
ტრაქტორისტ-მემანქანე 

პროფესიის ზოგადი დახასიათება (სოციალური ფასეულობა, ისტორია, განვითარების 

პერსპექტივები). სამშენებლო ინდუსტრიაში ტრაქტორი წარმოადგენს მძიმე ტექნიკას, 

რომელსაც გადააქვს მასალები ერთი ადგილიდან მეორეში. ძირითადად, ტრაქტორისტ-

მემანქანეები მართავენ ინდუსტრიულ ტექნიკასა და ტრაქტორებს, რათა გადაიტანონ 

სხვადასხვა სახის მასალა საწყობის ტერიტორიაზე, სამშენებლო არეალზე ან სხვა მსგავს 

ადგილებში. ტრაქტორისტ-მემანქანის მთავარი მოვალეობებია 

ტრაქტორის საშუალებით რაიმეს დატვირთვა, გათხრა, მისი 

კონტროლი და მართვა. ძირითადი ფუნქციები: 

 მანქანის სამართავი ბერკეტების რეგულირება და 

კონტროლი მასალების დასატვირთად, გადმოსატვირთად, 

გადასაზიდად ან დასაწყობების მიზნით. 

 დატვირთვის სიმძიმის შემოწმება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მათი დროული 

გადატანა საწყობის ან სამუშაო არეალის ტერიტორიაზე. 

 პალეტების, პლათფორმების, მანქანების, ლიფტის ტიპის საშუალებებისა და სხვა 

სატრანსპორტო ტექნიკის ხელით ან მექანიკურად დატვირთვა საჭიროების შემთხვევაში. 

 გადასაზიდი მანქანის მოთავსება დატვირთული პალეტების, ყუთების ან შეფუთული 

მასალებისა და პროდუქტების ქვემოდან ან საჭირო მდებარეობით, მათ დასამაგრებლად 

და ეფექტურად გადასაზიდად. 

 ტრაქტორების ან მსგავსი ტექნიკის პერიოდული მოვლა და შემოწმება, მათი გარეცხვა, 

შეზეთვა, აკუმულატორების შემოწმება დაა დატენვა, საწვავის ჩასხმა, და ცვეთადი 

ნაწილების შეცვლა. 

 ტერიოტორიაზე მყოფი სხვა მუშაკებისთვის შესაბამისი მინიშნებების ან სიგნალების 

მიცემა საჭიროების შემთხვევაში. 

 ტრაქტორებზე ან მსგავს ტექნიკაზე დამატებითი ტექნიკის ან აღჭურვილობის მიბმა და 

დამაგრება. 

 სხვა დამატებითი მოვალეობების შესრულება მენეჯმენტის გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. 

პროფესიის თავისებურებები (შრომის საშუალებები და პირობები). ტრაქტორისტ-მემანქანეები 

არეგულირებენ ტრაქტორების ბერკეტებს და მაკონტროლებელ საშუალებებს მასალებისა და 

პროდუქტების დასატვირთად და ასაწევად. ისინი ასევე ამოწმებენ დატვირთვების სიმძიმეს 

მეტი სიზუსტისთვის და უსაფრთხოდ გადააადგილებენ სხვადასხვა მასალებს საწყობის ან 

სამუშაო ტერიტორიაზე დროულად და ეფექტურად. ტრაქტორისტ-მემანქანეებისთვის 

სავალდებულოა, რომ მოათვასონ ტრაქტორები პალეტების ქვემოთ ზუსტი ადგილმდებარეობის 



მიხედვით და დაამაგრონ ტვირთი უსაფრთხოდ გადასატანად. საბოლოოდ ტრაქტორის-

მემანქანეები საჭიროების შემთხვევაში ტვირთავენ ან ცლიან პალეტებს და სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებებს. ყოველდღიურად ტრაქტორისტ-მემანქანეები აკონტროლებენ ობიექტებს და 

მოძრავ მოწყობილობებს. ისინი ინტენსიურად იყნებენ ორივე ხელის მოძრაობას ერთი 

მოძრაობის შესასრულებლად. ეს მუშაკები აგრეთვე ახორციელებენ მუდმივ მოვლა-პატრონობას 

ტექნიკასა და აღჭურვილობაზე. ზოგჯერ კი, საჭიროების შემთხვევაში, წონიან და იწერენ 

მასალებისა და პროდუქტების მონაცემებს. როგორც ბევრ მსგავს სხვა საქმეში, ტრაქტორისტ-

მემანქანეები არიან საფუძვლიანად მომზადებულნი, სანდო და საიმედო მუშაკები. მათი 

საქმისადმი ამგვარი დამოკიდებულება საჭიროა იმდენად, რამდენადაც სამუშაო გარემო და 

პირობები მოცემულ პოზიციაზე საკმაოდ რთულია. ეს სამუშაო შეიძლება იყოს ფიზიკურად 

მოთხოვნადი და გარკვეულწილად საშიში. სწორედ ამიტომ, მემანქანეები უმეტესწილად 

აღჭურვილნი არიან სპეციალური სამოსით და საფრთხისგან დამცავი საშუალებებით. 

