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ბათუმის  ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

Batumi Navigation Teaching University   

საქართველოში საზღვაო განათლების განვითარების კონცეფცია  

1. შესავალი 

საზღვაო განათლების განვითარების კონცეფციის შემუშავების აუცილებლობა განპირობებულია 

ისეთი ფაქტორებით, როგორებიცაა მეზღვაურობის მსურველთა და მოქმედ რიგით მეზღვაურთათვის 

უმაღლესი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობა, საცურაო პრაქტიკისა და დასაქმების უზრუნველყოფა და სხვა 

აქტუალური ფაქტორები.   

2. კონცეფციის მიზანი 

კონცეფციის მიზანია საზღვაო განათლების ისეთი ადაპტირებული, რელევანტური სისტემის შექმნა, 

რომელიც არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო საზღვაო და ეროვნულ კანონმდებლობას, 

მაქსიმალურად შეესაბამება ქვეყნის შიგნით შექმნილ რეალობას, ეფუძნება საერთაშორისო დასაქმების 

ბაზრის კვლევას და გულისხმობს უშუალო საწარმოო-სამუშაო პროცესიდან მოწყვეტის გარეშე 

მეზღვაურთა განათლების უზრუნველყოფას.   

3. ქართული საზღვაო განათლების ისტორიიდან 

საქართველოში საზღვაო განათლებას თითქმის საუკუნოვანი ისტორია გააჩნია. ის ბათუმის პორტში 

მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში გახსნილი საღამოს საზღვაო კურსებიდან იწყება. უკვე ამ დროიდან, 

შეინიშნება საზღვაო დარგით დიდი დაინტერესება და ამ პროფესიის გამორჩეული რომანტიზმის 

კულტივირება საქართველოში. მოგვიანებით, 1929 წელს, დაარსდა ბათუმის საზღვაო ტექნიკუმი, 

ხოლო 1944 წელს, საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ბრძანებით, საზღვაო 

ტექნიკუმის ბაზაზე დაარსდა ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი. სწორედ ამ პერიოდში, იწყება 

საზღვაო განათლების აღზევება ბათუმში. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, საბჭოთა კავშირის 

ევროპული ნაწილიდან მოსახლეობის ევაკუაციისას, ბათუმის საზღვაო სასწავლებელში მოვლენილ 

იქნენ საზღვაოსნო საქმის საქვეყნოდ ცნობილი პედაგოგები, დარგის კორიფეები, რომელთა 

მოღვაწეობამაც თვისობრივად ახალ საფეხურზე გაიყვანა საზღვაო სპეცილობის შესწავლა 

საქართველოში. ბათუმის საზღვაო სასწავლებელში სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავდა 4,5 წელს, 

ყოველწლიურად სასწავლებელს ამთავრებდა 200-დან 250-მდე საზღვაო ოფიცერი. პედაგოგიური 

კორპუსი თითქმის მთლიანად იყო დაკომპლექტებული ცნობილი უკრაინელი და რუსი 

სპეციალისტებით, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს საბჭოთა პერიოდის საზღვაო 

განათლების თეორიული ბაზის ჩამოყალიბებაში.  სასწავლებლის არსებობის პირველი 50 წელი 

გამოირჩეოდა საზღვაო განათლების მზარდი აღმავლობით. ბათუმის საზღვაო სასწავლებლის ამ 

პერიოდის კურდამთავრებულთა შორის იყვნენ საბჭოთა ფლოტის გამოჩენილი კაპიტნები, ცნობილი 

ზღვაოსნები, რომლებსაც განსაკუთრებული ადგილი ეჭირათ არა მხოლოდ კავშირის, არამედ 

მსოფლიოს საზღვაო ინდუსტრიის წარმომადგენელთა შორის.  

XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან, საყოველთაო სისტემური კრიზისის პირობებში, დაირღვა საზღვაო 

განათლების სისტემა. ცოტა მოგვიანებით, დაიშალა საქართველოს საზღვაო სანაოსნოც (მისი ბოლო 

გემები 2005 წელს გაიყიდა), რომელიც ქართველ მეზღვაურთა მომზადებისა და დასაქმების ძირითად 

გარანტს წარმოადგენდა.  
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1992 წელს, ბათუმის საზღვაო სასწავლებლის ბაზაზე დაარსდა ,,ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო 

აკადემია“, 1998 წელს - ,,ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლა“ (ამჟამად - ,,ბათუმის 

ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი“), 2000 წელს - ,,საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ანრი“ 

(ამჟამად - ,,ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ,,ანრი“). საზღვაო განათლების ეს 

კერები დღეს დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ მათი და 

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დამსახურებაა ის, რომ საქართველო, როგორ 

საზღვაო ქვეყანა, იბრუნებს საკუთარ სტატუსს, სანდოობასა და ცნობადობას.      

