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ინფორმაციული ტექნოლოგი 

პროგრამის ხანგრძლივობა 
პრაქტიკული და თეორიული სწავლების 

თანაფარდობა 

სასწავლო კვირა სასწავლო 

დღე 

სასწავლო საათი დატვირთვა 

კვირაში 

(სთ) 

პრაქტიკული 

სწავლება 

(სთ) 

თეორიული 

სწავლება 

(სთ) 

პრაქტიკული და თეორიული 

სწავლების პროცენტული 

წილი 

9 45 162 18 120 42 75% / 25% 

 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

 

პროგრამის მიზანია: 

შეასწავლოს მსმენელს პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი ასპექტები, 

აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენება, განახლება, დაზიანებების აღმოფხვრა, ოპტიმიზაცია და 

დიაგნოსტირება.  

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: 
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▪ პერსონალური კომპიუტერული ტექნიკის შემადგენელი ნაწილების იდენტიფიცირებას; 

▪ კომპიუტერული ტექნიკის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფას; 

▪ კომპიუტერის აწყობას, მოდერნიზაციას, დიაგნოსტიკასა და გამართვას; 

▪ ოპერაციული სისტემის, სამომხმარებლო, დამხმარე და უსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციას, 

გამართვასა და განახლებას; 

▪ აპარატურული და პროგრამული რისკების შეფასებას; 

▪ შესაძლო რისკების პრევენციული ზომების მიღებას; 

▪ პერიფერიული მოწყობილობების მონტაჟს; 

▪ კომპიუტერის ქსელში ჩართვას; 

▪ მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვას. 
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ბუღალტერი 

პროგრამის ხანგრძლივობა 
პრაქტიკული და თეორიული სწავლების 

თანაფარდობა 

სასწავლო კვირა სასწავლო 

დღე 

სასწავლო საათი დატვირთვა 

კვირაში 

(სთ) 

პრაქტიკული 

სწავლება 

(სთ) 

თეორიული 

სწავლება 

(სთ) 

პრაქტიკული და თეორიული 

სწავლების პროცენტული 

წილი 

8 40 144 18 86 58 60% / 40% 

 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

პროგრამის ათვისების აუცილებელი წინაპირობაა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საწყისების 

ცოდნა. 

 

პროგრამის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამის 

(ORIS) გამოყენებით. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდათავრებული შეძლებს:  

▪ საწარმოთა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებს შორის მსგავსება-განსხვავებას; 
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▪ პირველადი საბუღალტრო და საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა;   

▪ ფინანსური ანგარიშგების გატარებებს; 

▪ ოპერაციების შეტანა/კორექტირებას; 

▪ ბალანსის შედგენას; 

▪ საბუღალტრო უწყისების წარმოებას; 

 

▪ კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის (ORIS)  ზოგადი კურსის ფარგლებში მსმენელი შეძლებს: 

▪ ორგანიზაციის შექმნას; 

▪ ანგარიშთა გეგმის მომზადებას; 

▪  სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციას; 

▪ ბალანსის შესადგენად ნაშთების მომზადებას;  

▪ კადრების და ხელფასის დარიცხვას; 

▪ სასაქონლო სიაში პროდუქციისა და ძირითადი საშუალებების დამატებასა და ცვეთის დარიცხვას; 

▪ არსებულ საბუღალტრო პროგრამებში სამეურნეო ოპერაციების შეტანა/კორექტირებას; 

▪ საბუღალტრო ანგარიშებში ჩაწერას, ნაშთების გამოთვლას. 

კურსდამთავრებული შეძლებს პირველადი საბუღალტრო და საგადასახადო დოკუმენტების შედგენას, კრეფსითი უწყისის შედგენას, 

საცდელი ბალანსის შედგენას კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით. 
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ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) 

პროგრამის ხანგრძლივობა 
პრაქტიკული და თეორიული სწავლების 

თანაფარდობა 

სასწავლო კვირა სასწავლო 

დღე 

სასწავლო საათი დატვირთვა 

კვირაში 

(სთ) 

პრაქტიკული 

სწავლება 

(სთ) 

თეორიული 

სწავლება 

(სთ) 

პრაქტიკული და თეორიული 

სწავლების პროცენტული 

წილი 

9  45 162 18 98 64 60% / 40% 

 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 900 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

პროგრამა შედგება 3 სასწავლო კურსისგან: პროფესიული ეთიკა და საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტი (36სთ), საქმისწარმოების 

საფუძვლები (90სთ) და საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (36სთ). 

