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ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა  წარმოება - Production of footwear and leather products.  

02121-პ.  
 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოებაში / 

Basic Vocational Qualification in Production of Footwear and Leather Products. აღნიშნული 

კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ფეხსაცმლის დამზადება, ტექსტილი (ტანსაცმელი, 

ფეხსაცმელი და ტყავი);  კოდი  0723, აღმწერი - „შეისწავლის საფეიქრო წარმოებას, 

ტექსტილისა და ტყავის პროდუქციას, ტანსაცმელსა და მასთან დაკავშირებულ 

პროდუქციას, ფეხსაცმელსა და ფეხსაცმლის სხვა ფორმებს“.   

 

  
 

 პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოების 

სფეროსთვის შესაბამისი დარგის კვალიფიციური პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე 

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ  თანამედროვე 
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ინდივიდუალური და მასიური წარმოების პირობებში ტყავისა და ტყავის შემცვლელი 

მასალისაგან სხვადასხვა სირთულის ფეხსაცმლისა და აქსესუარების  დამზადებას.   

დაშვების წინაპირობა:  საბაზო  განათლება   

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა  წარმოებაში 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს მსხვილ, საშუალო 

და მცირე საწარმოში, მოდის ატელიებში დარგის სპეციალისტად, ფეხსაცმლის მკერავად,  

მეწაღედ. ასევე, შეუძლია დააფუძნოს სახელოსნო და იმუშაოს ინდივიდუალურ 

შეკვეთებზე.  

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 

13.99; 13.99.0  

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7536. 

 პროფესიული ტესტირება - (მექანიკურ-სივრცითი უნარები და მათემათიკა) 

 ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  74 კვირა; 

 არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  84 კვირა; 

 

პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით და 14 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 80 კრედიტის რაოდენობით.   ფეხსაცმლისა და ტყავის 

ნაკეთობათა წარმოებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის, პირმა 

უნდა დააგროვოს  96 კრედიტი.   მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა 

მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების  თაობაზე“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება 

იწყება ქართული ენის მოდულით.  

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 96 კრედიტი   

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  74 კვირა    

 პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 111 კრედიტი                                           

 პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის -  84 კვირა   
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ზოგადი მოდულები     

№   მოდულის დასახელება   კრედიტი   

1.   ინფორმაციული წიგნიერება 1   3   

2.   ინტერპერსონალური კომუნიკაცია   3   

3.   რაოდენობრივი წიგნიერება   2   

4.   მეწარმეობა 1   2   

5.   უცხოური ენა    4   

6.   სამოქალაქო  განათლება   2   

   ჯამი:   16   

პროფესიული მოდულები     

№   მოდულის დასახელება   კრედიტი   

6.   გაცნობითი პრაქტიკა - ფეხსაცმლისა და ტყავის 

ნაკეთობათა წარმოება   

2   

7.   პრაქტიკული პროექტი  - ფეხსაცმლისა და ტყავის 

ნაკეთობათა წარმოება   
9   

8.   აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები   4   

9.   ფეხსაცმლისა და აქსესუარების  კომპოზიცია   4   

10.  

ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობებისათვის მასალების 

გამოჭრის საფუძვლები   

  

4   

11.   ნავისებური ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის 

კონსტრუირება   

8   

12.   ჩექმისა და წაღის კონსტრუირება    7   

13.   ტყავის აქსესუარების  კონსტრუირება   6   

14.   ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია   8   

15.   ფეხსაცმლის დამზადების  ტექნოლოგია   8   

16.   ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია   8   
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17.   ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის 

კონტროლი   

3   

18.   ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა შეკეთება   4   

19.   საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადება   5   

   ჯამი:   80   

   სულ:   96   

   

1. სტუდენტის შეფასების წესი - იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი წესი 

მუხლი 10. 

2. კვალიფიკაციის მინიჭების პირობები -იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი 

წესი მუხლი 14. 

 

 შპს „მასიჩი“ 

 შპს „ვოგი“ 

 შპს „ჰუმანოიდ ჯორჯია“ 

 

 დახატოს ნატურიდან სხვადასხვა საგანი, ნატურმორტი და ფეხსაცმლისა და 

ტყავის აქსესუარები;   

 შეარჩიოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოებისათვის საჭირო 

ძირითადი და დამხმარე მასალები;   

 ჩამოაყალიბოს ფეხსაცმლის კონსტრუირებისათვის ტერფის გაზომვის 

თეორიული საფუძვლები და მოახდინოს ესკიზის მიხედვით ნავისებური 

ფეხსაცმლის, წაღის, ჩექმის, წაღის ზედაპირისა და ძირის დეტალების 

ტექნიკური მოდელირება;   

 .შეასრულოს ესკიზის მიხედვით ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება;   

 მოამზადოს ფეხსაცმლის ნამზადის დეტალები აკრებისათვის; 

 შეასრულოს ნამზადის  ფორმირება კალაპოტზე და ფორმირებულ ნამზადზე 

ძირის მიმაგრება;  

 შეასრულოს ტყავის აქსესუარების/დეტალების წინასწარი დამუშავების და 

დროებითი შეერთების ოპერაციები;   
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 შეასრულოს ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების გამოყვანა, მარკირება და 

შეფუთვა   

 შეასრულოს მზა ნაწარმის ხარისხის კონტროლი;   

 შეასრულოს ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობების რესტავრაცია ;  

 შეასრულოს საუნაგირე ტყავის დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური 

ოპერაციების შესრულება და ნაკეთობის გამოყვანა;  

 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი დანართთან ერთად. 

 

 

 

 

 

 

 


