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დანართი 26 
 

მღებავი 040655 
 

პროფესიული სტანდარტი 
 

I. სფეროს აღწერა: 

 
მღებავი   ასრულებს სხვადასხვა ზედაპირების (ხის, ქვის, ბეტონის, შელესვის, ლითონის) უფერო ან ფერადი საღებავებით შეღებვის სამუშაოებს. 

შეღებვის შედეგად სხვადასხვა მასალის ზედაპირზე წარმოიქმნება დამცავი აპკი, რომელიც ლითონის ზედაპირებს იცავს კოროზიისაგან, მერქანს – 

ხანძრისა და ლპობისაგან, ბეტონს, ქვასა და შელესილ ზედაპირებს – ქიმიურად აგრესიული გარემოფაქტორებისაგან. შეღებვის შედეგად 

უმჯობესდება სათავსოების სანიტარულ–ჰიგიენური პირობები და შენობა–ნაგებობების გარეგანი სახე. სამღებრო სამუშაოები ემსახურება მხატვრულ–

დეკორატიულ გაფორმებასაც. 
 

II. დასაქმების სფერო 

კურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე, რომლის მშენებლობას 

ახორციელებს ̀ მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მქონე 

სამშენებლო კომპანია. 

მღებავი შეიძლება დასაქმდეს: 

ა) მრავალპროფილიან საწარმოში; 

ბ) მონოპროფილიან საწარმოში; 

გ) როგორც თვითდასაქმებული. 

 

III.დამატებითი მოთხოვნები 

პრაქტიკის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი. 

IV.საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია 

მღებავის განათლება ერთსაფეხურიანი (III) და  საფეხურისათვის შემუშავებულია შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის 

დასრულების შემდეგ სტუდენტს ენიჭება პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი. 

 
 
მღებავის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს მინიმუმ 30 კრედიტს. კრედიტების მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას. 
კურსდამთავრებულს ენიჭება მღებავის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 
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მღებავის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი 
 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი 

ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 

პროცესებისა და ზოგადი 

კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს 

გართულებული ამოცანების 

შესასრულებლად აუცილებელ 

ნაბიჯებს; 

იცის შემდეგი საკითხები: შრომის უსაფრთხოების და ეკოლოგიის დაცვის წესები; 

შენობის ნაწილები და სამშენებლო ნახაზები; სამღებრო და საშპალერო 

სამუშაოებისათვის საჭირო ძირითადი მასალები და მათი ფიზიკური, ქიმიური, 

მექანიკური თვისებები; პიგმენტების შერევისას ფერწარმოქმნის და სამღებრო 

შედგენილობის დამზადების წესები; სამღებრო სამუშაოების შესასრულებლად 

საჭირო ხელის სამარჯვეებისა და მექანიზებული ხელსაწყოების სახეები,  

ექსპლუატაციის წესები; ლითონის ქვეშრეების დამუშავების ტექნოლოგია; 

კოროზიის სახეები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები, ნებისმიერი ტიპის ლითონის  

ზედაპირის - თუთია, ალუმინი, სპილენძი და ა.შ. მომზადებისა და  საფარის დადების 

მეთოდები, არალითონური ქვეშრეების: ბათქაში, ბეტონი, ხე-ტყე, მერქანი, პლასტმასი 

და ა.შ. დამუშავების, დაზიანებების აღმოფხვრის და  საფარის დატანის ტექნიკა. 

იცის მომიჯნავე სპეციალობების (სარესტავრაციო, დეკორატიული) ძირითადი 

პრინციპები; ზედაპირების დამუშავების, მომზადებისა და გაფორმების მეთოდები: 

ძველი საღებავების მოფხეკვის,  მოხეხვის, დაგრუნტვის, შეფითხნვის, ლაქის 

მომზადებისა და დატანის,  შპალერის ასაკრავად ზედაპირების მომზადების, 

კედელსა და ჭერზე შპალერის გაკვრის  სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიები; 

წყლიანი და უწყლო შედგენილობებით შიდა ზედაპირების შეღებვის 

ტექნოლოგია; ფასადების შეღებვის ხერხები; ასევე ზედაპირების ხარისხის 

შემოწმების მეთოდები და ოპერაციული კონტროლის ხერხები. აცნობიერებს 

გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს; 
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ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს 

სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი 

უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს 

დავალებების შესასრულებლად 

სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და 

მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, 

ინსტრუმენტები და მასალები. 

