
ინფორმაციული ტექნოლოგი 

ინფორმაციული ტექნოლოგი არის პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და 

პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტი. 

პროფესიის თავისებურებები. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

(IT) არის კომპიუტერის პროგრამული და აპარატურული 

უზრუნველყოფის პროექტირების, შემუშავების, რეალიზაციის, 

ზოგადი უზრუნველყოფის და მართვის პროცესი.   

ინფორმაციული ტექნოლოგის უშუალოდ სამუშაო მოვალეობა 

არის პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და 

პროგრამული უზრუნველყოფა. იგი აუცილებელად უნდა 

ფლობდეს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, 

განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და 

მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს. ასევე, უნდა იცოდეს  

თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურა; კომპიუტერების შიგა კომპონენტების 

(დედაპლატა, ცენტრალური პროცესორი, მუდმივი და ოპერატიული მეხსიერების 

მიკროსქემები, გამაგრილებელი სისტემები, გაფართოების პლატები, ინფორმაციის შემნახველი 

მოწყობილობები, შიდა კაბელები) დანიშნულება და მახასიათებლები; აპარატურული და 

პროგრამული უსაფრთხოების წესები; სტაციონარული და პორტატიული კომპიუტერების 

მსგავსება და განსხვავება; პერიფერიული მოწყობილობების გამართვა და მათი მუშაობის 

პრინციპები; ოპერაციული სისტემის დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები; ოპერაციული 

სისტემის აპარატურული უზრუნველყოფის მოთხოვნები და პლატფორმასთან შესაბამისობის 

განსაზღვრა; ოპერაციული სისტემის დაყენება და პარამეტრების განსაზღვრა; ოპერაციული 

სისტემების გაუმართაობის მიზეზების მოძიება და აღმოფხვრა;  სამომხმარებლო და 

ანტივირუსული პროგრამების მოწყობა; კომპიუტერული ქსელის არსი და უპირატესობა; 

ქსელური მოწყობილობების დანიშნულება და მახასიათებლები; დამისამართება, 

გამტარუნარიანობა და მონაცემთა გადაცემა; ლოკალური ქსელის არქიტექტურა და 

ტოპოლოგიები; კომპიუტერული ქსელის მუშაობის პრინციპები და ქსელური სერვისების 

გამოყენება. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. პასუხისმგებლობის გრძნობა, ყურადღებიანი, აქტუალური, 

სკურპულოზური, არასტანდარტული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.                                     

ცოდნა და უნარები. ინფორმაციული ტექნოლოგს შეუძლია კომპიუტერის აწყობა, 

მოდერნიზაცია და გამართვა,  პროფილაქტიკური მომსახურება ფუნქციური შესაძლებლობების 

გაზრდის მიზნით, გაუმართაობების აღმოფხვრა და კომპიუტერების შეკეთება, პერიფერიული 

მოწყობილობების დამატება და გამართვა, დრაივერების ინსტალაცია და განახლება, 

ოპერაციული სისტემის შერჩევა კლიენტის მოთხოვნების საფუძველზე, მისი დაყენება, 

გამართვა და ოპტიმიზაცია, სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია, 

განახლება და გამართვა, მონაცემთა აღდგენა, აპარატურული და პროგრამული 

უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკა, წარმოქმნილი პრობლემების მიზეზის დადგენა და მისი 

კვლიფიციური აღმოფხვრა, მცირე საოფისე ქსელების დაპროექტება და მოწყობა. ქსელური 



მოწყობილობებისა და კაბელის ტიპების არჩევა, ქსელის ინსტალაცია და ტესტირება,  ქსელური 

რესურსების კონფიგურაცია.  

სამუშაო ადგილი. ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს 

შეეძლება დასაქმდეს სამთავრობო, არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებში 

ტექნიკოსის თანამდებობაზე; კომპიუტერულ სერვის ცენტრებში პრობლემების დისტანციური 

უზრუნველყოფის სპეციალისტად; შეეძლება მუშაობა მცირე და საშუალო ტიპის 

ორგანიზაციებში IT სპეციალისტის თანამდებობაზე, ხოლო პროფილურ ან დიდი მასშტაბის 

ორგანიზაციაში კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელის ადმინისტრატორის თანაშემწედ. 

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლოთ უმაღლეს და  პროფესიულ სასწავლებლებში, 

ასევე  კოლეჯებში. 

 


