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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) 

Physical Education and Sport (Coach) 

 

2. უმაღლესი განათლების საფეხური 

პირველი საფეხური – ბაკალავრიატი 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

სპორტის ბაკალავრი (კვალიფიკაციის კოდი: 1014) 

Bachelor in Sports (Qualification Code: 1014) 

 

4. ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს (4 სასწავლო წელი, 8 სემესტრი).   

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას. 

 

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 საათს, რაც მოიცავს როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვის დროს, ასევე მისი 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს (შუალედური და დასკვნითი შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისათვის 

განკუთვნილ დრო). 

კრედიტების გადანაწილება 

საგანმანათლებლო პროგრამის 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 

 36 კრედიტი - ზოგადი სასწავლო  კურსები; 

 58 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები;   

 122 კრედიტი - ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები;   

 24 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები. 

 

5. სწავლების ენა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლება ხორციელდება ქართულ ენაზე. 
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6. პროგრამის ხელმძღვანელი 

გიორგი ზუბიტაშვილი (საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი) 

 სპორტის დოქტორი (PhD), სპორტის ოსტატი, პროფესორი 

 ტელ: 599 479 075; ელ. ფოსტა: g.z.sportuni@gmail.com 

 

7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს მხოლოდ სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელიც შიდა 

საუნივერსიტეტო გამოცდისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული დადებითი ქულების კოეფიციენტების რანჟირების 

საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

 საუნივერსიტეტო გამოცდაში იგულისხმება შესაბამისი სპორტული სპეციალიზაციის  მიხედვით, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემოწმების შიდა 

სპორტული ტური, რომელიც პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის წინაპირობას წარმოადგენს. 

 სპორტული ტურის ნორმატივები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.sportuni.edu.ge), ტურში გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი 

თვით ადრე. 

პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა და უცხო ენა (ინგლისური ენა / გერმანული 

ენა / ფრანგული ენა ან რუსული ენა). აუცილებელია საუნივერსიტეტო გამოცდის, ანუ შიდა სპორტული ტურის გავლა. საგრანტო 

კონკურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია ერთ-ერთი შემდეგი საგნის ჩაბარება: მათემატიკა ან ისტორია. 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია კანონმდებლობით განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის 

დაძლევა. 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით 

ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში. ეს ეხებათ: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული 

ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და 

გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში.  
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დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და 

გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში და 

მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.  

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება 

პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით. „დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების 

უფლებას მოიპოვებენ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის 

წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. 

შენიშვნა: პროგრამის თავისებურებიდან გამომდინარე, საუნივერსიტეტო გამოცდას, ანუ სპორტულ ტურს ასევე აბარებენ 

კანონმდებლობით განსაზღვრული პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდის ჩაბარების გარეშე ირიცხებიან 

უნივერსიტეტში, უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსული სტუდენტები, ისე 

ის პირები, რომლებიც პროგრამაზე შიდა და გარე მობილობით შემოდიან. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ასევე შესაძლებელია მობილობის წესით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, 

მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის დროს, 

მხედველობაში მიიღება კანონმდებლობის მოქმედი რედაქცია. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომითი ბაზრისთვის ადამიანური 

რესურსების მომზადებაზე, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სფეროში. მასში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ქვეყნის სპორტის 

უმაღლესი სასწავლებლების გამოცდილება. 

 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა შეესაბამება სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, 

ასევე სტრატეგიული განვითარების გეგმას და მისი მიზანია:  

სტუდენტს შესძინოს: 

 ბაზისური ცოდნა სპორტული წვრთნის ზოგადმეთოდური, ფსიქოლოგიურ-პედაგოგიური, მედიკო-ბიოლოგიური და 

მეცნიერული საფუძვლების შესახებ. 

 პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი ძირითადი უნარ-ჩვევები. 

სტუდენტს გამოუმუშაოს: 

 მწვრთნელებისათვის საჭირო ბაზისური უნარ-ჩვევები. 

 წვრთნის პროცესში, სპორტსმენის ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების განვითარების 

უნარ-ჩვევები. 

აღზარდოს: 

 შემოქმედებითი აზროვნების მქონე მწვრთნელი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ასაკისა და კვალიფიკაციის სპორტსმენების 

სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის მიზანმიმართულად დაგეგმვას და მაღალ დონეზე წარმართვას. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ, სტუდენტი აღწერს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული წვრთნის ძირითად პრინციპებსა და 

მიმართულებებს. 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

 სტუდენტი განსაზღვრავს მოზარდ სპორტსმენებთან მუშაობის სპეციფიკას, მომიჯნავე დისციპლინებში (პედაგოგიკა, 

ფსიქოლოგია, ფიზიოლოგია, ანატომია და ა.შ.) არსებული საბაზისო თეორიული ცოდნის კრიტიკული გააზრების ფონზე. 
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 განიხილავს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული წვრთნის ძირითად პრინციპებს (სწავლების პრინციპები და წვრთნის 

პრინციპები); სპორტული წვრთნის დაგეგმვისა და ჩატარების მეთოდიკას. 

 იცნობს სპორტის ამორჩეულ სახეობაში მსაჯობის წესებს; შეჯიბრებისა და სასწავლო-საწვრთნელი შეკრების ჩატარების 

პრინციპებს. 

 იცნობს ახალგაზრდა თაობის ჯანმრთელობის განმტკიცების ძირითად გზებს და საშუალებებს. 

 

უნარები: 

 შეუძლია ყველა იმ მოძრაობითი მოქმედების დემონსტრირება, პედაგოგიურ-სამწვრთნელო პერსპექტივიდან გამომდინარე, 

რომლებიც მის მიერ სპორტის არჩეული სახის ძირითად ტექნიკურ არსენალს შეადგენენ. 

 მოზარდი სპორტსმენების განვითარების დონის შესაბამისად, აანალიზებს სიტუაციას, გეგმავს და ახორციელებს მათ ფიზიკურ, 

ტექნიკურ, ტაქტიკურ და ფსიქოლოგიურ მომზადებას, მოკლე და გრძელვადიანი საწვრთნელი გეგმების გამოყენებით. 

 სპორტის ამორჩეულ სახეში, მიზანმიმართულად იყენებს ტანვარჯიშის, მძლეოსნობის, სპორტთამაშებისა და სპორტის სხვა 

სახეებში არსებულ საერთოგანმავითარებელ ვარჯიშებს.  

 ატარებს სასწავლო-საწვრთნელ მეცადინეობას, მოზარდ მომეცადინეებს აძლევს შესაბამის დავალებებს (მათ შორის მათი 

ფუნქციონალური მდგომარეობიდან გამომდინარე), აკონტროლებს პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, არგუმენტირებულად 

აკორექტირებს თითოეული მათგანის მიერ დაშვებულ შეცდომას. 

o ასრულებს კვლევითი ხასიათის პროექტს, წინასწარგანსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

o აყალიბებს დასკვნებს და ახდენს მათ კომუნიკაციას სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების 

გამოყენებით. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 

 აღსაზრდელების წინაშე მოძრაობითი მოქმედებების დემონსტრირებისას, თანმიმდევრულად ასრულებს სპორტის ამორჩეული 

სახის ამა თუ იმ ტექნიკურ მოქმედებაში შემავალ ყველა მიმყვან ელემენტს. იღებს პასუხისმგებლობას მათ მიზანშეწონილად და 

ზუსტად გამოყენებაზე. 

 ეთიკის პრინციპებისა და უსაფრთხოების ასპექტების გათვალისწინებით და ასევე სპეციალიზაციის მომიჯნავე დისციპლინებში 

დაგროვილი ცოდნის ფონზე, ამყარებს კომუნიკაციას, ატარებს მეცადინეობას, საერთო და სპეციალური მოძრაობითი 

მოქმედებების გამოყენების მეშვეობით. 

o ზრუნავს აღსაზრდელებისა და საკუთარი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე. 
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სწავლა-სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსებში, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოიყენება სწავლა-სწავლების სხვადასხვა მეთოდი, რომლებიც 

ასახულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

სწავლა-სწავლების მეთოდებია: ლექცია, სემინარი და პრაქტიკული მეცადინეობები. 

