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საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო კოლეჯი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
მასაჟისტ-რეაბილიტატორი

თბილისი 2020

I.
II.

სახელწოდება: მასაჟისტ-რეაბილიტატორი
სარეგისტრაციო ნომერი: 09104-პ

III.

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეხუთე

IV.

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მასაჟისტ-რეაბილიტატორის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

საკანონმდებლო ბაზა:
- საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
- მასაჟისტი რეაბილიტატორის პროფესიული სტანდარტი
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება
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.
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მასაჟიტი რეაბილიტატორებისმომზადება, 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;
დასაქმებისშესაძლებლობებისგამრავალფეროვნებას.
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
ცოდნის ამაღლების მიზნით პროფესიული განვითარების გეგმის შემუშავება.

X.
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
ა) ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის
•
მოცულობა - 114 კრედიტი
•
სავარაუდო ხანგრძლივობა - 21 სასწავლო თვე
ბ) არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის
• მოცულობა - 144 კრედიტი
• სავარაუდო ხანგრძლივობა - 26 სასწავლო თვე

XI.

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:

სავალდებულო ზოგადი
მოდულები

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები

დასახელება

კრედიტი დასახელება

ინფორმაციული
წიგნიერება

3

მეწარმეობა

3

უცხოური ენა

ქართული ენა
A2

ქართული ენა
B1

5

15

15

გაცნობითი
პრაქტიკა-მასაჟისტ
რეაბილიტატორი
საწარმოო პრაქტიკამასაჟისტ
რეაბილიტატორი
პრაქტიკულიპროექ
ტი-მასაჟისტ
რეაბილიტატორი
მასაჟის თეორიული
საფუძვლები

კრედიტი დასახელება
2

კრედიტი

რეფლექტორული 3
მასაჟი
არომასაჟი

1

მასაჟის
აღმოსავლური
მეთოდიკები
რეფლექსოლოგი
ა (ტერფების და
მტევნების
მასაჟი)
კინეზოთერაპია
სამედიცინო
რეაბილიტაციის
სისტემაში -2
სპორტული
მასაჟი

2

ორსულთა და
მელოგინე
ქალთა მასაჟი
მანუალური
თერაპია და
ტაილანდური
იოგა-მასაჟი
სამკურნალო
მასაჟის

1

12

6
1

მასაჟის ანატომიურ- 5
ფიზიოლოგიური
ასპექტები
ბიოეთიკის და
დეონტოლოგიის
პროფესიული
ასპექტები
პაციენტის ზოგადი
მდგომარეობის
შეფასება
პირველადი
გადაუდებელი
დახმარება მასაჟისტრეაბილიტატორი

არჩევითი პროფესიული
მოდულები

1

3

1

1

4

2

3

სისტემაში
მასაჟის სანიტარულჰიგიენური
საფუძვლები და
მასაჟის
პროცედურის
მართვა
ზოგადი
დარეგიონალური
მასაჟი კლასიკური
(შვედური)
მეთოდიკით
წერტილოვანი
მასაჟი
(აკუპრესურა)
კინეზოთერაპია
სამედიცინო
რეაბილიტაციის
სისტემაში 1
ადრეული ასაკის
ბავშვთა
ზოგადგამაჯანსაღებ
ელი და სამკურალო
მასაჟი
კინეზოთერაპიით
კოსმეტიკური მასაჟი

1

მასაჟის მეთოდიკები
ესთეტიკურ
მედიცინაში და
მასაჟის
გავრცელებული
სახეები.
სამკურნალო მასაჟი
ტანდეგობის
დარღვევების დროს
სამკურნალო მასაჟი
პოსტ-ტრავმული,
პოსტ-ოპერაციული
მდგომარეობების და
ორთოპედიული
დაავადებების დროს
სამკურნალო მასაჟი
ნერვული სისტემის

3

ჯანსაღი კვება
და დიეტა

1

9
აპარატურული
მასაჟი
7

3

4

1

2

6

6

2

დაავადებების დროს

სულ:

11 (41)

სამკურნალო მასაჟი
ნივთიერებათა
ცვლის დარღვევების
დროს
სამკურნალო მასაჟი
შინაგანი
ორგანოების,
გინეკოლოგიური,
უროლოგიური და
დერმატოლოგიური
დაავადებების დროს
ლიმფის
მანუალური
დრენაჟი და
კომპრესიული
თერაპია
მასაჟისტის
პროფესიული ზრდა
და ჯანსაღი
ცხოვრების წესის
ხელშეწყობა
სულ:

1

2

6

1

83

სულ:

20

XI.I. .არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტების სწავლება
„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ
პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის
ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული
პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის
მოდულებით.“
ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის ქართული ენის კრედიტების ჩათვლა (აღიარება)აღარ არის
საჭირო.
პროგრამების მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა სხვადასხვაა ქართულენოვანი და
არაქართულენოვანი
სტუდენტებისათვის:
ქართულენოვანი
სტუდენტებისთვის
ის
განისაზღვრება - 114 კრედიტით, ხოლო არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 144 კრედიტით

XII.

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.
2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე
ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
3. 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.
4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაშიპროფესიულ
სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი
შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.
5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული
ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.
6. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის მიზინით ასეთი პირები
მოდულზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

XIII.

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯის პრეროგატივას.
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა
ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები,
ასევე არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან 20 კრედიტი.

