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1

1.1
ბერიძე ვ.                                                                

ქართული ხელოვნების ისტორია
1974 7:736:27-523

1.2
   თოფჩიშვილი რ.                               

საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია
2010 39(479.22)

1.3

   თოფჩიშვილი რ.                                                                         

ქართველთა ეთნიკური ისტორია და 

საქართველოს ისტორიის ეთნოგრაფიული 

მხარეები

39(479.22)

1.4

ჯაფარიძე ა.                                                  

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ისტორია

2009 27-9(479.22)

1.5
Попова Т.В.                                                          

Руский язык - ч.-1
2003 811.161.1

1.6
Попова Т.В.                                                          

Руский язык - ч.-2
2003 811.161.1

2

2.1 ვასაძე მ. - სასტუმროს მენეჯმენტი. 2009 796.5

2.2 პედაგოგიკის სალექციო კურსი (ჰაუსქიფინგი) 796.5:613.5

2.3
Попова Т.В.                                                          

Руский язык - ч.-1
2003 811.161.1

2.4
Попова Т.В.                                                          

Руский язык - ч.-2
2003 811.161.1

3

3.1 Евсевский Ф. - Библия бармена 663

4

გიდი - 795.5

სასტუმრო საქმის მწარმოებელი - 795.5

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი - 641/642

ბარმენი - 663



4.1 Евсевский Ф. - Библия бармена 663

4.2 English for bar staff 2008 811.111:663

5

5.1 English for bar staff 2008 811.111:663

5.2 English food and drink staff 811.111:663

5.3 English for restaurantstaff 811.111:663

5.4 Попова Т.В. - Руский язык 811.161.1

5.5 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 2015 61

5.6

საქართველოს კანონი - პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსი

614.3(094.4)

5.7

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, 

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო 

საშუალებების ნუსხა

614.4

5.8 სანიტარიული წესები და ნორმები 2001 614.3

5.9

საქართველოს კანონი - პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსი

614.3(094.4)

5.10
 ლაფერაშვილი ქ. ქუჩუკაშვილი ზ. სურსათის 

უვნებლობა და ხარისხი
2011 614.3

5.11

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55 - 

ცხოველური წარმოშობის სურსათის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების

სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

2015 614.3(094.4)

5.12

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №90 - 

ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის 

სპეციალური წესის შესახებ

2012 614.3(094.4)

5.13

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - ბარის ორგანიზება და 

ფუნქციონირება

2014 663 გზამკ.

ბართენდერი - 663



5.14 Денисов Д. - Библия бариста 2004 663

5.15 Евсевский Ф. - Библия бармена 663

5.16

საქართველოს კანონი - პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსი

2012 614.3(094.4)

5.17
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი
34(094.4)

5.18

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№996 - გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ

2010 34(094.4)

5.19 gulnaz erqomaiSvili, lia gigauri, nino talaxaZe - 

mewarmeobis safuZvlebi

338

5.20 საქართველოს კანონი - მეწარმეთა შესახებ 1994 338(094.4)

5.21
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ
34(094.4)

5.22

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№999 - სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების 

გამოყენების შესახებ

2010 34(094.4)

5.23
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #415 - 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ
2010 34(094.4)

