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ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 

რეგისტრირებულია  2011 წლის  6 ოქტომბერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში (B11144571). 

 სასწავლებელი მდებარეობს ქ.თბილისში, ქვემო ელიას დასახლებაში,  წმინდა სამების საკათედრო 

ტაძრის კომპლექსის ტერიტორიაზე. 

 

კოლეჯის  მისია: 

კოლეჯის მისიაა მაღალკვალიფიციური, ეკოლოგიური ცნობიერების მქონე სპეციალისტების 

მომზადება, რომლებიც მომავალ საქმიანობაში შრომის ბაზარზე გავლენ, როგორც მოთხოვნადი 

კონკურენტუნარიანი პროფესიონალები; ამ მიზნით სოფლის მეურნეობის პროფილის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება საბაზო და სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე და 

მათი ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოება; 

 

კოლეჯის მიზანია: 

• მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზება  დაინტერესებული პირებისათვის; 

• კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტის მომზადება  როგორც სწავლის გაგრძელების, ისე დასაქმების 

თვალსაზრისით;  

• სტუდენტებში სამართლიანობის, პატიოსნებისა და ურთიერთპატივისცემის ღირებულებათა 

დანერგვა;  

• სტუდენტების უფლებების, თავისუფლებებისა და საჭიროებების  უზრუნველყოფა  და მათი 

მუდმივი დაცვა; 

• პარტნიორული თანამშრომლობის  ოპტიმიზაცია სხვა ეროვნულ და უცხოურ  სასწავლებლებთან.  

• კოლეჯის მართვა ეთიკური, სამართლებრივი, გამჭვირვალე  და ეფექტური მეთოდებით; 

• სასწავლო პროცესისა და ადმინისტრაციული მართვის სისტემის მუდმივი  შეფასება, 

მოდიფიცირება და გაუმჯობესება; 

• კომფორტული, უსაფრთხო და სწავლებისათვის  ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; 

• მუდმივი ზრუნვა თაობების სულიერი გაჯანსაღებისათვის.  
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კოლეჯში სწავლების მეთოდები ორიენტირებულია  სასწავლო მასალის ეფექტიანად და იოლად 

ათვისებასა და სასწავლო რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებაზე. 

კოლეჯი  უზრუნველყოფილია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით. თანამედროვე 

სტანდარტის სასწავლო პროგრამები და გეგმები უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების 

დამაკმაყოფილებელი სპეციალისტის ჩამოყალიბებას. 

კოლეჯის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში წარმოდგენილია ყველა ის სახელმძღვანელო და უახლესი 

ლიტერატურა, რომელიც საჭიროა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელებისათვის; კოლეჯს  აქვს თანამედროვე  კომპიუტერული  ტექნიკით აღჭურვილი 

სასწავლო-საინფორმაციო ცენტრი და ინტერნეტის ქსელი. 

კოლეჯის ვებგვერდის საშუალებით სტუდენტს, მშობელს, მასწავლებელს და ყველა დაინტერესებულ 

პირს შეუძლია მოიძიოს ყველა ის საჭირო, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია, რაც 

დაკავშირებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო მუშაობასთან. 

 

 

 

 

     პროგრამებისა და  მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  ჩამონათვალი 
 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

სახელწოდება 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

1 

 

მებაღეობა საშუალო პროფესიული  კვალიფიკაცია 

 

2 ბაღის დიზაინი საშუალო პროფესიული  კვალიფიკაცია 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

აღწერილობა 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

მებაღეობა 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე - 

მებაღეობა/Gardening  

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია მებაღეობაში / Secondary Vocational Qualification in Horticulture 

 

3. მიზანი  

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს მებაღეობის სფეროსთვის  კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადება.   

4. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:  ქალაქის გამწვანებისა და 

კეთილმოწყობის სამსახურში, დეკორატიული მცენარეების სანერგე მეურნეობებში, დახურული 

გრუნტისა და სასათბურე მეურნეობებში, სამშენებლო კომპანიაში,  ბოტანიკურ ბაღებში, კერძო 

სექტორში. 

 

6. პროგრამის მოცულობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის -  85 კრედიტი 

                                          არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის - 115 კრედიტი 

პროგრამის ხანგრძლივობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის -   50 სასწავლო კვირა 

                                          არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის -   76 სასწავლო კვირა 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2.  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3.  მეწარმეობა 2 2 

4.  უცხოური (ინგლისური) ენა 4 

სულ 12 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
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1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მებაღეობა 2 

2.  მცენარეთა სისტემატიკა 2 

3.  დეკორატიული მცენარეები  10 

4.  ბაღში ჩასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებები 2 

5.  დეკორატიულ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების იდენტიფიცირება 2 

