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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

ექსპლუატაციის “ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. 

აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:   

• კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა საჰაერო ხომალდების საავიაციო ძრავების 

და ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;  

• შეძენილი თეორიული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დინამიკურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება;  
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• საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება,  პროცესების ობიექტური 

შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;  

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, 

რომლებსაც მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი.  

 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აღწერს საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემების დანიშნულებას და მათი შემადგენელი  

ნაწილების მუშაობის პრინციპებს.  

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების კონსტრუქციას და მუშაობის 

პრინციპებს;  

- ადგენს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის  

თავისებურებებს; (კონცენტრაცია EASA B2)  

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების დიაგნოსტიკისა და საიმედოობის  

ფორმებს და მეთოდებს; (კონცენტრაცია EASA B1) 

უნარები 

 

 

ბაკალავრი: 

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკურ დიაგნოსტიკას; 

(კონცენტრაცია EASA B1)  

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკურ  

დიაგნოსტიკას; (კონცენტრაცია EASA B2)  
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- ასრულებს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავების და ავიონიკის სხვადასხვა სახის (გეგმიური,  

გაფრენის წინა და მოფრენის შემდგომ) ტექნიკური მომსახურებას, დაზიანებული კვანძებისა და  

აგრეგატების შეცვლას საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის გამოყენებით. 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

ბაკალავრი: 

- ავლენს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცა: მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობის გრძნობა,  

სიზუსტე, ორგანიზებულობა და სამართლებრივი ნორმების დაცვა;  

- კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში, ტექნიკური მომსახურების პირობების ანალიზის 

საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და საჰაერო ხომალდის 

საფრენად მზადყოფნაზე გადაწყვეტილების მიღება, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

გათვალისწინებით.  

 

დასაქმების სფეროები:  

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში, 

ავიაკომპანიებში, სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (GCAA, ICAO, EASA), 

სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და საავიაციო საწარმოებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 
 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

“ საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურების სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე. აღნიშნული 

სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:   

• კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო ცოდნა საჰაერო ხომალდების საავიაციო ძრავების 

და ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური 

მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტებს;  

• შეძენილი თეორიული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დინამიკურ და სწრაფად 

ცვლად გარემოში ორიენტირება;  

• საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება,  პროცესების ობიექტური 

შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება;  
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• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, 

რომლებსაც მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა საავიაციო ინჟინერიის ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი.  

 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აღწერს საჰაერო ხომალდების ფუნქციური სისტემების დანიშნულებას და მათი შემადგენელი  

ნაწილების მუშაობის პრინციპებს.  

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების კონსტრუქციას და მუშაობის 

პრინციპებს;  

- ადგენს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის  

თავისებურებებს; (კონცენტრაცია EASA B2)  

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების დიაგნოსტიკისა და საიმედოობის  

ფორმებს და მეთოდებს; (კონცენტრაცია EASA B1) 

უნარები 

 

 

ბაკალავრი: 

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდებისა და საავიაციო ძრავების ტექნიკურ დიაგნოსტიკას; 

(კონცენტრაცია EASA B1)  

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკურ  

დიაგნოსტიკას; (კონცენტრაცია EASA B2)  

- ასრულებს საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავების და ავიონიკის სხვადასხვა სახის (გეგმიური,  

გაფრენის წინა და მოფრენის შემდგომ) ტექნიკური მომსახურებას, დაზიანებული კვანძებისა და  

აგრეგატების შეცვლას საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის გამოყენებით. 
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ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

ბაკალავრი: 

- ავლენს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცა: მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობის გრძნობა,  

სიზუსტე, ორგანიზებულობა და სამართლებრივი ნორმების დაცვა;  

- კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში, ტექნიკური მომსახურების პირობების ანალიზის 

საფუძველზე შეუძლია მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და საჰაერო ხომალდის 

საფრენად მზადყოფნაზე გადაწყვეტილების მიღება, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

გათვალისწინებით.  