5.24
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - მეწარმეობა
2015 338

5.25

 განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - რაოდენობრივი 

წიგნიერება

2015 51

5.26

IFLA (იფლა) – საბიბლიოთეკო ასოციაციების 

საერთაშორისო ფედერაცია - IFLA/UNESCO-ს 

სახელმძღვანელო მითითებები

ინტერნეტის შესახებ

2010 681



5.27

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - საპრეზენტაციო 

პროგრამა

2010 681

5.28

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - ტექსტური 

რედაქტორი

2009 681

5.29

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - ცხრილური  

რედაქტორი

2008 681

5.30
ოთხოზორია - ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
2015 681

6

6.1
USAID - მიმტანის პროფესია - ვიდეო რგოლი - 

6 წუთი
2011 641/642

7

7.1
USAID - სამშენებლო მათემატიკა - ვიდეო 

რგოლი - 36 წუთი
2011 69

8

8.1
USAID - ელექტრორკალური შედუღება - 

ვიდეო რგოლი 
2010 621.7

9

9.1
UENDP - მეფილე-მომპირკეთებელი სასწავლო 

ელემენტები
2008 693

10

10.1

ბენაშვილი ა. ქართველიშვილი ო. - 

კომპიუტერის არქიტექტურისა და 

ორგანიზაციის საფუძვლები

681

მიმტანი - 641/642

სამშენებლო -69

შემდუღებელი - 621.7

მეფილე მომპირკეთებელი - 693

ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 681



10.2 მაია არჩუაძე - Microsoft Access 2007 2013 681

10.3 გაბედავა ომარ - კომპიუტერის არქიტექტურა 2008 681 სახელ

11

11.1
სტურუა თ. - საინფორმაციო სისტემების 

დაპროექტება
2012 681

11.2
იულდაშევი კ. I ნაწილი - Adope photshop - 100 

გაკვეთილი
2006 681

12

12.1 WINDOWS 7 supplement 681

12.2
ინფორმაციის რაოდენობა. ინფორმაციის 

ერთეული
681

12.3 პერსონალური კომპიუტერის მოწყობილობები 681

12.4
კომპიუტერების არითმეტიკული 

საფუძვლები. თვლის სისტემები
681

12.5 შესავალი პერს. კომპ. 681

12.6 პერსონალური კომპიუტერის შექმნის ისტორია 681

12.7 კომპიუტერის აგებულება 681

12.8 გაფართოების სლოტები 681

12.9 დედაპლატა 2 681

12.10 დედაპლატა , ტიპები, დიზაინი 681

12.11 დედაპლატის კომპონენტები 681

12.12 სისტემური პლატის არქიტექტურა 681

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) III ს. - 681

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (მოდულური) - 681



12.13 ჩიპსეტი 681

12.14 თანამედროვე პროცესორები 681

12.15 პროცესორი 2 681

12.16 პროცესორის მუსაობის რეჟიმი 681

12.17 პროცესორის პარამეტრები 681

12.18 მეხსიერების კომპლექტაცია 681

12.19 operatiuli mexsiereba: ZiriTadi cnebebi 681

12.20 ოპერატიული მეხსიერება. 681

12.21 ინტერფეისი -2 681

12.22 ინტერფეისი ზოგადი აღწერა 681

12.23 მაგნიტური დამგროვებლები 681

12.24 ვინჩესტერი 681

12.25 რბილი (დრეკადი) დისკი 681

12.26 ფაილური სისტემები 681

12.27 ფაილური სისტემები - 2 681

12.28 ალტერნატიული დამგროვებლები -2 681

12.29 ოპტიკური დამგროვებლები - 2 681

12.30 ოპტიკური დამგროვებლები. CD-ROM DRIVES 681



12.31 ვიდეოადაპტერი -2 681

12.32 ვიდეოადაპტერი 681

12.33 ვიდეო ტექნოლოგიები 681

12.34 ვიდეო სისტემა 681

12.35
მონიტორების დანიშნულება, კლასიფიკაცია 

და დახასიათება
681

12.36 მონიტორი -2 681

12.37  აუდიო კარტა 681

12.38 აუდიოადაპტერი - 2 681

12.39 მაუსი და კლავიატურა 681

12.40 მაუსი და კლავიატურა -2 681

12.41 მულტიმედიის საშუალებები 681

12.42 კვების ბლოკი 681

12.43
გამაგრილებელი სისტემების დანიშნულება და 

დახასიათება
681

12.44 ქსელური აპარატი 681

12.45 პორტატული კომპიუტერები 681

12.46 IT ESSENCIALS 681

12.47
იულდაშევი კ. I ნაწილი - Adope photshop - 100 

გაკვეთილი
2006 681



12.48

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№996 - გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ (2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი)

2010 34(094.4)

12.49
ერქომაიშვილი გ.                                           

მეწარმეობის საფუძვლები
338

12.50 საქართველოს კანონი - მეწარმეთა შესახებ 1994 338(094.4)

12.51
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ
34(094.4)

12.52
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი
2010

12.53

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№999 - სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების 

გამოყენების შესახებ

2010 34(094.4)

12.54
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #415 - 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ
2010 34(094.4)

12.55
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - მეწარმეობა
2015 338

12.56

 განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - რაოდენობრივი 

წიგნიერება

2015 51

12.57
IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები

ინტერნეტის შესახებ
2010 681

12.58

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - საპრეზენტაციო 

პროგრამა

2010 681

12.59

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - ტექსტური 

რედაქტორი

2009 681

12.60

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 

ასაბაშვილი ე. სტურუა თ. - ცხრილური  

რედაქტორი

2008 681

12.61
ოთხოზორია - ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
2015 681



12.62 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 2015 61

12.63

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - ბარის ორგანიზება და 

ფუნქციონირება

2014 663 გზამკ.

13

13.1

ბენაშვილი ა. ქართველიშვილი ო.  