6.  ნიადაგების იდენტიფიცირება 1 

7.  საქართველოს ფლორა 2 

8.  გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ 23  

კონცენტრაცია „მებაღეობის“ მოდულები 

1.  ნიადაგი და მისი მომზადება   5 

2.  ბაღის  მოვლა 7 

3.  დეკორატიულ მცენარეთა გამრავლება 6 

4.  მცენარეთა სხვლა-ფორმირება 6 

5.  მცენარეთა დაცვა 3 

6.  გაზონის მოწყობა  და მოვლა 3 

7.  ბაღის  საინჟინრო ელემენტების მოწყობა 7 

8.  ბაღის მხატვრული  ელემენტების  მოწყობა 7 

9.  პრაქტიკული პროექტი მებაღეობაში - კონკრეტული 

ტერიტორიისთვის პროექტის მიხედვით ბაღის მოწყობა 

6 

სულ 50 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. ნიადაგის დამუშავება 

2. მცენარეების დარგვა და მოვლა ღია და დახურულ გრუნტში 

3. დეკორატიული მცენარეების გენერაციული, ვეგეტატიური და ქსენოვეგეტატიური გზით 

გამრავლება 

4. დეკორატიული ხეების, ხეხილის, დეკორატიული ბუჩქების, კენკროვანი ბუჩქების, ხვიარა 

მცენარეების, ვარდების სხვლა-ფორმირება; 

5. გაზონის,  სარწყავი სისტემის, წყლის სარკეების, ბილიკის, კიბისა და მოედნის მოწყობა 

6. ბაღის სხვადასხვა მხატვრული ელემენტით (ყვავილნარი, ალპინარიუმი, როკარიუმი) მოწყობა 

 

8.სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 



ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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9. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული 

მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის პრეროგატივას. 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

 

 

 



ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

ბაღის დიზაინი 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე - ბაღის 

დიზაინი / Garden design 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია მებაღეობაში / Secondary Vocational Qualification in Horticulture 

 

3. მიზანი  

პროგრამის  მიზანია მებაღეობის სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   

 

4. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:  ქალაქის გამწვანებისა და 

კეთილმოწყობის სამსახურში, დეკორატიული მცენარეების სანერგე მეურნეობებში, დახურული 

გრუნტისა და სასათბურე მეურნეობებში, სამშენებლო კომპანიაში,  დიზაინერული პროფილის 

ოფისებსა და ბოტანიკურ ბაღებში, კერძო სექტორში. 

 

6. სტრუქტურა და მოდულები  

• პროგრამის მოცულობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის -  85 კრ. 

                                         არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის - 115კრ. 

• პროგრამის ხანგრძლივობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის - 50 სასწავლო 

კვირა 

                                          არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის -   76 სასწავლო კვირა 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

5.  ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

6.  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

7.  მეწარმეობა 2 2 

8.  უცხოური (ინგლისური) ენა 4 

სულ 12 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

9.  გაცნობითი პრაქტიკა - მებაღეობა 2 

10.  მცენარეთა სისტემატიკა 2 

11.  დეკორატიული მცენარეები  10 

12.  ბაღში ჩასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებები 2 



ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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13.  დეკორატიულ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების იდენტიფიცირება 2 

14.  ნიადაგების იდენტიფიცირება 1 

15.  საქართველოს ფლორა 2 

16.  გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ 23  

კონცენტრაცია „ბაღის დიზაინის“ მოდულები 

10.  აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (მებაღეობაში) 4 

11.  ხაზვა  2 

12.  საბაღე-საპარკო ხელოვნების ისტორია 3 

13.  წინასაპროექტო სამუშაოების  ჩატარება 3 

14.  ბაღის საინჟინრო ელემენტების დაგეგმარება 7 

15.  ბაღის მხატვრული ელემენტების დაგეგმარება 7 

16.  ბაღის პროექტის შედგენა   8 

17.  კომპიუტერული საინჟინრო  გრაფიკა ArchiCAD  5 

18.  რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება (მებაღეობაში) 5 

19.  პრაქტიკული პროექტი ბაღის დიზაინერისთვის - კონკრეტული 

ტერიტორიისთვის ბაღის დიზაინის პროექტის შედგენა 
6 

სულ 50 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

1.  განსაზღვროს ბაღში ჩასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებები; 

2.  მოახდინოს  ნიადაგისა და მცენარეების  იდენტიფიცირება; 

3.  დაადგინოს დეკორატიულ მცენარეთა მავნე ორგანიზმების სახეები; 

4.  შეასრულოს წინასაპროექტო სამუშაოები; 

5.  დაგეგმოს ბაღის საინჟინრო და  მხატვრული  ელემენტები; 

6.  კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით შექმნას ბაღის პროექტი; 

8.სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

 

 

9. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული 

მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის პრეროგატივას. 



ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

  



ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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ა(ა)იპ საქართველოს  საპატრიარქოს  დეკორატიული  მებაღეობის  საზოგადოებრივი  

კოლეჯი 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს  დეკორატიული მებაღეობის  საზოგადოებრივი 

კოლეჯი  

 

მისამართი: თბილისი,  ქვემო  ელია,  წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის კომპლექსი 

საფოსტო ინდექსი: 0103, საქართველო 

საკონტაქტო ინფორმაცია: (995 32) 74-55-02 

www.dmsk.ge 

E-mail: dmsk.college@gmail.com 

 

http://www.dmsk.ge/

