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შესავალი 

 

      საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის 
შესაბამისად,  2019 წლის 1 თებერვლიდან ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტს 
ევალება ნარჩენების სეპარირების სისტემების დანერგვა, რაც 
მნიშვნელოვნად გაზრდის სეპარირებულად შეგროვებული ნარჩენების, 
ძირითადად, პლასტიკისა და ქაღალდის ოდენობას. შესაბამისად 
ამაღლდება მოთხოვნილება გადამამუშავებელი საწარმოების მიმართ, 
რომლებიც საქართველოში ფუნქციონირებენ. გაიზრდება საწარმოო 
დატვირთვა არა მარტო გადამამუშავებელ, არამედ ნარჩენების 
შემგროვებელ კომპანიებზეც. შესაბამისად, უფრო მეტი კადრი იქნება 
საჭირო ნარჩენების შეგროვების, სორტირებისა და გადამუშავებისათვის.  
      უნდა აღინიშნოს, რომ გადამამუშავებელი კერძო ბიზნესი უკვე დღეს 
განიცდის პროფესიული კადრების მწვავე დიფიციტს. ამ ეტაპზე  
არსებული პროფესიული განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში არ არის 
პროგრამები, რომლებიც  უზრუნველყოფენ ამ დარგის სპეციალისტების 
მომზადებას. 

ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში (აშშ, ევროკავშირის და სხვა 
ქვეყნები) მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა პროფესიული კადრების 
მომზადებას სპეციალურად ნარჩენების სეპარირება/რეციკლირების  
სამუშაოებისათვის.  

პროექტის „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი 
პროფესიული შესაძლებლობები“ ფარგლებში შეიქმნა ოთხი მოკლევადიანი 
სატრენინგე კურსი, რომელიც მიზნად ისახავს რეციკლირების საწარმოთა 
საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული კადრების  
მომზადება/გადამზადებას.  

პროექტის განხორციელებაში ჩართული არიან: იმერეთის მხარის 
მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ და პარტნიორები: აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმო, შპს 
„უნადი პლასტიკ“. 



  პროექტი მხარდაჭერილია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - 
საქართველოს  პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის 
განვითარებისთვის“ (ISWD) მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. 
პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ 
დაფინანსებულია აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, 
ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის 
გაფორმებული კომპაქტის ფარგლებში.  

პროექტი „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი პროფესიული 
შესაძლებლობები“  მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების სისტემის 
ჩამოყალიბებისა და  პოპულარიზაციის ხელშეწყობას  ისეთი სწრაფად  
განვითარებადი და აქტუალური დარგისათვის, როგორიცაა ნარჩენების 
რეციკლირება. 

 წინამდებარე ბროშურაში მოცემულია პროექტის ფარგლებში 
შექმნილი სატრენინგე კურსების მოკლე აღწერა და ასევე რეციკლირების 
დარგში პროფესიული კადრების სწავლების საუკეთესო პრაქტიკის 
ზოგიერთი გამოცდილება.  

 

 

 

 

 

 



მოკლე ინფორმაცია რეციკლირების შესახებ 

 
რეცილკირება ნარჩენების მართვაში ერთ-ერთი ძირითადი 

იერარქიული საფეხურია, რომელიც საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად 
სასარგებლოდ გამოვიყენოთ ნარჩენების რესურსული პოტენციალი.  

რეციკლირება – აღდგენითი ღონისძიება, რომლის საშუალებითაც 
ნარჩენი ისეთ პროდუქტად, მასალად ან ნივთიერებად გარდაიქმნება, 
რომელიც განკუთვნილია თავდაპირველი დანიშნულებით ან სხვა მიზნით 
გამოყენებისთვის.  