 სწავლა-სწავლების მეთოდები მოიცავს შესაბამის აქტივობებს – ახსნა-განმარტება, დისკუსია, პრეზენტაცია, დებატები, 

დემონსტრირება და სხვა. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება 

პროგრამის თითოეულ კომპონენტში მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.  შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს 

შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში) 

საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) 

გამოყენებით. 

შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60%-ს. შეფასების ფორმების ფარგლებში 

კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პირი შესაბამის სილაბუსში. 

შეფასების სისტემა უშვებს - 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასება სრულდება იმავე სემესტრში, რომელშიც 

იგი ხორციელდებოდა. 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 

ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 
 

დასაქმების სფეროები 

კურსდამთავრებულს შეეძლება დასაქმდეს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სტრუქტურებში; დასაქმდეს მწვრთნელად ბავშვთა და 

მოზარდთა სპორტულ სკოლებში, სპორტულ კლუბებში, სხვადასხვა ასაკის ნაკრებ გუნდებში. მეთოდისტად (სპეციალისტად) – 

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ფედერაციებში, გამაჯანსაღებელ და ფიტნეს კლუბებში. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სტუდენტმა, რომელმაც დაასრულა  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო პროგრამა, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს 

უმაღლესი განათლების მეორე (სამაგისტრო) საფეხურზე, შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის დაშვების წინაპირობების 

გათვალისწინებით. 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალური რესურსის შესახებ 

სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი, კერძოდ: 

 სათანადო ინვენტარით არის აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად 

განკუთვნილი დარბაზები, სტადიონი, საცურაო აუზი, კორტები და სხვა; 

 კომპიუტერული ტექნიკითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი ბიბლიოთეკა;  

 კომპიუტერული კლასები, ინტერნეტში და შიდა ქსელში ჩართული კომპიუტერული ტექნიკა და სწავლის/სწავლების პროცესის 

ადეკვატური კომპიუტერული პროგრამები; 

 საკონფერენციო დარბაზი, შესაბამისი აპარატურით; 

უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა პორტალი – Students.sportuni.ge. ამ პორტალზე სტუდენტები ეცნობიან თავიანთ 

შეფასებას; ეს პორტალი გამოიყენება ლექტორების მხრიდანაც, სტუდენტებთან საკომუნიკაციოდ.  

უნივერსიტეტის საკუთრებასა და მფლობელობაში არსებული მატერიალური რესურსი უზრუნველყოფს ფიზიკური აღზრდისა და 
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სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების რეალიზაციასა და დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ითვალისწინებს სტუდენტების სწავლის საფასურის გადასახადისგან მიღებულ 

შემოსავალს; უნივერსიტეტი ითვალისწინებს პროგრამის დაფინანსებას უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან.  

 

დამატებითი ინფორმაცია 

პროგრამას, სრული დატვირთვის შემთხვევაში, შეუძლია მოემსახუროს დაახლოებით 350 სტუდენტს. 
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სასწავლო კურსების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი 

 

ზოგადი სასწავლო კურსები - 36 კრედიტი 
 

1 
ინგლისური - 1 

(B1.1) 
- 5 - 43 4 78 125 ✓        

ეკა მარუაშვილი, 

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე 

2 
ინგლისური - 2 

(B1.2) 
ინგლისური - 1 5 - 43 4 78 125  ✓       

ეკა მარუაშვილი, 

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე 

3 
ინგლისური - 3 

(B2.1) 
ინგლისური - 2 4 - 43 4 53 100   ✓      

ეკა მარუაშვილი, 

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე 

4 
ინგლისური - 4 

(B2.2) 
ინგლისური - 3 4 - 43 4 53 100     ✓     

ეკა მარუაშვილი, 

სვეტლანა ხუნდაძე, 

ეკა ცერცვაძე 

5 
კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები 
- 5 - 44 3 78 125 ✓        ალექსანდრე ეგოიანი 

6 აკადემიური წერა - 5 15 29 3 78 125  ✓       
ნესტან ეგეტაშვილი,  

მანანა გოშაძე 

7 
სპორტის 

სოციოლოგია 
- 4 15 29 3 53 100       ✓  ნინო ძაგანია 

8 კვლევის მეთოდები - 4 15 29 3 53 100       ✓  მარიამ პაპიაშვილი 



 

„ფიზიკური აღზრდა და სპორტი“ (მწვრთნელი) SPORTUNI 

 

11 

 

ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები - 58 კრედიტი 
 

9 
შესავალი 

სპეციალობაში 
- 5 15 29 3 78 125 ✓        ციური ფარქოსაძე 

10 ადამიანის ანატომია 1 - 5 15 29 3 78 125 ✓        ნინო ქოჩაკიძე 

11 ადამიანის ანატომია 2 
ადამიანის ანატომია 

- 1 5 15 29 3 78 125  ✓       ნინო ქოჩაკიძე 

12 

სპორტისა და 

ოლიმპიზმის 

ისტორია 

- 5 15 29 3 78 125  ✓       ჯემალ ძაგანია 

13 ბიოქიმია - 4 15 29 3 53 100   ✓      
მურად გარუჩავა, 

ეკა ხურციძე 

14 სპორტსმენის კვება ბიოქიმია 3 15 14 3 43 75    ✓     ქეთევან ბერიძე 

15 კალათბურთი - 3 - 29 3 43 75    ✓     
გელა წულაძე, 

როლანდ გელოვანი 

16 
ადამიანის 

ფიზიოლოგია 
ადამიანის ანატომია 

- 2 4 15 29 3 53 100    ✓     ლიანა კაკიაშვილი 

17 

პირველადი 

დახმარება 

სპორტული 

ტრავმების დროს 

- 3 15 14 3 43 75    ✓     პაატა ღუდუშაური 

18 
სპორტის 

პედაგოგიკა 
- 5 15 29 3 78 125     ✓    ქეთევან ქობალია 

19 ხელბურთი - 3 - 29 3 43 75     ✓    
ტრისტან გულბიანი, 

მერაბ მეტრეველი 

20 ფეხბურთი - 3 1 28 3 43 75     ✓    
თამაზ ჯაში, რევაზ 

ვაწაძე 

21 
ზოგადი 

ფსიქოლოგია 
- 3 15 14 3 43 75      ✓   ქეთევან ინასარიძე 

22 ჩოგბურთი   - 3 - 29 3 43 75      ✓   
ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

23 სპორტული მასაჟი - 4 - 44 3 53 100       ✓  ელენე კორინთელი 
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ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები - 122 კრედიტი  
 

24 ტანვარჯიში - 1 - 3 1 44 2 28 75 ✓       

 მანანა 

მნათობიშვილი,  

ნელი პაპუკაშვილი,    

ნიკოლოზ 

ლეშკაშელი,  

ნინო ბერიანიძე,  

ვახტანგ ლუაშვილი 

25 ტანვარჯიში - 2 ტანვარჯიში - 1 3 1 28 3 43 75  ✓      

 მანანა 

მნათობიშვილი,  

ნელი პაპუკაშვილი,    

ნიკოლოზ 

ლეშკაშელი,  

ნინო ბერიანიძე,  

ვახტანგ ლუაშვილი 

26 მძლეოსნობა - 1 - 3 - 29 3 43 75 ✓       
 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

მერაბ მაისურაძე 

27 მძლეოსნობა - 2 მძლეოსნობა - 1 3 - 29 3 43 75  ✓      
 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

მერაბ მაისურაძე 

28 სპეციალიზაცია - 1 - 5 15 29 3 78 125   ✓      

 გიორგი ზუბიტაშვილი 

(ძიუდო); 

 ზურაბ ჭელიძე (კრივი); 

 ირაკლი დოლაბერიძე 

(აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები); 

 ლუდვიგ ღაღანიძე 

(ფარიკაობა); 

 ედიშერ მაჩაიძე 

(თავისუფალი ჭიდაობა); 

 თამაზ ჯაში, რევაზ ვაწაძე, 

გოჩა ალადაშვილი 

(ფეხბურთი); 

 ტრისტან გულბიანი, მერაბ 

მეტრეველი (ხელბურთი); 

 ლევან მგელაძე (რაგბი); 

 გელა წულაძე 

(კალათბურთი); 

 გენადი გიკაშვილი 

(ფრენბურთი); 

 იური გონაძე (მაგიდის 

ჩოგბურთი); 

 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

(ჩოგბურთი); 

 მერაბ თხელიძე (ჭადრაკი); 

 ნიკოლოზ ლეშკაშელი 

(სპორტული ტანვარჯიში); 

 ნელი პაპუკაშვილი, ნინო 

ბერიანიძე (სპორტული 
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აკრობატიკა); 

 დავით ყარანგოზაშვილი 

(ცურვა); 

 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე 

(წყალბურთი); 

 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

(მძლეოსნობა); 

 მერაბ მაისურაძე (საერთო 

ფიზიკური მომზადება); 

 გივი გოგოძე (ფიტნესი). 