კომპიუტერის არქიტექტურისა და 

ორგანიზაციის საფუძვლები

2013 681

13.2 გაბედავა ო.  - კომპიუტერის არქიტექტურა 2008 681

14

14.1
კობალაძე მ. - სალექციო კურსი 

კონსტრუირების საფუძვლები
687

14.2
სალექციო კურსი                                                       

ტანსაცმლის მოდელირება
687

15

15.1
კობალაძე მ. - სალექციო კურსი 

კონსტრუირების საფუძვლები
687

16

16.1

ბრძანება #72 - საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის.                                                    

ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ

(094.1)

16.2

ბრძანება #174 - საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის.                                                    

დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების 

შესახებ

(094.1)

16.3

პირმისაშვილი ე.ზირაქაშვილი გ. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საბაზო 

დოკუმენტების მომზადება

651

16.4
საქართველოს კანონი - ეროვნული საარქივო 

ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ 
(094.4)

კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრატორი - 681

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი - III საფეხური -687

სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი -              III 

საფეხური -687

ოფისის მენეჯერი - 651



16.5
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი
(094.4)

16.6
საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურის 

შესახებ
(094.4)

16.7 რუსული ენა - ოფისის მენეჯერი 811.161.1:651

16.8
საქართველოს შრომის კოდექსი გზამკვლევი. - 

საქართველოს კოდექსის ზოგადი მიმოხილვა
(094.4)

16.9

შუდრა ომარ - საავტორო რუბრიკა ,,მართვის 

კულტურა"(სამეცნიერო და სამეცნიერო 

პოპულარული სტატიები

2009 65.01

16.10

შუდრა ომარ - ოფისის მართვის საკითხები: 

კორესპონდენცია და კომერციული 

დოკუმენტები , ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები და თანამედროვე ორგტექნიკა, 

მართვის კომუნიკაციური კულტურა) 

651

17

17.1
ერქომაიშვილი გ. გიგაური ლ. მეწარმეობის 

საფუძვლები
338

17.2
ბოჭორიშვილი ლ. ბებიაშვილი ნ. ფინანსური 

აღრიცხვის საფუძვლები
2009 657

17.3
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 

აუდიტორთა ფედერაციის ეთიკის კოდექსი
657

18

18.1
ერქომაიშვილი გ. გიგაური ლ.                       

მეწარმეობის საფუძვლები
338

18.2
საქართველოს კანონი -                                               

მეწარმეობის შესახებ
1994 338(094.4)

19

19.1

Чернишов С. Чернишова А.                                       

Поехали! (ч. 1-2.1-2.2)  Руский язык для 

взрослыхт (აუდიო ჩანაწერი - ლექცია + 

სახელმძღვანელო)

2009 811.161.1

რუსული ენა - 811.161.1

ბუღალტერი - 657

სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები - 338



19.2

Лубяная О. Плотникова Тю Сборник 

упражнений (ч.1) "Руский язык для 

начинающих"

2008 811.161.1

19.3

Лубяная О. Плотникова Тю Сборник 

упражнений (ч.2) "Руский язык для 

начинающих"

2009 811.161.1

19.4 Контролные месты по русской граматике 2005 811.161.1

19.5
Попова Т. Посадская Ню Баркова Е. Шахова Л. 

Работаем самостаятелъно
2006 811.161.1

19.6
Попова Т.В.    Галъцева А.                                                      

Руский язык - ч.-2
2003 811.161.1

20

20.1
თევდორაძე მ. ლოლაშვილი ნ.   

კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა
2013 657

20.2 ბუღალტრული აღრიცხვა 2013 657

20.3 ფინანსური ანგარიშგება 657

20.4
გოგიშვილი ო. გომელაური ნ.                                                                  

მოლარე ოპერატორის სახელმძღვანელო
657

20.5

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - დოლიაშვილი თ. 

ლილუაშვილი გ.  - ბუღალტრული აღრიცხვა 

სტუდენტის სახელმძღვანელო

2015 657

20.6

თევდორაძე მ. ნასყიდაშვილი  ნ.   

კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა 

(მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული 

სამუშაოების შესასრულებლად

2009 657

ბუღალტერ-ტექნიკოსი - 657



20.7 საქართველოს შრომის კოდექსი (094.4)

20.8

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი -                                                                       

ბუღალტერ-ტექნიკოსი - პროფესიული 

სტანდარტი

2015 657

21

21.1

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 

№996 - გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ                                        (2010 წლის 31 

დეკემბერი ქ. თბილისი)

2010

21.2
საქართველოს კანონი საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

2010 წლის 

17 

სექტემბერ

ი

22

22.1
დადგენილება #415 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების შესახებ

2010 წ. 29 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.2
ბრძანება #996 გადასახადების 

ადმინისტრირების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.3
ბრძანება #999 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების გამოყენების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.4 კანონი მეწარმეთა შესახებ
1994 წ. 28 

ოქტომბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.5
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ

2005 წლის 

24 ივნისი
338 მეწარმეობა

22.6
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

2010 წ.  17 

სექტემბერ

ი

338 მეწარმეობა

ზოგადი მოდული - 2017 წელი

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი - 687  - 2017 წ. (არჩევითი)



22.7 მეწარმეობის საფუძვლები 338 მეწარმეობა

22.8
მოდული-მეწარმეობა (მასწავლებლის 

გზამკვლევი)
2015 338 მეწარმეობა

22.9 სტუდენტის სახელმძღვანელო–მეწარმეობა 2015 338 მეწარმეობა

22.10 რაოდენობრივი წიგნიერება 2015 51
რაოდენობრ. 

წიგნიე.

22.11
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

(მასწავლებლის გზამკვლევი) ცირამუა ზ.
2015 681

საინფორმაციო 

ტექნ.

22.12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები სტუდენტის 

ოთხოზორია ვ. ცირამუა ზ.
2015 681

საინფორმაციო 

ტექნ.

22.13
ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათადაცვის კონვენცია
სამოქალაქო

22.14 კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 
2005 წლის 

8 აპრილი
სამოქალაქო

22.15
ინფორმაციის თავისუფლება (გზამკვლევი I 

გამოც.)
2012 სამოქალაქო

22.16
კანონი სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლების შესახებ

2004 წლის 

24 ივნისი
სამოქალაქო

22.17
პასიური საარჩევნო უფლების ასაკობრივი 

ცენზი
2015 სამოქალაქო

22.18 კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
2007 წლის 

28 მარტი
სამოქალაქო

22.19
კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 

შესახე

1999 წლის 

22 ივნისი
სამოქალაქო

22.20
კანონი საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი

1999 წლის 

25 ივნისი
სამოქალაქო

22.21 საქართველოს კონსტიტუცია
1995 წ. 24 

აგვისტო
სამოქალაქო

22.22 კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
2011 წ. 27 

დეკემბერ

ი.

სამოქალაქო



22.23 კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
1997 წლის 

26 ივნისი
სამოქალაქო

22.24 კანონი უმაღლესი  განათლების შესახებ

2004 წლის 

21 

დეკემბერ

ი

სამოქალაქო

22.25 ტეტელოშვილი თ. აღმართი A1-A2(წიგნი) 811.353.1 ქართული

22.26
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ.                                              

აღმართი A1-A2(რვეული)
811.353.1 ქართული

23

23.1

 დეკორატიულ  - გამოყენებითი ქსოვილების 

სამყარო - (სტუდენტის სახელმძღვანელო) სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

687

23.2

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი - 

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) -  სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

23.3

სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის კონტროლი - 

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) - სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

23.4

      მოდული - სამკერვალო მასალის  და 

ფურნიტურის ხარისხის კონტროლი 

(მასწავლებლის გზამკვლევი) -   სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

687

23.5

    ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება  

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) - სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 687 -                                        

(მოდულური პროგრამა)



24

24.1
Microsoft Windows 7,                                          

Configuring (70-680)
681

24.2 IT Essentials 6.0 (cisco) (ქართული ვერსია) 681 დაარქივებული

24.3
Microsoft Press ebook Introducing Windows 

Server 2012
681

24.4 Cisco CCNA Exploration 5.0 681 დაარქივებული

24.5

 ჩიკაშუა ე, ელიზბარაშვილი ნ,                                       

დოლიძე ზ, კევლიშვილი გ;                                                                                                     

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი                       

(სტუდენტის სახელმძღვანელო ) განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2015 681

24.6

ოთხოზარია ვ, ცირამუა ზ,  სვანიშვილი შ;  

ინფორმაციული ტექნოლოგის მხარდამჭერი 

სპეციალისტი        (სტუდენტის სახელმძღვანელო )

2015 681

24.7

ოთხოზარია ვ.                                                                                           

კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა                                                                          

(მასწავლებლის გზამკვლევი)

2016 681

24.8
 ოთხოზარია ვ, ცირამუა ზ,  სვანიშვილი შ;  

მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში
2015 681

24.9

  ცირამუა ზ.                                                                                        

კომპიუტერული ქსელის              საფუძვლები                                                              

(მასწავლებლის გზამკვლევი)

2016 681

24.10 ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები 2014 681

24.11      CCNA 1 Introduction to Networks 681 დაარქივებული

25 კულინარიის ხელოვნება - 641

ინფორმაციული ტექნოლოგია - 681



25.1

    ხუნჯუა ალ.                                                                                

სამზარეულო საქმე   (მზარეული)                                 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641

25.2

კერძების მომზდების ტექნოლოგია                   

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 641

25.3

კონდიტერი                                                                                                                    

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641:664.1

25.4 ვასაძე მ.  სასტუმრო მენეჯმენტი 2009

25.5

რესტორნის სერვის - მენჯერის მოდულური 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

(მასწავლებლის გზამკვლევი) 

2014

25.6

საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია  - 

მასწავლებლის გზამკვლევი სსიპ ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი

2014 641:664.1

25.7

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა - (მასწავლებლის გზამკვლევი)- 

სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2014

25.8

სასწავლო რესურსი სახელმძღვანელოდ - 

სამზარეულოს ფუნქციონირება - სსიპ 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

25.9

ტურიზმის ინდუსტია - (მასწავლებლის 

გზამკვლები)  - სსიპ ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

2014 796.5

25.10
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

2012 

წლის 8 

მაისი

25.11

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, 

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო 

საშუალებების ნუსხა

2002 

წლის 19 

მარტი



25.12 სანიტარიული წესები და ნორმები

25.13

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

კოდექსი

2012 

წლის 8 

მაისი

25.14
ლაფერაშვილი ქ. ქუჩუკაშვილი ზ. სურსათის 

უვნებლობა და ხარისხი
2011

25.15

ცხოველური წარმოშობის სურსათის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების 

სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

2015/12 

თებერვა

ლი

25.16
ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის 

სპეციალური წესის შესახებ

2012/  7 

მარტი

26

26.1 10 საინტერესო ფაქტი საქართველოზე

26.2 ტაო კლარჯეთი ,,გადმოსახედი"

27

27.1

    ხუნჯუა ალ.                                                                                

სამზარეულო საქმე   (მზარეული)                                 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641

27.2 გარემოს დაცვა ნაწ.1

27.3 გარემოს დაცვა, ნაწ.2

27.4 კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

27.5

კერძების მომზდების ტექნოლოგია                   

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641:664.1

2018 წლის პროგრამები

კულინარიის ხელოვნება - 641 

საქართველოს ისტორიულ კულტურული ძეგლების შესახებ ვიდეო 

ფილმები



27.6

კონდიტერი  -   მაია მსხილაძე                                                                                                               

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 664.1

27.7
ლაფერაშვილი. ქუჩუკაშვილი              

სურსათის უვნებლობა და ხარისხი 
2011

27.8 ვასაძე მ.  სასტუმრო მენეჯმენტი 2009

27.9
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

27.10

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, 

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო 

საშუალებების ნუსხა

27.11

საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია  - 

მასწავლებლის გზამკვლევი სსიპ ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი

2014 664.1

27.12

სასწავლო რესურსი სახელმძღვანელოდ - 

სამზარეულოს ფუნქციონირება - სსიპ 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

27.13 სანიტარიული წესები და ნორმები

27.14

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა - (მასწავლებლის გზამკვლევი)- 

სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2014

27.15 სერვისი და სერვირება 2014

27.16

სურსათის-ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

კოდექსი

2012 

წლის 8 

მაისი

27.17

ცხოველური წარმოშობის სურსათის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების 

წესი

2015/12 

თებერვა

ლი



27.18
ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის 

სპეციალური წესის შესახებ

2012/  7 

მარტი

28

28.1 გარემოს დაცვა ნაწ.1

28.2 გარემოს დაცვა, ნაწ.2

28.3
ლაფერაშვილი. ქუჩუკაშვილი              

სურსათის უვნებლობა და ხარისხი 
2011

28.4 ვასაძე მ.  სასტუმრო მენეჯმენტი 2009

28.5
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

28.6

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, 

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო 

საშუალებების ნუსხა

28.7 სანიტარიული წესები და ნორმები

28.8

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა - (მასწავლებლის გზამკვლევი)- 

სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2014

28.9 სერვისი და სერვირება 2014

28.10

სურსათის-ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

კოდექსი

2012 

წლის 8 

მაისი

28.11

ცხოველური წარმოშობის სურსათის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების 