რეციკლირება მოიცავს 
ორგანული მასალების 
გადამუშავებას, მაგრამ არ მოიცავს 
ენერგიის აღდგენას და მათ ისეთ 
მასალებად გარდაქმნას, რომლებიც 
საწვავად ან ამოვსების 
ოპერაციებისთვის გამოიყენება 
(საქართველოს კანონი „ნარჩენების 
მართვის კოდექსი“). 
ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიაში (2016-2030)  გაცხადებულია, 
რომ „საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და 
რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა”. ამასთან, ქვეყანაში ნარჩენების 
მართვის არსებული სისტემის ფონზე,  ნარჩენების მართვის ეროვნული 
სტრატეგია (2016-2030) ამბიციურ მიზნებს ისახავს: 
 

ამოცანა 5.1. ქაღალდის, მინის, მეტალისა და პლასტიკის წარმოქმნის 
წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2025 წლისთვის 
ამოცანა 5.2. ქაღალდის, მინის, მეტალისა და პლასტიკის 
რეციკლირების შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა: 
 

ფრაქცია 2020 წ 2025 წ 2030 წ 
ქაღალდი 30% 50% 80% 
მინა 20% 50% 80% 
მეტალი 70% 80% 90% 
პლასტიკი 30% 50% 80% 

 



ამ მაჩვენებლების მისაღწევად აუცილებლობას წარმოადგენს 
რეციკლირების საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა, რაც თავისთავად 
გამოიწვევს მაღალ მოთხოვნას შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით 
აღჭურვილ სპეციალისტებზე.  

საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მდგრადი განვითარების 
გამოწვევაა რესურსების რაციონალური გამოყენება, რაც თავის მხრივ 
უკავშირდება ნარჩენების მართვაში რეციკლირების კომპონენტის 
მაქსიმალურად შესაძლებელი სიმძლავრით გამოყენებას. 
 

პლასტიკის რეციკლირება 

მიმდინარე ეტაპზე ევროკავშირის ქვეყნები ნერგავენ ე.წ. 
ცირკულარული ეკონომიკის მიდგომებს. 2017 წელს ევროკომისიამ მიიღო 
„ევროპის სტრატეგია პლასტიკისათვის ცირკულარულ ეკონომიკაში“, 
რომლის მიხედვით პლასტიკი არის ერთ-ერთი საკვანძო რესურსი ევროპის 
ეკონომიკისათვის. ამ მხრივ ევროპის სტრატეგიას წარმოადგენს 
პლასტმასის ნაკეთობების მაღალი გამძლეობის, ხელახალი გამოყენებისა 
და მაღალი ხარისხის რეციკლირების მიღწევა, რაც საბოლოო ჯამში 
შეამცირებს ნარჩენებს და ეკონომიურად უფრო ეფექტურს გახდის 
რეციკლირებას. 

 



ბოლო 50 წლის განმავლობაში ეკონომიკაში პლასტმასის როლი და 
მნიშვნელობა მუდმივად იზრდებოდა. პლასტმასის გლობალური წარმოება 
1960-იანი წლების შემდეგ  30-ჯერ გაიზარდა და 2015 წელს 322 მლნ ტონა 
შეადგინა. ნავარაუდევია, რომ უახლოეს 20 წელიწადში ის კვლავ 
გაორმაგდება. 

პლასტმასის გამოყენების სფერო მრავალფეროვანია. ყველაზე დიდი 
წილი მოდის შესაფუთ მასალებზე, რომელთაც გააჩნიათ განსხვავებული 
ფუნქციები: პროდუქტების დაცვა და შენახვა, შეკვრა და დისტრიბუცია, 
დაფასოება და მომხმარებელთა ინფორმირება. პლასტმასები ასევე 
გამოყენებულია სხვა მრავალი ფუნქციით, რაც ხელს უწყობს  
საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევების გადაჭრას, მათ შორისაა 
მსუბუქი და ინოვაციური მასალები, გამოყენებული მანქანებსა და 
თვითმფრინავებში, მაღალტექნოლოგიური საიზოლაციო საშუალებები  - 
ენერგეტიკაში,  ბიო-შეთავსებადი პლასტმასის მასალები და 3D ბეჭდვა - 
სამედიცინო ინოვაციებში.  