29 სპეციალიზაცია - 2 სპეციალიზაცია - 1 5 15 29 3 78 125    ✓     

 გიორგი ზუბიტაშვილი 

(ძიუდო); 

 ზურაბ ჭელიძე (კრივი); 

 ირაკლი დოლაბერიძე 

(აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები); 

 ლუდვიგ ღაღანიძე 

(ფარიკაობა); 

 ედიშერ მაჩაიძე 

(თავისუფალი ჭიდაობა); 

 თამაზ ჯაში, რევაზ ვაწაძე, 

გოჩა ალადაშვილი 

(ფეხბურთი); 

 ტრისტან გულბიანი, მერაბ 

მეტრეველი (ხელბურთი); 

 ლევან მგელაძე (რაგბი); 

 გელა წულაძე 

(კალათბურთი); 

 გენადი გიკაშვილი 

(ფრენბურთი); 

 იური გონაძე (მაგიდის 

ჩოგბურთი); 

 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

(ჩოგბურთი); 

 მერაბ თხელიძე (ჭადრაკი); 

 ნიკოლოზ ლეშკაშელი 

(სპორტული ტანვარჯიში); 

 ნელი პაპუკაშვილი, ნინო 

ბერიანიძე (სპორტული 

აკრობატიკა); 

 დავით ყარანგოზაშვილი 

(ცურვა); 

 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე 

(წყალბურთი); 

 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

(მძლეოსნობა); 

 მერაბ მაისურაძე (საერთო 

ფიზიკური მომზადება); 

 გივი გოგოძე (ფიტნესი). 

30 სპეციალიზაცია - 3 სპეციალიზაცია - 2 5 15 29 3 78 125     ✓    

 გიორგი ზუბიტაშვილი 

(ძიუდო);  

 ზურაბ ჭელიძე (კრივი); 

 ირაკლი დოლაბერიძე 

(აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები); 

 ლუდვიგ ღაღანიძე 
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(ფარიკაობა); 

 ედიშერ მაჩაიძე 

(თავისუფალი ჭიდაობა); 

 თამაზ ჯაში, რევაზ ვაწაძე, 

გოჩა ალადაშვილი 

(ფეხბურთი); 

 ტრისტან გულბიანი, მერაბ 

მეტრეველი (ხელბურთი); 

 ლევან მგელაძე (რაგბი); 

 გელა წულაძე 

(კალათბურთი); 

 გენადი გიკაშვილი 

(ფრენბურთი); 

 იური გონაძე (მაგიდის 

ჩოგბურთი); 

 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

(ჩოგბურთი); 

 მერაბ თხელიძე (ჭადრაკი); 

 ნიკოლოზ ლეშკაშელი 

(სპორტული ტანვარჯიში); 

 ნელი პაპუკაშვილი, ნინო 

ბერიანიძე (სპორტული 

აკრობატიკა); 

 დავით ყარანგოზაშვილი 

(ცურვა); 

 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე 

(წყალბურთი); 

 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

(მძლეოსნობა); 

 მერაბ მაისურაძე (საერთო 

ფიზიკური მომზადება); 

 გივი გოგოძე (ფიტნესი). 

31 სპეციალიზაცია - 4 სპეციალიზაცია - 3 5 15 29 3 78 125      ✓   

 გიორგი ზუბიტაშვილი 

(ძიუდო);  

 ზურაბ ჭელიძე (კრივი); 

 ირაკლი დოლაბერიძე 

(აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები); 

 ლუდვიგ ღაღანიძე 

(ფარიკაობა); 

 ედიშერ მაჩაიძე 

(თავისუფალი ჭიდაობა); 

 თამაზ ჯაში, რევაზ ვაწაძე, 

გოჩა ალადაშვილი 

(ფეხბურთი); 

 ტრისტან გულბიანი, მერაბ 

მეტრეველი (ხელბურთი); 

 ლევან მგელაძე (რაგბი); 

 გელა წულაძე 

(კალათბურთი); 

 გენადი გიკაშვილი 

(ფრენბურთი); 

 იური გონაძე (მაგიდის 

ჩოგბურთი); 

 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

(ჩოგბურთი); 
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 მერაბ თხელიძე (ჭადრაკი); 

 ნიკოლოზ ლეშკაშელი 

(სპორტული ტანვარჯიში); 

 ნელი პაპუკაშვილი, ნინო 

ბერიანიძე (სპორტული 

აკრობატიკა); 

 დავით ყარანგოზაშვილი 

(ცურვა); 

 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე 

(წყალბურთი); 

 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

(მძლეოსნობა); 

 მერაბ მაისურაძე (საერთო 

ფიზიკური მომზადება); 

 გივი გოგოძე (ფიტნესი). 

32 სპეციალიზაცია - 5 სპეციალიზაცია - 4 5 15 29 3 78 125       ✓  

 გიორგი ზუბიტაშვილი 

(ძიუდო); 

 ზურაბ ჭელიძე (კრივი); 

 ირაკლი დოლაბერიძე 

(აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები); 

 ლუდვიგ ღაღანიძე 

(ფარიკაობა); 

 ედიშერ მაჩაიძე 

(თავისუფალი ჭიდაობა); 

 თამაზ ჯაში, რევაზ ვაწაძე, 

გოჩა ალადაშვილი 

(ფეხბურთი); 

 ტრისტან გულბიანი, მერაბ 

მეტრეველი (ხელბურთი); 

 ლევან მგელაძე (რაგბი); 

 გელა წულაძე 

(კალათბურთი); 

 გენადი გიკაშვილი 

(ფრენბურთი); 

 იური გონაძე (მაგიდის 

ჩოგბურთი); 

 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 

(ჩოგბურთი); 

 მერაბ თხელიძე (ჭადრაკი); 

 ნიკოლოზ ლეშკაშელი 

(სპორტული ტანვარჯიში); 

 ნელი პაპუკაშვილი, ნინო 

ბერიანიძე (სპორტული 

აკრობატიკა); 

 დავით ყარანგოზაშვილი 

(ცურვა); 

 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე 

(წყალბურთი); 

 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი, 

(მძლეოსნობა); 

 მერაბ მაისურაძე (საერთო 

ფიზიკური მომზადება); 

 გივი გოგოძე (ფიტნესი). 

