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საფრენი აპარატებისა და ძრავების მომსახურების ავიატექნიკოსი 041654 
პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

 
მეოთხე 

 
მეხუთე 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

 

საფრენი აპარატებისა და ძრავების მომსახურების მეოთხე საფეხურის 

ავიატექნიკოსი 

საფრენი აპარატებისა და ძრავების მომსახურების მეხუთე საფეხურის 

ავიატექნიკოსი 

მიზნები უნივერსიტეტის  მისიის   შესაბამისად  პროფესიული 

საგამანათლებლო პროგრამა  „საფრენი აპარატებისა და ძრავების 

ტექნიკური  მომსახურება“      (IV  საფეხური)  ორიენტირებულია 

საჰაერო  ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკური 

მომსახურების  სფეროში  ავიატექნიკოსების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით პროფესიული სწავლების მიზანია: 

    კურსდამთავრებულს     მისცეს   ზოგადი     ცოდნა    საფრენი 

აპარატების, ძრავების და სისტემების     ტექნიკური 

ექსპლუატაციის მიმართულებით, რის საფუძველზეც უნდა 

დაეუფლოს  საავიაციო  ტექნიკის ტექნიკური  მომსახურების 

პრაქტიკულ საქმიანობას; 

    მოამზადოს      თანამედროვე   ტექნოლოგიების      სწრაფად 

ცვლად  გარემოში    ორიენტაციის უნარის  მქონე  საავიაციო 

ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტი; 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საფრენი აპარატებისა და 

ძრავების ტექნიკური მომსახურების“          პროფესიული 

საგამანათლებლო პროგრამა  (V საფეხური) ორიენტირებულია 

საჰაერო  ხომალდების და საავიაციო ძრავების ტექნიკური 

მომსახურების  სფეროში  ავიატექნიკოსების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით პროფესიული სწავლების მიზანია: 

    კურსდამთავრებულს            მისცეს           სპეციალიზირებული 

თეორიული  და პრაქტიკული   ცოდნა საფრენი აპარატების, 

ძრავების და სისტემების    ტექნიკური მომსახურების 

მიმართულებით, კერძოდ,  შეასწავლოს   საჰაერო 

ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების სისტემების ტექნიკური 

მომსახურება,  დიაგნოსტიკის მეთოდები და  რემონტის 

სახეობები   და დაეუფლოს  საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურების პრაქტიკულ საქმიანობას; 
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  შრომის    ბაზრის   მოთხოვნების   ადეკვატური,    შესაბამისი 

კვალიფიკაციის კონკურენტუნარიანი        სპეციალისტის 

მომზადება,  რომელსაც  მიეცემა იმ სპეციალობით  მუშაობის 

შესაძლებლობა,  სადაც საჭიროა საფრენი   აპარატებისა და 

ძრავების მომსახურების ავიატექნიკოსის  მეოთხე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

 მოამზადოს     თანამედროვე     ტექნოლოგიების         ცვლად 

გარემოში ორიენტირებული, სათანადო კომპეტენციის მქონე 

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების  სპეციალისტი; 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური,  კვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი  საავიაციო  სპეციალისტის მომზადება, 

რომელსაც  მიეცემა იმ სპეციალობით მუშაობის 

შესაძლებლობა,  სადაც საჭიროა   საფრენი   აპარატებისა და 

ძრავების მომსახურების  ავიატექნიკოსის მეხუთე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია. 

შედეგები კურსდამთავრებულს აქვს: 

 საჰაერო  ხომალდების, ძრავების და  სისტემების  ტექნიკურ 

მომსახურებასთან   დაკავშირებულ   ფაქტობრივ 

გარემოებებსა და ზოგად თეორიულ ცოდნაზე დამყარებული 

უნარ-ჩვევები საკითხების გადასაჭრელად; 

 საავიაციო  ტექნიკის ოპერატიული  ტექნიკური  მომსახურების 

წესების ცოდნა; 

 საფრენი  აპარატების, ძრავების სტრუქტურული  აგებულება 

და სისტემების ზოგადი ცოდნა; 

 ძირითადი     საკონსტრუქციო     მასალების     დანიშნულების 

მიხედვით  შერჩევის და მათი საექსპლუატაციო  თვისებების 

ცოდნა; 

 საწვავ-საპოხი       მასალების      დანიშნულების,       სახეების, 

საექსპლუატაციო თვისებების ცოდნა; 

 საზეინკლო-სამონტაჟო           ინსტრუმენტების       სახეების, 

დანიშნულების გამოყენების წესების ცოდა; 

 საავიაციო      ტექნიკის    მომსახურებისას      უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის და ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების 

ძირითადი მოთხოვნების ცოდნა. 
 