 
პლასტმასის მოთხოვნა ევროპაში პოლიმერის ტიპის მიხედვით 2016 

 
 

რეციკლირების სფეროში პროფესიული პროგრამების მიმოხილვისას 
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნაა პლასტმასის რეციკლირების 
სპეციალისტებზე.  

2017 წელს დიდი ბრიტანეთის პლასტიკის ფედერაციამ წარმოადგინა 
საინტერესო კვლევა პლასტიკის წარმოებისა და რეციკლირების სფეროში 
არსებული სპეციალობებისა და კარიერის გზების შესახებ.  

წარმოგიდგენთ იმ პოზიციების აღწერას, რომელიც ყველაზე 
მოთხოვნადი იქნება საქართველოს ბაზარზე ნარჩენების მართვის 2016-
2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის ამოცანების შესრულების 
კვალდაკვალ რეციკლირების წარმოებების განვითარების შემთხვევაში. 



რეციკლირების სფეროში                                    
პროფესიული საქმიანობის აღწერა1 

 

პროცესების ოპერატორი 
  

სამუშაო მოიცავს საოპერაციო დანადგარების მართვას, 
პროდუქციის კომპონენტების შეკრებას და საბოლოოდ ჩამოყალიბებას. 
კომპონენტების უმრავლესობას აქვს მაღალი დონის დამუშავება, ტექსტურა 
ან დეკორაცია, რაც მოითხოვს პროცესის ოპერატორის მიერ პროდუქციის 
ხარისხისა და შესაბამისობის შემოწმების (მონიტორინგის) ჩატარებას. 
ზოგიერთი პროდუქცია მზადდება სამედიცინო ან ელექტრონიკის 
ინდუსტრიისათვის, მზადდება სუფთა და სტერილურ ტერიტორიაზე. 
 
შესასრულებელი სამუშაოს დახასიათება: 
• მანქანების, აპარატებისა და დამუშავების მოწყობილობებზე მუშაობას. 
• მასალების და ფაბრიკატების კომპონენტების შერჩევა. 
• კომპონენტების ნაწილების შევსება და შეკრება. 
• მანქანების პარამეტრების შემოწმება და კორექტირება. 
• ზომების, წონის, ელემენტების სხვა ფიზიკური თვისებების  გაზომვა 

სტანდარტული საზომი მოწყობილობების გამოყენებით და შესაბამისი 
ჩანაწერების წარმოება. 

• განახორციელოს ყველა სამუშაო ხარისხის მართვისა და უსაფრთხოების 
სტანდარტების შესაბამისად. 

 

   

1 მოცემულია დიდი ბრიტანეთის პლასტიკების ფედერაციის მასალების 
შესაბამისად, www.bpf.co.uk 
 

                                                           



 
  



კომპეტენციები:  
• აპარატურისა და ინსტრუმენტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის 

კონტროლი და კორექტირების შესაძლებლობა. 
• უსაფრთხოების მართვის სხვადასხვა სისტემების გამოყენება, 

გადაუდებელი გამორთვის პროცედურები. 
• ნედლეულის, პროდუქტებისა და ნარჩენების / წუნდებული მასალების 

ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის დოკუმენტაციის ცოდნა. 
• წარმოებაში გამოყენებული სტანდარტული ოპერაციული 

პროცედურები  და ძირითადი შესრულების ინდიკატორები. 
• ამოცანებზე კონცენტრირება და პროცედურების თანმიმდევრულად 

შესრულება. 
• უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილებების მიღება და 

პრობლემების სწრაფად რეაგირება. 
• პრობლემის გადაჭრის / პრობლემების გადატვირთვის უნარი. 
• გუნდური მუშაობა. 

 
პროცესების ტექნიკოსი 

 
სამუშაო მოიცავს წარმოებაში მომუშავე მანქანების გამართული მუშაობის 
უზრუნველყოფას,  
შესასრულებელი სამუშაოს დახასიათება: 
• მანქანების მუშაობისა და მიმდინარე პროცესების ოპტიმიზაცია. 
• პროცესების გაუმჯობესების პროგრამების განხორციელება 

მრავალფეროვანი ტექნიკისა და მართვის ინსტრუმენტების 
გამოყენებით. 

