
პროგრამის სახელწოდება: სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა მოვლა და კვება 

პროგრამის სახე:  პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    4      

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:   11 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:    20 სთ. 

სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 220 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური - 6    მაქსიმალური -10 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   

     სრული ზოგადი განათლება 

 

პროგრამის მიზნები:   

     პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კადრი, რომელიც 

შეძლებს:  ცხოველთა სახეობების მიხედვით სადგომების საჭიროებათა იდენტიფიცირებას 

და მისი პარამეტრების განსაზღვრას; ცხოველთა კვებისათვის  ვარგისი საკვების 

იდენტიფიცირება/დამზადება/ დასაწყობება/შენახვას; ცხოველის კვების საჭიროების 

განსაზღვრას; კვების წინა მომზადებას; სხვადასხვა სახეობის და ასაკობრივი ცხოველების 

კვების ნორმების გაანგარიშებას და სანიმუშო ულუფების შედგენის წესებს. პირადი 

ჰიგიენის,  შრომის უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვისა და სურსათის 

უვნებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები ხელს შეუწყობს მსმენელების 

დასაქმებას ფერმერულ მეურნეობაში, ასევე შეძლებენ  თვითდასაქმებას და  საკუთარი 

ბიზნესის აწყობას. 

პროფესიული მომზადების პროგრამა არის უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

1. პროფესიული მოვალეობები. შრომის უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების და სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები; 

2. სადგომების პარამეტრების განსაზღვრა  და დატვირთვა ცხოველთა სახოებების მიხედვით; 

3. სხვადასხვა სახეობის და ასაკობრივი ცხოველის ჯგუფების კვება; 

4. არსებული საკვები რესურსებით ცხოველთათვის სანიმუშო ულუფის შედგენა. 

 

 

 



პროგრამის მოკლე აღწერა:   

პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს 

დაშვების წინაპირობას და აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს კონკრეტული 

ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით.  

    პროფესიული მომზადების პროგრამის ხანგრძლიობა შეადგენს 11 კვირას, კვირაში - 

20 საათი, სულ 220 სთ. პროფესიული მომზადების პროგრამით გათვალისწინებულია 

როგორც თეორიული ცოდნის შეძენა, ასევე პრაქტიკული უნარების განვითარება. სწავლება 

განხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიით, მაღალი კვალიფიკაციის 

და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტის მიერ, შრომის უსაფრთხოების და 

თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით. თეორიული სწავლის შედეგების მიღწევა 

განხორციელდება კოლეჯის ბაზაზე, სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად აღჭურვილ 

სასწავლო აუდიტორიში(A გარემო) , ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის შესწავლა მოხდება 

პარტნიორი ორგანიზაციების (ფერმერული მეურნეობები) ბაზაზე,  რეალურ სამუშაო 

გარემოში (C1 და C2 გარემო).  

       სწავლებისა და შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება პროგრამის სპეციფიკის 

შესაბამისი მეთოდები (ინტერაქტიული ლექცია, პრეზენტაცია, დემონსტრირება, 

ინსტრუქტაჟი, პრაქტიკული დავალება, შემთხვევების ანალიზი, გამოკითხვა, მსმენელების 

მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაკვირვება). 

     პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერთიფიკატს - დანართით, რომელშიც 

ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდა და უნარები. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


