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ელექტროობა/ Electricity 
 

 სარეგისტრაციონომერი: 07313-პ 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ელექტროობაში/Secondary Vocational Qualification in  Electricity 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადებას ელექტროობაში.   

 

 დაშვების წინაპირობა:   

 სრული ზოგადი განათლება- საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის -  

 საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  

ელექტროობის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ  

ორგანიზაციაში, რომელიც ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და მაღალი ძაბვის 

ელექტროგადამცემ ხაზებს, მას შეუძლია აწარმოოს ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემების 

ექსპლოატაცია წარმოების ადგილიდან გამანაწილებელ სისტემამდე, აწარმოოს იმ გამანაწილებელი 

(ელექტრული ხაზების, ბოძების, მრიცხველების და კაბელებისაგან შემდგარი) სისტემების ექსპლოატაცია, 

რომლებიც აწვდიან წარმოების ადგილიდან ან გადაცემის სისტემიდან მიღებულ ელექტროენერგიას 

საბოლოო მომხმარებელს. 

 დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: მონტიორი; მონტიორის თანაშემწე და ელექტროენერგიის 

გადამცემი სისტემების სპეციალისტი. 

 

 .პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

 

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

არაინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის: 

 

               საგანმანათლებლოპროგრამა მოიცავს: 

 4 ზოგად მოდულს - 11 კრედიტი; 

 4  საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 14 კრედიტი  

 9  პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  45  კრედიტი  

 

 კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 70  კრედიტი. 

 

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით. 
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 მოდულების დასახელება კრედიტები 

 ზოგადი მოდულები  

1.  პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები 1 

2.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

3.  მეწარმეობა 2 2 

4.  უცხოური ენა    5 

  11 

 სავალდებულო ზოგადი მოდული რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენებზე ტესტირების გზით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის 

5.  ქართული ენა B1 15 

6.  ქართულიენაA2 15 

  30 

№ საერთო  პროფესიული მოდულები -  კრედიტი 

7.  გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში  2 

8.  საინჟინრო ხაზვა  4 

9.  ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები 4 

10.  კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში  4 

 ჯამი: 14 

№ პროფესიული მოდულები - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია -  

ელექტროობაში  

 

11.  უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში 3 

12.  ელექტროტექნიკურიმასალები 3 

13.  ელექტრული ფუნქციები და ანალიზი 2 

14.  საზეინკლოოპერაციებისშესრულება 2 

15.  პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება 10 

16.  მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობისა და მომსახურების თეორიული 

საფუძვლები 
3 

17.  მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობა და მომსახურება 8 

18.  ქვესადგურებისმონტაჟის, 

დიაგნოსტიკისადამომსახურებისთეორიულისაფუძვლები 
4 

19.  ქვესადგურების მონტაჟი, დიაგნოსტიკა და მომსახურება 10 

 ჯამი 45 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

ინტეგრირებული მოდულებით: 

 

პროგრამა ელექტროობა საგანმანათლებლოპროგრამა მოიცავს: 

 2  ზოგად მოდულს - 8კრედიტი; 

 4  საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 14 კრედიტი  

 9  პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  45  კრედიტი  

 5   ინტეგრირებული მოდული- 60 კრედიტი  

ელექტროობის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 127 

კრედიტი. 

 

ქართულ იენა A2 და B1მოდულის გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისუფლება მოიპოვეს ,,პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანებითდამტკიცებულიდებულებისმე-4 მუხლისმე-

2 პუნქტითგათვალისწინებულრუსულ,აზერბაიჯანულანსომხურენაზეტესტირებისგზით. 

აღნიშნული პირები სათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით. 
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 მოდულების დასახელება კრედიტები 

 ზოგადი მოდულები  

1.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2.  უცხოური ენა    5 

  8 

 სავალდებულო ზოგადი მოდული რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენებზე ტესტირების გზით 

ჩარიცხული სტუდენტებისთვის 

3.  ქართული ენა B1 15 

4.  ქართულიენაA2 15 

  30 

№ საერთო  პროფესიული მოდულები -  კრედიტი 

5.  გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში  2 

6.  საინჟინრო ხაზვა  4 

7.  ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები 4 

8.  კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში  4 

 ჯამი: 14 

   

   

ინტეგრირებული მოდულები 

9.  კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 14 

10.  მათემატიკური წიგნიერება 14 

11.  მოქალაქეობა 10 

12.  მეცნიერება და ტექნოლოგიები 18 

13.  მეწარმეობა 4 

  60 

№ პროფესიული მოდულები - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია -  

ელექტროობაში  

 

14.  უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში 3 

15.  ელექტროტექნიკურიმასალები 3 

16.  ელექტრული ფუნქციები და ანალიზი 2 

17.  საზეინკლოოპერაციებისშესრულება 2 

18.  პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება 10 

19.  მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობისა და მომსახურების თეორიული 

საფუძვლები 
3 

20.  მაღალი ძაბვის ეგხ-ს მშენებლობა და მომსახურება 8 

21.  ქვესადგურებისმონტაჟის, 

დიაგნოსტიკისადამომსახურებისთეორიულისაფუძვლები 
4 

22.  ქვესადგურების მონტაჟი, დიაგნოსტიკა და მომსახურება 10 

 ჯამი 45 

 

 

 პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

ა) კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა: 70 კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა:  47 კვირა 

 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 



4 

 

 მოცულობა: 100  კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა:   69 კვირა 

 

 

ბ)  კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:   127  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    124 კვირა 

 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:  157  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 146 კვირა  

 

 

 მისანიჭებელიკვალიფიკაციისშესაბამისისწავლისშედეგები:  

 ჩაატაროს გაზომვითი სამუშაოები სხვადასხვა ტიპის ელექტროტექნიკურ მასალებზე;  

 გაზომოს ელექტრული ფუნქციების მახასიათებელი სიდიდეები; 

 შეასრულოს საზეინკლო სამუშაოები ნახაზის მიხედვით; 

 განახორციელოს  მაღალი ძაბვის ეგხ-ის მშენებლობა და გაუწიოს მას მომსახურება; 

 დაამონტაჟოს ქვესადგურები და  გაუწიოს მათ მომსახურება; 

 მოიპოვოსდაგამოიყენოსსაინჟინროინფორმაციასაკომუნიკაციოტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით; 

 წაიკითხოს  და დახაზოს  საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე 

დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით; 

 დააპროექტოს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების სქემები და დაამონტაჟოს 

პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების აპარატურა; 

 გაუწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება დაზარალებულს. 

 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები, შეადგენს არანაკლებ 3 წელს. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლება 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების 

შემთხვევაში, ხოლო - პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 

 

  