• რესურსების ეფექტური გამოყენება, რათა შემცირდეს მატერიალური და 
ენერგეტიკული ნარჩენები. 

• პროცესის მონიტორინგი და ზედამხედველობა კონტროლის 
მეთოდების გამოყენებით. 

• სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა ახალი მასალების, პროდუქტების ან 
ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით. 

   

   
 



კომპეტენციები: 
• პოლიმერების თვისებების, მახასიათებლებისა და დამუშავების ქცევის 

ცოდნა. 
• პოლიმერული გარდაქმნის პროცესის გაგება. 
• მექანიკური და საინჟინრო ცოდნა და aptitude. 
• ანალიტიკური / სადიაგნოსტიკო საშუალებების ძირითადი ცოდნა, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა; 
• რესურსების ეფექტურობა და ნარჩენების მინიმიზაციის ტექნიკა. 
• ანალიტიკური აზროვნება და პრობლემის მოგვარება და კონტროლის 

სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება. 
• სიზუსტე, დეტალური ყურადღება. 
• გუნდური მუშაობა. 
• ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და წარმოდგენა. 
 
 

ხარისხის კონტროლის ინსპექტორი 
 

ამ პოზიციას ასევე უწოდებენ ხარისხის უზრუნველყოფის ტექნიკოსს. 
უზრუნველყოფს წარმოებული პროდუქციის ხარისხის შეფასებას და 
კლიენტების მოთხოვნას ხარისხობრივი მახასიათებლების მიხედვით. 
სამუშაო ასევე მოიცავს გარედან მოწოდებული მასალებისა და სხვა 
ნაწილების შემოწმებას და ტესტირებას, მათ შორის ლაბორატორიულ 
კვლევაზე დაფუძნებულს. ხარისხის კონტროლის ინსპექტორები ხშირად 
ამოწმებენ წარმოების შენობებს და საწყობებს, რათა შეამოწმოთ წარმოების 
პროცესი, შეაგროვოს ნიმუშები და დაათვალიერონ წარმოების პერსონალი. 

 

   
 

სამუშაოების ზუსტი ხასიათი დამოკიდებულია დასაქმების ორგანიზაციის 
ზომაზე. სამუშაო მოიცავს: ზედამხედველობას პროდუქციის 
გადამუშავების პროცესში; პროდუქციის ხარისხის დაგეგმილი და 
შემთხვევითი შემოწმების ჩატარებას; მიკვლევადობის ჩატარებას იმ 
კრიტერიუმებზე, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას; მიკვლევადობის 
ჩატარებას საწარმოო პროცესში  მოსალოდნელი ან წარმოქმნილი 
პრობლემების ან ხარვეზების შესახებ.  



შესასრულებელი სამუშაოს დახასიათება: 
• მიმდინარე სამუშაო პრაქტიკის ანალიზი და განხილვა იმ საკითხების 

იდენტიფიცირებით, რომელთა ხარისხი ან პროდუქტიულობა შეიძლება 
გაუმჯობესდეს. 

• შიდა ხარისხის აუდიტის ჩატარება. 
• მომხმარებელთან მუშაობა და კლიენტების კმაყოფილების დონის 

მონიტორინგი. 
• მომწოდებლებთან მუშაობა ხარისხის საკითხების გადაწყვეტაზე. 
• მონიტორინგი წარმოების პროცესს სხვადასხვა ეტაპზე. 
• ჩანაწერები და ანგარიშები ტესტირების შედეგებისა და ხარისხის 

პრობლემების შესახებ. 
• არათანმიმდევრულობის იდენტიფიცირება და მათი მიზეზების 

აღმოჩენა. 
 