33 სპორტის - 4 15 29 3 53 100   ✓      
ვასილ 

ლიპარტელიანი 
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მენეჯმენტი 

34 

ფიზიკური 

ვარჯიშებით 

რეაბილიტაცია 

- 5 15 29 3 78 125   ✓      მერი პატარაია 

35 მოძრავი თამაშები - 4 - 44 3 53 100   ✓      
ზვიად მიქაძე,  

ირინა სიმონიანი 

36 
ზოგადი და 

სპორტის ჰიგიენა 
- 4 15 29 3 53 100   ✓      ქეთევან ხაზარაძე 

37 

ფიზიკური 

აღზრდის თეორია 

და მეთოდიკა 

- 4 15 29 3 53 100    ✓     ვასილ ბაკაშვილი 

38 ბიომექანიკა - 4 15 29 3 53 100    ✓     
კარლო 

მოისწრაფიშვილი 

39 

სპორტული 

წვრთნის 

საფუძვლები - 1 

- 5 15 29 3 78 125     ✓    
ვასილ ბაკაშვილი,  

მანუჩარ დვალი 

40 

სპორტული 

წვრთნის 

საფუძვლები - 2 

სპორტული 

წვრთნის 

საფუძვლები - 1 
5 15 29 3 78 125      ✓   

ვასილ ბაკაშვილი,  

მანუჩარ დვალი 

41 
სპორტის 

ფიზიოლოგია 
ადამიანის 

ფიზიოლოგია 
5 15 29 3 78 125     ✓    

კახაბერ ხვედელიძე, 

ლიანა კაკიაშვილი 

42 ცურვა - 3 - 29 3 43 75      ✓   

ედუარდ ფეროიანი, 

დავით 

ყარანგოზაშვილი,  

თეიმურაზ 

ლორთქიფანიძე 

43 
ფიტნესი და წონის 

კორექცია 
ადამიანის 

ფიზიოლოგია  4 15 29 3 53 100      ✓   კახაბერ ხვედელიძე  

44 დოპინგი - 3 15 14 3 43 75      ✓   თეიმურაზ უკლება 

45 
სპორტის 

ფსიქოლოგია 
- 4 15 29 3 53 100       ✓  ქეთევან ინასარიძე 

46 

სპორტული 

მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 

- 5 15 29 3 78 125       ✓  მერი პატარაია 

47 
სპორტის 

სამართალი 
- 4 15 29 3 53 100       ✓  

ანზორ ჯაფარიძე 

48 პრაქტიკა სპეციალიზაცია 5 12 - 170 - 130 300        ✓ სპეციალიზაციის 
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1 სტუდენტს საბაკალავრო ნაშრომზე რეგისტრაციისთვის გავლილი უნდა ჰქონდეს 1-7 სემესტრის სავალდებულო დისციპლინები (ზოგადი სასწავლო კურსები, 

ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო სასწავლო კურსები და ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები). 
2 45 საათი განკუთვნილია კონსულტაციაზე. 
3 ბაკალავრიატის სტუდენტები, მთელი საბაკალავრო პროგრამის განმავლობაში, შეთავაზებული კურსებიდან ირჩევენ მხოლოდ 6-ს, მხოლოდ 24 კრედიტს. 
4 პირველ, მეორე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრებში, არჩევით კურსებზე მოდის 4-4 კრედიტი, მერვე სემესტრში კი - 8 კრედიტი.  
5 ამ კურსის არჩევა ხდება მხოლოდ უნივერსიტეტის რეგულაციაში განსაზღვრული სადიაგნოსტიკო ტესტის წერის შემთხვევაში. 

სპეციალობაში ლექტორები 

49 
საბაკალავრო 

ნაშრომი1 
- 10 - 45 2  5 200 250        ✓ - 

 

არჩევითი სასწავლო კურსები - 24 კრედიტი3 
 

 44 4   4 4  8  

50 ტყვიის სროლა - 4 - 29 3 68 100         ამირან შეროზია 

51 

საერთაშორისო 

სპორტის 

დიპლომატიური 

საფუძვლები 

- 4 15 29 3 53 100         ზაზა ჯაფარიძე  

52 
საქართველოს 

ისტორია 
- 4 15 29 3 53 100         დავით აზალაძე 

53 

ბუნებით 

სარგებლობა, 

ეკოლოგია 

- 4 15 29 3 53 100         ხათუნა ხუტაშვილი 

54 ჭადრაკი - 4 - 29 3 68 100         მერაბ თხელიძე 

55 ტრავმატოლოგია 
ადამიანის ანატომია 

2 4 15 29 3 53 100         პაატა ღუდუშაური 

56 
სამოქალაქო 

განათლება 
- 4 15 29 3 53 100         ვლადიმერ ბოჟაძე 

57 ფრენბურთი - 4 - 29 3 68 100         
გენადი გიკაშვილი, 

იური გონაძე 

58 
პედაგოგიური 

ეთიკა 
- 4 15 29 3 53 100         ქეთევან ქობალია 

59 

ადაპტური 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი 

ფიზიკური 

აღზრდის თეორია 

და მეთოდიკა 
4 15 29 3 53 100         ელისო მურვანიძე 

60 რელიგიის ისტორია - 4 15 29 3 53 100         არსენ ბურჯალიანი 

61 ვალეოლოგია - 4 15 29 3 53 100         იგორ დოლიძე 

62 მაგიდის ჩოგბურთი - 4 - 29 3 68 100         იური გონაძე 

63 ინგლისური A15 - 4 - 43 4 53 100         
სვეტლანა ხუნდაძე,  

ეკა ცერცვაძე,  
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შენიშვნა: 

 თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში, სტუდენტი უფლებამოსილია, არჩევანი გააკეთოს როგორც  წინამდებარე პროგრამაში 

წარმოდგენილი არჩევითი სასწავლო კურსებიდან, ასევე უნივერსიტეტში შესაბამის საფეხურზე მოქმედი ნებისმიერი 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან, სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობის დაცვით (24 ECTS); 

 სტუდენტმა ინგლისურ ენაზე (B1.1) რეგისტრაციამდე უნდა გაიაროს სადიაგნოსტიკო ტესტი და დაადასტუროს ინგლისური 

ენის A2 დონეზე ცოდნა; 

 სტუდენტი, რომელიც ვერ დაადასტურებს ინგლისური ენის A2 დონეზე ცოდნას, პროგრამის ფარგლებში ინგლისური ენის B1.1 

დონეზე დასაწყებად საჭირო დონეებს სწავლობს პროგრამით გათვალისწინებული არჩევითი კურსების ფარგლებში 

შეთავაზებული დისციპლინებით (A1; A2) (იხ. ენობრივი კომპეტენციის განსაზღვრისა და დადასტურების წესი). 

 

 

 

 

 

                                                             
6 ამ კურსზე დაშვების წინაპირობაა A1 ან უნივერსიტეტის რეგულაციაში განსაზღვრული სადიაგნოსტიკო ტესტის წერის შედეგი. 

ეკა მარუაშვილი 

64 ინგლისური A26 ინგლისური ენა A1 4 - 43 4 53 100         
სვეტლანა ხუნდაძე,  

ეკა ცერცვაძე,  

ეკა მარუაშვილი 

65 გერმანული ენა A1 - 4 - 43 4 53 100         

ნინო ბლიაძე 
66 გერმანული ენა A2 გერმანული ენა A1 4 - 43 4 53 100         

67 გერმანული ენა B1.1 გერმანული ენა A2 4 - 43 4 53 100         

68 გერმანული ენა B1.2 გერმანული ენა B1.1 4 - 43 4 53 100         

69 ესპანური ენა A1 - 4 - 43 4 53 100         

ლევან თოდუა 
70 ესპანური ენა A2 ესპანური ენა A1 4 - 43 4 53 100         

71 ესპანური ენა B1.1 ესპანური ენა A2 4 - 43 4 53 100         

72 ესპანური ენა B1.2 ესპანური ენა B1.1 4 - 43 4 53 100         

73 რუსული ენა A1 - 4 - 43 4 53 100         

ნინო ძაგანია 
74 რუსული ენა A2 რუსული ენა A1 4 - 43 4 53 100         

75 რუსული ენა B1.1 რუსული ენა A2 4 - 43 4 53 100         

76 რუსული ენა B1.2 რუსული ენა B1.1 4 - 43 4 53 100         
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ინფორმაცია პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ 

 

 

N გვარი, სახელი აკადემიური თანამდებობა 
აკადემიური 

ხარისხი 
სასწავლო კურსები 

1 ეკა მარუაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი (PhD) ინგლისური 1, 2, 3, 4 

