
მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და 

ჰიდრავლიკური  ექსკავატორი) ოპერატორი 

პროფესიის ზოგადი დახასიათება (სოციალური ფასეულობა, ისტორია, განვითარების 

პერსპექტივები). მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები იყენებენ დიდი ზომის ტექნიკას, 

ისეთებს, როგორიცაა ამწეები,  ბულდოზერები და მძლავრი 

ექსკავატორები, რათა შეასრულონ სამშენებლო სამუშაოები. ეს 

მუშაკები ამასთანავე ვალდებულნი არიან, რომ მოუარონ და 

უპატრონონ ამ მანქანებს.  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები 

მართავენ და აკონტროლებენ მძიმე ტექნიკას გზების, ხიდების, 

შენობებისა და სხვა სამშენებლო კონსტრუქციებზე მუშაობის დროს. 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორების დასაქმების წილი 

პროგნოზის მიხედვით საკმაოდ მზარდია და განაგრძობს კიდეც ზრდას მომავალში. ამ სფეროში 

სამუშაო ადგილების მატებას განაპირობებს ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 

დაფინანსების საკმაოდ დიდი რაოდენობით გამოყოფა. ინფრასტრუქტურის განვითარებაში 

იგულისხმება გზების, ხიდების, წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების, ასევე ელექტრო 

გაყვანილობების სისტემის გაუმჯობესება. ეს ყველაფერი კი ხელს შეუწყობს ბევრი ახალი 

სამუშაო ადგილის წარმოშობას. 

ძირითადი ფუნქციები.  

 უსაფრთხოების რეგულაციების სწავლა და მის მიხედვით მუშაობა; 

 საჭირო ქმედებების განხორციელება, რათა თავიდან იქნას აცილებული პოტენციური 

საფრთხეები და დაბრკოლებები, როგორიცაა კომუნალური ხაზების დაზიანება, სხვა 

ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, თანამშრომლებთან დაკავშირებული ფიზიკური 

საფრთხეები, ან ობიექტების ჩამოვარდნა; 

 სამუშაოს დაწყებამდე მიწისქვეშა არხებისა და გაყვანილობების მოწესრიგება; 

 ოპერაციების მონიტორინგი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაში 

დასარწმუნებლად; 

 მანქანის მოქმედებების კოორდინირება სხვა მოქმედებების შესაბამისად, ტექნიკის 

მართვა და ფუნქციონირება ეკიპაჟის დანარჩენი წევრების მიერ ნაჩვენები სიგნალების 

მიხედვით; 

 ნარჩენი მასალის, ქვა-ღორღის ან აღჭურვილობის დატვირთვა და გადატანა 

სატვირთოების,  ტრაქტორების,  ამწეების, გრეიდერების ან მსგავსი ტექნიკის 

მეშვეობით; 

 საწვავის მარაგების შემოწმება და ხარჯის კონტროლი; 

 სხვა ოპერატორებისთვის საჭირო სიგნალების გამოყენება მოძრაობის მიმართულების 

მისათითებლად ან სხვა საჭირეობის მიხედვით; 



 გახარჯული მასალისა და აღჭურვილობის, ასევე წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ 

აღრიცხვის წარმოება; 

 ტრაქტორებისა და ბულდოზერების მართვა ისეთი დავალებების შესასრულებლად, 

როგორიცაა მიწის მოსწორება, სამშენებლო მასალის შერევა; 

 ტროტუარების, ავტოსადგომების, საძირკვლების, გზების ან ქვაფენილების დაგება, 

ამოთხრა და მშენებლობა; 

 ტექნიკაზე საჭირო ზედამხედველობისა და მოვლითი სამუშაოების ჩატარება მათი 

სამუშაო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად; 

 სხვა ტექნიკისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, მიწოლით ან სიმძლავრის მიხმარებით 

საჭიროების შემთხვევაში; 

 გარემოში ადეკვატური ჟანგბადის ან ასაფეთქებელი პირობების არსებობის შემოწმება, 

როდესაც სამუშაო მიმდინარეობს შემოფარგლულ ტერიტორიაზე. 