დასაქმების სფეროები. ტრაქტორისტ-მემანქანეები უმეტესწილად დასაქმებული არიან 

სამშენებლო, ინდუსტრიულ, სასოფლო-სამეურნეო მრეწველობის ან სხვადასხვა მასალების 

წარმოების სფეროში. 

მომუშავისადმი წაყენებული მოთხოვნები (ძირითადი, დამატებითი, პიროვნული უნარები) 

 ტრაქტორების მართვის სფეროში შესაბამისი აღჭურვილობის, წესების, პროცედურებისა 

და სტრატეგიების ცოდნა. 

 სამომხმარებლო და პერსონალურ სერვისში არსებული პრინციპებისა და პროცედურების 

ცოდნა. ეს გულისხმობს მომხმარებლის საჭიროებების განსაზღვრას, ხარისხის 

სტანდარტებთან შესაბამისობასა და მომხმარებლის კმაყოფილების შეფასებას. 

 ნედლეულის, სამშენებლო მასალების, სამშენებლო პროცესების, ხარისხის კონტროლის, 

ხარჯების და სხვა მიმართულებების ცოდნა სამუშაო პროცესის ეფექტურობის 

გასაუმჯობესებლად. 

 აღჭურვილობის ოპერაციების ან სისტემების კონტროლის უნარი. 

 ინდიკატორების, მაჩვენებლების და სხვა ინსტრუმენტების მონიტორინგის უნარი 

მანქანის გამართულ მუშაობაში დასარწმუნებლად. 

 კოორდინირების უნარი. საკუთარი მოქმედებების შეთავსება სხვების მოქმედებებთან. 

 პერიოდული მოვლისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება აღჭურვილობაზე 

საჭიროების მიხედვით. 

 დროის მართვის უნარი. საკუთარი და დანარჩენი მუშაკების სამუშაო დროის კონტროლი 

და მართვა. 

 ტრაქტორის ან მსგავსი მანქანის კონტროლის მექანიზმების სწრაფად და ადეკვატურად 

დარეგულირება. 



 სხეულის სხვადასხვა ნაწილების (ხელების, ფეხების, თავის) ერთდოულად 

კოორდინირების უნარი. 

 კარგი მხედველობის უნარი დისტანციაზე მოძრავი ობიექტების ეფექტურად 

დასაფიქსირებლად. 

პროფესიის დაუფლების გზები. ტრაქტორისტ-მემანქანის პროფესიის დაუფლება სავსებით 

შესაძლებელია შესაბამისი ტრენინგებისა და პრაქტიკების გავლით. დაინტერესებული პირი 

გამოცდილ მემანქანესთან მუშაობით იძენს ტრაქტორის მართვის წეს–ჩვეულებებს და ეუფლება 

მისი კონტროლისა და მართვის უნარს.  დამსაქმებლებმა შესაძლოა მოითხოვონ მისი 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამავდროულად ყურადღებას გაამახვილებენ მის 

ფიზიკურ მდგომარეობაზე. ის უნდა იყოს კარგ ფიზიკურ ფორმაში სამუშაოს პირობებიდან და 

შესაბამისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. დასაქმების წინა ტრენინგი გარკვეული ტიპის 

ტრაქტორების მემანქანეებად მუშაობის დაწყებამდე არ არის სავალდებულო, მაგრამ სამუშაო 

ადგილის პოვნის უპირატესობა, როგორც წესი, ენიჭებათ კადრებს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი 

ცოდნა და გამოცდილება ამ სფეროში. მოცემული პროფესიის დასაუფლებლად ჩატარებული 

ტრენინგი უმეტესწილად მოკლევადიანია და აუცილებლად გულისხმობს პრაქტიკულ 

სწავლებას. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. იმ მუშაკებს, რომლებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა 

ტიპის ტრაქტორებზე მუშაობა, დასაქმების მეტი შესაძლებლობებიც აქვთ. როგორც ბევრ სხვა 

მსგავსი სფეროს სამუშაო პოზიციებზე, ტრაქტორისტ-მემანქანეების 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 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 

 ავტობუსის მძღოლი; 

 ამწის მემანქანე; 

 სატვირთო მანქანის მძღოლი. 

 