2 სვეტლანა ხუნდაძე მოწვეული პედაგოგი - ინგლისური 1, 2, 3, 4 

3 ეკა ცერცვაძე მოწვეული პედაგოგი - ინგლისური 1, 2, 3, 4 

4 ალექსანდრე ეგოიანი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

5 ნესტან ეგეტაშვილი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) აკადემიური წერა 

6 მანანა გოშაძე ასისტენტ-პროფესორი დოქტორი აკადემიური წერა 

7 ვასილ ლიპარტელიანი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტის მენეჯმენტი 

8 ნინო ძაგანია ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) სპორტის სოციოლოგია, რუსული ენა (არჩევითი) 

9 ანზორ ჯაფარიძე ასისტენტი დოქტორანტი სპორტის სამართალი 

10 მარიამ პაპიაშვილი ასისტენტი დოქტორანტი კვლევის მეთოდები 

11 ციური ფარქოსაძე მოწვეული პედაგოგი დოქტორი შესავალი სპეციალობაში 

12 ნინო ქოჩაკიძე პროფესორი დოქტორი ადამიანის ანატომია 1, 2 

13 ჯემალ ძაგანია პროფესორი დოქტორი სპორტისა და ოლიმპიზმის ისტორია 

14 მურად გარუჩავა ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ბიოქიმია 

15 ეკა ხურციძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ბიოქიმია 

16 ქეთევან ბერიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტსმენის კვება 

17 
გელა წულაძე მოწვეული პედაგოგი - 

კალათბურთი, 

კალათბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 (ხუთი სემესტრი) 

18 როლანდ გელოვანი მოწვეული პედაგოგი - კალათბურთი 

19 ლიანა კაკიაშვილი პროფესორი დოქტორი (PhD) ადამიანის ფიზიოლოგია, სპორტის ფიზიოლოგია  

20 
პაატა ღუდუშაური ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) 

პირველადი დახმარება გადაუდებელი მდგომარეობების 

დროს; ტრავმატოლოგია (არჩევითი) 

21 ქეთევან ქობალია პროფესორი დოქტორი (PhD) სპორტის პედაგოგიკა; პედაგოგიური ეთიკა (არჩევითი) 

22 ტრისტან გულბიანი პროფესორი დოქტორი ხელბურთი 

23 მერაბ მეტრეველი ასისტენტ-პროფესორი - ხელბურთი 

24 თამაზ ჯაში ასოცირებული პროფესორი - ფეხბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

25 რევაზ ვაწაძე ასისტენტ-პროფესორი  ფეხბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

26 გოჩა ალადაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი ფეხბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 
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27 ქეთევან ინასარიძე პროფესორი დოქტორი ზოგადი ფსიქოლოგია; სპორტის ფსიქოლოგია 

28 ალექსანდრე 

თავართქილაძე 
ასისტენტ-პროფესორი დოქტორი ჩოგბურთი; ჩოგბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

29 ელენე კორინთელი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი სპორტული მასაჟი 

30 მანანა მნათობიშვილი პროფესორი დოქტორი ტანვარჯიში 1, 2 

31 
ნელი პაპუკაშვილი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) 

ტანვარჯიში 1, 2; 

სპორტული აკრობატიკის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

32 
ნიკოლოზ ლეშკაშელი ასისტენტ-პროფესორი - 

ტანვარჯიში 1, 2; 

სპორტული ტანვარჯიშის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

33 
ნინო ბერიანიძე ასისტენტ-პროფესორი - 

ტანვარჯიში 1, 2; 

სპორტული აკრობატიკის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

34 ვახტანგ ლუაშვილი ასისტენტ-პროფესორი - ტანვარჯიში 1, 2 

35 ალექსანდრე 

გობირახაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი დოქტორი მძლეოსნობა 1, 2; მძლეოსნობის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

36 
მერაბ მაისურაძე ასისტენტ-პროფესორი - 

მძლეოსნობა 1, 2; 

საერთო ფიზიკური მომზადების სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

37 გიორგი ზუბიტაშვილი პროფესორი დოქტორი (PhD) ძიუდოს სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

38 ზურაბ ჭელიძე მოწვეული პედაგოგი - კრივის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

39 ირაკლი დოლაბერიძე ასოცირებული პროფესორი - აღმოსავლური ორთაბრძოლების სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

40 ლუდვიგ ღაღანიძე ასისტენტ-პროფესორი - ფარიკაობის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

41 ედიშერ მაჩაიძე  ასისტენტ-პროფესორი დოქტორი თავისუფალი ჭიდაობის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

42 ლევან მგელაძე  ასისტენტ-პროფესორი - რაგბის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5 

43 
გენადი გიკაშვილი პროფესორი დოქტორი 

ფრენბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5;  

ფრენბურთი (არჩევითი) 

44 
იური გონაძე ასისტენტ-პროფესორი - 

მაგიდის ჩოგბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5; 

მაგიდის ჩოგბურთი (არჩევითი) 

45 მერაბ თხელიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ჭადრაკის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5; ჭადრაკი (არჩევითი) 

46 დავით ყარანგოზაშვილი პროფესორი დოქტორი ცურვის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5; ცურვა 

47 თეიმურაზ ლორთქიფანიძე  ასოცირებული პროფესორი - წყალბურთის სპეციალიზაცია 1, 2, 3, 4, 5; ცურვა 

48 გივი გოგოძე ასისტენტ-პროფესორი - ფიტნესი 1, 2, 3, 4, 5 

49 
მერი პატარაია ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) 

ფიზიკური ვარჯიშებით რეაბილიტაცია; 

 სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია 

50 ზვიად მიქაძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი მოძრავი თამაშები 

51 ირინა სიმონიანი ასისტენტ-პროფესორი - მოძრავი თამაშები 

52 კახაბერ ხვედელიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ფიტნესი და წონის კორექცია; სპორტის ფიზიოლოგია 
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53 
ვასილ ბაკაშვილი პროფესორი დოქტორი 

ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა, სპორტული 

წვრთნის საფუძვლები 1, 2 

54 კარლო მოისწრაფიშვილი პროფესორი დოქტორი ბიომექანიკა 

55 მანუჩარ დვალი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი სპორტული წვრთნის საფუძვლები - 1, 2 

56 ედუარდ ფეროიანი ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ცურვა 

57 ქეთევან ხაზარაძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ზოგადი და სპორტის ჰიგიენა 

58 თეიმურაზ უკლება ასისტენტი დოქტორანტი დოპინგი 

59 ამირან შეროზია მოწვეული პედაგოგი დოქტორი ტყვიის სროლა (არჩევითი) 

60 
ზაზა ჯაფარიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) 

საერთაშორისო სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები 

(არჩევითი) 

61 დავით აზალაძე მოწვეული პედაგოგი - საქართველოს ისტორია (არჩევითი) 

62 ხათუნა ხუტაშვილი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი (PhD) ბუნებით სარგებლობა, ეკოლოგია (არჩევითი) 

63 ვლადიმერ ბოჟაძე ასისტენტი დოქტორანტი სამოქალაქო განათლება (არჩევითი) 

64 ელისო მურვანიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი (PhD) ადაპტური ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (არჩევითი) 

65 არსენ ბურჯალიანი მოწვეული პედაგოგი დოქტორი რელიგიის ისტორია (არჩევითი) 

66 იგორ დოლიძე ასოცირებული პროფესორი დოქტორი ვალეოლოგია (არჩევითი) 

67 ნინო ბლიაძე მოწვეული პედაგოგი მაგისტრი გერმანული ენა (არჩევითი) 

68 ლევან თოდუა მოწვეული პედაგოგი მაგისტრი ესპანური ენა (არჩევითი) 

 

 

პროგრამაში ჩართულია 12 პროფესორი, 24 ასოცირებული პროფესორი, 14 ასისტენტ-პროფესორი, 4 ასისტენტი და 14 მოწვეული პედაგოგი. სულ 68 ადამიანი. 
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საბაკალავრო პროგრამა „ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)“   

ცხრილი №1  

 

სწავლის შედეგების რუკა 

 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება უნარები პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