 

დასაქმების სფეროები:  

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში, 

ავიაკომპანიებში, სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (GCAA, ICAO, EASA), 

სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და საავიაციო საწარმოებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

სწავლების პროცესში სტუდენტებს საშუალება აქვთ თეორიული და 

პრაქტიკული ნაწილი გაიარონ უნივერსიტეტის თანამედროვე ტექნიკით 

აღჭურვილ ლაბორატორიებსა და პარტნიორი კომპანიების ბაზაზე. პროგრამის 

დასრულების შემდეგ სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა,  დაეუფლონ 

საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების პრაქტიკულ ასპექტებს და 

მიღებული ცოდნა გამოიყენონ მომავალ საქმიანობაში. 
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აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში  სწავლების უმთავრესი მიზანია:  

 

•   საავიაციო სფეროს ფართო  ცოდნის შეძენა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საფრენი აპარატების 

დაპროექტების და წარმოების  პრაქტიკულ საქმიანობას;  

• შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით გამყარება; თეორიული ცოდნისა და ტრანსფერული უნარების, საფრენი აპარატების 

დაპროექტების და წარმოების   ტექნოლოგიების დინამიურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება; 

• მოვლენათა კომპლექსური ხედვის, საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება,  

პროცესების ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევათა ფორმირება; 

• შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც 

მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მექანიკის 

ინჟინერიასა და ტექნოლოგიაში. 

სწავლის შედეგები 

 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრს აქვს ფართო ცოდნა საფრენი აპარატების დაპროექტების და წარმოების  სფეროში, რომელიც მოიცავს:  

-   საბუნებისმეტყველო საგნების ძირითადი ცნებების და მეთოდების    ცოდნას საშუალო სირთულის ტექნიკური 

ამოცანების გადასაჭრელად; 

- კომპიუტერული უნარების, დაპროექტების ავტომატიზებული სისტემების  მყარ ცოდნას;  

- საავიაციო მრეწველობის ობიექტების ზედამხედველობისა და კონტროლის, სახელმწიფო რეგულირებისა და 

მართვის საფუძვლების, ტექნიკური დოკუმენტაციისადმი და საკუთრივ საფრენი აპარატებისადმი  წაყენებული 

ძირითადი მოთხოვნების (FAR, JAR) და მათი წარმოების წესების ცოდნას  და მათ კომპლექსურ გაცნობიერებას; 

- საფრენი აპარატების კონსტრუქციების და სისტემების, მათი შემადგენელი ელემენტების  სიმტკიცესა და 

საიმედოობაზე ანგარიშის, კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო თვისებების ცოდნას, მათ შესახებ  

თეორიებისა და  პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და  მახასიათებლების  დადგენის  მეთოდების  ცოდნას; 

- გაზომვების ტექნიკური საშუალებების,  მათი მეტროლოგიური მახასიათებლების, თანამედროვე 

ელექტროტექნიკური და ელექტრონული  საავიაციო მოწყობილობების ძირითადი სახეების და 

მახასიათებლების ცოდნას; 
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- საფრენი აპარატების კონსტრუქციების, სისტემების, დეტალების, კვანძების, ნაკვეთურების  დამზადების და 

აწყობის პროცესების ორგანიზების წესების ცოდნას; 

- შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების 

წესებისა და ნორმების ცოდნას. 

უნარები 

 

 

ბაკალავრს  შეუძლია: 

- საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და კონსტრუირების პროცესში წამოჭრილი სპეციფიკური პრობლემების  

გადაწყვეტაში მონაწილეობის მიღება; 

- საფრენი აპარატების  და მათი სისტემების  პროექტების დამუშავება, წარმოების ტექნოლოგიური  პროცესების 

შემუშავება და წარმართვა წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

- ტექნოლოგიური აღჭურვილობის, მეტროლოგიური  სისტემების დაკომპლექტება, გამართვა  და სამუშაოდ 

მომზადება; 

- ტექნიკური ნახაზების და სქემების წაკითხვა; 

- საფრენი აპარატის და მისი ფუნქციური სისტემების მიწისზედა და  საფრენოსნო გამოცდების მოსამზადებლად 

კომპლექსური სამუშაოების შესრულება. 