კურსდამთავრებული  აცნობიერებს: 

 საფრენი აპარატების, ძრავების და სისტემების ოპერატიული 

ტექნიკური      მომსახურებისას      წამოჭრილი      საკითხების 

სტუდენტმა იცის: 

 საავიაციო  კანონმდებლების  მიერ  გამოშვებული   ბრძანებები, 

მითითებები და სხვა ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ  საავიაციო  ტექნიკის საიმედო  მუშაობას  და 

ფრენების უსაფრთხოებას. 

 თვითმფრინავების, შვეულმფრენებისა და საავიაციო  ძრავების 

ტექნიკური მომსახურებისადმი წაყენებული ტექნიკური 

მოთხოვნები. 

    საფრენი      აპარატების     აეროდინამიკა     და     კონსტრუქცია, 

საავიაციო ძრავების თეორია და კონსტრუქცია, საფრენი 

აპარატების ტექნიკური  ექსპლუატაცია, დიაგნოსტიკა და 

ობიექტური კონტროლის საშუალებები. 

 სისტემების   დამახასიათებელი     გაუმართაობები     და    მათი 

აღმოფხვრის მეთოდები. 

 საავიაციო ტექნიკის მომსახურების ტექნიკური დოკუმენტაცია და 

მათი წარმოების წესი. 

 ავიასაწარმოს  საქმიანობის მეტროლოგიური  უზრუნველყოფის 

საკითხები. 

    საავიაციო        ტექნიკის      ექსპლუატაციის        თავისებურებანი 

სხვადასხვა კლიმატურ და სეზონურ პირობებში. 

 საავიაციო   მასალების  თვისებები, მახასიათებლები  და  მათი 

დამუშავების მეთოდები. 

    ავიასაინჟინრო         სამსახურის         შრომის         ნაყოფიერების 



 საინფორმაციო      და      საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

 დამოუკიდებლად        ათვისება         და პროფესიასთან 

 

გადაწყვეტისათვის არსებულ შესაძლებლობებს. 
 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 საავიაციო             ტექნიკის            ოპერატიულ            ტექნიკურ 

მომსახურებასთან დაკავშირებული კონკრეტული სახის 

ელემენტარული ტექნოლოგიური ოპერაციების და 

სამუშაოების შესრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 

უფლებამოსილი პირის ზედამხედველობის ქვეშ; 

    მოახდინოს ძალური დანადგარების, საჰაერო  ხომალდების 

სისტემების და  აგრეგატების დეფექტაცია და შეცვლა თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში,   უფლებამოსილი  პირის 

ზედამხედველობის ქვეშ; 

 სამუშაოს    შესრულების   პროცესში    გამოიყენოს    სანდო 

ინფორმაციის  წყაროები  სპეციფიკური  ამოცანის 

დასაძლევად და შესასრულებელი სამუშაოების 

გაუმჯობესების მიზნით მოახდინოს მიღებული შედეგების 

შეფასება; 

 უზრუნველყოს  უსაფრთხოების  ნორმების დაცვა საავიაციო 

ტექნიკის მომსახურების დროს. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 შეუძლია  განსხვავებულ  საწარმოო  სიტუაციებში  წამოჭრილი 

პრობლემების ანალიზი, შესაბამისი მიდგომის შემუშავება, 

ალტერნატიული წინადადების განხილვა. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 ზეპირი  და  წერილობითი  კომუნიკაცია  საავიაციო ტექნიკის 

ოპერატიული ტექნიკური მომსახურების საკითხებზე; 
 
 
 

დაკავშირებული ინგლისურ  ენაზე  მიღებული  ინფორმაციის 

დამუშავება. 
 

ავიატექნიკოსს აქვს: 

მაჩვენებლები მათი ამაღლების გზები. 

 საჰაერო   ხომალდების,  საავიაციო  ძრავებისა  და  ფუნქციური 

სისტემების ძირითადი  აგრეგატების, ნაკვეთურების, კვანძების 

და დეტალების დანიშნულება და მათი ტექნიკური მომსახურების 

და რემონტის ზოგადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები; 

    საავიაციო        ხელსაწყოების       დანიშნულება,        მოქმედების 

პრინციპები და გამოყენების წესები; 

 საავიაციო      ტექნიკის    მომსახურებისას      შრომის      დაცვის, 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და ხანძარსაწინააღმდეგო 

ნორმების დაცვის წესები. 