3. საზღვაო განათლების დღევანდელი მდგომარეობა 

დღესდღეისობით, ჩვენი აზრით, საზღვაო განათლების დარგში იკვეთება ორი ძირითადი პრობლემა: 

 საზღვაო განათლება მთელს მსოფლიოში რეგულირდება მეზღვაურთა მომზადების ძირითადი 

დოკუმენტით - „მეზღავურთა მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის“ 

საერთაშორისო კონვენციით, რომელიც ითვალისწინებს მეზღვაურთა მომზადების სამ დონეს: 

დამხმარე დონე, ექსპლუატაციის დონე და  მართვის დონე. ჩვენს რეალობაში, დამხმარე დონის 

კვალიფიკაციას მეზღვაურს აძლევს პროფესიული განათლების შესახებ დიპლომი 

(პროფესიული განათლების III-IV საფეხური), 4-წლიანი საბაკალავრო განათლების შედეგად 

მეზღვაური იღებს მართვის დონის ოფიცრის კვალიფიკაციას, ხოლო ექსპლუატაციის დონის 

ოფიცრის კვალიფიკაცია, რომლის მიღებაც, კონვენციის შესაბამისად, შესაძლებელია 

არანაკლებ 3-წლიანი განათლების შედეგად და რომელიც ასევე მოთხოვნადია დასაქმების 

საერთაშორისო ბაზარზე, პრაქტიკულად, ამოვარდნილია ქართული საზღვაო განათლების 

სისტემიდან.  

 ამასთანავე, ამჟამად, საქართველოში არსებული საზღვაო განათლება წარმოადგენს ძველი 

სისტემის ნაირსახეობას, იმ განსხვავებით, რომ ადრეულ პერიოდში, საზღვაო განათლება 

უშუალო კავშირში იყო სანაოსნოებთან, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ყველა დონის 

მეზღვაურთა საცურაო პრაქტიკასა და დასაქმებას, შესაბამისად, ამ პერიდში, არსებობდა 

გეგმიური პრაქტიკის ცნება, რომელიც საზღვაო განათლების განუყოფელ ნაწილს 

წარმოადგენდა. სისტემის ნგრევის შემდგომ, ფლოტის არარსებობის პირობებში, აუცილებელია  

საზღვაო განათლების შესაბამისი ადაპტაცია და შექმნილ რეალობაზე მორგება, ვინაიდან, 

დღეს საქართველოში არსებულ არცერთ საზღვაო სასწავლო დაწესებულებას არ გააჩნია 

საშუალება, უზრუნველყოს სტუდენტები საერთაშორისო საცურაო პრაქტიკით. მაშასადამე, 

უმაღლესი საზღვაო სასწავლო დაწესებულება ვერ უზრუნველყოფს სრულყოფილი საზღვაო 

განათლებისათვის აუცილებელ საცურაო პრაქტიკას; ხოლო ადგილზე ,,საერთაშორისო” 

ცურვის  უზრუნველყოფის ცალკეული პარადოქსული მცდელობები - მხოლოდ ამძიმებს 

ვითარებას.    

3. განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები და ამოცანები 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, პროფესიული განათლების V 

საფეხურის შემოღება  (III, IV, V საფეხურების ჯამი - 180 კრ.).  

ხუთსაფეხურიანი პროფესიული საზღვაო განათლების სისტემა თავის თავში გულისხმობს 

მეზღავურის პროფესიის თანმიმდევრულ დაუფლებას ყოველი დონის გავლის შემდეგ შესაბამისი 

საკვალიფიკაციო დოკუმენტის მიღებით. ამ გზით, სტუდენტს/მეზღვაურს ეძლევა საშუალება, მიიღოს 

აუცილებელი საცურაო პრაქტიკა, დაეუფლოს პრაქტიკულ ცოდნას და აიმაღლოს თანრიგი ყოველი 

მორიგი საფეხურის დასრულების შემდგომ. 
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ჩვენ მიერ განსახილველად წარმოდგენილი პირველი მოდელი მდგომარეობს შემდეგში: III 

საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტი ირიცხება შიდასაუნივერსიტეტო 

გამოცდების გავლით, სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე. ამ საფეხურის დასრულების შემდეგ, ის 