კომპეტენციები: 
• პოლიმერული მასალების თვისებების, მახასიათებლებისა და 

დამუშავების ცოდნა. 
• გაზომვის ტექნიკა, სტატისტიკური პრინციპები, წარმოების გარემოში 

შერჩევა. 
• პროცესის კონტროლის სქემების გამოყენება. 
• ტესტირებისა და ანალიზის აღჭურვილობის ცოდნა. 
• მიმდინარე პროცესის ტექნოლოგიური მეთოდები; დამუშავების 

ვარიაციის ანალიზი, ხაზის ხარისხის სისტემური მონიტორინგი. 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიები და კომპიუტერის ცოდნის მაღალი 

დონე. 
• ეროვნული და საერთაშორისო ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციფიკაციები და პროცედურები. 
• სტატისტიკის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი. 
• სიზუსტე, ყურადღება და დეტალურობა. 
• ინდივიდუალური და გუნდში მუშაობის უნარი. 
• კომუნიკაცია და წერითი უნარები. 

 
 
 
 
 
 



პროდუქციის დიზაინის ტექნიკოსი 
 

პროდუქტის დიზაინის ტექნიკოსი იყენებს დიზაინის უნარ-ჩვევებს და 
ტექნიკურ ცოდნას, რათა შეიმუშავოს პოლიმერული პროდუქცია, 
რომლებიც უფრო კომფორტულია, ეფექტურია, იაფია და ესთეტიკურია. 
ტექნილოსი იხილავს პროდუქციის გამძლეობას და საიმედოობას, თუ 
როგორ დამზადდება პროდუქტი და რა მასალის გამოყენება იქნება საჭირო. 
ისინი ხშირად მუშაობენ გუნდის შემადგენლობაში, მათ შორის ტექნიკური 
მენეჯერი, პოლიმერის ტექნოლოგი, პროდუქციის მენეჯერი და დამკვეთი. 
მუშაობა მოიცავს ახალი პროდუქტების შექმნას და გაუმჯობესებას. 

 

   
 

სამუშაოების ზუსტი ხასიათი დამოკიდებულია დასაქმების 
ორგანიზაციის ზომაზე. 
შესასრულებელი სამუშაოს დახასიათება: 
• პროდუქტის დიზაინის და განაცხადის მომხმარებლებთან მიმოხილვა. 
• მსგავსი პროდუქტის დიზაინის ან აპლიკაციების კვლევა. 
• მასალების განხილვას მწარმოებლებთან ან მომწოდებლებთან. 
• შეიმუშავებს დიზაინის კონცეფციებს და წინასწარი წარმოების 

მოდელებს. 
• დეტალური სამგანზომილებიანი და ზედაპირული მოდელის 

ნახატების შემუშავება. 
• არსებული პროდუქტების დიზაინი ან საინჟინრო შესაძლებლობების 

გაუმჯობესება. 
• ახალი მეთოდებისა და მასალების ძიება. 
კომპეტენციები: 
• პოლიმერული მასალების თვისებები, მახასიათებლები და დამუშავების 

ქცევა. 
• დიზაინის საინჟინრო პრინციპების ცოდნა. 
• ანალიტიკური აზროვნება და პრობლემის გადაწყვეტა. 
• კონტროლისა და სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება. 
• სიზუსტე, ყურადღება და დეტალურობა. 
• მომხმარებელზე ფოკუსირება. 



• სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება  პროდუქციის დიზაინის 
კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად. 

• კომპიუტერული ვიზუალიზაცია და დიზაინი მეთოდები (CAD და ა.შ.). 
• მრეწველობის ტენდენციებისა და მომხმარებელთა ინდუსტრიის 

ტენდენციების ცოდნა. 
• რესურსების ეფექტურობის მეთოდების, ნარჩენების მინიმიზაციისა და 

მდგრადი განვითარების ტენდენციების ცოდნა. 
• ატარებს მასალები ნაკადის ანალიზს. 
• აქვს პროექტის მართვის უნარი. 
 