ზოგადი სასწავლო კურსები                                                                                               

ინგლისური - 1 (B1.1) ✓ ✓  
ინგლისური - 2 (B1.2) ✓ ✓  

ინგლისური - 3 (B2.1) ✓ ✓  

ინგლისური - 4 (B2.2) ✓ ✓  

კომპიუტერული ტექნოლოგიები  ✓  
აკადემიური წერა ✓ ✓ ✓ 

სპორტის სოციოლოგია ✓ ✓  
კვლევის მეთოდები ✓ ✓ ✓ 
ძირითადი სწავლის სფეროს საბაზისო 

სასწავლო კურსები    

შესავალი სპეციალობაში ✓ ✓ ✓ 
ადამიანის ანატომია - 1 ✓ ✓  
ადამიანის ანატომია - 2 ✓ ✓  
სპორტისა და 

ოლიმპიზმის ისტორია ✓ ✓  

ბიოქიმია ✓ ✓  
სპორტსმენის კვება ✓ ✓  
კალათბურთი ✓ ✓  
ადამიანის ფიზიოლოგია ✓ ✓  
პირველადი დახმარება გადაუდებელი 

მდგომარეობების დროს ✓ ✓  

სპორტის პედაგოგიკა ✓ ✓ ✓ 
ხელბურთი ✓ ✓  
ფეხბურთი ✓ ✓  
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ზოგადი ფსიქოლოგია ✓ ✓  
ჩოგბურთი ✓ ✓  
სპორტული მასაჟი ✓ ✓ ✓ 
ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო 

კურსები    

ტანვარჯიში - 1 ✓ ✓  
ტანვარჯიში - 2 ✓ ✓  
მძლეოსნობა - 1 ✓ ✓  
მძლეოსნობა - 2 ✓ ✓  
სპეციალიზაცია - 1 ✓ ✓ ✓ 
სპეციალიზაცია - 2 ✓ ✓ ✓ 
სპეციალიზაცია - 3 ✓ ✓ ✓ 
სპეციალიზაცია - 4 ✓ ✓ ✓ 
სპეციალიზაცია - 5 ✓ ✓ ✓ 
სპორტის მენეჯმენტი ✓ ✓ ✓ 

ფიზიკური ვარჯიშებით რეაბილიტაცია ✓ ✓ ✓ 
მოძრავი თამაშები ✓ ✓  
ფიტნესი და წონის კორექცია ✓ ✓  
ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა ✓ ✓ ✓ 

ბიომექანიკა ✓ ✓  
სპორტული წვრთნის საფუძვლები - 1 ✓ ✓ ✓ 
სპორტული წვრთნის საფუძვლები - 2 ✓ ✓ ✓ 

სპორტის ფიზიოლოგია ✓ ✓  
ცურვა ✓ ✓  
ზოგადი და სპორტის ჰიგიენა ✓ ✓ ✓ 
დოპინგი ✓ ✓ ✓ 
სპორტის ფსიქოლოგია ✓ ✓ ✓ 
სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია ✓ ✓ ✓ 
სპორტის სამართალი ✓ ✓ ✓ 
პრაქტიკა სპეციალობაში ✓ ✓ ✓ 
საბაკალავრო ნაშრომი ✓ ✓ ✓ 

არჩევითი სასწავლო კურსები    
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ტყვიის სროლა ✓ ✓  
საერთაშორისო სპორტის დიპლომატიური 

საფუძვლები ✓ ✓  

საქართველოს ისტორია ✓   
ბუნებით სარგებლობა, ეკოლოგია ✓   
ჭადრაკი ✓ ✓  
ტრავმატოლოგია ✓ ✓  
სამოქალაქო განათლება ✓ ✓ ✓ 
ფრენბურთი ✓ ✓  
რუსული ენა ✓ ✓  
პედაგოგიური ეთიკა ✓ ✓ ✓ 
ადაპტური ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ✓ ✓ ✓ 
რელიგიის ისტორია ✓   
ვალეოლოგია ✓ ✓  
მაგიდის ჩოგბურთი ✓ ✓  
ინგლისური A1 ✓ ✓  
ინგლისური A2 ✓ ✓  
გერმანული ენა A1 ✓ ✓  
გერმანული ენა A2 ✓ ✓  
გერმანული ენა B1.1 ✓ ✓  
გერმანული ენა B1.2 ✓ ✓  
ესპანური ენა A1 ✓ ✓  
ესპანური ენა A2 ✓ ✓  
ესპანური ენა B1.1 ✓ ✓  
ესპანური ენა B1.2 ✓ ✓  
რუსული ენა A1 ✓ ✓  
რუსული ენა A2 ✓ ✓  
რუსული ენა B1.1 ✓ ✓  
რუსული ენა B1.2 ✓ ✓  
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ცხრილი №2 

 

პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკა 
 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგები 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
პროგრამის 

მიზნები 

ცოდნა და გაცნობიერება უნარები 
პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 
1. სტუდენტი 

განსაზღვრავს 

მოზარდ 

სპორტსმენებთან 

მუშაობის 

სპეციფიკას, 

მომიჯნავე 

დისციპლინებში 

(პედაგოგიკა, 

ფსიქოლოგია, 

ფიზიოლოგია, 

ანატომია და ა.შ.) 

არსებული 

საბაზისო 

თეორიული 

ცოდნის 

კრიტიკული 

გააზრების 

ფონზე. 

2. 

განიხილავს 

ფიზიკური 

აღზრდისა 

და 

სპორტული 

წვრთნის 

ძირითად 

პრინციპებს 

(სწავლების 

პრინციპები 

და წვრთნის 

პრინციპები); 

სპორტული 

წვრთნის 

დაგეგმვისა 

და 

ჩატარების 

მეთოდიკას. 

3. იცნობს 

სპორტის 

ამორჩეულ 

სახეობაში 

მსაჯობის 

წესებს; 

შეჯიბრებისა 

და 

სასწავლო-

საწვრთნელი 

შეკრების 

ჩატარების 

პრინციპებს. 

4. იცნობს 

ახალგაზრდა 

თაობის 

ჯანმრთელობის 

განმტკიცების 

ძირითად 

გზებს და 

საშუალებებს. 

5. შეუძლია 

ყველა იმ 

მოძრაობითი 

მოქმედების 

დემონსტრირება, 

პედაგოგიურ-

სამწვრთნელო 

პერსპექტივიდან 

გამომდინარე, 

რომლებიც მის 

მიერ სპორტის 

არჩეული სახის 

ძირითად 

ტექნიკურ 

არსენალს 

შეადგენენ. 

6. მოზარდი 

სპორტსმენების 

განვითარების 

დონის 

შესაბამისად, 

აანალიზებს 

სიტუაციას, 

გეგმავს და 

ახორციელებს 

მათ ფიზიკურ, 

ტექნიკურ, 

ტაქტიკურ და 

ფსიქოლოგიურ 

მომზადებას, 

მოკლე და 

გრძელვადიანი 

საწვრთნელი 

გეგმების 

გამოყენებით. 

7. სპორტის ამორჩეულ 

სახეში, 

მიზანმიმართულად 

იყენებს ტანვარჯიშის, 

მძლეოსნობის, 

სპორტთამაშებისა და 

სპორტის სხვა სახეებში 

არსებულ 

საერთოგანმავითარებელ 

ვარჯიშებს.  

 

8. ატარებს 

სასწავლო-

საწვრთნელ 

მეცადინეობას, 

მოზარდ 

მომეცადინეებს 

აძლევს შესაბამის 

დავალებებს (მათ 

შორის მათი 

ფუნქციონალური 

მდგომარეობიდან 

გამომდინარე), 

აკონტროლებს 

პროცესს და 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

არგუმენტირებულად 

აკორექტირებს 

თითოეული 

მათგანის მიერ 

დაშვებულ 

შეცდომას. 

9. აღსაზრდელების 

წინაშე მოძრაობითი 

მოქმედებების 

დემონსტრირებისას, 

თანმიმდევრულად 

ასრულებს სპორტის 

ამორჩეული სახის 

ამა თუ იმ ტექნიკურ 

მოქმედებაში 

შემავალ ყველა 

მიმყვან ელემენტს. 