 

პროგრამის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს: 

▪ საქმისწარმოების ძირითადი ასპექტები და მისი მნიშნველობა;  

▪ ოფისის მენეჯერის ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები;  

▪ საოფისე ტექნიკასთან მუშაობის წესები;  
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▪ საარქივო საქმესა და ღონისძიებათა მოწყობის წესები;  

▪ საერთაშორისო მიმოწერის სტანდარტები;  

▪ პროფესიულ ეთიკისა და ეტიკეტის წესები.  

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდათავრებულს ეცოდინება: სამუშაო ადგილის მოწყობის წესები; საოფისე მომსახურების 

ძირითადი სახეები; ადმინისტრაციული საქმისწარმოების წესები; საერთო და სპეციალური საქმისწარმოების წესები; დოკუმენტთა 

კლასიფიკაცია იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულების მიხედვით; ოფიციალური დოკუმენტების შედგენა–გაფორმების 

(პირადი, სამსახურებრივი, საგანმკარგულებლო, სააღმსრულებლო, საინფორმაციო, სპეციალური დანიშნულების) და მასთან 

მუშაობის წესები; საარქივო საქმეთა ფორმირების წესები; საერთაშორისო მიმოწერის სტანდარტები; სხვადასხვა ღონისძიებათა 

მოწყობის წესები; კომუნიკაციის ძირითადი კონცეფციები; ურთიერთობის დამყარების ეტიკეტი და ეთიკის წესები; საქმიანი 

ინფორმაციის გაცვლისა და სწორი ვერბალური კომუნიკაციის ტექნიკა და თავისებურებები; სამსახურებრივი და საქმიანი ეტიკეტის 

წესები. 

პროგრამის დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს:  

▪ პირადი დოკუმენტების მომზადებას;  

▪ სამსახურებრივი დოკუმენტების ინდექსირებას, რეგისტრაციასა და ოპერატიულად შენახვას; 

▪ საკადრო, სპეციალური, საინფორმაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადებას;  

▪ ხელშეკრულებებსა და საკადრო დოკუმენტებზე მუშაობას;  

▪ ინფორმაციის შეკრებას, დამუშავებას, შენახვას;  

▪ დოკუმენტბრუნვის ორგანიზებას;  

▪ უდოკუმენტო მომსახურების ორგანიზაციას;  
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▪ საოფისე მომსახურების ორგანიზებას;  

▪ ღონისძიებების დაგეგმვას, ორგანიზებას და მასთან დაკავშირებული მარტივი კალკულაციის წარმოებას; 

▪ საკუთარი თავისა და სხვების წარდგენას; 

▪ საკუთარი თავის ეფექტურად მართვას სხვადასხვა სიტუაციებში; 

▪ კოლეგებთან და სხვა პირებთან ურთიერთობისას ეფექტურ და სწორ კომუნიკაციას; 

▪ სატელეფონო საუბრის წარმართვას ეტიკეტის დაცვით. 
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ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 

პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

თეორიული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

სასწავლო კვირა 8 

სასწავლო დღე 40 

სასწავლო საათი 144 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 18  

   

პრაქტიკული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

პრაქტიკული სწავლებისას 

სასწავლო კვირა 

2 

სასწავლო დღე 10 

სასწავლო საათი 80 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 40 

პრაქტიკული და თეორიული 
სწავლების თანაფარდობა 

  

პრაქტიკული სწავლება 

(საწარმოო პრაქტიკა) (სთ) 

80 

თეორიული სწავლება (სთ) 144  

პრაქტიკული და 

თეორიული სწავლების 

პროცენტული წილი 

35% / 65% 

 

საერთო ჯამში პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

  

სასწავლო კვირა 10 

სასწავლო დღე 50 

სასწავლო საათი 224 
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პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

სასწავლო დაწესებულებაში თეორიული კურსის პარალელურად პროგრამის მოსარგებლეები ასრულებენ სხვადასხვა პრაქტიკულ 

სავარჯოშოებს, ხოლო საწარმოო პრაქტიკას გადიან სააღმზრდელო დაწესებულებაში, კვირაში 40 საათიანი დატვირთვით. 

პარტნიორი დაწესებულებებია: 

▪ ა(ა)იპ ქ. თბილისის N6 საბავშვო ბაგა-ბაღი; 

▪ შპს ჩვენი ეზო 29. 