წესი

2015/12 

თებერვა

ლი

28.12
ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის 

სპეციალური წესის შესახებ

2012/  7 

მარტი

კონდიტერია - 664.1



28.13

კონდიტერი  -   მაია მსხილაძე                                                                                                               

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 664.1

28.14
საკონდიტრო-პროდუქტების-ტექნოლოგია - 

მასწავლებლის გზამკვლევი
2014 664.1

29

29.1
ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათადაცვის კონვენცია

რომი, 

1950 წ 4 

ნოემბერი

29.2
ბრძანება #996 გადასახადების 

ადმინისტრირების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338

29.3
ბრძანება #999 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების გამოყენების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338

29.4
დადგენილება #415 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების შესახებ

2010 წ. 29 

დეკემბერ

ი

338

29.5
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ

2005 წლის 

24 ივნისი
338

29.6 კანონი მეწარმეთა შესახებ
1994 წ. 28 

ოქტომბერ

ი

338

29.7
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

2010 წ.  17 

სექტემბერ

ი

338

29.8
პასიური საარჩევნო უფლების ასაკობრივი 

ცენზი
2015

29.9
კანონი საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი

1999 წლის 

25 ივნისი

29.10 საქართველოს კონსტიტუცია
1995 წ. 24 

აგვისტო

29.11 კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
2011 წ. 27 

დეკემბერ

ი.

29.12 კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
1997 წლის 

26 ივნისი

ზოგადი მოდული - 2018 წელი



30

30.1
 ელექტრო დანადგარებისა და ქსელების 

მონტაჟი

30.2
ვიდეოები - ქართულად გახმოვანებული - 

ელექტრიკოსი

30.3 ვირტუალური ლაბორატორია

30.4 სასწავლო ელემენტები - ელექტრიკოსი

30.5

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი                                

არქიტექტორ-ტექნიკოსი

2015

30.6
გზამკვლევი -  ელექტროტექნიკური 

მასალების შერჩევა
2016

30.7
გზამკვლევი -  ელექტროტექნიკური 

ნახაზების წაკითხვა
2016

30.8

გზამკვლევი -  შრომის და ტექნიკური 

უსაფრთხოების წესების დაცვა 

ელექტროტექნიკური სამუშაოებისას

2016

30.9
გზამკვლევი - ელმანქანები და  

ელდანადგარები 
2016

30.10
ფილფანი ნ.   კომპიუტერული საინჟინრო 

გრაფიკის ოპერატორი
2016

30.11
სახელმძღვანელო- ელექტროსამონტაჟო 

სამუშაოთა ტექნოლოგია
2010

31

31.1
სასწავლო ელემენტები                             მეფილე-

მომპირკეთებლის სპეციალობისათვის. გაერო

31.2 კალატოზი - სასწავლო ელემენტები

31.3
რკინაბეტონის სამუშაოთა შემსრულებელი - 

ღარიბაშვილი

31.4
მასწ. გზამკვლევი - საშენი მასალების შერჩევა-

ღარიბაშვილი
2016

ელექტროობა III საფ. - 621.3

მშენებლობის წარმოება/იატაკისა და ფილის სამუშაოები - 693



32

32.1
ასფალტ- მებეტონე -(ასფალტბეტონის 

ნარევის დამგები)
2007

32.2 გარემოს დაცვის ტექნიკოსისათვის - თურქაძე 2016

32.3
მეტროლოგია სტანდარტიზაცია, 

სერტიფიკაცია- სახელმძღვანელო-ზედგინიძე
2006

32.4
რკინაბეტონის სამუშაოთა შემსრულებელი- 

ღარიბაშვილი

32.5
სასწავლო ელემენტები-                         ასფალტ-

მებეტონე

32.6
მასწ. გზამკვლევი -                                           

საშენი მასალების შერჩევა-ღარიბაშვილი
2016

32.7
სტანდარტიზაცია,მეტროლოგია, 

აკრედიტაცია-გზამკვლევი
2012

33

33.1 კალატოზი - სასწავლო ელემენტები

33.2

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი                            კალატოზი -  

გუგუშვილი

2016

33.3

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი                        მებათქაშე-

სახელმძღვანელო  -გუგუშვილი

2016

33.4
მასწ. გზამკვლევი                                                                      

საშენი მასალების შერჩევა
2016

22

22.1
დადგენილება #415 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების შესახებ

2010 წ. 29 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.2
ბრძანება #996 გადასახადების 

ადმინისტრირების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

საავტომობილო გზების მშენებლობა მშენებლობა - 625

სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობა/ქვის სამუშაოების წარმოება - 693

