
ვებსპეციალისტი 
ვებსპეციალისტი არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი.  ვებსპეციალისტი არის 

პიროვნება, რომელიც უზრუნველყოფს ვებ საიტის შექმნას, რედაქტირებას, ინტერნეტ სივრცეში 

განთავსებას და ტექნიკურ-ინფორმციულ მხარდაჭერას.                                                                                                                                                                                                                    

პროფესიის თავისებურებები. ვებსპეციალისტი მუდმივად განვითარებადი პროფესიაა, 

რომელიც მოიცავს ვებ-გვერდის ცალკეული ელემენტების დამუშავებასა და შექმნას, 

გრაფიკული რეადაქტორების გამოყენებით, საჭიროების შემთხვევაში, მარტივი ვებ-დიზაინის 

შემუშავებას. ასევე შექმნილი დიზაინისათვის ვებ-გვერდების 

კოდის შემუშავების, შექმნისა და შემდგომი მხარდაჭერა-

განახლების პროცესს. ვებ-გვერდების კოდის შემუშავებისათვის 

ვებ-სპეციალისტები იყენებენ მარკირების ენას XHTML და 

კასკადური სტილების ენას CSS, რაც ითვალისწინებს ვებ-გვერდზე 

გრაფიკული ელემენტებისა და ტექსტების განთავსებასა და მათ 

ვიზუალურად გაფორმებას. მომხმარებელთა ინტერესი და 

კმაყოფილება საიტისადმი იზრდება, როცა ინფორმაცია კორექტულადაა განაწილებული და 

საიტზე ნავიგაცია მარტივი და მოსახერხებელია. ამისათვის ვებსპეციალისტი უნდა იცნობდეს 

თანამედროვე ვებ ტექნოლოგიების შესაძლებლობებს და შეეძლოს მათი გამოყენებით 

ოპტიმალური პროგრამული გადაწყვეტის პოვნა. ვებსპეციალისტმა უნდა უზრუნველყოს 

საიტის დინამიურობა, მისი ფუნქციურობა და ინფორმაციის უსაფრთხოება. მნიშვნელოვანია 

საბოლოო პროდუქტის თავსებადობა სტანდარტულ ბრაუზერებთან, ამიტომ ვებსპეცილისტს 

უნდა შეეძლოს შექმნილი პროდუქტის ტესტირება, შეცდომების ანალიზი და აღმოფხვრა. 

მუშაობის პროცესში ვებსპეცილისტი ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს საავტორო უფლებების 

დაცვასა და ეთიკურ საკითხებზე.  

მნიშვნელოვანი თვისებები. ვებსპეციალისტისათვის  აუცილებელია მაღალგანვითარებული, 

ესტეთიკური და მხატვრული გემოვნება, ყურადღების კონცენტრაციის და განაწილების 

განვითარების მაღალი დონე, შემოქმედებითი  აზროვნების  განვითარების მაღალი დონე, 

მეხსიერების განვითარების მაღალი დონე, ლოგიკური აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება,  

კრეატიულობა, მონდომება/საფუძვლიანობა და სისტემატურობა მუშაობის პროცესში, 

ყურადღება, მოთმენა, სიზუსტე, შეუპოვრობა.                                                                                             

ცოდნა და უნარები.  ვებსპეციალისტმა უნდა იცოდეს: 

 ვებ-საიტების პროექტირება და ვებ გვერდის აწყობის ტექნოლოგიები;  

 რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტორების მუშაობის პრინციპები;  

 ცალკეული გრაფიკული ელემენტების დამუშავების, რედაქტირებისა და შექმნის 

პრინციპები;  

 გრაფიკული რედაქტორების გამოყენებით ვებ დიზაინის შემუშავების მეთოდები;  

 ვებ გვერდის მარკირების ენა XHTML (Extensible HyperText Markup Language);  

 კასკადური სტილების ენა CSS (Cascading Style Sheets);  

 JavaScript-ის ოპერატორების, ფუნქციებისა და ობიექტების აღწერის, გამოყენებისა და 

რეალიზაციის საშუალებები;  



 jQuery ბიბლიოთეკის ფუნქციების გამოყენების მეთოდები;  

 MY SQL მონაცემთა ბაზის დაგეგმვისა და აგების ძირითადი პრინციპები. მონაცემთა 

ტიპები, მათი მახასიათებლები, ოპერატორებისა და ფუნქციების დანიშნულება;  

 პროგრამული ენის (PHP) ცვლადების, მათი ტიპების, ოპერატორების, ოპერაციების 

სინტაქსი;  

 პროგრამული ენის (PHP) ფუნქციების აღწერის, გამოყენებისა და რეალიზაციის 

ძირითადი საშუალებები;  

 შესრულებული სამუშაოს შემოწმების (ვალიდაციის) წესები და მეთოდები.  

სამუშაო ადგილი. ვებსპეციალისტს შეუძლია იმუშაოს საჯარო ან კერძო სტრუქტურის ვებ- 

ტექნოლოგიების განყოფილებაში ვებ-დეველოპერის თანამდებობაზე. ასევე, ვებ-პროგრამისტის 

თანამდებობაზე ნებისმიერ დაწესებულებაში, სადაც ესაჭიროებათ დინამიური საიტის შექმნა, 

განახლება და მართვა. 

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლოთ უმაღლეს და  პროფესიულ სასწავლებლებში, 

ასევე კოლეჯებში. 

 