აცნობიერებს: 

 საავიაციო             ტექნიკის            ტექნიკური            მომსახურების 

სახელმძღვანელო   დოკუმენტაციაში განსაზღვრული 

მოთხოვნების დაცვის აუცილებლობას; 

    საავიაციო  ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პროცესში მეხუთე 

საფეხურის ავიატექნიკოსის პროფესიული საქმიანობის მიმართ 

პასუხისმგებლობასა და შესაძლებლობებს. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 შეასრულოს   ავიატექნიკის   ტექნიკური   მომსახურების   ყველა 

სახეობა. 

    გაანალიზოს  ძალური  დანადგარების,  საჰაერო   ხომალდების 

სისტემების და      აგრეგატების  მუშაობა,  მოახდინოს  მათი 

დეფექტაცია და შეცვლა, აღმოაჩინოს გაუმართაობები და 

გამოიყენოს მათი თავიდან აცილების ეფექტური საშუალებები. 

 მოამზადოს  საფრენი  აპარატი  ფრენისათვის  და  გამოიყენოს 

ტექნიკური  მომსახურების  მართვის ავტომატიზირებული 

სისტემა. 

    გამოიყენოს საკონტროლო-საზომი აპარატურა, ინსტრუმენტები 

და მექანიზაციის საშუალებები. 

 გააფორმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია შესრულებულ ტექნიკურ 

მომსახურებაზე.  დადგენილი  წესით  აწარმოოს   საფრენი 

აპარატის შენახვა და მიღება-ჩაბარება ტექნიკურ მომსახურებაზე.



 საჰაერო  ხომალდების, საავიაციო  ძრავების და სისტემების 

ტექნიკური მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

ათვისების მიზნით,  ნაწილობრივად  ცვალებად  ვითარებაში, 

შემდგომი განათლების მიღების დამოუკიდებლად 

განსაზღვრის უნარი საფრენი აპარატების და ძრავების 

მომსახურების ავიატექნიკოსის მეხუთე საფეხურზე. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 გაითავისოს საჰაერო  ხომალდების, საავიაციო ძრავების და 

სისტემების ტექნიკური  მომსახურების  დამახასიათებელი 

ღირებულებების  პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება  და 

ცვალებად სიტუაციებში იმოქმედოს  ადეკვატურად. 

 შეასრულოს      საწვავ-საპოხი      მასალების      სააეროდრომო 

კონტროლი. 

    უზრუნველყოს  შრომის  უსაფრთხოებისა  და  გარემოს   დაცვის 

ნორმები. 

 გამოიყენოს  შემეცნებითი  და  პრაქტიკული   უნარები   საჰაერო 

ხომალდების, ძრავების, სისტემების  ტექნიკური  მომსახურების, 

დაზიანებული დეტალების და კვანძების შეცვლის დროს 

სამომსახურო და სარემონტო დოკუმენტაციის    შესაბამისად 

უფლებამოსილი პირის ზედამხედველობით; 

 მოახდინოს   საავიაციო   ტექნიკის  დეფექტაცია,   აღმოაჩინოს 

გაუმართაობები და გამოიყენოს მათი თავიდან აცილების 

ეფექტური საშუალებები; 

    გააფორმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია შესრულებულ ტექნიკურ 

მომსახურებაზე დადგენილი წესით. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 შეუძლია   განსხვავებულ საწარმოო   სიტუაციებში   წამოჭრილი 

პრობლემების ანალიზი, საჭირო მიდგომის შემუშავება, 

ალტერნატიული  წინადადების განხილვა  და  დასაბუთებული 

დასკვნების გამოტანა. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

  დამოუკიდებლად     გამოიყენოს      ოპერატიულ       ტექნიკურ 

მომსახურებასთან დაკავშირებული ახალი საინფორმაციო 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; 

    იდეებისა და  პროფესიული  ინფორმაციის  თანმიმდევრულად 

გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის; 

 დარგში  არსებული  პრობლემების  გადაჭრის  გზების   შესახებ 

კომპეტენციის ფარგლებში,   დეტალური  წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება  და  წარდგენა  ქართულ  და  ინგლისურ 

ენებზე. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

    დამოუკიდებლად  განსაზღვროს საკუთარი  სწავლის შემდგომი



 

  გაგრძელების  საჭიროება ცვალებად ვითარებაში,  მათ შორის, 

ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამებზე „საჰაერო 

ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის“   მიმართულებით. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 შეაფასოს  თავისი  და სხვების დამოკიდებულება პროფესიული 

საქმიანობისათვის  დამახასიათებელ  ღირებულებებთან და  ეს 

გაუზიაროს სხვებს; 

  პროფესიული    ეთიკისა  და   მორალის    პრინციპების  დაცვა, 

სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე 

ზრუნვა. 

