
N მოდული ავტორი სახელმძღვანელოს სათაური
ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ 

გვერდის მისამართები

1 ინფორმაციული წიგნიერება  1 ვ.ოთხოზორია , ზ. ცირამუა  „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“ http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT.pdf

შორენა  ხუბუნაია
სტუდენტის სახელმძღვანელო 
„მეწარმეობა “ 

პროფესიულ 
კვალიფიკაციათა  
განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა

მასწავლებლის სახელმძღვანელო 
„მეწარმეობა “ 

საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებისა  
და  ნებართვების შესახებ“;

საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა  
შესახებ“;

საქართველოს 
საგადასახადო  კოდექსი (თავი XII);
 ,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  
შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა  მინისტრის №999 ბრძანება ;
„გადასახადების ადმინისტრირების 
შესახებ“ ფინანსთა  
მინისტრის ბრძანება  №996  ( კარი VII);

http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/ro
gor%20daviwyo%20biznesi.pdf;
 http://startup.ge;

http://www.qartuli.ge/;

http://georgia.smetoolkit.org/georgia/ka;

www.rs.ge.

სახელმძღვანელო “New English File” 
პაკეტი; 

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&selLa
nguage=en 

www.myenglishpages.com

 www.esolcourses.com, 

http://www.englishexercises.org, 

http://www.englishvocabularyexercises.com/general‐
vocabulary

დისკი  N1 0                                                ვებტექნოლოგიები

2 მეწარმეობა  2

3 უცხოური ენა  (ინგლისური)
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თეა  ტეტელოშვილი
აღმართი (ქართული ენა  უცხოელი 
შემსწავლელთათვის)

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

თეა  ტეტელოშვილი
აღმართი (ქართული ენა  უცხოელი 
შემსწავლელთათვის სავარჯიშო  
რვეული) 

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo 

ილიას სახელმწიფო  
უნივერსისტეტი
თინათინ კიღურაძე, 
ეკატერინე ქუთათელაძე, 
ივლიტა  ლობჟანიძე

ვიდეოფილმებზე აგებული 
დამატებითი სასწავლო  მასალები 
ქართული ენის შემსწავლელთათვის

ტეტელოშვილი თ
აღმართი A1/A2/B1 დონე 
სახელმძღვანელო

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ. 
აღმართი A1/A2/B1 დონე სამუშაო 
რვეული, 

 http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

ილიას სახელმწიფო  
უნივერსისტეტი
თინათინ კიღურაძე, 
ეკატერინე ქუთათელაძე, 
ივლიტა  ლობჟანიძე

ვიდეოფილმებზე აგებული 
დამატებითი სასწავლო  მასალები 
ქართული ენის შემსწავლელთათვის

ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე 
„ინტერპერსონალური 
კომუნიკაცია /მომსახურების სფერო“, 

ს. ხიზანიშვილი, ა . 
ყულიჯანაშვილი, ლ. 
წიქარაძე

„საქმიანი ურთიერთობის კულტურა “

გ. ჩაჩანიძე,  ქ. ნანობაშვილი ,,ბიზნეს-კომუნიკაცია “

გ. შიხაშვილი, გ. 
ერქომაიშვილი, ც. 
დალაქიშვილი

„პროფესიული ორიენტაცია , საკუთარი 
ბიზნესის დაწყება  და  მართვა “

https://www.youtube.com/watch?v=0bRnPr‐UyFE

https://www.youtube.com/watch?v=0cVHoRUEPws

https://www.youtube.com/watch?v=Z2_wfVN1kKM

ს. თოფურია , ვ. ხოჭოლავა , 
ნ. მაჭარაშვილი, ვ.აბესაძე, 
ზ მეტრეველი

„მათემატიკა “, 

4 ქართული ენა  A2

5 ქართული ენა  B1

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია6
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გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ., 
მებონია  ი., ქურჩიშვილი ლ., 

მათემატიკა  X/ მოსწავლის წიგნი 

გოგიშვილი გ., ვეფხვაძე თ., 
მებონია  ი., ქურჩიშვილი ლ., 

მათემატიკა  X,/მასწავლებლის წიგნი, 

ჯაფარიძე ნ., წილოსანი მ., 
წულაია  ნ., 

მათემატიკა  10/მოსწავლის წიგნი, 

ჯაფარიძე ნ., წილოსანი მ., 
წულაია  ნ., 

მათემატიკა  10/მასწავლების წიგნი, 

გაბოშვილი ნატო, 
რაოდენობრივი წიგნიერება  / 
სტუდენტის სახელმძღვანელო,  

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmzgvanelo‐raodenobrivi‐tswigniereba.pdf 

