
  

1 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 

პროფესიული პროგრამები 



  

2 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

 

პროგრამის მიზანი  

პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია 

სრულად პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო 

ექსპლუატაციის სფეროში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს) 

მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

 

 

 

 

 



  

3 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები: 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL-A) კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს ერთი პილოტით საფრენად სერტიფიცირებულ 

თვითმფრინავზე მეთაურის რანგში. დასაქმება შესაძლებელია როგორც მცირე ასევე დიდ ავიაციაში. 

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 

 

პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე, 

სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პრაქტიკული კომპონენტის ათვისებაზე. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად აუცილებელია საჰაერო ხომალდის 

ტიპზე გადასწავლება. 

 

 

 

  



  

4 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

პროგრამის მიზანი  

 

პროგრამის მიზანია საერთაშორისო ბაზარზე 

მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრის 

მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად პასუხობს 

საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს 

(ევროპის საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ 

დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

 

 

 



  

5 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL-H) კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს ერთი პილოტით საფრენად 

სერტიფიცირებულ შვეულმფრენზე მეთაურის რანგში. დასაქმება შესაძლებელია როგორც მცირე ასევე დიდ ავიაციაში. 

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში 

 

პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს ინგლისურ 

ენაზე, სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პრაქტიკული 

კომპონენტის ათვისებაზე. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებულმა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად 

აუცილებელია საჰაერო ხომალდის ტიპზე გადასწავლება. 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

პროგრამის მიზანი  
 

პროფესიული პროგრამის მიზანია მოამზადოს ევროპის საავიაციო 

უსაფრთოხების სააგენტოს (EASA) სტანდარტების შესაბამისი 

ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტები. პროფესიული პროგრამის 

განხორციელების შედეგად ავიასპეციალისტი კონკურენტუნარიანი 

იქნება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 

და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს საჰაერო 

ხომალდების ტექნიკურ მომსახურებას მიმართულებით: B1.1 - 

აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავის კონსტრუქციული 

ელემენტების, აღჭურვილობის, ფუნქციური სისტემების და ძალური 

დანადგარის მომსახურება. B2 - საჰაერო ხომალდის მოწყობილობების, 

ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების მომსახურება 

 



  

7 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

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

 

 

 

დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები: 

 

B1.1 - საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტს შეუძლია იმუშაოს აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავზე, შესაბამისი 

მოწმობის აღების მერე (რომელიც საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად სპეციალისტმა უნდა აიღოს სწავლების დასრულების შემდეგ) შემდეგ 

პოზიციებზე: o აირტურბინული ძრავების მონტაჟის სპეციალისტი; ტექნიკური მომსახურების ზედამხედველი;  ძალური დანადგარების მექანიკოსი; 

პლანერის მექანიკოსი; აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების მომსახურების ტექნიკოსი; o აირტურბინული ძრავების მქონე თვითმფრინავების 

პნევმოსისტემის მექანიკოსი;  

B2 - შეუძლია იმუშაოს ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის ავიონიკის ტექნიკოსის პოზიციაზე მოწმობის აღების შემდეგ. პროფესიული 

პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის საფეხურზე ინჟინერიის 

მიმართულებით. ხოლო საერთაშორისო რეგულაციებით განსაზღვრული სტაჟის დაგროვების შემდეგ შეძლებს C კატეგორიის მოწმობის აღებას. 

 

რას დაეთმობა ძირითადი ყურადღება პროგრამის ფარგლებში? 

 

პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია EASA-ს რეგულაციებთან და მოთხოვნებთან. პროგრამის თითოეული მოდული მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე, 

სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოების გამოყენებით. სწავლების პროცესში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პრაქტიკული კომპონენტის ათვისებაზე. 

 

დამატებითი ცნობები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

 

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის ნებისმიერი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში უნდა აიღოს პილოტის მოწმობა. ხოლო კონკრეტულ საჰაერო ხომალდზე საფრენად აუცილებელია საჰაერო ხომალდის 

ტიპზე გადასწავლება.

 


