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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

I. სახელწოდება: მასაჟისტ-რეაბილიტატორი 

 

II. სარეგისტრაციო ნომერი:09104-პ 

 

III. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მასაჟისტ-რეაბილიტატორის მეხუთე საფეხურის 
 პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 

-საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

- მასაჟისტი რეაბილიტატორის პროფესიული სტანდარტი 

 

 

V. დაშვების წინაპირობა:სრული ზოგადი განათლება 

 

VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საავადმყოფოებში, პოლიკლინიკებში, 
რეაბილიტაციის ცენტრებში, სპორტულ დარბაზებსა და სპორტულ კლუბებში, აუზებზე, 
ესთეტიკურ ცენტრებში, სპა ცენტრებში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ჰიგიენური 
პროფილის სალონებში, სკოლებში, სასტუმროებში, ცეკვის სტუდიებში, ოფისებში, კურორტებზე, 
ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში. 

 

VII. მიზანი: 
პროგრამის მიზანია მასაჟიტი რეაბილიტატორების მომზადება, რომლებიც ხარისხიანად 
შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს, გამოიყენებენ ცოდნას და უნარებს შრომითი 
საქმიანობის ფარგლებში. ასევე, პროგრამა ხელს შეუწყობს მასაჟისტთა პროფესიული დონის 
ამაღლებას, ფართოსაზოგადოებისმხრიდან ინტერესისგაზრდას ამ პროფესიის მიმართ; 

დასაქმების შესაძლებლობების გამრავალფეროვნებას. 

 

VIII. სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 
 პაციენტის/კლიენტის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება 

 კონკრეტული კლიენტის სამკურნალო პროცესის ეფექტურად დაგეგმვა 

 პაციენტისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა სპეციალური მექანიკური 
მანიპულაციებით (სამასაჟე ილეთები) 
 კოსმეტიკური და ესთეტიკური მასაჟის პროცედურების ჩატარება 

 სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო მასაჟის პროცედურის ჩატარება 
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 ცოდნის ამაღლების მიზნით პროფესიული განვითარების გეგმის შემუშავება. 

 

IX. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
 მოცულობა: 114 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა-22 სასწავლო თვე 

 

               იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

 მოცულობა: 144 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა-27 სასწავლო თვე 

 

 

X. სტრუქტურა და მოდულები:  

 

სავალდებულო 
ზოგადიმოდულები 

სავალდებულოპროფესიული 
მოდულები 

არჩევითი 

მოდული/მოდულები 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი 

ინფორმაციული 
წიგნიერება 2 

3 

გაცნობითი პრაქტიკა-

მასაჟისტ-

რეაბილიტატორი 

2 

მასაჟის 
აღმოსავლური 
მეთოდიკები 

2 

მეწარმეობა 3 3 

საწარმოო პრაქტიკა-

მასაჟისტ-

რეაბილიტატორი 

12 

რიტმული მასაჟი 

 

8 

უცხოური ენა 5 

პრაქტიკულიპროექტი-

მასაჟისტ-

რეაბილიტატორი 

6 

SPAდაბალნეოთერა
პია 

2 

  მასაჟისთეორიულისაფ
უძვლები 

1 

კინეზოთერაპიასამ
ედიცინორეაბილი
ტაციისსისტემაში -

2 

4 

  მასაჟის ანატომიურ-

ფიზიოლოგიური 
ასპექტები 

5 

სპორტული მასაჟი 2 

  ბიოეთიკისდადეონტო
ლოგიის პროფესიული 

ასპექტები 
1 

ორსულთა და 
მელოგინე ქალთა 

მასაჟი 

1 

  
პაციენტისზოგადიმდგ

ომარეობისშეფასება 
3 

ჯანსაღი კვება და 
დიეტა 

1 

  

პირველადიგადაუდებე
ლიდახმარება - 

მასაჟისტ-

რეაბილიტატორი 

1 

  

  

მასაჟისსანიტარულ-

ჰიგიენურისაფუძვლები
დამასაჟისპროცედურის 

მართვა 

1 

  



დანართი №28 

4 

 

  

ზოგადიდარეგიონალუ
რიმასაჟიკლასიკური 

(შვედური)  

მეთოდიკით 

9 

  

 

  
წერტილოვანიმასაჟი  

(აკუპრესურა) 
7 

  

  

კინეზოთერაპიასამედი
ცინორეაბილიტაციისსი

სტემაში 1 

3   

  

ადრეულიასაკისბავშვთ
აზოგადგამაჯანსაღებელ
ი და სამკურალო მასაჟი 

კინეზოთერაპიით 

4   

  
კოსმეტიკურიმასაჟი 

1   

  

მასაჟისმეთოდიკებიესთ
ეტიკურმედიცინაშიდამ
ასაჟის  გავრცელებული  

სახეები 

3   

  

სამკურნალომასაჟიტან
დეგობისდარღვევების

დროს 

2   

  

სამკურნალომასაჟიპოს
ტ-ტრავმული, პოსტ-

ოპერაციულიმდგომარე
ობებისდაორთოპედიუ
ლიდაავადებებისდროს 

6   

  

სამკურნალომასაჟინერვ
ულისისტემისდაავადებ

ებისდროს 

6   

  

სამკურნალომასაჟინივ
თიერებათაცვლისდარღ

ვევებისდროს 

1   

  

სამკურნალომასაჟიშინა
განიორგანოების,  

გინეკოლოგიური, 

უროლოგიურიდადერმ
ატოლოგიურიდაავადებ

ებისდროს 

2 

 

 

 

 

  

  ლიმფის მანუალური 
დრენაჟი და 

კომპრესიული თერაპია 

6   

  

მასაჟისტის 
პროფესიული ზრდა და 

ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის ხელშეწყობა 

1   

სულ: 11 სულ: 83 სულ: 20 

XI. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   
       სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  
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ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 
(ჩათვლა); 
ბ) არაფორმალური განათლების გზითმიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 
პრინციპების გამოყენებით. 
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 
(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 
ტიპის შეფასებას: 
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 
შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  
 

XII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტები.  

    პროფეციულ კველიფიკაციას ანიჭებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო. 

XIII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  
(შშმ)პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიუ
ლ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები 
მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ 
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით 
გათვალისწინებული წესით. 

 

დანართი: 1-32 მოდულები 

დანართი: 33 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

დანართი: 34 სასწავლო გეგმა 


