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დანართი 4  

მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი) – 010161 

პროფესიული სტანდარტი 

 

I. სფეროს აღწერა  

მელიორატორის პროფესიული კვალიფიკაცია წარმოადგენს აგრონომიულ მიმართულებას. იგი წარმართავს დაშრობითი და მორწყვითი სისტემების    

მოწყობას; ასრულებს: ჭაობიანი, ჭარბტენიანი, ბიცი და  ბიცობიანი, დამლაშებული და მჟავე ნიადაგების სამეურნეო ბრუნვაში ჩართვის საქმეს. 

დაადგენს ნიადაგის რწყვის ნორმებს ღია და დახურულ გრუნტში. იცავს ტექნიკური და სასმელი წყლის გამოყენების წესებსა და ნორმებს.  

 

II. დასაქმების სფერო  

მელიორატორი შეიძლება დასაქმდეს მელიორაციისა და წყალთა მეურნეობის სისტემაში; კერძო და ფერმერულ მეურნეობებში; აგროფირმებში; 

აგროსაკონსულტაციო ცენტრებში; წყალმომარაგების სამსახურებში;  სამელიორაციო ასოციაციებში და სხვა.  

 

III. საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია  

მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)  პროფესიული განათლება არის ერთსაფეხურიანი (III). შემუშავებულია შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამა,  რომლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება მელიორატორის (აგრომელიორატორი, 

ჰიდრომელიორატორი) პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი.   

 

მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს მინიმუმ 60 

კრედიტს. აქედან მინიმუმ 40%  ეთმობა ეთმობა  პრაქტიკას.  

 

 

IV. მელიორატორის (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი) მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის აღმწერი  

 

       ცოდნა და 

გაცნობიერება  

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი 

ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი 

კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული 

ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ 

ნაბიჯებს; 

   იცის  სარწყავი  მიწათმოქმედების   თავისებურებანი. მცენარეთა  

წყალმოთხოვნილების განსაზღვრის  მეთოდები  გარემო  

პირობებთან  კავშირში;  სარწყავი  და  დასაშრობი  ფართობების  

აზომვა; წარმოდგენა აქვს დაშრობითი  მელიორაციის   ძირითად   

ამოცანებზე.  იცის დაჭაობებისა და გადატენიანების მიზეზები,  

დაშრობის ძირითადი  მეთოდები და ხერხები. იცის 

აგრომელიორაციული  სამუშაოების  წარმოება და  სხვადასხვა 

აგროტექნიკური  ღონისძიებების  ჩატარების  წესები. 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი  

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის 

დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, 

შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 

მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო 

შეუძლია დამსაქმებლის საქმიანობის გააზრება და სამუშაო 

პრიორიტეტების განსაზღვრა; შეუძლია მონაცემების 

გადამუშავების პროცესში უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში 

მათი გამომწვევი მიზეზების შეცნობა და მიღებულ  ინფორმაციაზე  
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მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები. დაყრდნობით პრობლემის მოსაგვარებელი ალტერნატიული  

გზების მოძებნა; საჭიროების შემთხვევაში აქვს სხვადასხვა 

სამუშაო უბნებზე ადაპტირების  უნარი. 

დასკვნის  უნარი  შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში 

წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად 

ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით 

სარგებლობა, მათი შეფასება და ანალიზი. 

შეუძლია წყალმომხმარებელთა და მესაკუთრეთა საჩივრების 

გააზრება და ადეკვატური ზომების მიღება. შეუძლია დროული 

რეაგირებისათვის ხელმძღვანელების საქმის კურსში ჩაყენება. 

ფართობიდან ჭარბი ტენის  გატანის დროული უზრუნველყოფა. 

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია 

პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს 

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, 

შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება. 

შეუძლია სამუშაო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის, 

ხელსაწყოების  ტექნიკური  დოკუმენტაციის, ინსტრუქციების, 

ეტიკეტების, შენიშვნების  გაგება; საქმიანობისათვის აუცილებელი 

სპეციალური ჟურნალების შევსება, მოთხოვნის შესაბამისად 

სამუშაო გეგმისა და ანგარიშის შედგენა, საჭიროების  შემთხვევაში 

შეუძლია წყალმომხმარებლებთან უცხო ენაზე ელემენტარული 

კომუნიკაცია და ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 

ეფექტური გამოყენება სამსახურებრივი საქმიანობისათვის; აქვს 

სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ  ადამიანებთან  

ურთიერთობის  უნარი. 

შეუძლია  ანგრიშის  წარდგენა  შესაბამის  ორგანოებში  და 

საჭიროების  შემთხვევაში ახსნა-განმარტებების  მიცემა; შეუძლია 

სხვადასხვა სპეციფიკურ კომპიუტერულ პროგრამებში მუშაობა. 

სწავლის უნარი შეუძლია წინასწარ  განსაზღვრული ამოცანების  

ფარგლებში საკუთარ  სწავლაზე პასუხისმგებლობის  

აღება. 

სამუშაოს  უკეთ  განხორციელების  მიზნით  შეუძლია ახალი 

ცოდნის  მიღების საშუალებების  დამოუკიდებლად  მოძიება და 

შემდგომი  სწავლის  დაგეგმვა. 

ღირებულებები განსხვავებულ  სიტუაციებში  მოქმედებს 

პროფესიული  საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელი  ღირებულებების 

შესაბამისად. 

კრიტიკულ არაპროგნოზირებად სიტუაციებში იცავს საქმიანობის 

დაწესებულ  ეთიკურ ნორმებს  და  უზიარებს მათ კოლეგებს. 

 