2019 წლის პროგრამები

ზოგადი მოდული -2017



22.3
ბრძანება #999 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების გამოყენების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.4 კანონი მეწარმეთა შესახებ
1994 წ. 28 

ოქტომბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.5
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ

2005 წლის 

24 ივნისი
338 მეწარმეობა

22.6
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

2010 წ.  17 

სექტემბერ

ი

338 მეწარმეობა

22.7 მეწარმეობის საფუძვლები 338 მეწარმეობა

22.8
მოდული-მეწარმეობა (მასწავლებლის 

გზამკვლევი)
2015 338 მეწარმეობა

22.9 სტუდენტის სახელმძღვანელო–მეწარმეობა 2015 338 მეწარმეობა

22.10 რაოდენობრივი წიგნიერება 2015 51
რაოდენობრ. 

წიგნიე.

22.11
ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

(მასწავლებლის გზამკვლევი) ცირამუა ზ.
2015 681

საინფორმაციო 

ტექნ.

22.12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები სტუდენტის 

ოთხოზორია ვ. ცირამუა ზ.
2015 681

საინფორმაციო 

ტექნ.

22.13
ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათადაცვის კონვენცია
სამოქალაქო

22.14 კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 
2005 წლის 

8 აპრილი
სამოქალაქო

22.15
ინფორმაციის თავისუფლება (გზამკვლევი I 

გამოც.)
2012 სამოქალაქო

22.16
კანონი სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლების შესახებ

2004 წლის 

24 ივნისი
სამოქალაქო

22.17
პასიური საარჩევნო უფლების ასაკობრივი 

ცენზი
2015 სამოქალაქო

22.18 კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
2007 წლის 

28 მარტი
სამოქალაქო

22.19
კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 

შესახე

1999 წლის 

22 ივნისი
სამოქალაქო

22.20
კანონი საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი

1999 წლის 

25 ივნისი
სამოქალაქო

22.21 საქართველოს კონსტიტუცია
1995 წ. 24 

აგვისტო
სამოქალაქო



22.22 კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
2011 წ. 27 

დეკემბერ

ი

სამოქალაქო

22.23 კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
1997 წლის 

26 ივნისი
სამოქალაქო

22.24 კანონი უმაღლესი  განათლების შესახებ

2004 წლის 

21 

დეკემბერ

ი

სამოქალაქო

22.25 ტეტელოშვილი თ. აღმართი A1-A2(წიგნი) 811.353.1 ქართული

22.26
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ.                                              

აღმართი A1-A2(რვეული)
811.353.1 ქართული

29

29.1
ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათადაცვის კონვენცია

რომი, 

1950 წ 4 

ნოემბერი

29.2
ბრძანება #996 გადასახადების 

ადმინისტრირების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338

29.3
ბრძანება #999 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების გამოყენების შესახებ

2010 წ. 31 

დეკემბერ

ი

338

29.4
დადგენილება #415 სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების შესახებ

2010 წ. 29 

დეკემბერ

ი

338

29.5
საქართველოს კანონი - ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ

2005 წლის 

24 ივნისი
338

29.6 კანონი მეწარმეთა შესახებ
1994 წ. 28 

ოქტომბერ

ი

338

29.7
საქართველოს კანონი - საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

2010 წ.  17 

სექტემბერ

ი

338

29.8
პასიური საარჩევნო უფლების ასაკობრივი 

ცენზი
2015

29.9
კანონი საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი

1999 წლის 

25 ივნისი

29.10 საქართველოს კონსტიტუცია
1995 წ. 24 

აგვისტო

29.11 კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი
2011 წ. 27 

დეკემბერ

ი.

ზოგადი მოდული - 2018 წელი



29.12 კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
1997 წლის 

26 ივნისი

34

34.1

 დეკორატიულ  - გამოყენებითი ქსოვილების 

სამყარო - (სტუდენტის სახელმძღვანელო) სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

687

34.2

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი - 

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) -  სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

34.3

სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის კონტროლი - 

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) - სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

34.4

      მოდული - სამკერვალო მასალის  და 

ფურნიტურის ხარისხის კონტროლი 

(მასწავლებლის გზამკვლევი) -   სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

687

34.5

    ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება  

(სტუდენტის სახელმძღვანელო) - სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2015 687

34.6
მხატვრული ქარგვა - სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 
2016 687

34.7 ტეტელოშვილი თ. აღმართი A1-A2(წიგნი) 811.353.1 ქართული

34.8
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ.                                              