პროგრამის 

მოცულობა 

60 კრედიტი, მათ შორის 36 - კრედიტი სასწავლო კომპონენტებისა-თვის, 24 

- კრედიტი სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტებისათვის 

60 კრედიტი, მათ შორის 36 - კრედიტი სასწავლო კომპონენტებისთვის, 24 - 

კრედიტი სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტებისთვის 

საკონტაქტო 

პირი 

სიმონ ჟამურაშვილი: 595 65 99 77 

საგანმანათლებლო  პროგრამის სახელწოდება 

საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მომსახურების ავიატექნიკოსი  041655 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

მეოთხე მეხუთე 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების 

მომსახურების მეოთხე საფეხურის ავიატექნიკოსი 

საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების 

მომსახურების  მეხუთე საფეხურის ავიატექნიკოსი 

მიზნები პროგრამის  მიზანია მოამზადოს    საჰაერო  ხომალდების ავიონიკისა 

და   ელექტრული   სისტემების ტექნიკური   მომსახურების   მეოთხე 

საფეხურის ავიატექნიკოსი, რომელიც შეძლებს: 

    საფრენი      აპარატების     ავიონიკისა     და     ელექტრული 

სისტემების ტექნიკურ ექსპლუატაციას, 

    აპარატურისა და ბლოკების დემონტაჟსა და მონტაჟს, 

 ცალკეული     ფუნქციური     ელემენტებისა   და    სისტემების 

გამართვას, რეგულირებას, შემოწმებას, რემონტს; 

     მწყობრიდან     გამოსული      ელემენტების,     მექანიზმების, 

კვანძების დიაგნოსტიკას, აღდგენასა და გამოცდას; 

პროგრამის  მიზანია მოამზადოს საჰაერო  ხომალდების  ავიონიკისა 

და   ელექტრული   სისტემების ტექნიკური   მომსახურების   მეხუთე 

საფეხურის ავიატექნიკოსი, რომელიც შეძლებს: საჰაერო 

ხომალდების  ავიონიკისა  და  ელექტრული  სისტემების ტექნიკურ 

ექსპლუატაციის პროცესში კვანძებისა და ბლოკების დემონტაჟსა და 

მონტაჟს, ცალკეული კვანძების   რეგულირებას და რემონტს; 

საჰაერო  ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების 

ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრას 

კომპეტენციის ფარგლებში.   მოტივირებული  იქნება  თავის 

საქმიანობაში პროფესიული თვალსაზრისით წინსვლაზე. 



 

  განსხვავებულ        საწარმოო        სიტუაციაში        წამოჭრილი 

პრობლემების ანალიზს, შესაბამისი მიდგომისა და 

ალტერნატიული ვარიანტის შემუშავებას; 

    უცხო ენაზე პროფესიული ინფორმაციის დამუშავებას; 

 ავიონიკისა    და     ელექტრული     სისტემების   ტექნიკური 

მომსახურების რეგლამენტით 

გათვალისწინებული ნორმების დაცვას. 

 

შედეგები ავიატექნიკოსმა იცის: 

 საავიაციო     ტექნიკის    საფუძვლები;    ძირითადი      საოფისე 

პროგრამები;          ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის 

საფუძვლები; 

 საფრენი  აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული  სისტემების 

ცვლადი ბლოკების, გენერატორების, ელექტროძრავების, 

ელექტროფიცირებული   მოწყობილობების, 

ელექტროქსელების, საკომუტაციო აპარატურის ტექნიკური 

მომსახურების სახეები და მეთოდები; 

 ელექტრორადიო     გაზომვების     პრინციპი   და     მეთოდები, 

ავიონიკასა  და  ელექტრულ  სისტემებში გამოყენებული 

ელექტრორადიო მასალები და კომპონენტები, 

ელექტრორადიო  მოწყობილობების  მონტაჟისა  და 

დემონტაჟის ტექნოლოგია; 