პროფესიის თავისებურებები (შრომის საშუალებები და პირობები).  მძიმე სამშენებლო ტექნიკის 

ოპერატორები იყენებენ მძიმე წონის მანქანა-დანადგარებს სამშენებლო და საკონსტრუქციო 

სამუშაოების შესასრულებლად.  დიდი ზომის მექანიზმების საშუალებით მათ გადააქვთ ნარჩენი 

სამშენებლო მასალები ან კლდის ნამსხვრევები, თხრიან შენობების საძირკვლებს და წევენ 

ჰაერში მძიმე წონის ობიექტებს. ისინი მართავენ ტრაქტორებს, ამწეებს, ასფალტის დამგებ 

ტექნიკას და ა.შ. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები ხშირ შემთხვევაში ვალდებულნი 

არიან, რომ ტექნიკა ჰყავდეთ მუშა მდგომარეობაში. სწორედ ამიტომ, ისინი ახორციელებენ ამ 

ტექნიკის მოვლით სამუშაოებს და საჭიროების შემთხვევაში ახდენენ მათ შეკეთებას. ეს 

შეიძლება გულისხმობდეს კომპიუტერული სამუშაოების ჩატარებასაც, რადგან ბევრი 

სამშენებლო  ტექნიკა  აღჭურვილია ჯი პი ეს-ით ან სხვა სახის კომპიუტერული ტექნოლოგიით. 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები მუშაობენ თითქმის ყველა ტიპის ამინდის 

პირობებში.  სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე, მუშაკები ხშირად ჭუჭყიანდებიან, ისვრებიან 

და იმტვერებიან. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორებმა შეიძლება იმუშაონ დღე-ღამის 

ნებისმიერ მონაკვეთში, რადგან  მრავალი ტიპის სამშენებლო პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს 

24 საათის განმავლობაში ან მხოლოდ ღამის საათებში.  ექსტრემალურმა წვიმამ, სიცივემ ან სხვა 

უკიდურესმა გარემო პირობებმა შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული სამუშაოების დროებით 

შეწყვეტა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორების უმეტესობა 

მუშაობს სრული გრაფიკით. 

დასაქმების სფეროები. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები საქმდებიან მსხვილ 

სამშენებლო პროექტებზე, ავტომაგისტრალების, შიდა გზების, შენობების, კაშხლების და სხვა 

კონსტრუქციული სამუშაოების შედეგად წარმოშობილ სამუშაო ადგილებზე. ასევე საქმდებიან 

სხვადასხვა ქარხნებსა და მაღაროებში. 

მომუშავისადმი წაყენებული მოთხოვნები (ძირითადი, დამატებითი, პიროვნული უნარები). 



 შენობა-ნაგებობების, მაგისტრალების ან გზების კონსტრუქციასა და მშენებლობასთან 

დაკავშირებული მასალების, მეთოდებისა და პროცედურების ცოდნა; 

 სამშენებლო ტექნიკისა და დანადგარების დიზაინის, მათი გამოყენებისა და მოვლის 

ცოდნა; 

 მძიმე სამშენებლო ტექნიკასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების, 

პროცედურებისა და სტრატეგიების ცოდნა სამუშაოების უსაფრთხოდ და ეფექტურად 

განსახორციელებლად; 

 აღჭურვილობის ან სისტემების ოპერაციების კონტროლის უნარი; 

 მანქანის ინდიკატორების, მაჩვენებლებისა და ინფორმაციული დაფების 

მონიტორინგის უნარი ტექნიკის გამართულად მუშაობაში დასარწმუნებლად; 

 საკუთარი და სხვა პირების, ასევე ორგანიზაციული მოქმედებების მონიტორინგის 

უნარი ოპერაციების გასაუმჯობესებლად ან მაკორექტირებელი ქმედებების 

განსახორციელებლად; 

 კოორდინირების უნარი საკუთარი მოქმედებების სხვა მუშაკების მოქმედებებთან 

შესაბამისობაში მოსაყვანად; 

 აღჭურვილობის მოვლისა და შეკეთების, ასევე  სარემონტო სამუშაოს ტიპის 

განსაზღვრის უნარი; 

 წარმოქმნილი პრობლემებისა და მისი გამომწვევი მიზეზების, ასევე მათი გადაჭრის 

გზების მონახვის უნარი; 

 სამშენებლო ტექნიკის სამართავი ბერკეტების სწორად, სწრაფად და პერიოდულად 

კონტროლის უნარი; 

 სამუშაო ტერიტორიაზე მომუშავე ობიექტებს შორის მანძილის ზუსტად განსაზღვრის 

უნარი; 

 სხეულის ნაწილების კოორდინირებულად მოძრაობის უანრი; 

  ახლო ხედვისა და შორს ხედვის კარგი უნარი სამუშაო ტერიტორიაზე დეტალების 

მდებარეობის ზუსტად დასადგენად. 