აღმართი A1-A2(რვეული)
811.353.1 ქართული

35

35.1
Microsoft Windows 7,                                          

Configuring (70-680)
681

35.2 IT Essentials 6.0 (cisco) (ქართული ვერსია) 681 დაარქივებული

35.3
Microsoft Press ebook Introducing Windows 

Server 2012
681

35.4 Cisco CCNA Exploration 5.0 681 დაარქივებული

2019 წლის პროგრამები
სამკერვალო წარმოება 687  - 2019  წელი                                    

ინფორმაციული ტექნოლოგია - 681 - 2019



35.5

 ჩიკაშუა ე, ელიზბარაშვილი ნ,                                       

დოლიძე ზ, კევლიშვილი გ;                                                                                                     

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი                       

(სტუდენტის სახელმძღვანელო ) განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2015 681

35.6

ოთხოზარია ვ, ცირამუა ზ,  სვანიშვილი შ;  

ინფორმაციული ტექნოლოგის მხარდამჭერი 

სპეციალისტი        (სტუდენტის სახელმძღვანელო )

2015 681

35.7

ოთხოზარია ვ.                                                                                           

კომპიუტერის აპარატული უზრუნველყოფა                                                                          

(მასწავლებლის გზამკვლევი)

2016 681

35.8
 ოთხოზარია ვ, ცირამუა ზ,  სვანიშვილი შ;  

მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში
2015 681

35.9

  ცირამუა ზ.                                                                                        

კომპიუტერული ქსელის              საფუძვლები                                                              

(მასწავლებლის გზამკვლევი)

2016 681

35.10 ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები 2014 681

35.11      CCNA 1 Introduction to Networks 681 დაარქივებული

35.12 ტეტელოშვილი თ. აღმართი A1-A2(წიგნი) 811.353.1 ქართული

35.13
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ.                                              

აღმართი A1-A2(რვეული)
811.353.1 ქართული

36

36.1

    ხუნჯუა ალ.                                                                                

სამზარეულო საქმე   (მზარეული)                                 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641

36.2 გარემოს დაცვა ნაწ.1

36.3 გარემოს დაცვა, ნაწ.2

36.4 კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

36.5

კერძების მომზდების ტექნოლოგია                   

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 641:664.1

36.6

კონდიტერი  -   მაია მსხილაძე                                                                                                               

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

2016 664.1

36.7
ლაფერაშვილი. ქუჩუკაშვილი              

სურსათის უვნებლობა და ხარისხი 
2011

36.8 ვასაძე მ.  სასტუმრო მენეჯმენტი 2009

36.9
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

კულინარიის ხელოვნება - 641 - 2019 წელი



36.10

რეგისტრირებული სადეზინფექციო, 

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო 

საშუალებების ნუსხა

36.11

საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია  - 

მასწავლებლის გზამკვლევი სსიპ ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი

2014 664.1

36.12

სასწავლო რესურსი სახელმძღვანელოდ - 

სამზარეულოს ფუნქციონირება - სსიპ 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

36.13 სანიტარიული წესები და ნორმები

36.14

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა - (მასწავლებლის გზამკვლევი)- 

სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2014

36.15 სერვისი და სერვირება 2014

36.16

სურსათის-ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

კოდექსი

2012 

წლის 8 

მაისი

36.17

ცხოველური წარმოშობის სურსათის 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების 

წესი

2015/12 

თებერვა

ლი

36.18
ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის 

სპეციალური წესის შესახებ

2012/  7 

მარტი

36.19 ტეტელოშვილი თ. აღმართი A1-A2(წიგნი) 811.353.1 ქართული

36.20
შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ.                                              
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აღმართი A1-A2(რვეული)
811.353.1 ქართული

46.4 Flash on English for TOURISM

46.5 hotel and Resort English

46.6 Попова Часть I-II кн. 1-2 2003

46.7 სასტუმრო საქმის საფუძვლები-აბულაძე 2015

46.8

სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა - მასწავლებლის გზამკვლევი- 

სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

2015

46.9
სასტუმროს დაჯავშნის მომსახურება -

მასწავლებლის გზამკვლევი
2014

46.10

საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული 

საკონტროლო წერტილების სისტემა - HACCP-

ის სახელმძღვანელო

2011

46.11
საქმიანი ურთიერთობის კულტურა - ს. 

ხიზანიშვილი 
2007

46.12 სერვისი და სერვირება - მასწავლ. გზამკვლევი

სასტუმრო მომსახურება - 796. 5- 2019