   ავიასაწარმოს    სტრუქტურა,    დროითი   ნორმები   ტექნიკური 

ოპერაციების            შესრულებისას, უსაფრთხოების ზომები 

ელექტრორადიო მოწყობილობების და სისტემების ტექნიკური 

მომსახურებისას; 

  მუდმივი  და  ცვლადი  დენის გენერატორების,  ქიმიური  დენის 

წყაროების, ძაბვის გარდამქმნელების აგების და მუშაობის 

პრინციპი; 

  საფრენი     აპარატების    ავიონიკისა   და    ელექტრული 

სისტემების მომსახურების უსაფრთხოების  ზომები. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

ავიატექნიკოსმა იცის: 

 საფრენი           აპარატების           საავიაციო           ხელსაწყოების, 

რადიონავიგაციური, რადიოლოკაციური და რადიოკავშირის 

მოწყობილობების,      ელექტრომომარაგების წყაროების 

მოწყობილობა,  მუშაობის  პრინციპი, ფუნქციური  სქემები,  მათი 

განთავსება ბორტზე, ცვლადი   ბლოკებისა და კავშირის ხაზების 

დემონტაჟისა და მონტაჟის ტექნოლოგია; მარტივი 

უწესივრობებისა და მტყუნებების აღმოჩენისა და აღმოფხვრის 

მეთოდიკა; 

 შრომის          დაცვის,         უსაფთხოების          ტექნიკისა         და 

ხანძარსაწინააღმდეგო  დაცვის წესები,  გარემოს  დაცვის 

ძირითადი ღონისძიებები. 

ავიატექნიკოსი აცნობიერებს: 

 ავიონიკისა      და       ელექტრული       სისტემების     ტექნიკური 

მომსახურების კომპლექსურ  საკითხებს. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 შესწავლილი     საავიაციო     ტექნიკის   ოპერატიულ-ტექნიკური 

მომსახურების შესრულება; 

    სპეციალობის         მიხედვით       მტყუნებების,        უწესივრობების, 

ექსპლუატაციის  წესების დარღვევის  მიზეზების  ანალიზი,  მათი 

თავიდან აცილებისა და აღმოფხვრის  წინადადებების 

შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

 ავიონიკისა      და      ელექტროსისტემების      ბლოკებისა      და 

აგრეგატების ბორტზე მონტაჟი და დემონტაჟი, დეფექტაციის 

ჩატარება,     გამოვლენილი      უწესივრობების      ოპერატიულად 



 

  საჰარო  ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების 

ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ზოგადი სახის 

სამუშაოების შესრულება. 

 მოახდინოს     ავიონიკისა      და      ელექტრული      სისტემების 

დეფექტაცია და ცვლადი ბლოკების შეცვლა თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

    უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ნორმები. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 საწარმოო  სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების ანალიზი და 

ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნის გაკეთება. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე 

ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

დამოუკიდებლად ათვისება. 

    ინგლისურ ენაზე პროფესიული ინფორმაციის დამუშავება. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

შემდგომი განათლების მიღების მიმართულებების დამოუკიდებლად 

განსაზღვრა ნაწილობრივ ცვალებად ვითარებაში. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

საჰაერო  ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების 

ექსპლუატაციის პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებებისადმი პასუხისმგებლობითი დამოკიდებულება, 

მორალურ-ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების დაცვა. 

აღმოფხვრა   საკონტროლო-სამოწმებელი   აპარატურისა      და 

სამონტაჟო სქემების გამოყენებით. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 გამოკვეთილი  პრობლემების  ამოცნობა,  მათ  გადასაჭრელად 

სათანადო მონაცემების ანალიზი სტანდარტული  მეთოდების 

გამოყენებით, ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული  დასკვნის 

გამოტანა. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 ინფორმაციის  ხარისხიანად  და   თანმიმდევრულად   გადაცემა 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის; 

 თანამედროვე          საინფორმაციო          და          საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება; 

 ინგლისურ  ენაზე პროფესიასთან  დაკავშირებული ინფორმაციის 

გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

 საკუთარი  სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად  შეფასება  და 

შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენა. 
 

ავიატექნიკოსს შეუძლია: 

  საფრენი  აპარატების  ავიონიკისა და  ელექტრული  სისტემების 

ტექნიკური მომსახურების    პროფესიული საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელ ღირებულებებთან როგორც  თავისი,  ისე 

სხვათა დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება. 

