
პოლიგრაფიული ინდუსტრიის ტექნიკოსი 

პროფესიის ზოგადი დახასიათება (სოციალური ფასეულობა, ისტორია, განვითარების 

პერსპექტივები).  ტექსტური პროცესორის, კომპიუტერის ან საბეჭდი მანქანის გამოყენება, რათა 

დაბეჭდო ასოები, ანგარიშები, ფორმები ან სხვა მასალები ნიმუშიდან, შესწორებული ასლიდან 

ან ხმის ჩანაწერიდან. ასევე შეიძლება შეასრულოს სხვა მოვალეობებიც.  

ძირითადი ფუნქციები: 

 შესრულებული სამუშაოს შემოწმება–მართლწერა, გრამატიკა, 

პუნქტუაცია და დაფორმატება; 

 დასაბეჭდი მასალის შეგროვება, დარეგისტრირება და 

დალაგება ინსტრუქციების მიხედვით. 

 კორესპონდენციის, ანგარიშების, ტექსტის და სხვა წერილობითი მასალის დაბეჭდვა 

ნიმუშებიდან, შესწორებული ასლებიდან, ხმის ჩანაწერებიდან, კარნახიდან ან სხვა 

მასალიდან, კომპიუტერის, ტექსტური პროცესორის ან საბეჭდის გამოყენებით; 

 ნამუშევრის დაბეჭდვა და ასლის მომზადება; 

 შესრულებული საქმის ჩანაწერების შენახვა; 

 ანგარიშების გვერდების და სხვა მომზადებული დოკუმენტაციის შეჯერება; 

 ელექტრონული დახარისხება და ტექსტური და ნუმერაციული მონაცემების შედგენა, 

მიღება, განახლება, დოკუმენტაციის გაერთიანება საჭიროებათა მიხედვით;  

 დოკუმენტაციის თავიდან დაფორმატება, პარაგრაფების ან სვეტების მოხსნა; 

 პარამეტრების მორგება დაფორმატების, გვერდის განლაგების, ინტერვალებისა და სხვა 

მოთხოვნების მიხედვით. 

 პრინტერებისა და კომპიუტერების ექსპლოატაციისა და მომარაგების უზრუნველყოფა.  

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

 ისეთი პროცედურებისა და სისტემების ცოდნა, როგორიცაა მაგალითად ტექსტური 

პროცესი, ფაილების მართვა და შენახვა, სტენოგრაფია და ტრანსკრიფცია, ფორმირების 

დიზაინი და პროცედურები და ტერმინოლოგია; 

 სამომხმარებლო და პერსონალური სერვისები - სამომხმარებლო და პერსონალური 

სერვისების მიწოდების პრინციპებისა და პროცესის ცოდნა. მათ შორის სამომხმარებლო 

საჭიროებათა შეფასება, მომსახურებათა ხარისხის სტანდარტის შესაბამისობა და 

მომხმარებლის კმაყოფილების შეფასება.; 



 კომპიუტერები და ელექტრონიკა - მიკროსქემების, პროცესორების, ჩიპების, 

ელექტრონული აღჭურვილობის და კომპიუტერული ტექნიკის და პროგრამული 

უზრუნველყოფის ცოდნა, მათ შორის აპლიკაციებისა და პროგრამების.  

 წაკითხულის გააზრება - სამუშაოსთან დაკავშირებული ტექსტების წინადადებებისა და 

პარაგრაფების გაგება; 

 მეტყველება - საუბრისას აზრის დახვეწილად გადმოცემის უნარი; 

 დროის მართვა -  როგორც საკუთარი, ისევე სხვების დროის მართვა; 

 მონიტორინგი - მონიტორინგი/შეფასება როგორც საკუთარი შესრულებულის, ისევე სხვა 

ინდივიდების და ორგანიზაციის, რათა შეძლოს შესწორებების შეტანა და გაუმჯობესება;  

 ახლო ხედვა - მოკლე მანძილით დეტალების ხედვის შესაძლებლობა; 

 ნაწერის გააზრება - წაკითხვა და გაგება წერილობით ნაწილში მოყვანილი ინფორმაციის 

და იდეებისა;  

 ინფორმაციის დახარისხება - საკითხების და აქტივობების დალაგება სპეციალური 

მწყობრით  წესებისა და ნორმების დაცვით. (მაგ: ციფრების, წერილების, სიტყვების, 

სურათების ნიმუშების და მათემატიკური ოპერაციების); 

 წაკითხულის გააზრება - მოსმენილი სიტყვების და წინადადებების, ასევე ინფორმაციის 

გაგება და გააზრება;  

 ტექნიკურ მასალებთან მუშაობის უნარი, სტატისტიკური ანგარიშის მომზადება, 

დაგეგმვა და დაბეჭდვა სტატისტიკური გრაფიკისა, ასევე სხვადასხვა წყაროებიდან 

მიღებული მასალების დახარისხება– დალაგება; 

 მონაცემთა შესაყვანი ისეთი მოწყობილებების გამოყენება, როგორიცაა ოპტიკური 

სკანერები;  მონაცემთა შეყვანა სარევიზიოდ ან რედაქტირებისთვის.  

პროფესიის თავისებურებები (შრომის საშუალებები და პირობები). პოლიგრაფიული 

ინდუსტრიის ტექნიკოსის პროფესია საკმაოდ მრავალფეროვანია თავისი ხასიათით, რადგან 

ტექნიკოსმა შეიძლება იმუშაოს ბეჭდვითი ხასიათის საქმეზე ან განახორციელოს სპეციალური 

აპარატურის შეკეთება ან განახლება. პოლიგრაფიული ინდუსტრიის ტექნიკოსის სამუშაოს 

ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმ შეკვეთის რაოდენობაზე, რისი დამზადებაც მას უხდება, 

ხოლო სამუშაო პირობები უსაფრთხოა და მორგებულია პროფესიონალი ტექნიკოსის მიერ 

შესასრულებელი საქმის საჭიროებების მიხედვით. 

დასაქმების სფეროები. პოლიგრაფიული ინდუსტრიის ტექნიკოსები საქმდებიან როგორც 

სარეკლამო და ბეჭდვითი სფეროს წარმომადგენელ ორგანიზაციებში, ასევე ისეთ კერძო 

ფირმებში, რომლებიც ახორციელებენ დამოუკიდებელ სამუშაოს და ასრულებენ მრავალი ტიპის 

პოლიგრაფიულ ნამუშევრებს. 



პროფესიის დაუფლების გზები. პოლიგრაფიული ინდუსტრიის ტექნიკოსის პროფესიის 

დასაუფლებლად, დაინტერესებული პირები ძირითადად გადიან სტაჟირებას და გამოცდილებას 

იძენენ გამოცდილ სპეციალისტთან მუშაობით. მოცემულ პოზიციაზე ხშირ შემთხვევაში 

საკმარისია საშუალო განათლებაც, თუმცა არის მოთხოვნაც უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელ დიპლომზე.                                                                         

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. პოლიგრაფიული წარმოების ტექნიკოსის პოზიციები 

მცირდება. ტექნოლოგიური მიღწევები დღეს უკვე საშუალებას აძლევს მენეჯერებს და 

ხელმძღვანელებს, რომ თავად აკრიფონ ტექსტები, ხოლო ბაზრის კონკურენტუნარიანი გარემო 

მოითხოვს, რომ დაფორმატებები უნდა ხდებოდეს პროფესიონალური გრაფიკული ფირმების 

მიერ.  

მომიჯნავე პროფესიები 

 მბეჭდავი; 

 ბეჭდვის პროფესიონალები. 

 


