
ელმავლის მემანქანე 

ელმავლის მემანქანე მართავს და აკონტროლებს მატარებელს. მათ ასევე მოიხსენიებენ 

ლოკომოტივის ინჟინრის ან რკინიგზის ინჟინრის სახელით.  

პროფესიის თავისებურებები. სარკინიგზო ინდუსტრია ეფექტური მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად საჭიროებს სხვადასხვა პროფესიული მიმართულების მქონე მრავალ 

მუშაკს. ამ მუშაკებიდან ერთ-ერთ ყველაზე საპასუხისმგებლო 

მოვალეობას სწორედ ელმავლის მემანქანე ასრულებს. ის 

ახორციელებს როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო მატარებლების 

ფუნქციონირებას, ტვირთის გადატანას ან მგზავრების გადაყვანას 

ერთი ადგილიდან მეორეში. ეს იდეალური სამუშაოა მათთვის, 

ვისაც უყვარს მოგზაურობა და ქვეყნის დათვალიერება, და 

მათთვის, ვისთვისაც დღეების, ან კვირების განმავლობაში 

სახლიდან მოშორებით ყოფნა პრობლემას არ წარმოადგენს. დასაქმების ზრდა ამ პროფესიული 

მიმართულებებით დამოკიდებულია რკინიგზით ტრანსპორტირების მოთხოვნაზე. რკინიგზაზე 

მოთხოვნას ზრდის მოსახლეობისა და გლობალური ვაჭრობის ზრდა. დასაქმების ზრდა 

შეიძლება განპირობებულ იქნას საწვავზე გაზრდილი ფასების შედეგად გამოწვეული 

მდგომარეობით. ამ გარემოებამ შესაძლოა აიძულოს მოგზაურები და გადაზიდვებში ჩართული 

ადამიანები, რომ გამოიყენონ სამგზავრო ან სატვირთო მატარებლები და არა სხვა უფრო სწრაფი 

და ძვირიანი გადაზიდვის საშუალებები. დამატებით, ინტერმოდალური გადაზიდვების ზრდამ 

- საქონლის გადაზიდვა სხვადასხვა სატრანსპორტო რეჟიმებით - შესაძლოა გამოიწვიოს 

გარკვეული მოთხოვნის გადატანა სახმელეთო ტრანსპორტიდან სარკინიგზო ტრანსპორტზე.                                                                                                                            

ელმავლის მემანქანის უშუალო მოვალეობაა მატარებლის მართვა დანიშნულების ადგილისა და 

განრიგის მიხედვით, სადგურებზე გაჩერება მგზავრების ასაყვანად ან ჩამოსასხმელად, 

ლოკომოტივის გამოყენებით ვაგონების სათადარიგო ხაზზე გადაყვანა, ლოკომოტივის 

შემოწმება შესაძლო პრობლემების დასადგენად სერვისის დაწყებამდე,  ინსტრუქციის წაკითხვა 

(ინფორმაცია წესების ცვლილებებისა და მატარებლების მოძრაობის შესახებ სპეციფიკურ 

არეალზე) სადგურიდან გამოსვლამდე,  სწრაფი მოქმედება და უსაფრთხოების წესებთან 

შესაბამისობა საგანგებო მდგომარეობის ან ხარვეზების დროს, გამომწვევი მიზეზების 

იდენტიფიკაცია მდგომარეობის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში, სხვა მატარებლებთან 

დაკავშირებული მოვალეობების შესრულება,  სხვა მექანიკური ან ინჟინრული სამუშაოს 

შესრულება. ელმავლის მემანქანეები მართავენ როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო 

მატარებლებს. ისინი ამოწმებენ ლოკომოტივის სტატუსს მოძრაობის დაწყების წინ და ამასთან 

ერთად აკონტროლებენ მიმდინარე პროცესებს მისი მუშაობის განმავლობაში. ეს მოიცავს: 

ლოკომოტივის სიჩქარის, ჰაერის წნევისა და აკუმულატორების მონიტორინგს. როდესაც 

ლოკომოტივი მოძრაობს, მემანქანე მართავს საკონტროლო ბერკეტებს, როგორიცაა მუხრუჭები 

და აქსელერატორი. აქედან გამომდინარე, ელმავლის მემანქანეები პასუხისმგებელნი არიან არა 