პროგრამის 

მოცულობა 

60 კრედიტი, მათ შორის 36 - კრედიტი სასწავლო კომპონენტებისა-თვის, 24 

- კრედიტი სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტებისათვის 

60 კრედიტი, მათ შორის 36 - კრედიტი სასწავლო კომპონენტებისთვის, 24 - 

კრედიტი სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტებისთვის 

საკონტაქტო 

პირი 

რობერტ ებრალიძე  277-31-47; 245-80-46 

საგანმანათლებლო  პროგრამის სახელწოდება 

პილოტი 041651 



 

პროფესიული 

განათლების 

საფეხური 

 
მესამე 

 
მეოთხე 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 

 

მესამე საფეხურის პილოტის პროფესიული კვალიფიკაცია 
მეოთხე საფეხურის პილოტის (კომერციული პილოტი) პროფესიული 

კვალიფიკაცია. 

მიზნები პროგრამა შედგენილია ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის პირველი 

დანართის, EASA-ს  სამოქალაქო  ავიაციის ეკიპაჟის წევრების 

მიმართ დადგენილი  მოთხოვნებისა (ევროპის  პარლამენტისა  და 

საბჭოს #216/2008 რეგულიაცია, 2008.02.20. და COMMISSION 

REGULATION (EU) No 1178/2011, 2011.11.03, EASA Part-FCL Annex 

to ED Decision 2011/016/R) და „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების 

წესების“ (საქართველოს  სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის  სააგენტოს 

დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) შესაბამისად 

და ორიენტირებულია, საჰაერო  ტრანსპორტის ექსპლუატაციის 

სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით სწავლების უმთავრესი მიზანია 

მოამზადოს მესამე    საფეხურის    პილოტი, რომელსაც     აქვს 

სფეროსათვის დამახასიათებელი  ძირითადი ამოცანების, 

პრინციპების, პროცესებისა  და  კონცეფციების ზოგადი  ცოდნა, 

აცნობიერებს ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 

შეუძლია შეაფასოს  დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 

მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, 

განსხვავებულ სიტუაციებში წარმოქმნილი პრობლემების 

გადასაჭრელად  ინფორმაციის ცნობილი  წყაროების  გამოყენებით 

გააკეთოს მათი შეფასება და ანალიზი. ვიზუალური ფრენის წესების 

ფარგლებში შეუძლია განახორციელოს საჰაერო ხომალდის 

უსაფრთხო საფრენოსნო  ექსპლუატაცია მარტივ მეტეოროლოგიურ 

პირობებში. 

პროგრამა შედგენილია ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის პირველი 

დანართის, EASA-ს სამოქალაქო ავიაციის ეკიპაჟის წევრების მიმართ 

დადგენილი   მოთხოვნებისა  (ევროპის  პარლამენტისა   და  საბჭოს 

#216/2008 რეგულიაცია,  2008.02.20. და COMMISSION REGULATION 

(EU) No 1178/2011, 2011.11.03, EASA Part-FCL Annex to ED Decision 

2011/016/R) და „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ 

(საქართველოს   სსიპ –  სამოქალაქო  ავიაციის სააგენტოს 

დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) შესაბამისად 

და ორიენტირებულია, საჰაერო  ტრანსპორტის ექსპლუატაციის 

სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით სწავლების უმთავრესი მიზანია 

მოამზადოს კომერციული    პილოტი, რომელსაც აქვს სფეროს 

ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე 

დამყარებული ცოდნა, აცნობიერებს პრობლემების გადაჭრის 

შესაძლებლობებს.  შეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების 

პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს 

სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების დასაძლევად. 

შეუძლია სპეციფიკური პრობლემების გადასაწყვეტად შესაბამისი 

მიდგომის შემუშავება, ალტერნატიული შესაძლებლობების განხილვა 

და როგორც  მიღებული ასევე მოსალოდნელი  შედეგების ანალიზი. 

გააჩნია, კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზოგადი 

ცოდნა. საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო-ტექნიკური 

მახასიათებლების ფარგლებში  შეუძლია განახორციელოს საჰაერო 

ხომალდის საავიაციო ძრავების, ფუნქციური სისტემების, 

რადიოელექრონული და საპილოტაჟო–სანავიგაციო 

მოწყობილობების უსაფრთხო საფრენოსნო  ექსპლუატაცია რთულ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში. 