იღებს 

პასუხისმგებლობას 

მათ 

მიზანშეწონილად 

და ზუსტად 

გამოყენებაზე. 

10. ეთიკის 

პრინციპებისა და 

უსაფრთხოების 

ასპექტების 

გათვალისწინებით 

და ასევე 

სპეციალიზაციის 

მომიჯნავე 

დისციპლინებში 

დაგროვილი 

ცოდნის ფონზე, 

ამყარებს 

კომუნიკაციას, 

ატარებს 

მეცადინეობას, 

საერთო და 

სპეციალური 

მოძრაობითი 

მოქმედებების 

გამოყენების 

მეშვეობით. 

პროგრამის მიზანია: 

ა). სტუდენტს 

შესძინოს: ბაზისური 

ცოდნა სპორტული 

წვრთნის 

ზოგადმეთოდური, 

ფსიქოლოგიურ-

პედაგოგიური, 

მედიკო-

ბიოლოგიური და 

მეცნიერული 

საფუძვლების 

შესახებ. 

 

პრაქტიკული 

საქმიანობისათვის 

აუცილებელი 

ძირითადი უნარ-

ჩვევები. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ბ). სტუდენტს 

გამოუმუშაოს: 

მწვრთნელებისათვის 

საჭირო ბაზისური 

უნარ-ჩვევები. 

 

წვრთნის პროცესში, 

სპორტსმენის 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ფიზიკური, 

ტექნიკური, 

ტაქტიკური და 

ფსიქოლოგიური 

მახასიათებლების 

განვითარების უნარ-

ჩვევები. 

გ). აღზარდოს: 

შემოქმედებითი 

აზროვნების მქონე 

მწვრთნელი, 

რომელიც შეძლებს 

სხვადასხვა ასაკისა 

და კვალიფიკაციის 

სპორტსმენების 

სასწავლო-

საწვრთნელი 

პროცესის 

მიზანმიმართულად 

დაგეგმვას და მაღალ 

დონეზე წარმართვას. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ცხრილი №3 

 

კურიკულუმის რუკა 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგები 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

სასწავლო კურსი 

ცოდნა და გაცნობიერება უნარები 
პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 
1. სტუდენტი 

განსაზღვრავს 

მოზარდ 

სპორტსმენებთან 

მუშაობის 

სპეციფიკას, 

მომიჯნავე 

დისციპლინებში 

(პედაგოგიკა, 

ფსიქოლოგია, 

ფიზიოლოგია, 

ანატომია და ა.შ.) 

არსებული 

საბაზისო 

თეორიული 

ცოდნის 

კრიტიკული 

გააზრების 

ფონზე. 

2. განიხილავს 

ფიზიკური 

აღზრდისა და 

სპორტული 

წვრთნის 

ძირითად 

პრინციპებს 

(სწავლების 

პრინციპები და 

წვრთნის 

პრინციპები); 

სპორტული 

წვრთნის 

დაგეგმვისა და 

ჩატარების 

მეთოდიკას. 

3. იცნობს 

სპორტის 

ამორჩეულ 

სახეობაში 

მსაჯობის 

წესებს; 

შეჯიბრებისა 

და სასწავლო-

საწვრთნელი 

შეკრების 

ჩატარების 

პრინციპებს. 

4. იცნობს 

ახალგაზრდა 

თაობის 

ჯანმრთელობ

ის 

განმტკიცების 

ძირითად 

გზებს და 

საშუალებებს. 

5. შეუძლია 

ყველა იმ 

მოძრაობითი 

მოქმედების 

დემონსტრირება, 

პედაგოგიურ-

სამწვრთნელო 

პერსპექტივიდან 

გამომდინარე, 

რომლებიც მის 

მიერ სპორტის 

არჩეული სახის 

ძირითად 

ტექნიკურ 

არსენალს 

შეადგენენ. 

6. მოზარდი 

სპორტსმენების 

განვითარების 

დონის შესაბამისად, 

აანალიზებს 

სიტუაციას, გეგმავს 

და ახორციელებს 

მათ ფიზიკურ, 

ტექნიკურ, 

ტაქტიკურ და 

ფსიქოლოგიურ 

მომზადებას, მოკლე 

და გრძელვადიანი 

საწვრთნელი 

გეგმების 

გამოყენებით. 

7. სპორტის 

ამორჩეულ სახეში, 

მიზანმიმართულა

დ იყენებს 

ტანვარჯიშის, 

მძლეოსნობის, 

სპორტთამაშებისა 

და სპორტის სხვა 

სახეებში არსებულ 

საერთოგანმავითარ

ებელ ვარჯიშებს.  

8. ატარებს სასწავლო-

საწვრთნელ 

მეცადინეობას, 

მოზარდ 

მომეცადინეებს 

აძლევს შესაბამის 

დავალებებს (მათ 

შორის მათი 

ფუნქციონალური 

მდგომარეობიდან 

გამომდინარე), 

აკონტროლებს 

პროცესს და 

საჭიროების 

შემთხვევაში, 

არგუმენტირებულად 

აკორექტირებს 

თითოეული 

მათგანის მიერ 

დაშვებულ შეცდომას. 

9. აღსაზრდელების 

წინაშე მოძრაობითი 

მოქმედებების 

დემონსტრირებისას, 

თანმიმდევრულად 

ასრულებს სპორტის 

ამორჩეული სახის 

ამა თუ იმ ტექნიკურ 

მოქმედებაში 

შემავალ ყველა 

მიმყვან ელემენტს. 

იღებს 

პასუხისმგებლობას 

მათ 

მიზანშეწონილად 

და ზუსტად 

გამოყენებაზე. 

10. ეთიკის 

პრინციპებისა და 

უსაფრთხოების 

ასპექტების 

გათვალისწინებით 

და ასევე 

სპეციალიზაციის 

მომიჯნავე 

დისციპლინებში 

დაგროვილი 

ცოდნის ფონზე, 

ამყარებს 

კომუნიკაციას, 

ატარებს 

მეცადინეობას, 

საერთო და 

სპეციალური 

მოძრაობითი 

მოქმედებების 

გამოყენების 

მეშვეობით. 

ზოგადი 

სასწავლო 

კურსები                                                                                            
          

უცხო ენა 

(ინგლისური) - 1             1 
უცხო ენა 

(ინგლისური) - 2             1 
უცხო ენა 

(ინგლისური) - 3             2 
უცხო ენა 

(ინგლისური) - 4             3 
კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები             2 

აკადემიური წერა             2 
სპორტის 

მენეჯმენტი                    1 
სპორტის 

სოციოლოგია             1 
ძირითადი 

სწავლის სფეროს 

საბაზისო 

სასწავლო 

კურსები 
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შესავალი 

სპეციალობაში  1  1       
ადამიანის 

ანატომია - 1 1          
ადამიანის 

ანატომია - 2 1          
სპორტისა და 

ოლიმპიზმის 

ისტორია 
            1 

ბიოქიმია 1          
სპორტსმენის 

კვება    2       

კალათბურთი    1   1    
ადამიანის 

ფიზიოლოგია 1     1     
პირველადი 

დახმარება 

გადაუდებელი 

მდგომარეობების 

დროს 

           1 

სპორტის 

პედაგოგიკა 1 1         

ხელბურთი    1   1    
ფეხბურთი    1   1    
ზოგადი 

ფსიქოლოგია 1     1     

ჩოგბურთი    1   1    
სპორტული 

მასაჟი    2       
ძირითადი 

სწავლის სფეროს 

სასწავლო 

კურსები 

          

ტანვარჯიში - 1    1 1  1 1   
ტანვარჯიში - 2    1 1  1 1   
მძლეოსნობა -1    1 1  1 1   
მძლეოსნობა - 2    1 1  1 1   
სპეციალიზაცია - 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

სპეციალიზაცია - 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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სპეციალიზაცია - 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