  



ტრენინგ-კურსები პოლიმერების ტექნოლოგიაში2 

ლონდონის მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტი 
• შესავალი პლასტიკების ტექნოლოგიაში 

http://www.londonmet.ac.uk/courses/short/introduction-to-plastics-technology/ 
• შესავალი პოლიმერულ მასალებში 

http://www.londonmet.ac.uk/courses/short/introduction-to-polymer-materials/ 
 
Polybridge Training Ltd 

• პოლიმერული პროცესები: შეფასება 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=24 

• ინექციური ჩამოსხმა: თეორია და პრაქტიკა 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=1 

• პროცესების ტექნოლოგიების საფუძვლები 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=4 

• ინექციური ჩამოსხმის პროცესები და დიზაინი 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=7 

• ინექციური ჩამოსხმის მანქანების შერჩევა 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=16 

• ინექციური ჩამოსხმის დიზაინი და შეფასება 
http://www.polybridgetraining.co.uk/training-course.php?courseid=9 
 

RJG Technology 
• ინექციური ჩამოსხმის საფუძვლები 

https://www.rjginc.co.uk/courses/fundamentals-of-injection-moulding 
• მაღალი ხარისხის პლასტიკის ჩამოსხმა 

https://www.rjginc.co.uk/courses/high-performance-moulding 
• პლასტიკის ჩამოსხმის დიზაინის კურსი 

https://www.rjginc.co.uk/courses/mould-design 
• დიზაინი წარმოებისათვის 

https://www.rjginc.co.uk/courses/design-for-manufacture 
• პლასტმასის ჩამოსხმის ოსტატი 1 

https://www.rjginc.co.uk/courses/master-moulder-i 
• პლასტმასის ჩამოსხმის ოსტატი 2 

https://www.rjginc.co.uk/courses/master-molder-ii 

2 წყარო: დიდი ბრიტანეთის პლასტიკების ფედერაცია, www.bpf.co.uk 
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პროექტის „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-
ახალი პროფესიული შესაძლებლობები“ ფარგლებში 

მომზადებული ტრენინგ-მოდულები 

 
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი "სპექტრი"-ს, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტისა და პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმოს  
მიერ, პროექტის „რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი პროფესიული 
შესაძლებლობები“ ფარგლებში, შემუშავდა შემდეგი ტრენინგ-მოდულები: 
• პლასტმასის მეორადი ნედლეულის დამხარისხებელი; 
• პლასტმასის ნაკეთობათა ტექნოლოგიური პროცესის ოპერატორი; 
• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკოსი; 
• ქვილთის ტექნიკა - ტექსტილური ნარჩენების გადამუშავება. 

 
ტრენინგ-მოდულები შემუშავდა ნარჩენების მართვისა და პლასტმასის 

რეციკლირების სფეროში მომუშავე სუბიექტებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობის საფუძველზე, მათი ძირითადი საჭიროებების 
გათვალისწინებით. მოდულების განხორციელებაში ჩართულია 
პრაქტიკოსი-სპეციალისტები და პრაქტიკული სამუშაოების 
შესასრულებლად გამოიყენება პარტნიორი საწარმოების ბაზები:  
• პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმო (ქუთაისი);  
• ერთჯერადი PET ბოთლების წარმოება (ქუთაისი);  
• შპს „უნადი პლასტიკ“ (ქუთაისი). 

 

 
 
 
 
 
 
 



ტრენინგ-მოდული 

პლასტმასის მეორადი ნედლეულის დამხარისხებელი 
 

ტრენინგ-მოდულის მოცულობა - 8  საათი (2 დღე, დღეში 4 სთ). 
ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი: 
• საბაზო განათლების მქონე  ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს 

დასაქმდეს პლასტმასის გადამამუშავებელ საშუალო და მცირე 
საწარმოებში; 

• პლასტმასის წარმოებაში დასაქმებული ტექნიკური პერსონალი. 
 