შედეგები                   პილოტმა იცის: 

 აეროდინამიკის საფუძვლები; 

 საავიაციო კანონმდებლობა; 

 საჰაერო  ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების კონსტრუქცია და 

მათი საფრენოსნო  ექსპლუატაცია; 

 მარტივ  მეტეოროლოგიურ  პირობებში   საჰაერო   ხომალდების 

რადიოელექტრონული და საპილოტაჟო-სანავიგაციო 

სისტემებისა და  ხელსაწყოების  მუშაობის  პრინციპები,  სამუშაო 

დიაპაზონები, შესაძლო ცდომილებები და საფრენოსნო 

ექსპლუატაცია  როგორც   სტანდარტულ  ასევე 

გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ სიტუაციებში; 

 საჰაერო ნავიგაციის თეორიული საფუძვლები; 

 საჰაერო სივრცის სტრუქტურა. 
 

პილოტს შეუძლია: 

 ერთძრავიანი   საჰაერო   ხომალდების  პილოტირების  ტექნიკის 

ათვისება; 

 საჰაერო     სივრცის   მეტეოროლოგიური    შეფასება    როგორც 

აეროდრომის რაიონში ასევე შესასრულებელი ფრენის მთელ 

მარშრუტზე; 

 საჰაერო  ხომალდის, საავიაციო ძრავას,  ფუნქციური სისტემების, 

რადიოელექრონული და საპილოტაჟო–სანავიგაციო 

მოწყობილობების უსაფრთხო საფრენოსნო  ექსპლუატაცია 

მარტივ მეტეოროლოგიურ პირობებში; 

 ფრენის    უსაფრთხოების   უზრუნველყოფა        შესასრულებელი 

მარშრუტის ყველა ეტაპზე. 

 შექმნილი  სიტუაციიდან  გამომდინარე  მიიღოს გადაწყვეტილება 

დაგეგმილი      ფრენის      გადადების,     მარშრუტის     შეცვლის, 

დასაფრენად   შემოსვლის   ეტაპზე   მეორე   წრეზე   წასვლის   ან 

პილოტმა იცის: 

 საჰაერო ხომალდების პრაქტიკული აეროდინამიკა; 

 რთულ მეტეოროლოგიურ პირობებში საჰაერო ხომალდების 

რადიოელექტრონული და საპილოტაჟო-სანავიგაციო სისტემებისა 

და ხელსაწყოების შესაძლო ცდომილებები და საფრენოსნო 

ექსპლუატაცია როგორც  სტანდარტულ ასევე გაუთვალისწინებელ 

და განსაკუთრებულ სიტუაციებში; 

 საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემების კონსტრუქცია, 

მუშაობის პრინციპი, შესაძლო მტყუნების მოსალოდნელი შედეგები 

და საფრენოსნო  ექსპლუატაცია; 

 ფაქტიური ამინდისა და პროგნოზის ანალიზი საერთაშორისო 

ფრენებისათვის; 

 საჰაერო ნავიგაციის თეორია და ნავიგაციური ამოცანების 

გადაჭრის ხერხები; 

 საჰაერო მოძრაობის მართვის თეორია. 
 

პილოტს შეუძლია: 
 სხვადასხვა ტიპის საჰაერო ხომალდების პილოტირება; 

 საერთაშორისო         აერონავიგაციის        მაღალ         ეშელონებზე 

შესასრულებელი  ფრენის  მარშრუტის მეტეოროლოგიური 

შეფასება; 

 ფრენის უსაფრთხოების  უზრუნველყოფა  ყველა  ეტაპზე, როგორც 

სტანდარტულ, ასევე განსაკუთრებულ და ავარიულ სიტუაციებში; 

 რთულ   მეტეოროლოგიურ    პირობებში,   საჰაერო    ხომალდის, 

საავიაციო  ძრავას,  ფუნქციური  სისტემების,  რადიოელექრონული 

და საპილოტაჟო–სანავიგაციო მოწყობილობების უსაფრთხო 

საფრენოსნო  ექსპლუატაცია; 

 ავარიული  დაფრენის  შემთხვევაში განახორციელოს   საავარიო- 

სამაშველო ღონისძიებები. 
 

პილოტს შეუძლია: 

 მეტეოროლოგიური      პირობებისა     და     საჰაერო      ხომალდის 

საფრენოსნო      მახასიათებლების    შეუსაბამობის      ან/და     სხვა 

აუცილებლობის   შემთხვევაში  დასაფრენად   შემოსვლის   ეტაპზე



 

 სათადარიგო აეროდრომზე დაფრენის შესახებ. 
 

