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2  საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია 

 

წინასიტყვაობა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 21 მაისის №407/ი ბრძანებით დამტკიცებული 

(ბოლო ცვლილება განხორციელებულია 2019 წლის 16 აპრილის ბრძ. №274/ი)  „ფარმაცია 

(სააფთიაქო)“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი - ნატა ჩხაიძე 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება განპირობებულია საქართველოს შრომის ბაზრის 

კვლევის შედეგების, ბოლო წლებში ქვეყანაში მოთხოვნადი და დეფიციტური პროფესიების 

ანალიზის საფუძველზე. პროგრამის შემუშავების ინიციატივა განხილული და მოწონებულია 

საქართველოს ბიზნესის აკადემიის-SBA-ის სენატის მიერ.  (07.11.2018, ოქმი N06; 24.01.2019, ოქმი 

N01; 10.05.2019, ოქმი №02) 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა მოწონებულია შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის 

ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 8 მაისს 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის 

დირექტორის 2019 წლის 17 მაისის N039 ბრძანებით. 
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3  საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - ფარმაცია / 

Pharmacy 

 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძვლეზეც შემუშავდა 

საგანმანათლებლო პროგრამა -  09110-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  

ა) ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში/Associate Degree in Pharmacy (ამოქმედდეს 2020 წლის 29 
თებერვლიდან) 
ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Fifth Level Vocational 

Qualification in Pharmacy (მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი*).    
 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით 

განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ,,ფარმაცია”, კოდი 0916, აღმწერი - ,, შეისწავლის წამლებს და 

ადამიანზე მათ გავლენას. მოიცავს წამლის მომზადებას, განაწილებასა და ადმინისტრირებას.” 

 

4. მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს ჯანდაცვის სფეროსთვის 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა. კერძოდ, პროფესიული კადრების მომზადება, 

რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების–

განთავსების, აღწერის, პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში 

მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,  მცირე შეფუთვებად  მზა წამლის  ფორმის 

დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი 

ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას. 

 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება. 

 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  

 

ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის 

თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო 

რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტში, სამედიცინო და 

ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში. 

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 46.46, 

46.46.0, 47.73, 47.73.0, 82.92.0 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდები: 2262, 3213 

 

                                                
* საფუძვლები: 

1.საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის N120/ნ ბრძანება „ეროვნული 

საკვალიფიკაციო ჩარჩო“ დამტკიცების შესახებ. 

2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ 

ბრძანება „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ დამტკიცების შესახებ. 



შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 

 

4 

4  საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია 

 

 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს 3 ზოგად მოდულს, ჯამური 11 კრედიტის 

მოცულობით და 26 პროფესიულ მოდულს, ჯამური 109 კრედიტის მოცულობით.  

 

ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცულობაა - 120 კრედიტი, სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს - 85 კვირას 

 

არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამის 

მოცულობაა - 150 კრედიტი, სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს - 107 კვირას 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. მეწარმეობა 3  3 

2. უცხოური ენა (ინგლისური ენა ) 5 

3. ინფორმაციული წიგნიერება 2 3 

სულ  11 

პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების 

წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში 

3 

2.  სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია 3 

3.  სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება 5 

4.  მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება 5 

5.  მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, 

მარკირება 

2 

6.  პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და 

ანგარიშგება 

4 

7.  მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში 2 

8.  
მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის 

საგნების/საშუალებების შერჩევა 

3 

9.  
მომხმარებლისთვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური 

წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა 

3 

10.  
მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის 

შერჩევა 

2 

11.  
მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის 

საგნების/საშუალებების შერჩევა 

2 

12.  ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები 4 

13.  მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები 6 

14.  ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები 5 

15.  ბიოქიმია 4 

16.  მიკრობიოლოგიის საფუძვლები 4 
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5  საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია 

 

17.  ფარმაკოლოგია 7 

18.  ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები 8 

19.  ანალიზური ქიმიის საფუძვლები 4 

20.  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 4 

21.  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 6 

22.  
ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და 

აღმოჩენა 

5 

23.  ბოტანიკა 4 

24.  სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული 7 

25.  სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები 4 

26.  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 

სულ 109 

 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად 

2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა 

3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და  რაოდენობა 

4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე 

5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი 

6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება 

7. მომზადება რეცეპტის მიხედვით  სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები 

8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და 

დეონტოლოგიის პრინციპები 

9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, 

კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების,  გამოყენების  და   

შენახვის პირობების შესახებ 

10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია 

11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის 

პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე 

შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების  შესახებ  

12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესები. 
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16. დანართები: 

დანართი 1. მოდული - მეწარმეობა 3 - 0410005 

დანართი 2. მოდული -  უცხოური ენა (ინგლისური ენა) - 0230102 

დანართი 3. მოდული -  ინფორმაციული წიგნიერება 2 - 0610004 

დანართი 4. მოდული -  სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების 

წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში - 0911021 

დანართი 5. მოდული -  სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია - 0911016 

დანართი 6. მოდული -  სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება - 0911022 

დანართი 7. მოდული -  მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება - 0911011 

დანართი 8. მოდული -  მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება-შეფუთვა, 

მარკირება - 0911012 

დანართი 9. მოდული -  პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და 

ანგარიშგება - 0911014 

დანართი 10. მოდული -  მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში - 

0911009 

დანართი 11. მოდული -  მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის 

საგნების/საშუალებების შერჩევა - 0911005 

დანართი 12. მოდული -  მომხმარებლისთვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური 

წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა - 0911006 

დანართი 13. მოდული -  მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის 

 შერჩევა - 0911017 

დანართი 14. მოდული -  მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის 

საგნების/საშუალებების შერჩევა - 0911002 

დანართი 15. მოდული -  ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები - 0911025 

დანართი 16. მოდული -  მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები - 0911010 

დანართი 17. მოდული -  ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები - 0911004 

დანართი 18. მოდული -  ბიოქიმია - 0910919 

დანართი 19. მოდული -  მიკრობიოლოგიის საფუძვლები - 0911008 

დანართი 20. მოდული -  ფარმაკოლოგია - 0911024 

დანართი 21. მოდული -  ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები - 

0911013 

დანართი 22. მოდული -  ანალიზური ქიმიის საფუძვლები - 0911003 

დანართი 23. მოდული -  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 - 0911019 

დანართი 24. მოდული -  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 - 0911020 

დანართი 25. მოდული -  ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და 

აღმოჩენა - 0911023 

დანართი 26. მოდული -  ბოტანიკა - 0911007 

დანართი 27. მოდული -  სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული - 0911018 

დანართი 28. მოდული -  სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები - 0911015 

დანართი 29. მოდული -  პირველადი გადაუდებელი დახმარება - 0910117 

დანართი 30. მოდული -  ქართული ენა  A2 - 0110001 

დანართი 31. მოდული -  ქართული ენა  B1 - 0110002 

დანართი 32 -   სასწავლო გეგმა 

დანართი 33 -  ინფორმაცია ფარმაციის საგანმანათლებლო 

 პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური რესურის შესახებ 
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დანართი 34 -    სასწავლო გარემო და მინიმალური მატერიალური რესურსი 