შეუძლია შემდეგი სამუშაოების შესრულება: ძირითადი სამშენებლო 

მოწყობილობებისა და საზომი ინსტრუმენტების შერჩევა, გამოყენება, საჭიროების 

შემთხვევაში, მათი შეკეთება-დარეგულირება; ხის, შელესილი, რკინაბეტონის, 

ლითონის და სხვა ზედაპირების მომზადება, შესაღებად; წყლიანი და უწყლო 

საღებავების შედგენილობის მომზადება და შიდა ზედაპირების ხელის 

ინსტრუმენტებით და მექანიზებული წესით შეღებვა; ზედაპირების ზეთოვანი, 

ემალის საღებავებით და ლაქებით შეღებვა; ფასადების შესაღებად ზედაპირების 

მომზადება და შეღებვა; სამღებრო გამოყვანითი სამუშაოების შესრულება: 

პანელებისა და ფრიზების შეღებვა, ტრაფარეტით მოპირკეთება, ზედაპირის 

მოპირკეთება სატორსო ღრუბლებით, ლილვაკებით და შხეფით, ზედაპირების 

ფაქტურული მოპირკეთება, მინების გამქრქალება; შეღებვის ხარისხის 

მაჩვენებლების საშუალებით დეფექტების განსაზღვრა; საშპალერო სამუშაოების 

შესრულება: ბუბკოსა და წებოს მომზადება, ზედაპირების გაწებოვნება და მათზე 

ქაღალდის გაკვრა, შპალერის მომზადება დასაწებებლად, მათი კედელზე გაკვრა, 

ლინკრუსტისა და რეცხვადი შპალერების გაკვრა; სამღებრო სამუშაოების წარმოება 

სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში; სამღებრო სამუშაოების წარმოებისას 

გამოყენებული მასალების და ტექნოლოგიების გაუმჯობესების ხერხების, 

მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; სიმაღლეზე მუშაობისას შესაბამისი 

დამხმარე საშუალებების აღმართვა, მომზადება და გამოყენება; სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ მოპირკეთებული ზედაპირების ვიზუალური შემოწმება და 

ოპერაციული კონტროლის განხორციელება. 
დასკვნის 

უნარი 

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში 

წამოქმნილი პრობლემების 

გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი 

წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება 

და ანალიზი. 

სამუშაო პროცესში ითვალისწინებს ტექნიკური მარეგულირებელი მექანიზმების, 

პროფესიული ინსტრუქციების და კანონების  მოთხოვნებს. ადგილობრივი 

მოცემულობების შემოწმების, აზომვების  შედეგების, ამინდისა და კლიმატური 

პირობების გათვალისწინებით ახდენს  სამოშაოს დაგეგმვას და შეფასებას. 
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კომუნიკაც

იის უნარი 

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაცია პროფესიასთან 

დაკავშირებულ  საკითხებზე 

განსხვავებულ  სიტუაციებში, 

ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ 

საქმიანობასთანდაკავშირებულ 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის 

პრაქტიკული გამოყენება. 

  შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება 

პროფესიასთან  დაკავშირებული  ინფორმაციისა და შრომითი კარიერის 

განვითარებისთვის საჭირო  ინფორმაციების შეგროვება,დამუშავება და 

დოკუმენტირება, მონაცემთა სისტემებით სარგებლობა, უცხოენოვანი პროფესიული 

ტერმინოლოგიის გამოყენება პრაქტიკაში და კომუნიკაციის დამყარება სხვადასხვა 

დონეზე, როგორც მშობლიურ, ისე მის მიერ შესწავლილ უცხო ენაზე. 

 

სწავლის უნარი შეუძლია  წინასწარ  განსაზღვრუ 

ლი ამოცანების ფარგლებში საკუთარ  

სწავლაზე პასუხისმგებ 

ლობის აღება. 

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში მომავალ 

პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგებლობის აღება. საინფორმაციო 

პროფესიული ტერმინოლოგიის და პროფესიაში არსებული სიახლეების ათვისება 

და გამოყენება. 

ღირებულებები განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმე 

დებს პროფესიული საქმიანობისა 

თვის დამახასიათებელი ღირებულებების 

შესაბამისად. 

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის 

დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. შეუძლია შრომის 

უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის დაცვა.იცავს გარემოს და აფასებს 

კოლეგების შრომას. აქვს პასუხისმგებლობა შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხის 

მიმართ. 
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