 

პილოტს შეუძლია: 

 პროფესიასთან      დაკავშირებულ      საკითხებზე      თავისუფალი 

კომუნიკაცია პროფესიულ და არაპროფესიულ საზოგადოებაში 

სახელმწიფო და უცხოურ ენებზე; 

 საჰაერო   რადიოკავშირის  წარმოება   ქართულ  და  ინგლისურ 

ენებზე; 

 თანამედროვე  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების 

გამოყენება, საფრენოსნო  ექსპლუატაციის სფეროში 

 

პილოტს შეუძლია: 

 შეაფასოს  საკუთარი პროფესიული განვითარების პერსპექტივები 

და პასუხისმგებლობა აიღოს შემდგომ სწავლაზე. 
 

პილოტს 
 

 გათავისებული  აქვს  საჰაერო   ხომალდების  საფრენოსნო 

ექსპლუატაციასთან  დაკავშირებული პასუხისმგებლობა. 

არასტანდარტულ სიტუაციაში არის დაკვირვებული, 

გაწონასწორებული, მოქმედებს ინსტრუქციის თანახმად და 

შეუძლია გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღება. 

დროულად მიიღოს მეორე წრეზე წასვლის გადაწყვეტილება; 
 

 განიხილოს   და   გააკეთოს    დასკვნები  საჰაერო    ხომალდების 

საფრენოსნო  ექსპლუატაციის სფერში შექმნილი პრობლემების 

შესახებ. 
 

პილოტს შეუძლია: 
 საერთაშორისო         აერონავიგაციის        პირობებში         საჰაერო 

რადიოკავშირის წარმოება ინგლისურ ენაზე; 

 კოლეგებთან   და  მომხმარებლებთან   ზეპირი  და  წერილობითი 

კომუნიკაცია საფრენოსნო  ექსპლუატაციის საკითხებზე როგორც 

სახელმწიფო, ასევე ინგლისურ ენებზე; 

 თანამედროვე    საინფორმაციო-საკომუნიკაციო    ტექნოლოგიების 

გამოყენება, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის პრაქტიკული 

გამოყენება  საჰაერო   ხომალდების საფრენოსნო   ექსპლუატაციის 

თავისებურებების გათვალისწინებით; 

 გუნდური მუშაობა და კომუნიკაცია ეკიპაჟის სხვა წევრებთან. 
 

პილოტს შეუძლია: 
 სპეციალისტს      შეუძლია      სწავლა      გააგრძელოს      პილოტის 

მომზადების მეხუთე საფეხურზე; 

 შუძლია   არსებული  ცოდნისა  და   გამოცდილების  საფუძველზე 

დამოუკიდებლად  შეაფასოს  შემდგომი სწავლისა თუ  საქმიანობის 

პერსპექტივები და განსაზღვროს სწავლის მიმართულებები. 
 

პილოტს: 

 გათავისებული      აქვს     საჰაერო      ხომალდების     საფრენოსნო 

ექსპლუატაციასთან  დაკავშირებული პასუხისმგებლობა. 

არასტანდარტულ სიტუაციაში არის დაკვირვებული, 

გაწონასწორებული, მოქმედებს ინსტრუქციის თანახმად და 

შეუძლია გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღება. 

პროგრამის 

მოცულობა 

50    კრედიტი,    მათ    შორის    20    კრედიტი    საფრენოსნო     პრაქტიკის 

კომპონენტისთვის 

70    კრედიტი,     მათ    შორის    40    კრედიტი     საფრენოსნო     პრაქტიკის 

კომპონენტისთვის 

საკონტაქტო 

პირი 

გიორგი ინასარიძე 595 74 20 40, 277 25 16, gioinasaridze@yahoo.com 

mailto:gioinasaridze@yahoo.com


 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. მის მიერ გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს: 

ა) შუალედურ შეფასებას - 60 ქულა (ერთი შუალედური შემოწმება და მიმდინარე შეფასება ან ორი შუალედური შემოწმება); 

ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას - 40 ქულა. 

სტუდენტთა შეფასების სქემა, პერიოდულობა და კრიტერიუმები მოცემულია თითოეულ სილაბუსში. 

სტუდენტის მიერ სასწავლო  კურსით გათვალისწინებული კრედიტის ათვისებას ადასტურებს სილაბუსით დაგეგმილი  სამუშაოების შესრულებაში 

მიღებული დადებითი შეფასება. 