ღებულობს შესაბამის განათლების დიპლომსა და სამუშაო მოწმობას საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტოში. ამის შემდგომ, მეზღვაური თავად საქმდება გემზე პრაქტიკანტ-რიგითად და გადის 

საზღვაო-საცურაო პრაქტიკას (არანაკლებ 6 თვისა).  სტუდენტის/მეზღვაურის გემზე მუშაობის დროს 

გემის ადმინისტრაცია ადგენს, რამდენად ფლობს ის იმ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რომლებიც 

აუცილებელია საზღვაო პროფესიისთვის, ხოლო თავად მეზღვაური განსაზღვარავს საკუთარ შინაგან 

შესაძლებლობებსა და სწავლის გაგრძელების საჭიროებას. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საზღვაო 

პროფესია საკმაოდ რთული პროფესიაა და მისი დაუფლების ადერულ ეტაპზევე აუცილებელია იმის 

განსაზღვრა, თუ რამდენად ძალუძს პიროვნებას გემზე  ფსიქოლოგიური სტაბილურობის შენარჩუნება 

და კრიზისული სიტუაციების მართვა.  შესაბამისი მოტივაციისა და აუცილებლობის განსაზღვრის 

შემდგომ, ის სწავლას აგრძელებს IV  საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 

მეოთხე საფეხურის დასრულების შემდეგ, კვლავ მიდის პრაქტიკაზე (არანაკლებ 6 თვისა) და 

დაბრუნების შემდგომ, სწავლას აგრძელებს V  საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე.  III, IV და V  საფეხურების  საგანმანათლებლო პროგრამები მოითხოვს ისეთ 

მოდიფიცერებას, რომ სამივე საფეხურის გავლის შედეგად, ჯამში, 3-წლიანი თეორიული 

მომზადებისა და 12-თვიანი პრაქიკის გავლის შდეგად, მიიღწევა ექსპლუატაციის დონის მეზღვაურის 

კომპეტენცია (IMO მოდელ-კურსების 7.03, 7.04 შესაბამისად). საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 

დადგენილი წესით გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, სტუდენტი/მეზღვაური ღებულობს „მეზღვაურთა 

მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის“ საერთაშორისო კონვენციის STCW  II/1 (გემბანის 

ვახტის ოფიცერი), III/1 (სამანქანო განყოფილების ვახტის ოფიცერი) წესების შესაბამის კომპეტენციის 

სერტიფიკატს (დასაქმების დიპლომს).    

აქ აუცილებლად ხაზგასასმელია ის, რომ კონვენციით, III და IV საფეხურიების განათლება მოიცავს 

არანაკლებ 5 თვეს, ხოლო ჩვენ მიერ შემოთავაზებული საფეხურები 9-თვიან სწავლებას გულისხმობს, 

რაც საშუალებას იძლევა, საგანმანათლებლო პროცესი განვითარდეს ,,ზოგადიდან კერძოსკენ“ და უკვე 

V  საფეხურზე - მაქსიმალურად გაჯერდეს საინჟინრო დარგის სპეციალური საგნებით. 

ამასთანავე, ახლადშემუშავებული მესამე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამები ,,საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემბანის რიგირთი მეზღვაური“ და ,,გემის 

სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია - გემის სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური“, 

რომელთა განხორციელებასაც ბნსუ გეგმავს 2019 წლიდან, მოიცავენ სწავლების არა 9, არამედ 14 თვეს.    

ასევე საყურადღებო და მნიშვნელოვანია ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მეორე მოდელიც: 

ექსპლუატაციის დონის მეზღვაურთა მომზადების მიზნით, შესაძლებელია, განვიხილოთ  სამწლიანი 

თეორიული განათლების მოდელი (ე.წ. ,,პროფესიული უმაღლესი განათლება“), როცა სრული 

ზოგადი განათლების მქონე მოქმედი რიგითი მეზღვაურები, ირიცხებიან საზღვაო საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე და თეორიული განათლების პარალელურად, გადიან საცურაო პრაქტიკასაც.  