მხოლოდ ლოკომოტივის მართვაზე, არამედ მის მექანიკურ ოპერაციებზე და  მატარებლის 

სრულ კონტროლზე. მათ ასევე შეიძლება შეამოწმონ მატარებელი, მოამზადონ დაზიანებების 

შესახებ ანგარიში, შესაძლებლობების ფარგლებში შეაკეთონ მატარებელი და ჩაასხან მასში 



საწვავი. ზოგ შემთხვევებში, მათ შეიძლება იმუშაონ ბორტზე დანარჩენ პერსონალთან (დაცვის 

ჩათვლით) ერთად და რუტინულად გაცვალონ ინფორმაცია მათთან რადიოს ან სხვა 

საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენებით. გუნდური მუშაობა აუცილებელია იმდენად, 

რამდენადაც ისინი მუშაობენ ახლო კავშირში დანარჩენ მუშაკებთან და საჭირო ხდება 

ინფორმაციის ხშირი გაცვლა.  

ელმავლის მემანქანეები მუშაობენ ყველა ტიპის ამინდის პირობებში და ძირითადად მუშაობენ 

ცვლებში შაბათ-კვირის, სახალხო დასვენებების, გვიანი ღამის და დილის საათების ჩათვლით. 

ზოგ მათგანს უწევს ელმავლის დიდ მანძილზე მართვა, რაც ნიშნავს ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებით ყოფნას. ელმავლის მემანქანეები, ისევე 

როგორც სხვა რკინიგზის თანამშრომლები, გადიან პერიოდულ შემოწმებას ალკოჰოლსა და 

ნარკოტიკებზე. სამგზავრო მატარებლის შემთხვევაში მემანქანეებს აქვთ ბორტზე დაძინებისა და 

დასვენების შესაძლებლობა. ეს პირობა ნაკლებად გავრცელებულია სატვირთო მატარებლების 

მემანქანეების შემთხვევაში. სამგზავრო მატარებლის მემანქანეების გრაფიკი და განრიგი 

შედარებით უფრო ზუსტია, ვიდრე სატვირთოსი. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. ნებისმიერ დროს ყურადღებით ყოფნა, პუნქტუალურობა, 

შორსჭვრეტის უნარი და პოტენციური პრობლემების წინასწარ განჭვრეტა, სტრესულ გარემოში 

კარგად მუშაობის უნარი, კარგი კომუნიკაციის უანრი, კარგი მხედველობითი და სმენითი 

უნარები, კარგი რეფლექსები. 

ცოდნა და უნარები. ლოკომოტივის მექანიკური საფუძვლების ცოდნა ჰაერის მუხრუჭებისა და 

ელექტროობის ჩათვლით, სარკინიგზო ოპერაციული კოდებისა და სიგნალების ცოდნა, იმ 

წესებისა და რეგულაციების ცოდნა, რომლებიც განსაზღვრავენ ლოკომოტივების უსაფრთხო 

ფუნქციონირებას, რადიო აღჭურვილობის ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროცედურებისა და 

პროტოკოლების ცოდნა, გადართვის უნარები (ვაგონების მიწოლა და ბიძგი, ლოკომოტივის 

საშუალებით) ოპერაციის მონიტორინგის უნარი - მაჩვენებლების, ციფერბლატების, ან სხვა 

ინდიკატორების კონტროლი მანქანის გამართულ მუშაობაში დასარწმუნებლად. ოპერაციებისა 

და კონტროლის უნარი - აღჭურვილობის ოპერაციებისა ან სისტემების კონტროლი, აქტიური 

მოსმენის უნარი - სრული ყურადღების მიპყრობა სხვა ადამიანების ნათქვამის მიმართ, 

გამოყოფილი მნიშვნელოვანი საკითხების გასაანალიზებლად დროის გამოყოფა, 

საჭიროებისამებრ კითხვების დასმა და შეუსაბამო დროს პროცესებში ჩართვისგან თავის 

შეკავება, კრიტიკული აზროვნების უნარი - ლოგიკისა და აზროვნების უნარის გამოყენება 

ალტერნატიული გადაწყვეტილებებისას, დასკვნებისა და პრობლემებთან დამოკიდებულების 

სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენა, მონიტორინგის უნარი - საკუთარი თავის და 

დანარჩენი მუშაკების მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად და მაკორექტირებელი მოქმედებების გასატარებლად. უსაფრთხოების 

დაცვის შეგრძნება. 