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

ბაკალავრს აქვს უნარი: 

 - საფრენი აპარატების დაპროექტებასა და წარმოებაში  არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 

ჩამოაყალიბოს  დასაბუთებული   დასკვნა; 

 -  სტანდარტული და ზოგჯერ გამორჩეული  მეთოდით ელექტრონულ დოკუმენტებთან, მონაცემთა ბაზებთან 

სრულყოფილად     მუშაობის, მიღებული ინფორმაციის  გაანალიზების საფუძველზე  მოამზადოს დასკვნა; 

ბაკალავრს შეუძლია: 

 - საწარმოო-პრაქტიკული საქმიანობის სიტუაციური ანალიზი; 

-  საფრენი აპარატების, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის  მომსახურების დროს    რისკ-ფაქტორების   სწორად 

აღქმის, შეფასებისა და დასკვნის გაკეთება; 

- საფრენი აპარატების საექსპლუატაციო თვისებების შეფასება და ტაქტიკურ-ტექნიკურ მოთხოვნებთან მათი 

შესაბამისობის დადგენა. 
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დასაქმების სფეროები:  

 

ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, სსტც "დელტა", სს „თამ“- 

თბილავიამშენი, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე საბაკალავრო საგანმანათლებლო 

პროგრამა „საჰაერო  მოძრაობის მართვის სისტემების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია საავიაციო ინჟინერიაში 

კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე.  აღნიშნული პროგრამის 

მიზანია, კურსდამთავრებულს:   

• მისცეს ფართო ცოდნა საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების 

ტექნიკური ექსპლუატაციის  მიმართულებით, რაც საშუალებას აძლევს 

დაეუფლოს ფრენების ტექნიკური უზრუნველყოფის საშუალებების თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს;  

• შეასწავლოს აეროპორტების: რადიონავიგაციური, რადიოლოკაციური, კავშირის,  ელექტრომომარაგებისა და 

შუქტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების ჩატარების თავისებურებები;  
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• ჩამოუყალიბოს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცების,  პროცესების ობიექტურად 

შეფასებისა და სფეროსათვის დამახასიათებელი პრობლემების გადაჭრის უნარ-ჩვევები. 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრი: 

- აცნობიერებს საჰაერო მოძრაობის მართვის უზრუნველყოფის რადიოლოკაციური და რადიონავიგაციური 

კომპლექსების, ელექტრო მომარაგების სისტემებისა და შუქტექნიკური მოწყობილობების დანიშნულებას 

და მუშაობის პრინციპებს;   

- იაზრებს საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა 

და საჰაერო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობას, ადამიანის ფაქტორის 

გათვალისწინებით ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

უნარები ბაკალავრი: 

- ახორციელებს პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოებს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური ექსპლუატაციის 

მეთოდების, მომსახურების ფორმების და ტექნიკური ინსტრუქციების შესაბამისად;  

- ამოწმებს აეროპორტების რადიოტექნიკური, ელექტრომომარაგების, შუქტექნიკური მოწყობილობების 

ტექნიკურ მდგომარეობას, ცვლის დაზიანებულ კვანძებს და აგრეგატებს საექსპლუატაციო 

დოკუმენტაციის მოთხოვნების გამოყენებით უფლებამოსილი პირის ზედამხედველობის ქვეშ. 

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

ბაკალავრს აქვს: 

- შეუძლია სარეზერვო მოწყობილობებზე გადასვლის უზრუნველყოფა შესაბამისი მეთოდების,  ტექნიკური 

მომსახურების ფორმებისა და საშუალებების გამოყენებით, საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემებზე 

ტექნიკური ექსპლუატაციის ჩატარებისას უწესივრობისა და გაუმართაობის გამოვლენის შემთხვევაში;  
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- ავლენს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა: მაღალი პროფესიონალიზმი, პასუხისმგებლობის გრძნობა,  

სიზუსტე, ორგანიზებულობა და სამართლებრივი ნორმების დაცვა. 

 

დასაქმების სფეროები:   
 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებო პროგრამის „საჰაერო  მოძრაობის მართვის 

სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია“ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საქაერონავიგაციაში, ავიაკომპანიებში, 

სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (GCAA, ICAO, EASA), სამთავრობო 

სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებში და სხვა საავიაციო დაწესებულებებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, საბაკალავრო 

პროგრამა ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში 

ორიენტირებულია ინფორმაციული სისტემების სფეროში 

კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებაზე.  

 აღნიშნული პროგრამის მიზანია:  

• კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა 

ინფორმაციულ სისტემებზე, რისი დახმარებითაც  შეძლებს 

ინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების და 

საავიაციო ტექნიკის სწრაფ და  დინამიურად ცვლად გარემოში 

ორიენტირებას.  
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• მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება თანამედროვე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების გამოყენება, 

მომსახურება და გარკვეული ელემენტების შემუშავება, მათ შორის  ავიაციაში;   

• დარგობრივ ცოდნასთან და უნარებთან ერთად, სტუდენტს ჩამოუყალიბოს პროფესიული  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების უნარი. 

