
 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პორგრამების „თმის მომსახურების  „ და „ ფრჩხილის მომსახურების“ სასწავლო რესურსის შესახებ   
  
  

  ავტორის დასახელება   სახელმძღვანელო/ჰენდაუთი/კონსპე 

ქტი/ სასწავლო-მეთოდური 

მასალა/გზამკვლევი და სხვ.  

გამომცემლო 

ბა  

გამოცემი 

ს წელი  

გვ.  

რაოდენო 

ბა   

ბეჭდური/ელექტრონული 

ვერსია, სად შეიძლება  
სასწავლო რესურსის მოძიება  

  

1  ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, 

„ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები“, 

სტუდენტის  
სახელმძღვანელო  
  

სახელმძღვანელო    2015  287  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  

http://vet.ge  

2  ვ. ოთხოზორია, ზ. ცირამუა, 

„ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები“,  
მასწავლებლის გზამკვლევი   
  

გზამკვლევი    2015  72  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  

http://vet.ge  

3  . სუმბაძე, თ. მახარაძე,  
„ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია/მომსახურების 

სფერო“    

სახელმძღვანელო    2010  124  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა;  

ონლაინ ვერსია - http://vet.ge  

4  ს. ხიზანიშვილი. ა. 

ყულიჯანაშვილი, ლ. 

წიქარიძე „საქმიანი 

ურთიერთობების 

კულტურა“  

სახელმძღვანელო   სტუ  2007  218  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა;  
  

5   გ. ჩაჩანიძე,  ქ.  

ნანობაშვილი,  ბიზნეს 

კომუნიკაცია   

სახელმძღვანელო   სტუ   2009  92  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა;  
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6  გ. შიხაშვილი, გ. 

ერქომაიშვილი, ც.  

სახელმძღვანელო    2012  160  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა;  
  

 

 დალაქიშვილი, 

პროფესიული  

ორიენტაცია, საკუთარი 

ბიზნესის დაწყება და 

მართვა   

     

7  Effective communication  

skiills   

ჰენდაუთი        ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა;  
  

8  „Искусство переписки с 

работодателем“, -  
ჰენდაუთი      12  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

ონლაინ ვერსია   
http://www.znanie.info/_portal/e 

c/1-letter-iskusstvo-perepiski.pdf  

9   К.  Вердербер, P. Вердербер 

Психология общения  
სახელმძღვანელო   СПб- M  2003    ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა;  
  

1 

0  

 Е.Н. Скаженик Таганрог 

Деловое общение  
სახელმძღვანელო   ТРТУ  2006  190  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

ონლაინ ვერსია   
http://www.aup.ru/books/m161/  

1 

1  

М. Кипнис Тренинг 

лидерства”,(Действенный 

тренинг),   

ჰენდაუთი   УДК  2006  53  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

1 

2  

Тренинг комуникации  სახელმძღვანელო   «Ось-89»  2004  43  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
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1 

3  

ლისი გ . „როგორ მოვიქცეთ 

გასაუბრებაზე“   
სახელმძღვანელო  ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა  

2015  256  ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  

1 

4  

ჰიზი ა. ჰიზი ბ „სხეულის  
ენა“   

სახელმძღვანელო   არეტე   2016  333  ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  

 

1 

5  

მეწარმეობა 

სტუდენტის 

სახელმძღვანელო  

სახელმძღვანელო    2015  287  ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ. 

ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  
http://vet.ge  

1 

6  

 მეწარმოება 

მასწავლებლის 

სახელმძღვანელო   

სახელმძღვანელო    2015  241  ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ. 

ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  
http://vet.ge  

1 

7  

„საქართველოს 

კანონი მეწარმეთა 

შესახებ“;  

          
ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  
ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  
  

1 

8  
„საქართველოს 

კანონი 

ლიცენზიებისა და 

ნებართვების 

შესახებ“;  

        ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

1 

9  
 საქართველოს  
საგადასახადო კოდექ 
სი (თავი XII),   

        ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  
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2 

0  

,,სპეციალური დაბეგვრის  
რეჟიმების  შესახებ“ 

საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის №999 ბრძანება,   
„გადასახადების 

ადმინისტრირების შესახებ“ 

ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №996  (კარი VII),   

  

        ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

2 

1  

 საქართველოს 

კონსტიტუცია.   
        ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  

ონლაინ ვერსია -  

www.parliament.ge  
  

2 

2  

 საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი;  
          

ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  
ონლაინ ვერსია -  

www.parliament.ge 

www.matsne.gov.ge  

2 

3  
საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსი;  

        ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

2 

4  

 საქართველოს  ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსი;   

          
ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  
ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  
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2 

5  
 ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა 

დაცვის კონვენცია   

        ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

2 

6  
საგადასახადო  
სამართალი  
  

        ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

2 

7  
 ადამიანის  უფლებათა 

სამართალი   

        ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
ონლაინ ვერსია -  

www.matsne.gov.ge  

2 

8  
ნატალია თოლორაია; 

თანაავტორი: სვეტლანა 

დათაშვილი, ნათია 

მორჩილაძე; „საპარიკმახერო  
საქმე“-   

   

  

სახელმძღვანელო     2015  199  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  
http://vet.ge  
  
  

2 

9  
დ.კალაძე, ჯ.  
ჭეიშვილიმასწავლებ 

ლის გზამკვლევი 

პირველადი 

გადაუდებელი 

დხამრება  

გზამკვლევი     2016  105  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  
http://vet.ge  
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3 

0  
დ.კალაძე, მ. ჩიხლაძე,  
ჯ. ჭეიშვილი, ნ. 

გომელაური 

სტუდენტის 

სახელმძღვანელო 

პირველადი  

სახელმძღვანელო     2016  105  ელ-ვერსია - CD აკადემიის 

ბიბლიოთეკა; ონლაინ და 

აუდიო ვერსია -  
http://vet.ge  
  

 

 გადაუდებელი 

დახმარება   
     

3 

1  
ნ. ბოკუჩავა,  
დ.ჯინჭარაძე, ლ. 

ებანოიძე, ნ. 

დევადარიანი, 

კოსმეტიკა 

კოსმეტოლოგია   

სახელმძღვანელო   სტუ  2017  116  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

3 

2  
უნივერსალური 

სამედიცინო 

ენციკლოპედია  

ენციკლოპედია   პალიტრა l  2015  608  ბეჭდური ვერისა - 1 ეგზ.  
  

3 

3  
Джованни Чиварди  

Рисование  

სახელმძღვანელო   Август Борг  2018  44  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

3 

4  
Jenny Dooley, Virginia 

Evans Career Paths: 

Beauty Salon  

სახელმძღვანელო   Express  
Publishing  

2011    ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

http://vet.ge/
http://vet.ge/


3 

5  
ა. ხორავა, ნ. 

კვატაშიძე, ნ. 

სრესელი, ზ. 

გოგრიჭიანი 

,,ბუღალტრული 

აღრიცხვა  

სახელმძღვანელო   მერიდიანი   2017  586  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

3 

6  
ფ. კოტლერი,  
გ.ამსტრონგი,  

მარკეტინგის 

საფუძვლები  

სახელმძღვანელო  ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა   

  690  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

 

3 

7  
KEONE STYLE  
PRODUCT MANUAL  

  

ჰენდაუთი      48  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

3 

8  CARE LINE პროდუქტებზე 

ინფორმაცია  

ჰენდაუთი      25  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

3 

9  KEUNE COLOR MANUAL  
ჰენდაუთი      137  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა;  
  

4 

0  KEUNE FORMING MANUAL  
ჰენდაუთი      68  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა;  
  

4 

1  KEUNE SO PURE MANUAL  
ჰენდაუთი      127  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა;  
  



4 

2  
მოხმარების წესები BOND 

FUSION   

პრეზენტაცია        ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

3  

J.M KEUNE  პრეზენტაცია        ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

4  LCN HAND AND NAIL CARE   
პრეზენტაცია        ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა;  
  

4 

5  

LSN GELS  პრეზენტაცია         ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

6  

ტეტელოშვილი თ.- 

აღმართი A1  დონე   

სახელმძღვანელო  განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო   

2013  160  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

7  
 ნ შავთვალაძე; ნ. 

შარაშენიძე 

აღმართი A2  დონე  

სახელმძღვანელო  განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

2014  145  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

8  

ტეტელოშვილი თ.- 

აღმართი A1  

სამუშაო რვეული   განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

2013  76  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

4 

9  
ნ შავთვალაძე; ნ. 

