
მშენებლობის მწარმოებელი 
 

მშენებლობის მწარმოებელი არის მიწისზედა და მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოების 

ხელმძღვანელი ნორმალურ და ექსტრემალურ პირობებში.  

პროფესიის თავისებურებები. მშენებლობა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და 

განვითარებადი დარგია, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა დანიშნულების სამოქალაქო, 

სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური შენობა-ნაგებობათა 

დაპროექტების, გაანგარიშების, აგების და მათი საინჟინრო 

აღჭურვის საქმესთან.   იგი გამოირჩევა სპეციფიურობითა 

და  თავისებურებით, და განპირობებულია ისეთი 

პროფესიული ურთიერთობებით, რომელთა მიზანია 

ეკონომიკური სარგებელის მიღება და შემდგომი 

განვითარება     თავისუფალი კონკურენციის პირობებში. 

მშენებლობის მწარმოებლის პროფესია მოიცავს: მიწისზედა 

და მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებას ნორმალურ და ექსტრემალურ პირობებში, ყველა ტიპის 

შენობა-ნაგებობათა კონსტრუქციული ელემენტების აგებას, აგეგმვითი სამუშაოების 

შესრულებას, კონსტრუქციული ელემენტების სიმტკიცესა და მდგრადობაზე გაანგარიშებას და  

დაპროექტებას,  მუშა ნახაზებისა და გამოთვლების კომპიუტერული პროგრამით შესრულებას, 

ძირითადი სამშენებლო პროცესების წარმართვისათვის საჭირო ბრიგადების   დაკომპლექტებას 

და მართვას. მშენებლობის მწარმოებლის სპეციალობა  შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი და 

აუცილებელია სამშენებლო ბიზნესის ნებისმიერი სახისა თუ   ფორმისათვის, იქნება ეს წვრილი, 

მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესი, სახელმწიფო თუ კერძო.    საქართველოს დღევანდელი 

ეკონომიკის კრიზისიდან გამოყვანისა და მისი აღორძინების ერთ-ერთი მთავარი 

მაგისტრალური გზა სამშენებლო ბიზნესის განვითარებაა ყველა მიმართულებით, რაც არა 

მარტო დღეს, არამედ პერსპექტივაშიც იძლევა მშენებლობის მწარმოებლის კვალიფიკაციის 

მქონე სპეციალისტების დასაქმებისათვის   ფრიად რეალურ მრავალფეროვან შესაძლებლობებს.   

                                                                            

მნიშვნელოვანი თვისებები. მშენებლობის მწარმოებელს   უნდა ჰქონდეს კარგი მხედველობა, 

ჯანმრთელობა, კომუნიკაბელურობა, კეთილსინდისიერება და უდიდესი პასუხისმგებლობის 

გრძნობა.     

ცოდნა და უნარები. მშენებლობის მწარმოებელმა უნდა იცოდეს   ბიზნეს მათემატიკის საწყისი 

კურსი,  ევალება კომპიუტერული ტექნოლოგიების    საფუძვლების  ცოდნა,  საოფისე 

პროგრამების, ინტერნეტის გამოყენება, ელექტრონული ფოსტის გამოყენება. უნდა იცოდეს 

გაანგარიშების რაოდენობრივი და   სტატისტიკური მეთოდები,  სამშენებლო ხაზვა, გეოდეზია, 

სამშენებლო მასალების სახეობები და მათი   წარმოების პროცესი, სამშენებლო ტექნოლოგიური 

პროცესები, სამშენებლო მასალათგამძლეობის საკითხები,  საინჟინრო სამშენებლო მექანიკის 

სპეციალური საკითხები,  სამშენებლო კონსტრუქციების  ტიპები და მათი წარმოების, მონტაჟისა 

და ექსპლუატაციის პროცესი,  სამშენებლო წარმოების  პროცესში შრომის დაცვისა და 

მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები. უნდა ჰქონდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის 



უნარი, დოკუმენტაციის წარმოების ცოდნა, ტექნიკური დავალებების შედგენისა და 

შესრულების უნარი.   

სამუშაო ადგილი. შეიძლება დასაქმდეს სამშენებლო კომპანიებსა და ფირმებში, ქალაქის 

კეთილმოწყობის სამსახურებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმოო დაწესებულებაში, რომლის 

საქმიანობა  დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასთან ან მის რეკონსტრუქცია-

გაძლიერებასთან.   

განათლება. ამ პროფესიას შეიძლება დაეუფლო უმაღლეს და  პროფესიულ სასწავლებლებში, 

ასევე კოლეჯებში. 

 


