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I. სახელწოდება: პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი 

 

 

II. სარეგისტრაციო ნომერი: 06109-პ 

 

 

III. პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეხუთე 

 

 

IV. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

 

V. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერის პროფესიული სტანდარტი 

 

 

VI. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 

 

VII. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების  

მიმართულების სპეციალიზებულ კომპანიებსა და ფირმებში, ასევე ნებისმიერ სხვა სფეროში არსებულ  

კომპანიებში, სადაც ესაჭიროებათ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამუშაოების 

ჩატარება. ამ სპეციალისტს ასევე შეუძლია, იყოს თვითდასაქმებული ან იმუშაოს დისტანციურ 

შეკვეთებზე.  

 

 

VIII. პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს პიროვნება, რომელიც შეძლებს მოახდინოს ბიზნესის მოთხოვნების 

შესაბამისად პროგრამული უზრუნველყოფის დაგეგმვა, იმპლემენტაცია, ტესტირება, ხარისხის 

უზრუნველყოფა და დოკუმენტირება, შეძლებს იმუშაოს მონაცემთა ბაზებთან. 

 

 

IX. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 პროგრამული უზრუნველყოფის კონკრეტული ფუნქციონალის შექმნა 

 შემუშავებული პროექტის ოპტიმიზაცია 

 სისტემის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა 

 სისტემის ცვლილებების შემუშავება და დოკუმენტირება 

 

 

X. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა: 123 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  22 სასწავლო თვე 

 

 

XI. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  
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სავალდებულო 

ზოგადი მოდულები 
სავალდებულო პროფესიული მოდულები 

არჩევითი პროფესიული 

მოდულები* 

დასახელება 
კრე-

დიტი 
დასახელება 

კრე-

დიტი 
დასახელება 

კრე-

დიტი 

კომუნიკაცია 3 
გაცნობითი პრაქტიკა - პროგრამული 

უზრუნველყოფის დეველოპერი 
2 

დაპროგრამება Python 

ენაზე 
5 

რაოდენობრივი 

წიგნიერება 
2 

საწარმოო პრაქტიკა - პროგრამული 

უზრუნველყოფის დეველოპერი 
12 

ობიექტზე ორიენტირე-

ბული დაპროგრამება (C#) 
4 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 
4 

პრაქტიკული პროექტი - პროგრამული 

უზრუნველყოფის დეველოპერი 
6 

პერსონალური კომპიუტე-

რის აპარატული და პროგ-

რამული უზრუნველყოფა 

3 

მეწარმეობა 5 IT პროექტების მენეჯმენტი 3 

კომპიუტერული ქსელების 

სისტემური და პროგ-

რამული უზრუნველყოფა 

4 

პიროვნული და 

ინტერპერსონა-

ლური უნარები 

1 

დარგობრივი ინგლისური პროგრა-

მული უზრუნველყოფის დეველოპე-

რისთვის 

3 ვებ დაპროგრამება aspX 4 

უცხოური ენა 5 ალგორითმის შემუშავება 4   

  სტრუქტურული პროგრამირება ( C ) 6   

  
ობიექტზე ორიენტირებული 

დაპროგრამება (Java) 
8   

  
მონაცემთა ბაზის პროექტირება/ 

მართვა 
4   

  პარალელური პროგრამირება 6   

  
პროგრამული დიზაინის ნიმუშების 

შემუშავება 
7   

  ქსელური პროგრამირება Java ენაზე 8   

  
უნიფიცირებული მოდელირების ენა 

(UML) 
4   

  პროექტის ხარისხის უზრუნველყოფა 5   

  
პროგრამული უზრუნველყოფის 

ტესტირება და დოკუმენტირება 
3   

სულ: 20 სულ: 81 სულ: 20 

 

XII. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება  

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

                                                
*პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტით შეიძლება განსაზღვრული იყოს შესაბამისი პრო-

ფესიული პროგრამისთვის არჩევითი პროფესიული მოდულები. საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს უფლება-

მოსილება მის მიერ შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შესთავაზოს არჩევითი 

მოდულების ერთობლიობა შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტით განსაზღვ-

რულთაგან, ან ნებისმიერი სხვა, მათ შორს თავად სასწავლებლის მიერ შემუშავებული, მოდული მოცემული კვა-

ლიფიკაციისთვის აღნიშნული მოდულის რელევანტურობის საკმარისი დასაბუთების საფუძველზე. არჩევითი 

მოდულების სახით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელების უფლების 

მიღებისთვის მოდულმა უნდა გაიაროს გარე შეფასება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულების მიერ შეთავაზებული არჩევითი 

მოდულების ერთობლიობა შესაბამისი კვალიფიკაციისთვის განსაზღვრული არჩევითი კრედიტების მაქსიმალურ 

ოდენობას  შესაძლოა აღემატებოდეს არაუმეტეს 5 კრედიტით  
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3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპე-

ტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის 

შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრუ-

ლებამდე. 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი 

მოცემულია შესაბამის მოდულში.  

XIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწე-

სებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ყველა ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები, ასევე 

არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან 20კრედიტი. 

XIV. საავტორო უფლებები: 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

XV. დანართები: 

დანართი №1 სასწავლო გეგმა 

დანართი №2 პროგრამის განმახორციელებელი  პერსონალი 

დანართი №3 კომუნიკაცია 

დანართი №4 რაოდენობრივი წიგნიერება 

დანართი №5 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

დანართი №6 მეწარმეობა 

დანართი №7 პიროვნული და ინტერპერსონალური ურთიერთობები 

დანართი №8-1 ინგლისური ენა 

დანართი №8-2 რუსული ენა 

დანართი №9 გაცნობითი პრაქტიკა-პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი 

დანართი №10 საწარმოო პრაქტიკა-პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი 

დანართი №11 პრაქტიკული პროექტი-პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი 

დანართი №12 IT პროექტების მენეჯმენტი 

დანართი №13 დარგობრივი ინგლისური პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერისთვის 

დანართი №14 ალგორითმის შემუშავება 

დანართი №15 სტრუქტურული პროგრამირება ( C ) 

დანართი №16 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (Java) 

დანართი №17 მონაცემთა ბაზის პროექტირება/ მართვა 

დანართი №18 პარალელური პროგრამირება 

დანართი №19 პროგრამული დიზაინის ნიმუშების შემუშავება 

დანართი №20 ქსელური პროგრამირება Java ენაზე 

დანართი №21 უნიფიცირებული მოდელირების ენა (UML) 

დანართი №22 პროექტის ხარისხის უზრუნველყოფა 

დანართი №23 პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება და დოკუმენტირება 

დანართი №24 დაპროგრამება Python ენაზე 

დანართი №25 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (C#) 

დანართი №26 პერსონალური კომპიუტერის აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფა 

დანართი №27 კომპიუტერული ქსელების სისტემური და პროგრამული უზრუნველყოფა 

დანართი №28 საოფისე დაპროგრამება VBA 

 