შარაშენიძე 

აღმართი A2  დონე  

სამუშაო რვეული  განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო  

214  153  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  



5 

0  
მხითარიანი ზ., 

ქართულ–სომხური 

ლექსიკონი  

ლექსიკონი  მერიდიანი  2005  99  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

5 

1  ქართულაზერბაიჯანული 

ლექსიკონი   

ლექსიკონი  მერიდიანი  2017  100  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
  

52 ფანქრითა და წყლის 

საღებავებით ხატვა 

მასწავლებლის 

გზამკვლევი 

სახელმძღვანელო განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

2016 59 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
 

53 

სიმულაციური თამაში 

ჰენდაუთი კონფლიქტებისა 

და 

მოლაპარაკებების 

საერთაშორისო 

კვლევითი ცენტრი 

2014 23 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
 

54 

რაოდენობრივი 

წიგნიერება 

სახელმძღვანელო განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

2015 49 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
 

55 

ოფის მენეჯმენტი და 

საქმის წარმოება 

სახელმძღვანელო განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

2015 262 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  
ბიბლიოთეკა;  
 



56 

მარკეტინგული გეგმის 

შექმნის ინსტრუქცია 

ჰენდაუთი საქართველოს 

ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაციის 

კვლევებისა და 

დაგეგმვის 

სამართველო 

2015 18 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

57 
ნ.  თოდუა, ე. უროტაძე 

მარკეტინგული კვლევის 

პრინციპები 

სახელმძღვანელო ივანე 

ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

276 2013 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

58 
ქ.კოტრიკაძე 

პრაქტიკული 

მაგალითები EXCEL-ში 

სახელმძღვანელო  108 2012 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

59 
გ.გიორგაშვილი 

ლიდერის და წარმატების 

მიღწევის სხეულის ენა 

ჰენდაუთი  25  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

60 
ე. ხარაბაძე 

ბუღალტრული 

აღრიცხვის საფუძვლები 

სახელმძღვანელო  230 2018 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

61 

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირება 

სახელმძღვანელო განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი 

538 2015 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 



62 
 გ. ბურუსი. ზ. აბაშიძე, ქ. 

მუხიგული, ს. დუნდუა,  

თ. ქარაია დემოკრატია 

და მოქალაქეობა 

სახელმძღვანელო  

 

საარჩევნო 

სისტემათა 

საერთაშორისო 

ფონდი (IFES) 

284 2017 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

63 

ე. ჰეივუდი პოლიტიკა  

სახელმძღვანელო საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

541  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

64 თ.მ. მაგშტატი გავიგოთ 

პოლიტიკა იდები, 

ინსტიტუტები და 

პრობლემები  

სახელმძღვანელო   ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერისტეტი  

365 2010 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

65 
ადგილობრივი 

თვითმართველობის 

კოდექსი  

    ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

www.matsne.gov.ge 

 

66 
ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო 

დეკლარაცია 

 გაერთიანებული 

ერების 

ორგანიზაცია  

16 2008 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

67 
საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი  

    ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

www.matsne.gov.ge 

 

68 

სოციალური მეწარმოება 

სახელმძღვანელო   ევროკავშირი 

საქართველოსთვის 

164 2019 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/


69 

მ. სეთური გაყიდვების 

საფუძვლები 

რიდერი  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერისტეტი 

225 2018 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

70 მ. შელია, მ. ვასაძე, მ. 

კობიაშვილი, მ. ხომერიკი 

მომსახურების 

ხელოვნება 

სახელმძღვანელო  182  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

71 

ნ. თოდუა საერთაშორისო 

მარკეტინგი  

სახელმძღვანელო  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერისტეტი 

343 2012 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

72 ე.ასაბაშვილი. თ. სტურუა 

ტექსტური რედაქტორი 

Microsoft Office Word 2007 

 

სახელმძღვანელო საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

207 2009 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

73 
ე.ასაბაშვილი. თ. სტურუა 

Microsoft Office Excel 2007 

სახელმძღვანელო საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

161 2008 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

74 
საპრეზენტაციო 

პროგრამა Microsoft Office 

power point  2007 

სახელმძღვანელო საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

138 2010 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

75 
А. А. Гриб, Н. Б. Шешко 

Мастер маникюра и 

педикюра 

ჰენდაუთი   14  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 



76 
ТЕОРИЯ 

БЛОНДИРОВАНИЯ И 

МЕЛИРОВАНИЯ 

ჰენდაუთი  21  ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

77 
ВУИЬИСТРУ 

Т.КОЛОРИСТИКА 

სახელმძღვანელო  НИОЛА-ПРЕСС 119 2008 ელ-ვერსია - CD აკადემიის  

ბიბლიოთეკა; 

 

  