სპეციალიზაცია - 

4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

სპეციალიზაცია - 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ფიზიკური 

ვარჯიშებით 

რეაბილიტაცია 
   2   2    

მოძრავი 

თამაშები    2   2    
ფიტნესი და 

წონის კორექცია    2   2    
ფიზიკური 

აღზრდის 

თეორია და 

მეთოდიკა 

2 2  2       

ბიომექანიკა 2          
სპორტული 

წვრთნის 

საფუძვლები - 1 
2 2    2     

სპორტული 

წვრთნის 

საფუძვლები - 2 
3 3    3     

სპორტის 

ფიზიოლოგია 2       3   

ცურვა    1   1    
ზოგადი და 

სპორტის ჰიგიენა          3 

დოპინგი          3 
სპორტის 

ფსიქოლოგია 3             3    3 
სპორტული 

მედიცინა და 

რეაბილიტაცია 
   2          3 

სპორტის 

სამართალი             3 
კვლევის 

მეთოდები             3 
პრაქტიკა 

სპეციალობაში 3    3 3 3 3 3 3 

საბაკალავრო 

ნაშრომი              3 

შენიშვნა: „1“ ნიშნავს გაცნობას, „2“ - გაღრმავებას, „3“ - განმტკიცებას.  
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ცხრილი №4 

 

სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა 

  
სწავლის შედეგი სასწავლო კურსი შეფასების მეთოდი დრო 

სამიზნე 

ნიშნულები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნ
ო

ბ
ი

ერ
ებ

ა 

1 

სტუდენტი განსაზღვრავს მოზარდ 

სპორტსმენებთან მუშაობის სპეციფიკას, მომიჯნავე 

დისციპლინებში (პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია, 

ფიზიოლოგია, ანატომია და ა.შ.) არსებული 

საბაზისო თეორიული ცოდნის კრიტიკული 

გააზრების ფონზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქულა - 20% 

21-30 ქულა - 40% 

5-20 ქულა - 30% 

0-5 ქულა - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

სპორტული წვრთნის 

საფუძვლები 2 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

სპორტის ფსიქოლოგია პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

2 

განიხილავს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული 

წვრთნის ძირითად პრინციპებს (სწავლების 

პრინციპები და წვრთნის პრინციპები); სპორტული 

წვრთნის დაგეგმვისა და ჩატარების მეთოდიკას 

 

 

 

 

 

 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

სპორტული წვრთნის 

საფუძვლები 2 

პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

3 

იცნობს სპორტის ამორჩეულ სახეობაში მსაჯობის 

წესებს; შეჯიბრებისა და სასწავლო-საწვრთნელი 

შეკრების ჩატარების პრინციპებს 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

4 

იცნობს ახალგაზრდა თაობის ჯანმრთელობის 

განმტკიცების ძირითად გზებს და საშუალებებს 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 
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0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

უ
ნა

რ
ებ

ი
 

5 

შეუძლია ყველა იმ მოძრაობითი მოქმედების 

დემონსტრირება, პედაგოგიურ-სამწვრთნელო 

პერსპექტივიდან გამომდინარე, რომლებიც მის 

მიერ სპორტის არჩეული სახის ძირითად ტექნიკურ 

არსენალს შეადგენენ 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - ტექნიკური 

მოქმედებების პრაქტიკული 

შესრულება 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

25-30 ქ. - 20% 

16-24 ქ. - 40% 

5-15 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

პროფესიული 

(სამწვრთნელო) პრაქტიკა 

პირდაპირი - შუალედური შეფასება  

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

41-60 ქ. - 20% 

26-40 ქ. - 40% 

11-25 ქ. - 30% 

0-10 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

6 

მოზარდი სპორტსმენების განვითარების დონის 

შესაბამისად, აანალიზებს სიტუაციას, გეგმავს და 

ახორციელებს მათ ფიზიკურ, ტექნიკურ, ტაქტიკურ 

და ფსიქოლოგიურ მომზადებას, მოკლე და 

გრძელვადიანი საწვრთნელი გეგმების 

გამოყენებით 

პროფესიული 

(სამწვრთნელო) პრაქტიკა 

პირდაპირი - შუალედური შეფასება  

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

41-60 ქ. - 20% 

26-40 ქ. - 40% 

11-25 ქ. - 30% 

0-10 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

7 

სპორტის ამორჩეულ სახეში, მიზანმიმართულად 

იყენებს ტანვარჯიშის, მძლეოსნობის, 

სპორტთამაშებისა და სპორტის სხვა სახეებში 

არსებულ საერთო განმავითარებელ ვარჯიშებს 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - ტექნიკური 

მოქმედებების პრაქტიკული 

შესრულება 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

25-30 ქ. - 20% 

16-24 ქ. - 40% 

5-15 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

პროფესიული 

(სამწვრთნელო) პრაქტიკა 

პირდაპირი - შუალედური შეფასება 2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

41-60 ქ. - 20% 

26-40 ქ. - 40% 

11-25 ქ. - 30% 

0-10 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

8 

ატარებს სასწავლო-საწვრთნელ მეცადინეობას, 

მოზარდ მომეცადინეებს აძლევს შესაბამის 

დავალებებს (მათ შორის მათი ფუნქციონალური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე), აკონტროლებს 

პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, 

არგუმენტირებულად აკორექტირებს თითოეული 

მათგანის მიერ დაშვებულ შეცდომას 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა, 

ტესტი 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

სპორტის ფიზიოლოგია პრაქტიკული უნარების 

დემონსტრირება 

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

შეფასების 60% 

დადებითი 

არაპირდაპირი - პრაქტიკის 

მენტორის შეფასების კითხვარი 

 

 

 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 
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აღსაზრდელების წინაშე მოძრაობითი 

მოქმედებების დემონსტრირებისას, 

თანმიმდევრულად ასრულებს სპორტის 

ამორჩეული სახის ამა თუ იმ ტექნიკურ 

მოქმედებაში შემავალ ყველა მიმყვან ელემენტს. 

იღებს პასუხისმგებლობას მათ მიზანშეწონილად 

და ზუსტად გამოყენებაზე 

სპეციალიზაცია 5 პირდაპირი - ტექნიკურ 

მოქმედებების პრაქტიკული 

შესრულება 

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

25-30 ქ. - 20% 

16-24 ქ. - 40% 

5-15 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

10 

ეთიკის პრინციპებისა და უსაფრთხოების 

ასპექტების გათვალისწინებით და ასევე 

სპეციალიზაციის მომიჯნავე დისციპლინებში 

დაგროვილი ცოდნის ფონზე, ამყარებს 

კომუნიკაციას, ატარებს მეცადინეობას, საერთო და 

სპეციალური  

მოძრაობითი მოქმედებების გამოყენების 

მეშვეობით 

ინგლისური ენა 4 (B2.2.) პირდაპირი - დასკვნითი გამოცდა 

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

31-40 ქ. - 20% 

21-30 ქ. - 40% 

5-20 ქ. - 30% 

0-5 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა 

სწავლის დასრულებიდან 2 

წლის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

პროფესიული 

(სამწვრთნელო) პრაქტიკა  

პირდაპირი - შუალედური შეფასება  

  

2021-2022 სასწავლო წლის 

ბოლოს 

41-60 ქ. - 20% 

26-40 ქ. - 40% 

11-25 ქ. - 30% 

0-10 ქ. - 10% 

არაპირდაპირი - დამსაქმებლის 

შეფასების კითხვარი 

დასაქმებიდან არანაკლებ 6 

თვის შემდეგ 

შეფასების 60% 

დადებითი 

 

შენიშვნა: პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგის გაზომვა ხდება პროგრამაში მოცემული სწავლის შედეგებისა და სემესტრული შეფასების გეგმის საფუძველზე, 

რომლის მიხედვით შეფასება ხდება იმ სემესტრის ბოლოს, სადაც დადგა აღნიშნული სწავლის შედეგი; ეფუძნება კურიკულუმის რუკას და მის საფუძველზე 

შემუშავებულ სწავლის შედეგების შეფასების გეგმას; დინამიკაში დაკვირვების შედეგად თუ სამიზნე ნიშნულებთან დადარებით გამოვლინდება რეგრესი, მოხდება 

სწავლის შედეგების და მიღწევის გზების გადახედვა და შესაბამისად პროგრამის მოდიფიცირება. 

 