 

პროგრამის მიზანია: 

შეასწავლოს მსმენელს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვა, მისი აღზრდა და განვითარება. ამ მიზნებისთვის იგი უზრუნველყოფს 

უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემოს. ამ პროცესში ურთიერთობს ბავშვის ოჯახთან, ბაღის კოლექტივთან და 

კოლეგებთან. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: 

▪ ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენებას; 

▪ სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტურ განვითარებას, მათი ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, 

ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 
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▪ ინდივიდუალური საჭიროებების იდენტიფიცირებას; 

▪ გსმ ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრას ჯგუფში; 

▪ სააღმზრდელო პროცესის მართვას პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით; 

▪ ბავშვის, ჯგუფის, აღმზრდელის, აქტივობისა და პროგრამის შესაფასებლად დაკვირვებისა და არაფორმალური შეფასების 

მეთოდების გამოყენებას;  

▪ მცირე და დიდ ჯგუფებთან განსახორციელებელი აქტივობების შემუშავებასა და ეფექტურ მართვას; 

▪ წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნას. 
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ექთნის თანაშემწე 

პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

თეორიული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

სასწავლო კვირა 6 

სასწავლო დღე 30 

სასწავლო საათი 108 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 18  

   

პრაქტიკული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

პრაქტიკული სწავლებისას 

სასწავლო კვირა 

5 

სასწავლო დღე 25 

სასწავლო საათი 110  

დატვირთვა კვირაში (სთ) 20 სთ (4 კვირის განმავლობაში) 

30 სთ (მეხუთე კვირას) 

პრაქტიკული და თეორიული 
სწავლების თანაფარდობა 

  

პრაქტიკული სწავლება 

(საწარმოო პრაქტიკა) (სთ) 

110  

თეორიული სწავლება (სთ) 108  

პრაქტიკული და 

თეორიული სწავლების 

პროცენტული წილი 

50% / 50% 

 

საერთო ჯამში პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

  

სასწავლო კვირა 11 

სასწავლო დღე 55 

სასწავლო საათი 218 
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პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე -  950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

მსმენელები გადიან თეორიულ კურსს 6 კვირის მანძილზე და ხუთკვირიან პრაქტიკას პარტნიორ სამედიცინო დაწესებულებაში. 

კერძოდ: 

▪ ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი“; 

▪ აიპ საქველმოქმედო ფონდი „ჩერნოვეცკის ფონდი“. 

 

პროგრამის მიზანია: 

განუვითაროს მსმენელს ექთნის თანაშემწისთვის  საჭირო ბაზისური თეორიული  ცოდნა და  კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის 

საფუძველზეც წარმატებით  შეასრულებს ექთნის თანაშემწის  პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს. ექთნის თანაშემწე არის 

სამედიცინო  პერსონალი, რომელიც მუშაობს  ექიმის/ექთნის მეთვალყურეობის ქვეშ,  ფლობს მოსავლელი პირის/პაციენტის 

მოვლის ზოგად უნარებს და ზრუნავს როგორც პრაქტიკულად ჯანმრთელ (მელოგინე, ჩვილ და მცირეწლოვან), ისე ფიზიკური და 

ფსიქიკური დაავადებებისა თუ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და ტერმინალურ პაციენტებზე,  ინდივიდუალური 

(ასაკობრივი, სოციალური, ფსიქოლოგიური) სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

აქედან გამომდინარე, პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს:  

▪ მოსავლელი პირის/პაციენტის მოვლას;   
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▪ სანიტერულ-ჰიგიენური ნორმებისა და საკუთარი თავის დაცვას ინფექციის კერაში მუშაობისას; 

▪ მოსავლელი პირის/პაციენტის პირადი მოხმარების ნივთების დასუფთავებას/დეზინფექციას; 

▪ მოვლის პროცესის წარმართვისათვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარის, ტექნიკისა და აპარატურის 

დასუფთავებას/დეზინფექციას; 

▪ დახმარების აღმოჩენას მედიკამენტების მიღებისას;  

▪ პალიატიურ მზრუნველობას;  

▪ პირველი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენას;  

▪ სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგს;   

▪ კომპეტენცის ფარგლებში კომუნიკაციას პაციენტთან, პაციენტის ოჯახის წევრებთან და მედპერსონალთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 



შპს ბარაკონის მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები 
                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

  

 15 

 

პრაქტიკოსი ექთანი 

პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

თეორიული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

სასწავლო კვირა 7 

სასწავლო დღე 35 

სასწავლო საათი 126 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 18  

   

პრაქტიკული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

პრაქტიკული სწავლებისას 

სასწავლო კვირა 

5 

სასწავლო დღე 25 

სასწავლო საათი 120  

დატვირთვა კვირაში (სთ) 20 სთ (4 კვირის განმავლობაში) 

40 სთ (მეხუთე კვირას) 

პრაქტიკული და თეორიული 
სწავლების თანაფარდობა 

  

პრაქტიკული სწავლება 

(საწარმოო პრაქტიკა) (სთ) 

120  

თეორიული სწავლება (სთ) 126  

პრაქტიკული და თეორიული 

სწავლების პროცენტული 

წილი 

48% / 52% 

 

საერთო ჯამში პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

  

სასწავლო კვირა 12 

სასწავლო დღე 60 

სასწავლო საათი 246 
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პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე -  950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

მსმენელები გადიან თეორიულ კურსს 7 კვირის მანძილზე და ხუთკვირიან პრაქტიკას პარტნიორ სამედიცინო დაწესებულებაში. 