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს სამოქალაქო  კოდექსი

საქართველოს საარჩევნო  კოდექსი

საქართველოს ზოგადი  
ადმინისტრაციული კოდექსი

თამარ  სამნიძე
„პასიური საარჩევნო  უფლების 
ასაკობრივი ცენზი
ადამიანის უფლებათა  და  ძირითად 
თავისუფლებათა  დაცვის კონვენცია  
რომი 1950 წელი 4 ნოემბერი

http://www.civics.ge/ 

ე. ჩიკაშუა ,
ნ. ელიზბარაშვილი, 
ზ. დოლიძე, 
გ. კევლიშვილი 

ვებინტერფეისის დეველოპერი

http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2016/03/%E1%83%95%E1%83%94
%E1%83%91‐
%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94
http://www.w3schools.com/html

ე. ჩიკაშუა ,
ნ. ელიზბარაშვილი, 
ზ. დოლიძე, 
გ. კევლიშვილი 

ვებინტერფეისის დეველოპერი
http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf

7 რაოდენობრივი წიგნიერება

8 სამოქალაქო განათლება

9 პრაქტიკული პროექტი

10
ვებგვერდის მარკირება  და  
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http://www.w3schools.com/html
http://www.tutorialspoint.com/html5
http://www.tutorialspoint.com/css

სერგო  კარაკოზოვი, გიორგი 
კევლიშვილი, ეკატერინე 
ჩიკაშუა , ნიკოლოზ 
ელიზბარაშვილი 

ვებინტერფეისის დიზაინერი

 •h ps://helpx.adobe.com/photoshop/how‐to/edit‐
photo.html

12
დარგობრივი ინგლისური ენა  
ვებტექნოლოგიებში

 •h p://www.w3schools.com/html 
 •h p://www.crea vebloq.com/graphic‐design/pro‐

guide‐logo‐design‐21221
 •h ps://www.video2brain.com/en/design‐

illustration  
 •h p://www.crea vebloq.com/digital‐art/illustrator‐

tutorials‐1232697
 •h p://www.about.com/ 

ე. ჩიკაშუა ,
ნ. ელიზბარაშვილი, 
ზ. დოლიძე, 
გ. კევლიშვილი 

ვებინტერფეისის დეველოპერი
http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf

http://www.tutorialspoint.com/javascript

http://www.w3schools.com/html

ე. ჩიკაშუა ,
ნ. ელიზბარაშვილი, 
ზ. დოლიძე, 
გ. კევლიშვილი 

ვებინტერფეისის დეველოპერი
http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf

http://www.w3schools.com/html

15
ვებგვერდის მარკირება   Bootstrap-ის 
სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების 
საშუალებით

https://getbootstrap.com/
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_v
er.asp

10
სტილებით გაფორმება

11
გრაფიკული გამოსახულების 
შექმნა -დამუშავება

13
ვებგვერდის ინტერაქტივისა  და  
ეფექტების შემუშავება  - JavaScript

14
ვებგვერდის მართვის სისტემების 
(CMS) გამოყენება



N მოდული ავტორი სახელმძღვანელოს სათაური
ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ 

გვერდის მისამართები

დისკი  N1 0                                                ვებტექნოლოგიები

16
ვებგვერდის ინტერაქტივისა  და  
ეფექტების შემუშავება  Angular-ის 
საშუალებით

https://angular.io/
https://www.tektutorialshub.com/angular‐2‐
tutorial/#directives
https://www.youtube.com/watch?v=_‐CD_5YhJTA

ე. ჩიკაშუა ,
ნ. ელიზბარაშვილი, 
ზ. დოლიძე, 
გ. კევლიშვილი 

ვებინტერფეისის დიზაინერი
http://vet.ge/wp‐
content/uploads/2015/08/studentis‐saxelmzgvanelo‐
web‐interfeisis‐developeri.pdf

http://www.w3schools.com/html
https://helpx.adobe.com/photoshop/how‐to/photo‐
editor.html

17
ვექტორული გამოსახულების 
დამუშავება  (Adobe Illustra tor)


