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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა:  -  - თმისა და სილამაზის მომსახურება / Hair and Beauty Services 

 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შედგა პროგრამა - 10119-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში / Basic 

Vocational Qualification in Hair and Beauty Services 

4.  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCED) მიხედვით  განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - თმის და 

სილამაზის მომსახურებები, კოდი1012, აღმწერი - „შეისწავლის თმისა და სხეულის მოვლას“. 

 

5. მიზანი 

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს  სილამაზის სფერო კონკურენტუნარიანი კადრით, კერძოდ,  ფრჩხილის ოსტატის (მანიკური და პედიკური),  

სპეციალისტი. 

6. დაშვების წინაპირობები 

 საბაზო განათლება  

 

7. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

თმისა და სილამაზის მომსახურებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე  პირს შეუძლია  შესაბამისი კონცენტრაციის საფუძველზე 

დასაქმდეს შემდეგ პოზიციაზე:  ფრჩხილის ოსტატი; პირი ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული. 

 

8. დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 5141; 5142. 

9. ეროვნული კლასიფიკატორის - (ეკონომიკური საახეები) კოდები: 96.02.; 96.02.0 

10. სტრუქტურა და მოდულები  

 

 „ფრჩხილის მომსახურება“ მოიცავს 4 ზოგად მოდულს - ჯამური 11 კრედიტის მოცულობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს - ჯამური 22 კრედიტის 

მოცულობით, 5 კონცენტრაციის მოდულს - ჯამური 18 კრედიტის მოცულობით; ერთი არჩევითი მოდული 4 კრედიტის მოცულობით. ფრჩხილის 

მომსახურების კონცენტრაციის გავლის შემთხვევაში პირმა კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის უნდა დააგროვოს 55 კრედიტი; 
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მოდულის ქართული ენა A2   გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 

ივლისის  №42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  „პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი  და პირობების“  28 მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად 

 

 მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 55 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 10 თვე 

 მოცულობა არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის: 70 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:   13 თვე 
 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 მეწარმეობა 1 2 

2 სამოქალაქო განათლება 3 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

4 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

სულ 11 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება 3 

2.  მარკეტინგი და გაყიდვები 2 

3.  ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა 

სილამაზის მომსახურების ობიექტებზე 

3 

4.  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 

5.  ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები 4 

6.  სპეცხატვა და ფერთა თეორია 3 

7.  დარგობრივი ინგლისური ენა 4 

სულ 22 

კონცენტრაცია „ფრჩხილის მომსახურების“ მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
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1. ფრჩხილის დამუშავების ტექნოლოგია 5 

2. ფრჩხილის დიზაინი 6 

3. ხელისა და ფეხის სპა პროცედურები 2 

4. პრაქტიკული პროექტი - ფრჩხილის მომსახურება 1 

5. საწარმოო პრაქტიკა - ფრჩხილის მომსახურება 4 

სულ 18 

  

 

არჩევითი მოდული 

 

 

დარგობრივი რუსული ენა 4 

სულ 4 

  

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგები ფრჩხილის მომსახურების კონცენტრაციისთვის 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. დაამუშაოს ხელისა და ფეხის ფრჩხილი 

2. დაამუშოას ფეხის ქუსლები და კოჟრები 

3. შეასრულოს ფრჩხილების აკრილით დაგრძელება-გაფორმება 

4. შეასრულოს ფრჩხილების გელით დაგრძელება-გაფორმება 

5. შეასრულოს ფრჩხილის გამაგრება აკრილითა და გელით 

6. შეასრულოს ფრჩხილების გაფორმება თვლებითა და დამატებითი აქსესუარებით 

7. შეასრულოს ფრჩხილის გუაშით, აკრილის საღებავებით მოხატვა 

8. შეასრულოს გარქოვანებული კანისა და ნუნების დამუშავება 

9. შეასრულოს ხელის (მაჯის) და ფეხის (ტერფის) მასაჟი. 

 

 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 
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საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე, შეიმუშავა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - ფრჩხილის 

მომსახურება,  

შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებდეს არჩევითი სტატუსის მოდულს  ამავე ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების 

კრედიტთა მოცულობის (, ფრჩხილის მომსახურება - 50 ) არა უმეტეს 20 %-ისა.  

 

 

 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „ფრჩხილის მომსახურება“  

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის 

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 კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

დანართი № 1.1-სასწავლო გეგმა 

 

 მოდულები: 

 

დანართი 1.2 მეწარმეობა 1 

დანართი 1.3 სამოქალაქო განათლება 

დანართი 1.4 ინფორმაციული წიგნიერება 1 
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დანართი 1.5 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

დანართი 1.6  სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება 

დანართი 1.7  მარკეტინგი და გაყიდვები 

დანართი 1.8 ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა სილამაზის მომსახურების ობიექტებზე 

დანართი 1.9 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

დანართი 1.10  ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები 

დანართი 1.11  სპეცხატვა და ფერთა თეორია 

დანართი 1.12  დარგობრივი ინგლისური ენა 

დანართი 1.13  ფრჩხილის დამუშავების ტექნოლოგია 

დანართი 1.14 ფრჩხილის დიზაინი 

დანართი 1.15  ხელისა და ფეხის სპა პროცედურები 

დანართი 1.16  პრაქტიკული პროექტი - ფრჩხილის მომსახურება 

დანართი 1.17 საწარმოო პრაქტიკა - ფრჩხილის მომსახურება 

დანართი 1.18 დარგობრივი რუსული ენა 

დანართი 1.19  ქართული ენა A2 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის  პრაქტიკის ობიექტებთან დადებული  ხელშეკრულებები: 

ინდ. მეწარმე „ნათია ლომიძე“ ხელშეკრულება #25 16.11.2021  ქ. ახალციხე, ივერიელის N2 