  

 

სწავლის შედეგები 

 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

ბაკალავრმა იცის: 

- ინფორმაციული სისტემების დაგეგმვა/შემუშავებისათვის საჭირო ძირითადი თეორიული საკითხები;  

- ინფორმაციული სისტემების დაგეგმვა/შემუშავებისათვის საჭირო ძირითადი პროგრამულ/ტექნიკური  

კომპონენტები;  

- ინფორმაციული სისტემების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ძირითად პროგრამულ/ტექნიკური 

კომპონენტების  გამოყენება;  

- ავიაციისათვის ინფორმაციული სისტემების შემუშავების ძირითადი პრინციპები;  

- ავიაციაში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა/გამოყენების ფუნდამენტური  

ასპექტები. 

 

უნარები  

 

ბაკალავრს შეუძლია: 

- გასწიოს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა ტექნიკური და პროგრამული  

უზრუნველყოფების ექსპლუატაცია და სერვისული მომსახურება;  

- შეაფასოს ინფორმაციული სისტემა ავიაციის კონკრეტული ამოცანისათვის გამოყენების შესაძლებლობის  

თვალსაზრისით;  

- გაანალიზოს კონკრეტული ინფორმაციული სისტემის შემუშავებისათვის აუცილებელი გარემო. 
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ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

 

      ბაკალავრს შეუძლია: 

- დამოუკიდებლად გადაჭრას ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით 

წამოჭრილი  ტიპური პრობლემები;  

- აიღოს და/ან გაიზიაროს პასუხისმგებლობა მის მიერ განხორციელებულ პროფესიულ ქმედებებზე. 

 

დასაქმების სფეროები:  
 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის, ,,ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში“,  

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ავიადაწესებულებებში, რომლებიც იყენებენ საავიაციო ინფორმაციულ და 

საკომუნიკაციო სისტემებს, ასევე სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ინფორმაციული სისტემების ბაკალავრის 

კვალიფიკაცია, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სხვადასხვა ტექნიკური და პროგრამული 

უზრუნველყოფების ექსპლუატაცია და სერვისული მომსახურება. 

 

 



  

18 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

0103, ქეთევან დედოფლის N16, თბილისი, 277 65 71; 277 31 38; mail @ssu.edu.ge 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო ხომალდების  ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის 

მომზადებაზე.   

აღნიშნული პროგრამის მიზანია:  

• მოამზადოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ, შეძლებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების მართვას;  

• შეასწავლოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის დარგში არსებული ადგილობრივი და საერთაშორისო 

რეგულაციები, მათი შემუშავების მეთოდები და დანერგვისა და განხორციელების გზები;  
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• შეასწავლოს ავიასპეციალისტთა, ტექნიკური მომსახურების ორგანიზაციებისა და საავიაციო მარეგულირებლების ფუნქციები, 

ურთიერთდამოკიდებულება და პასუხისმგებლობა საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესის ეფექტურად 

წარმართვისათვის;  

• ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი. 

 

 

სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრი:  

- ფლობს საჰაერო ხომალდების კონსტრუქციული ელემენტების მახასიათებლების ანალიზისა და  

განსაზღვრის თანამედროვე მეთოდების, ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების და საჰაერო  

ხომალდების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი რისკების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის  მეთოდების 

ღრმა და სისტემურ ცოდნას;  

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაში ადამიანის, ტექნიკის და კანონმდებლობის როლს და 

მათ ზეგავლენას ფრენის უსაფრთხოებაზე. 

 
 

უნარები 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვის,  

წარმართვისა და კონტროლის მეთოდებს და პროცედურებს, ფრენის უსაფრთხოებისა და საჰაერო  

ხომალდების საიმედოობის უზრუნველსაყოფად;  

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციისათვის საჭირო ტექნიკური  

დოკუმენტაციის შესაბამისობის კონტროლს და სტანდარტების შესაბამისად ახალი ტექნიკური  

დოკუმენტაციის შემუშავებას;   
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- კვლევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების, მეცნიერული მიდგომების გამოყენებით,  

ინფორმაციის მოძიების, შეფასების და დასკვნების საფუძველზე, ადგენს საჰაერო ხომალდების  ტექნიკური 

გაუმართაობის მიზეზებს და მათზე რეაგირების მექანიზმებს. 
 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა  

მაგისტრი: 

-     აფასებს კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური  

ექსპლუატაციისას წამოჭრილ სირთულეებს, შესაბამისი სწორი და პასუხისმგებლიანი მიდგომით;  

-  დამოუკიდებლად აუმჯობესებს ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში ან/და საავიაციო  მარეგულირებელ 

ორგანიზაციებში ტექნიკური ექსპლუატაციის პირობებს. 

