
ელექტრიკოსი 

ელექტრიკოსი არის ელექტრომოწყობილობის და ელექტროხაზების მონტაჟის, შეკეთებისა და 

ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტი. 

პროფესიის თავისებურებები. ელექტრიკოსი ნებისმიერი სახის ელექტრომოწყობილებით 

შეიძლება იყოს დაკავებული. ეს იქნება ელექტროგენერატორი, ელექტროძრავები, ტელე-

ავტომატიკა და სხვა ელექტრო საქონელი. მისი კონკრეტული 

მოვალეობაა-მონტაჟირება, მომსახურება, გარჩევა და შეკეთება. ეს 

კი დამოკიდებულია მის სამუშაო ადგილზე. მაგალითად, ქალაქის 

ელქსელის ელექტრიკოსი მუშაობს ელექტროგადამცემი ხაზების 

გაჭიმვაზე, აყენებს ფარნებს ელექტრო ბოძებზე, დაკავებულია მისი 

შეკეთებით. მაგრამ თუ ელექტრიკოსი მუშაობს ქარხანაში, მაშინ 

იგი დაკავებულია ელექტროქსელის, ჩარხებისა და გენერატორების მომსახურებით და 

შეკეთებით. ხოლო მსხვილ საწარმოებში ელექრტიკოსები მუშაობენ ბრიგადებად და ცვლებში. 

თანამედროვე ცხოვრება წარმოუდგენელია ელექტროობის გარეშე. ერთი ელექტროსადგურის 

გათიშვაც გამოიწვევს ქალაქის პარალიზებას. თანამედროვე ადამიანი პრაქტიკულად მთლიანად 

დამოკიდებულია ელექტროობაზე. ელექტროენერგია არის თანამედროვე ცივილიზაციის 

სისხლი. ასე რომ, ელექტრიკოსი არის თანამედროვეობის მნიშვნელოვანი პროფესია, თუმცა ამას 

ყველა ვერ ხვდება. კვალიფიციური ელექტრიკოსი სტაბილურად მოთხოვნადი პროფესიაა 

შრომის ბაზარზე. ელექტრიკოსი პასუხს აგებს არა მარტო საკუთარ უსაფრთხოებაზე, არამედ 

მომხმარებლის უსაფრთხოებაზეც, რომელიც იყენებს ყველა იმ ელექტრო მოწყობილობას, 

რომელსაც ელექტრიკოსი ამონტაჟებს და შეაკეთებს. დენის დარტყმა არა არის ერთადერთი 

საშიშროება, რომელიც შეიძლება  შეემთხვეს ელექტრიკოსს. მას ხშირად უწევს სიმაღლეზე 

მუშაობა და ეს კი ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს. 

ელექტრიკოსები მიეკუთვნებიან ელიტურ თანამშრომელთა რიცხვს. მათი სამუშაო მოითხოვს 

ინტელექტს და მრავალმხრივ ცოდნას. რამდენადაც ტექნოლოგიები მუდმივად ახლდება, 

ყოველი ელექტრიკოსი რეგულარულად გადის ტექნიკურ გადამზადებას. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. ელექტრიკოსს უნდა ახასიათებდეს ლოგიკური აზროვნება,  გონების 

ტექნიკური წყობა, კარგი მოტორიკა, კარგი მხედველობა, აკურატულობა და ყურადღება. უნდა 

ჰქონდეს ჯანმრთელი საყდენ-მამოძრავებელი და ნერვული სისტემა. 

ცოდნა და უნარები. ელექტრიკოს უნდა გააჩნდეს ფიზიკის, მათემატიკის, მექანიკის, ხაზვის 

საბაზისო ცოდნა. კარგად უნდა ერკვეოდეს ნახაზებში, იყენებდეს ფორმულებს. ასევე უნდა 

იცოდეს წყობა  და ტექნიკური ხასიათი იმ ხელსაწყოებისა, რომელსაც ემსახურება, ფლობდეს 

დიაგნოსტიკისა და შეკეთებისა მეთოდიკას. ელექტრიკოსმა უნდა იცოდეს უსაფრთხოების 

ტექნიკა და პირველადი დახმარების აღმოჩენა დენის დარტყმის შემთხვევაში. 

                                                                                                                                                                                                                                  

სამუშაო ადგილი. ელექტრიკოსს შეუძლია იმუშაოს წარმოებაში, სამშენებლო ორგანიზაციაში, 

სატრანსპორტო საწარმოებში (მეტრო, ტრამვაი, ტროლეიბუსი), ასევე ოფისებში, მსხვილ 

მაღაზიებში, ინსტიტუტებში, სკოლებში და ასევე შიდა ელქსელების მომსახურებაში. 



განათლება. ელექტრიკოსის პროფესიას შეიძლება დაეუფლო პროფესიულ სასწავლებელსა და 

კოლეჯში, ასევე სპეციალურ კურსებზეც. ხოლო თუ გინდა გახდე ინჟინერ-ელექტრიკოსი, 

აუცილებელია უმაღლესი განათლება. 

 

 

 


