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პროფესიული სტანდარტი

I. სფეროს აღწერა

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი წარმოადგენს ინჟინერიის მიმართულების აგროინჟინერიის დარგობრივი სფეროს პროფესიულ კვალიფიკაციას.
შესაბამისად, იგი მჭიდროდაა დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო პროცესებში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამართულად
მუშაობასთან. პროფესია გულისხმობს სასოფლო სამეურნეო სამანქანო-ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვას. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის
პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელი პირი ასრულებს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ტექნიკურ მომსახურებას, მიმდინარე და კაპიტალურ
რემონტებს და საექსპლუატაციო საკითხებთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. პროფესია ორიენტირებულია აგრარული ტექნიკის მუდმივი
მზადყოფნისათვის სასოფლო სამეურნეო ტექნოლოგიური პროცესების შესასრულებლად, რაც პირდაპირ კავშირშია აგროკომპანიების, ფერმერული და
გლეხური მეურნეობების წარმატებულ საქმიანობასთან.

II. დასაქმების სფერო

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელი საქმდება ტრაქტორისტ-მექანიკოსად სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში,
სერვის-ცენტრებში, ფერმერულ და გლეხურ მეურნეობებში, მეცხოველეობის მიმართულების ფერმებში, სათბურებში, სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის შესანახ საწარმოებში.

III. საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის პროფესიული განათლება არის ერთ საფეხურიანი (III), საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი.
აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს მინიმუმ 70 კრედიტს. აქედან, მინიმუმ 40%
ეთმობა სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და მასზე გაიცემა პროფესიული დიპლომი.



IV. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის პროფესიული კვალიფიკაციის აღმწერი

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის 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:
 ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების აგებულება,
მათი დააგრეგატება, ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების
სამუშაოები,

 უსაფრთხოების წესები,
 საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოები.
 შესაბამისი სამუშაოების აზომვა, აგროქიმია და
ნიადაგმცოდნეობა. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების
შესრულების დროს აგრეგატების დარეგულირება,

 მოძრაობის წესები.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია გამოიყენოს დარგის
სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი
უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების
შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს
სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და მასალები.

შეუძლია :
 პირველადი სამედიცინო დახმარება,
 უსაფრთხოების წესების დაცვა,
 განახორციელოს აგრარული ტექნიკის ტექნიკური
მდგომარეობის ზედაპირული გამოკვლევა, სამუშაოსათვის
დამახასიათებელი სხვადასხვა ელემენტებისა და
განსაზღვრული ვალდებულებების თანმიმდევრული
შესრულება.

 საზეინკლო, სახარატო და საშემდუღებლო სამუშაოები.
 შესაბამისი სამუშაოების აზომვა, ნიადაგის შესწავლა, მისი
მოვლა,

 ტრაქტორის მართვა და აგრეგატების დარეგულირება.
 საჭირო ხელსაწყოებისა და იარაღების ხმარება.

დასკვნის უნარი შეუძლია განსხვავებულ
სიტუაციებში წამოჭრილი
პრობლემების გადასაჭრელად
ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით
სარგებლობა, მათი შეფასება და
ანალიზი.

შეუძლია:
 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მომხმარებელთა

საჩივრების გააზრება და შესაბამისად დროული რეაგირება,
 ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო მანქანების დეფექტის
აღმოჩენა და გადაწყვეტილების მიღება მისი აღმოფხვრის
თაობაზე.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია პროფესიასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე

შეუძლია:
 დამქირავებელთან, კოლეგებთან ფუნქციების განაწილების
თაობაზე, ინფორმაციის გაცვლის ტექნიკური ან სხვა



განსხვავებულ სიტუაციებში.
ეფექტიანად იყენებს პროფესიულ
საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხო
ენის პრაქტიკული გამოყენება.

საკითხებისა და პრობლემების მოგვარების მიზნით
კომუნიკაცია;

 სამუშაო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის,
ხელსაწყოების, ტექნიკური დოკუმენტაციის, ინსტრუქციების,
ეტიკეტების, შენიშვნების გაგება;

 საქმიანობისათვის აუცილებელი სპეციალური ჟურნალების
შევსება;

 მოთხოვნის შემთხვევაში სამუშაო გეგმისა და ანგარიშის
შედგენა;

 საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებლებთან ელემენტარული
კომუნიკაცია უცხო ენაზე;

 ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ეფექტური
გამოყენება სამსახურებრივი საქმიანობისათვის; აქვს სხვადასხვა
სფეროს წარმომადგენელ ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი.

სწავლის უნარი შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული
ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხიმგებლობის აღება

შეუძლია სწავლა დამოუკიდებლობის
გარკვეული ხარისხით და საკუთარ
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.

ღირებულებები განსხვავებულ სიტუაციებში
მოქმედებს პროფესიული
საქმიანობისათვის დამახასიათებელი
ღირებულებების შესაბამისად.

საქმიანობისას მკაცრად იცავს დისციპლინას და დადგენილ
ნორმებს; მისთვის მინდობილ ფასეულობებთან დაკავშირებულ
სამუშაოსა და უშუალოდ ფასეულობებს გადააბარებს სხვა პირს და ასევე
ასრულებს იმ სამუშაოებს,
რომლებიც შედის მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებში.
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