დასაქმების სფეროები:  
 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებო პროგრამის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში, 

ავიაკომპანიებში, სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (GCAA, ICAO, EASA), 

სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და საავიაციო საწარმოებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საჰაერო ხომალდების  ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ ორიენტირებულია საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის სფეროში კვალიფიციური სპეციალისტის 

მომზადებაზე.   

აღნიშნული პროგრამის მიზანია:  

• მოამზადოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის მაგისტრი, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ, შეძლებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების მართვას;  

• შეასწავლოს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის დარგში არსებული ადგილობრივი და საერთაშორისო 

რეგულაციები, მათი შემუშავების მეთოდები და დანერგვისა და განხორციელების გზები;  

• შეასწავლოს ავიასპეციალისტთა, ტექნიკური მომსახურების ორგანიზაციებისა და საავიაციო მარეგულირებლების ფუნქციები, 

ურთიერთდამოკიდებულება და პასუხისმგებლობა საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესის ეფექტურად 

წარმართვისათვის;  

• ჩამოუყალიბოს შესაბამის ფორმატში აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი. 
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სწავლის შედეგები 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

მაგისტრი:  

- ფლობს საჰაერო ხომალდების კონსტრუქციული ელემენტების მახასიათებლების ანალიზისა და  

განსაზღვრის თანამედროვე მეთოდების, ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების და საჰაერო  

ხომალდების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი რისკების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის  მეთოდების 

ღრმა და სისტემურ ცოდნას;  

- აცნობიერებს საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაში ადამიანის, ტექნიკის და კანონმდებლობის როლს და 

მათ ზეგავლენას ფრენის უსაფრთხოებაზე. 

 
 

უნარები 

 

 

მაგისტრს აქვს: 

- განსაზღვრავს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროცესების სწორად დაგეგმვის,  

წარმართვისა და კონტროლის მეთოდებს და პროცედურებს, ფრენის უსაფრთხოებისა და საჰაერო  

ხომალდების საიმედოობის უზრუნველსაყოფად;  

- ახორციელებს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციისათვის საჭირო ტექნიკური  

დოკუმენტაციის შესაბამისობის კონტროლს და სტანდარტების შესაბამისად ახალი ტექნიკური  

დოკუმენტაციის შემუშავებას;   

- კვლევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების, მეცნიერული მიდგომების გამოყენებით,  

ინფორმაციის მოძიების, შეფასების და დასკვნების საფუძველზე, ადგენს საჰაერო ხომალდების  ტექნიკური 

გაუმართაობის მიზეზებს და მათზე რეაგირების მექანიზმებს. 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა  

მაგისტრი: 

-     აფასებს კომპლექსურ და არაპროგნოზირებად გარემოში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური  

ექსპლუატაციისას წამოჭრილ სირთულეებს, შესაბამისი სწორი და პასუხისმგებლიანი მიდგომით;  
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-  დამოუკიდებლად აუმჯობესებს ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში ან/და საავიაციო  მარეგულირებელ 

ორგანიზაციებში ტექნიკური ექსპლუატაციის პირობებს. 

დასაქმების სფეროები:  
 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებო პროგრამის „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია“ კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საწარმოებში, 

ავიაკომპანიებში, სამოქალაქო ავიაციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (GCAA, ICAO, EASA), 

სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებსა და საავიაციო საწარმოებში. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  
 

უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად სადოქტორო პროგრამა „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები“ ორიენტირებულია 

საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის ეფექტურობის ამაღლების და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დარგში თეორიულად 

განსწავლული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებაზე.   

აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლების ძირითადი მიზანია:  

• დოქტორანტს თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე მისცეს სიღრმისეული ცოდნა საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის 

დროს აღძრული პრობლემების მეცნიერული შეფასებისა და მათი გადაჭრის მეთოდების დამუშავება - განხორციელებისათვის, დარგის 

ეფექტურობის ამაღლების და ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

• დოქტორანტს ჩამოუყალიბოს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა დინამიკურ და სწრაფად ცვლად გარემოში  მყისიერი ორიენტაციის უნარ-ჩვევები 

საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის  პირობებში პროცესების და მოვლენების წარმართვისა და მათზე ეფექტური 

ზემოქმედების მიზნით, შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებისათვის.  

• დოქტორანტს გამოუმუშავოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მოქალაქეობრივი ცნობიერება, რომელიც სტიმულს მისცემს მას 

მეცნიერული კვლევების მეთოდებისა და მოდელების გამოყენებით  გამოავლინოს ის ძირითადი ფაქტორები და პირობები, რომლებიც 

მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს დარგის განვითარებაზე, დოქტორის კარიერულ ზრდაზე.  
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• დოქტორანტს ჩამოუყალიბოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დარგობრივი 

კომპეტენციები, მოვლენების მეცნიერული ხედვის, ანალიზის და ობიექტური შეფასების უნარ-ჩვევები, ასევე პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის, 

უახლესი ცოდნის ფლობასთან ერთად, სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნის დაგროვების და გაღრმავების უნარი 

საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და ტექნოლოგიების სფეროში ფრენების  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

 

დოქტორი: 

- ფლობს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და წარმოების პროცესში ფრენების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაზე მნიშვნელოვნად მოქმედ რისკ-ფაქტორების მეცნიერული კვლევების,  მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების მიღწევებზე დამყარებულ ოპტიმიზაციის თანამედროვე მეთოდებს;  

- აღწერს სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდებს, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მოდელირების მეთოდოლოგიას, ზუსტი და მიახლოებითი გაანგარიშების თეორიებს,  თეორიული ცოდნის 

როლს, კვლევითი პროექტების ეფექტურად წარმართვისა და ხელმძღვანელობის საქმეში;  

- იაზრებს განახლებული ცოდნის მიღების მნიშვნელობას საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და 

წარმოების ტექნოლოგიის სფეროში ათვისებული თეორიებისა და მეთოდების ხელახალი გადაფასების 

საფუძველზე;  

- აცნობიერებს საჰაერო ტრანსპორტის წარმოების პროცესში და საფრენოსნო-ტექნიკური ექსპლუატაციის 

შედეგად დაგროვილი მონაცემების და სამეცნიერო-კვლევითი ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასების 

მნიშვნელობას, პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით. 

უნარები დოქტორს შეუძლია: 

- გეგმავს ინოვაციურ და კომპლექსურ ღონისძიებებს, სამეცნიერო-კვლევითი მეთოდებისა და თეორიების 

გამოყენებით, საავიაციო შემთხვევებისა და კატასტროფების პრევენციის მიზნით.  

- იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას საავიაციო შემთხვევების, ინციდენტებისა და კატასტროფების 

გამომწვევი მიზეზების გადაჭრისათვის, კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე;  

- აყალიბებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს საჰაერო ტრანსპორტის ფრენის უსაფრთხოების ამაღლების 

უზრუნველყოფისა და კომპანიაში არსებული პრობლემების ეფექტურად გადაჭრის მიზნით,  ახალი 
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დასაქმების სფეროები: 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის „საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიები“ ფარგლებში შეძენილი ცოდნით 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ წარმატებულ მუშაობას და მიაღწევს კარიერულ ზრდას ავიაკომპანიებში, აეროპორტებში, 

სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფებში, საავიაციო სასწავლებლებში და სხვა საავიაციო დაწესებულებებში.

 

მიდგომების, კრიტიკული ანალიზის, სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენების საშუალებით, საჭირო 

ინფორმაციის მოძიებით მონაცემთა შეგროვების საფუძველზე.  

 

ავტონომიურობა 

და 

პასუხისმგებლობა 

 

დოქტორი: 

- პროფესიულად აფასებს საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და წარმოების ტექნოლოგიების სფეროში 

ახალ ცოდნასა და მიღწევებს, თეორიული ან გამოყენებითი საკითხების შესახებ კამათის ან ურთიერთობაში 

ჩართვის სხვა ფორმით;  

- შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროფესიულ ღირებულებათა დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებით, 

შრომით და თავისუფალ გარემოში მოტივაციით ნაკარნახევი პასუხისმგებლური პიროვნული და 

საზოგადოებრივი ქცევის ფორმებით. 

 