პროფესიის დაუფლების გზები. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორის პოზიციაზე 

სამუშაოდ უმეტესწილად საჭიროა უმაღლესი ტექნიკური განათლების დამადასტურებელი 

დიპლომის ქონა. ამასთანავე,  ავტოსაინჟინრო და მექანიკური მიმართულებით გავლილი კურსი 

საკამოდ დიდ დახმარებას უწევს ამ სფეროს მუშაკებს, რადგან მათ ხშირად უწევთ სამშენებლო 

ტექნიკის შეკეთება და რემონტი. მიუხედავად იმისა, რომ ინსტრუქციებიდან ბევრი რამის 

სწავლა შეიძლება, ოპერატორებს მაინც ფიზიკურად უწევთ ტექნიკური საკითხების მოგვარება 

და პრაქტიკული გამოცდილება ეხმარება მათ ამ საკითხების წარმატებით გადაწყვეტაში. 

სწორედ ამიტომ აუცილებელია პრაქტიკული კურსებისა და ტრენინგების გავლაც. დამწყებებს 



შეუძლიათ მართონ ჯერ მცირე ზომის ტექნიკა უფრო გამოცდილი მუშაკის ზედამხედველობის 

ქვეშ და მხოლოდ ამის შემდგომ გადავიდნენ მძიმე, მაგალითად-ბულდოზერების მართვაზე. 

თანამედროვე ტიპის მძიმე სამშენებლო ტექნიკა აღჭურვილია კომპიუტერული 

ტექნოლოგიებითა და უახლესი სისტემებით, რაც გულისხმობს გაუმჯობესებულ ჰიდრავლიკურ 

მაჩვენებლებს და ელექტრონიკას. ამ ტიპის ტექნიკის მართვისათვის ოპერატორებს 

ესაჭიროებათ დამატებითი უნარები და გამოცდილება. გარდა ამისა, მათ სჭირდებათ მეტი 

ტრენინგი და ელექტრონიკის შედარებით ღრმა ცოდნაც. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. იმ მუშაკებს, რომლებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა 

ტიპის საშენებლო ტექნიკასთან მუშაობა, დასაქმების მეტი შესაძლებლობებიც აქვთ. როგორც 

ბევრი სხვა მსგავსი სფეროს სამუშაო პოზიციები, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორების 

დასაქმებაც დამოკიდებულია ეკონომიკურ ცვლილებებზე. ერთი მხრივ, მუშაკები შეიძლება 

დადგნენ სამუშაო ადგილების შემცირების ფაქტის წინაშე სამშენებლო აქტივობების სრული 

შემცირებების დროს. მეორე მხრივ, სამშენებლო აქტივობების გაზრდის დროსაც კი შეიძლება 

მოხდეს მუშაკების გარკვეული ნაწილის შემცირება. დასაქმების შესაძლებლობები შედარებით 

კარგია დიდ სამრეწველო და სამშენებლო მხარეებში, სადაც მიმდინარეობს სავაჭრო ან 

საცხოვრებელი კომპლექსების,  გზების,  მაგისტრალების ან სხვა კონსტრუქციული პროექტების 

მშენებლობა და იგეგმება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. დაბოლოს, შეიძლება 

ითქვას, რომ ვაკანტური ადგილების გაჩენას ასევე განაპირობებს მუშაკების მიერ სამუშაო 

ადგილის მიტოვება სხვადასხვა მიზეზების გამო.  

მომიჯნავე პროფესიები  

 დიდი ტრაქტორების ოპერატორები; 

 დიდი ტრაილერების მძღოლები. 

 