განათლება. ლოკომოტივის მართვა პოპულარული კარიერაა იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც 

უკვე დასაქმებულნი არიან სარკინიგზო ინდუსტრიაში. უმეტესობას შეუძლია გახდეს მემანქანე 

ფორმალური კვალიფიკაციის გარეშე, მაგრამ დამსაქმებლები, როგორც წესი, ითხოვენ 



შესაბამისი განათლების კვალიფიკაციას. ტრენინგი საშუალოდ გრძელდება ხოლმე 2 წელი და 

ამის გამო შეიძლება ითქვას, რომ ლოკომოტივის მემანქანის პროფესიის დაუფლება საკმაოდ 

ხანგრძლივი პროცესია. გარდა ამისა, აღნიშნული პროფესიის წარმომადგენლები გადიან 

ტრენინგებს და გადამზადებას ტექნოლოგიური პროგრესისა და უსაფრთხოების ახალი 

მოთხოვნების შესაბამისად. სარკინიგზო კომპანიები მემანქანის პოზიციაზე მუშაობის დაწყების 

მსურველებისაგან ითხოვენ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ან მასთან 

გათანაბრებული დოკუმენტის წარმოდგენას. ისინი ასევე ინტერსდებიან სარკინიგზო 

ოპერაციებში მიღებული ფორმალური განათლებით. სარკინიგზო კომპანიამ შეიძლება 

უზრუნველყოს ტრენინგების ჩატარება საკუთარი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც 

თეორიასთან ერთად აუცილებლად მოიცავს პრაქტიკულ სწავლებასაც. ყველაფერთან ერთად, 

ზოგიერთი კოლეჯი მსურველებს სთავაზობს სასერთიფიკატო პროგრამას ლოკომოტივების 

ინჟინერიის სფეროში, რომელიც მოიცავს მემანქანეების მომზადებასაც. ეს ცენტრები 

უზრუნველყოფენ სარკინიგზო ინდუსტრიის ბევრი ასპექტის, მათ შორის ოპერაციების წესებისა 

და ტექნიკის გამოყენების შესახებ მომხმარებლის საბაზისო ცოდნით აღჭურვას.   

სამუშაო ადგილი. ელმავლის მემანქანეების უმეტესობა დასაქმებულნი არიან სამგზავრო 

მატარებლის მემანქანის პოზიციებზე. მათი დასაქმების შედარებით ნაკლები წილი მოდის 

სატვირთო მატარებლების მემანქანეების პოზიციებზე. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. გლობალურმა ვაჭრობამ და მოსახლეობის ზრდამ 

მოახდინა დადებითი ზეგავლენა სარკინიგზო ინდუსტრიის განვითარებაზე. ამასთან ერთად, 

გაზრდილმა ავტომატურმა ოპერაციებმა და შეზღუდულმა საოპერაციო ფართობმა და სივრცემ 

გარკვეულწილად განავითარა ეს სარგებელი. წესის მიხედვით, სარკინიგზო პროფესიებზე 

დასაქმების შესაძლებლობები გაუმჯობესდება. მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ სფეროში 

დასაქმების შესაძლებლობების ზრდა შეიძლება დანარჩენ სფეროებთან შედარებით ნელი 

ტემპებით განვითარდეს, საპენსიო ასაკთან ახლოს მყოფი მუშაკების მიერ პოზიციების 

დატოვება სავარაუდოდ გამოიწვევს სამუშაო ადგილების გაჩენის დამატებით შესაძლებლობებს. 

 მომიჯნავე პროფესიები:    

 ავტობუსის მძღოლები; 

 სატვირთო ავტომობილის მძღოლები; 

 ტრაქტორებისა და მძიმე ტექნიკის მძღოლები. 

 


