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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები  
 

საბაკალავრო პროგრამა, „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია 

(პილოტი)“, შედგენილია ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის პირველი დანართის (Annex 1), 

EASA-ს სამოქალაქო ავიაციის ეკიპაჟის წევრების მიმართ დადგენილი მოთხოვნებისა 

(ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს #2018/1139 რეგულაცია, 04.07.2018. და 

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

„ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ (საქართველოს სსიპ – სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) 

შესაბამისად და ორიენტირებულია, კვალიფიციური პილოტის მომზადებაზე.  
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აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

1. საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პროცესებისა და სისტემების შესწავლა;  

2. საავიაციო სფეროს ფართო ცოდნის შეძენა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს დაეუფლოს საჰაერო 

ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს;  

3. საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების, მოვლენათა კომპლექსური 

ხედვის ჩამოყალიბება და პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;  

4. შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი პილოტის მომზადება,  

რომლებსაც განუვითარდებათ ფრენის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობის მაღალი დონე და მიეცემათ იმ 

თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ბაკალავრის ხარისხი საჰაერო ხომალდის 

საფრენოსნო ექსპლუატაციაში 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აღწერს საჰაერო ხომალდისა და სანავიგაციო კომპლექსების აგებულებას, მისი ფუნქციური სისტემების მუშაობის 

პრინციპებს, სამუშაო დიაპაზონს, შესაძლო ცდომილებებს და მათ მოსალოდნელი შედეგებს;  

- იცის საავიაციო მეტეოროლოგიის ძირითადი საფუძვლები, სანავიგაციო რუკები, ფაქტიური ამინდისა და პროგნოზის 

საკითხების კომპლექსურად შეფასება;  

- აცნობიერებს პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, 

ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნორმების დაცვის გათვალისწინებით.პასუხისმგებლობას თავისი 

პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების პროცესში, ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ნორმების  დაცვის გათვალისწინებით. 

უნარები 

 

 

ბაკალავრს ხომალდის მეთაურის მეთვალყურეობის ქვეშ შეუძლია: 

- მეთაურის ან მეორე პილოტის რანგში შეუძლია საჰაერო ხომალდის მასის, ბალანსის, საექსპლუატაციო 

პროცედურებისა და საფრენოსნო მახასიათებლების გამოთვლით და აერონავიგაციური გარემოს გათვალისწინებით 

უსაფრთხო ფრენების შესრულება; 

- საჰაერო ხომალდის, საავიაციო ძრავების, ფუნქციური სისტემების, რადიოელექტრონული და საპილოტაჟო-

სანავიგაციო კომპლექსების შეფასება და მათი უსაფრთხო საფრენოსნო ექსპლუატაცია;  

- ფრენის დროს შექმნილი, როგორც სტანდარტული, ასევე განსაკუთრებული სიტუაციების შეფასება და სწრაფი,  
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გონივრული და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.  

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

- ბაკალავრს საფრენოსნო გარემოს ანალიზის საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და 

ფრენის ნებისმიერ ეტაპზე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს ფრენის 

უსაფრთხოდ შესრულებას კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში;  

- ბაკალავრი ფლობს ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარანტის თვისებებს საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისა და 

ბორტზე მყოფ მგზავრთა მიმართ. 

 

 

დასაქმების სფეროები  

 

დასაქმების სფერო მოიცავს სამოქალაქო და სახელმწიფო ავიაციის ისეთ სტრუქტურებს, როგორიცაა: ავიაკომპანიები, თავდაცვის სამინისტროს საავიაციო 

სამხედრო ნაწილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური საავიაციო ქვედანაყოფი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო და სხვა საავიაციო საწარმოები. 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს ისეთ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება საჰაერო ხომალდების მართვის 

ბაკალავრის კვალიფიკაცია. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები  
 

საბაკალავრო პროგრამა, „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია 

(პილოტი)“, შედგენილია ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის პირველი დანართის (Annex 1), 

EASA-ს სამოქალაქო ავიაციის ეკიპაჟის წევრების მიმართ დადგენილი მოთხოვნებისა 

(ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს #2018/1139 რეგულაცია, 04.07.2018. და 

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

„ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ (საქართველოს სსიპ – სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს ბრძანება №150) 

შესაბამისად და ორიენტირებულია, კვალიფიციური პილოტის მომზადებაზე.  

 

აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

1. საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პროცესებისა და სისტემების შესწავლა;  

2. საავიაციო სფეროს ფართო ცოდნის შეძენა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს დაეუფლოს საჰაერო 

ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს;  

3. საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების, მოვლენათა კომპლექსური 
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ხედვის ჩამოყალიბება და პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;  

4. შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური, კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი პილოტის მომზადება,  

რომლებსაც განუვითარდებათ ფრენის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობის მაღალი დონე და მიეცემათ იმ 

თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ბაკალავრის ხარისხი საჰაერო ხომალდის 

საფრენოსნო ექსპლუატაციაში 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აღწერს საჰაერო ხომალდისა და სანავიგაციო კომპლექსების აგებულებას, მისი ფუნქციური სისტემების მუშაობის 

პრინციპებს, სამუშაო დიაპაზონს, შესაძლო ცდომილებებს და მათ მოსალოდნელი შედეგებს;  

- იცის საავიაციო მეტეოროლოგიის ძირითადი საფუძვლები, სანავიგაციო რუკები, ფაქტიური ამინდისა და პროგნოზის 

საკითხების კომპლექსურად შეფასება;  

- აცნობიერებს პასუხისმგებლობას თავისი პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში, 

ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნორმების დაცვის გათვალისწინებით.პასუხისმგებლობას თავისი 

პროფესიული და სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების პროცესში, ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ნორმების  დაცვის გათვალისწინებით. 

უნარები 

 

 

ბაკალავრს ხომალდის მეთაურის მეთვალყურეობის ქვეშ შეუძლია: 

- მეთაურის ან მეორე პილოტის რანგში შეუძლია საჰაერო ხომალდის მასის, ბალანსის, საექსპლუატაციო 

პროცედურებისა და საფრენოსნო მახასიათებლების გამოთვლით და აერონავიგაციური გარემოს გათვალისწინებით 

უსაფრთხო ფრენების შესრულება; 

- საჰაერო ხომალდის, საავიაციო ძრავების, ფუნქციური სისტემების, რადიოელექტრონული და საპილოტაჟო-

სანავიგაციო კომპლექსების შეფასება და მათი უსაფრთხო საფრენოსნო ექსპლუატაცია;  

- ფრენის დროს შექმნილი, როგორც სტანდარტული, ასევე განსაკუთრებული სიტუაციების შეფასება და სწრაფი,  

გონივრული და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.  

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

- ბაკალავრს საფრენოსნო გარემოს ანალიზის საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და 

ფრენის ნებისმიერ ეტაპზე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს ფრენის 

უსაფრთხოდ შესრულებას კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში;  
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- ბაკალავრი ფლობს ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარანტის თვისებებს საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისა და 

ბორტზე მყოფ მგზავრთა მიმართ. 

 

 

დასაქმების სფეროები  

 

დასაქმების სფერო მოიცავს სამოქალაქო და სახელმწიფო ავიაციის ისეთ სტრუქტურებს, როგორიცაა: ავიაკომპანიები, თავდაცვის სამინისტროს საავიაციო 

სამხედრო ნაწილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური საავიაციო ქვედანაყოფი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო და სხვა საავიაციო საწარმოები. 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს ისეთ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება საჰაერო ხომალდების მართვის 

ბაკალავრის კვალიფიკაცია. 

 