აქ არსებით ხასიათს იძენს განათლების მიღების სტუდენტზე/მეზღვაურზე მორგებული გრაფიკი, 

რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტს/მეზღვაურს, მიიღოს განათლება საწარმოო-სამუშაო 

პროცესიდან მოწყვეტის გარეშე. საწარმოო პროცესიდან მოწყვეტის გარეშე სწავლის საყოველთაოდ 

აღიარებული განმარტება გულისხმობს შემეცნების დინამიკურ და უწყვეტ პროცესს, რომელიც 

მდგომარეობს სასწავლო პროცესისადმი, სწავლა-სწავლებისა და შეფასების მეთოდებისადმი,  

საგანმანათლებლო პროგრამებისადმი მოქნილ მიდგომასა და სწავლის პროცესის სამუშაოსთან 

(ცურვასთან) შეთავსების საშუალებაში. 
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ჩვენს შემთხვევაში, ამგვარი მიდგომა გულისხმობს სტუდენტთათვის/მეზღვაურთათვის სასწავლო 

პროცესის მათთვის ხელსაყრელ დროს ორგანიზების საკითხს - უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება 

უთანხმებს სტუდენტებს სამუშაოდან მოწყვეტის გარეშე განათლების მიღების პროცესის დეტალებს, 

ასევე, ნაპირზე ყოფნის ვადებს და ამის მიხედვით, ახორცილებს მათი სასწავლო პროგრამის მორიგ 

ეტაპს. ამგვარი მიდგომისას, მეზღვაური იღებს ეტაპობრივ, თეორიული ცოდნითა და აუცილებელი 

საზღვაო პრაქტიკით პროპორციულად გაჯერებულ ცოდნას. ასეთი სისტემის დანერგვის შემთხვევაში, 

მეზღვაური კი არ ,,მიდის უნივერსიტეტთან“, არამედ პირიქით, „უნივერსიტეტი - მეზღვაურთან“, რაც 

მეტად ხელმისაწვდომს გახდის სრულფასოვანი განათლების მიღებას ყოველგვარი შეფერხების 

გარეშე და გაზრდის სწავლის მოტივაციას.       

5. დასკვნა 

საზღვაო განათლების მეტად მობილური, თანმიმდევრული სისტემის შესაქმენლად, რომელიც არ 

მოვა წინააღმდეგობაში მსოფლიოში წლების მანძილზე აპრობირებულ საზღვაო განათლების 

სისტემასთან, აუცილებელია, დიდი ტრადიციებისა და გამოცდილების მქონე საზღვაო ქვეყნების 

მაგალითის გამოყენება. ძალზე საინტერესოა, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის, ნიდერლანდების, 

ნორვეგიის, სხვათა გამოცდილება.  

 

ჩვენი მოსაზრებით, მოქმედ მეზღვაურთათვის საზღვაო უნივერსიტეტებში უნდა შეიქმნას მათზე 

მორგებული სასწავლო პროცესი (სემესტრი), რომელიც გულისხმობს მოქმედი  მეზღვაურების  

შვებულებების პერიოდიდან გამომდინარე, დროში სასწავლო პროცესის დაგეგმვას. სწავლება 

ითვალისწინებს სტუდენტთა (მოქმედ მეზღვაურთა) გარკვეული რაოდენობის/ჯგუფის 

აკუმულირებას უნივერსიტეტში ნაპირზე ყოფნის პერიოდში. მცოცავი სასწავლო გრაფიკი მოქმედ 

მეზღვაურთა უმრავლესობისათვის წარმოადგენს სამუშაო პროცესისაგან მოწყვეტის გარეშე 

განათლების მიღების ერთადერთ საშუალებას, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მეზღვაურის 

პროფესიულ ზრდას, სწვალის უწყვეტობის უზრუნველყოფას, განათლების პროცესის მაქსიმალურ 

მოქნილობასა და სწავლის მოტივაციის ამაღლებას.  ამასთანავე, მიზანშეწონილად და დარგისათვის 

კონცეპტუალური მნიშვნელობის მქონედ მიგვაჩნია, ექსპლუატაციის დონის ოფიცრის 

მომზადებისათვის აუცილებელი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და შესაბამისი 

სწავლების ხელშწყობა.   

ბოლოდ, გვსურს ვთქვათ, რომ თუკი ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მოდელები გაზიარებული იქნება 

საგანმანათლებლო და დარგობრივ თანასაზოგადოებათა მიერ, კერძო საზღვაო სასწავლებლების 

სახელით, გამოვთქვამთ მზაობას,   ექსპერიმენტის სახით დავნერგოთ და განვახორციელოთ ისინი და 

წარვუდგინოთ დაინტერესებულ მხარეებს მათი ეფექტიანობის დამდასტურებელი კვლევის შედგები.   

 

შორეული ნაოსნობის კაპიტანი,  

პროფესორი პარმენ ხვედელიძე 