კერძოდ: 

▪ ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი“; 

▪ სს „ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამედიცინო პრაქტიკული ცენტრი“. 

 

პროგრამის მიზანია: 

მსმენელმა იცოდეს  და გაცნობიერებული ჰქონდეს საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებები, ეთიკური და სამართლებრივი 

ასპექტები; იცნობდეს  უსაფრთხოების წესებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს და გაცნობიერებული ჰქონდეს ამ პრინციპების 

დაცვის აუცილებლობა;  

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: 

▪ პაციენტის ოპტიმალური, უსაფრთხო, კომფორტული და ეთიკური მოვლის/მართვის უზრუნველყოფას; 

▪ პაციენტის ფიზიკური და ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის   ნორმისა და დევიაციის ნიშნების ამოცნობას, ადექვატურ 

რეაგირებას  საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; 

▪ პაციენტის სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკების დროულ შეფასებას და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი 

ქმედების განხორციელებას; 
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▪ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევას; 

▪ პაციენტის მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ინვაზიური ჩარევებისა და არაინვაზიური პროცედურების 

წარმოება/მოვლას; 

▪ პაციენტის, მომვლელის ანდა ოჯახის წევრების ინფორმირებას საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; 

▪ საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სკრინინგ–ტესტების, ადექვატური პრევენციული ღონისძიებების ანდა იმუნიზაციის 

წარმოებას;  
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ფარმაცევტის თანაშემწე 

პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

თეორიული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

სასწავლო კვირა 8 

სასწავლო დღე 48 

სასწავლო საათი 144 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 18  

   

პრაქტიკული 

სწავლების 

ხანგრძლივობა 

პრაქტიკული სწავლებისას 

სასწავლო კვირა 

2 

სასწავლო დღე 10 

სასწავლო საათი 80 

დატვირთვა კვირაში (სთ) 40  

პრაქტიკული და თეორიული 
სწავლების თანაფარდობა 

  

პრაქტიკული სწავლება 

(საწარმოო პრაქტიკა) (სთ) 

80  

თეორიული სწავლება (სთ) 144 

პრაქტიკული და თეორიული 

სწავლების პროცენტული წილი 

35% / 65% 

 

საერთო ჯამში პროგრამის 
ხანგრძლივობა 

  

სასწავლო კვირა 10 

სასწავლო დღე 58 

სასწავლო საათი 224 
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პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 1000 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა - 5) 

პროგრამის ღირებულება ერთ მოსარგებლეზე - 950 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა - 10) 

მსმენელები გადიან ორკვირიან პრაქტიკას აფთიაქებში, კვირაში 40 საათიანი დატვირთვით. საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება შპს 

,,ავერსი-გეოფარმის’’ აფთიაქებში. 

 

პროგრამის მიზანია: 

მსმენელთა მომზადება-გადამზადება, რის შემდეგაც ისინი შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღება – 

განთავსებას, აღწერას, პარაფარმაცევტული პროდუქციის გაცემის პროცესში მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,  

მცირე შეფუთვებად  მზა წამლის  ფორმის დაფასოებას და მომხმარებელთან კომუნიკაციას. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: 

▪ პროდუქციის ვიზუალურად შემოწმებას, იგივეობის, სასაქონლო ნიშნებისა და  რაოდენობის დადგენას, ორიგინალური 

შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირებას; 

▪ მომხმარებელთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპების 

გათვალისწინებას; 
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▪ მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის (ბავშვთა კვების, მოვლის და ჰიგიენის საგნები, სამკურნალო და 

დეკორატიული პროდუქცია, მოვლის და ჰიგიენის საგნები) შეგროვება–დათვალიერებას, კონსულტაციის გაწევას 

პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენებისა  და   შენახვის პირობების შესახებ; 

▪ ანგარიშის მომზადება–ჩაბარებას პროდუქციის მიღებისას, ნაშთის პერიოდულ შემოწმებას, ექსტემპორალური წამლის 

ფორმების მომზადებას, მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოებას;  

▪ ჰიგიენისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას; 

▪ მომხმარებელთან ურთიერთობასა და კომუნიკაციას. 

 


