდებიდან. ფლობს უცხო ენას (ინგლისური) საკომუნიკაციო 

დონეზე, შეუძლია დიალოგის წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება; 

 

სწავლის უნარი 

 

შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ათვისება 

და შესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა,  ეფასების მიღება. შეუძლია ლიტერატურის და 

წყაროების მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა, შემდგომ საფეხურზე 

სწავლის გაგრძელების უზრუნველყოფა 

 

ღირებულებები 

 

         საფუძვლიანად იცნობს კვების სერვისის და საკონდიტრო წარმოების სფეროს, მომსახურების არსს 

და სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებს, პროფესიული ეთიკის ძირითად პრინციპებს, 

გაცნობიერებული აქვს საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები და პასუხისმგებლობა, ახასიათებს 

ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და მოწესრიგებულობა, საკუთარი და სხვისი 



                      სსიპ პროფესიული   კოლეჯი  „ლ ა კ ა დ ა“ 

 
ფუნქციების და მოვალეობების გაცნობიერება, კონსტრუქციული თანამშრომლობა და კეთილგანწყობა 

კოლეგებთან და პერსონალთან, სხვისი დახმარება, საქმისადმი პატიოსანი და ეთიკური მიდგომა; 

გულისყურით ეკიდება სტუმრის თხოვნას; კრიტიკულ სიტუაციაში არ კარგავს მობილიზაციის უნარს 

და მაქსიმალურად ცდილობს მომხმარებლის დაკმაყოფილება. 

 