ტრენინგის მიზანი და ამოცანები:  
ტრენინგ-კურსის მიზანია დაინტერესებული პირებს შესძინოს და/ან 
გააუმჯობესოს პლასტმასის მეორადი ნედლეულის დახარისხების და 
პირველადი დამუშავების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც მიიღწევა 
არსებული საბაზისო თეორიული ცოდნის, თანამედროვე სწავლების 
სხვადასხვა მეთოდებისა და ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების 
სინთეზით. შესაბამისად, ტრენინგ-კურსის ამოცანებია: 
• მეორადი გადამუშავებისათვის პლასტმასის ნარჩენების დახარისხების 

მნიშვნელობის გაცნობა; 
• პლასტმასების  მარკირება, არამარკირებული პლასტმასების  გარჩევის 

ხერხების სწავლება; 
• დასაქუცმაცებელი და საფქვავი მოწყობილობების დანიშნულებისა და  

ექსპლუატაციის წესების გაცნობა; 
• პლასტმასის მეორადი ნედლეულის დაქუცმაცებისა და დაფქვის 

პრაქტიკული უნარების შეძენა; 
• შრომისა და უსაფრთხოების ტექნიკის  წესების გაცნობა. 

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს: 
1. პლასტმასის სახეობები. გადამუშავებისთვის გამოსაყენებელი 

პლასტმასები. პლასტმასების მარკირება. პლასტმასების დახარისხება 
მარკირების მიხედვით. 

2. არამარკირებული პლასტმასების გარჩებისა და დახარისხების ხერხები 
(ვიზუალური, კუთრი წონების შესაბამისად, ფარჩევა, აალებადობისა 
დალღობის ტემპერატურის მიხედვით, სტრუქტურული აღნაგობის 
შესაბამისად). პლასტმასების დახარისხება ფერების მიხედვით. 

3. პლასტმასების დამაქუცმაცებელი და საფქვავი მოწყობილობების 
მუშაობის პრინციპი და ექსპლუატაცია, პლასტმასის  ნარჩენების 
ჩატვირთვა. მოწყობილობის  ჩართვა-გამორთვა. 

4. შრომისა და უსაფრთხოების ტექნიკის  დაცვის წესები  სამუშაო 
ადგილზე.   



სწავლების მსვლელობისას ინფორმაციის მიწოდებისათვის გამოყენებული 
იქნება შემდეგი ფორმები: 

• მინი ლექცია; 
• პრეზენტაცია (სლაიდები); 
• ვიზუალური თვალსაჩინოება (ფოტოები, სლაიდები, 

ხელსაწყოები); 
•  პრაქტიკული  მუშაობა  საწარმოს ბაზაზე. 

მისაღწევი შედეგები: 
   ტრენინგ კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ: 

• პლასტმასის ნარჩენების  სახეობებისა და ფერების მიხედვით 
დახარისხებას; 

• დაქუცმაცებისა და დაფვისათვის განკუთვნილი პლასტმასის 
ნარჩენების გამოცალკევებას; 

• პლასტმასის ნარჩენების დამუშავება დამაქუცმაცებელი და 
საფქვავი მოწყობილობის გამოყენებით; 

• სამუშაო ადგილზე  შრომისა და უსაფრთხოების წესების  დაცვას.    

 

  



ტრენინგ-მოდული 

პლასტმასის ნაკეთობათა ტექნოლოგიური პროცესების 
ოპერატორი 

 
ტრენინგ-მოდულის მოცულობა: 20 საათი (5 დღე, დღეში 4 სთ). 
ტრენინგის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს: 

• საბაზო განათლების მქონე ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს 
დასაქმდეს პლასტმასის გადამამუშავებელ საშუალო და მცირე 
საწარმოებში; 

• პლასტმასის წარმოებაში დასაქმებული ტექნიკური პერსონალი. 
 
ტრენინგის მიზანი და ამოცანები:  
ტრენინგ-კურსის მიზანია დაინტერესებული პირებს შესძინოს და/ან 
გააუმჯობესოს პლასტმასის ნაკეთობათა ტექნოლოგიური პროცესების 
ოპერატიული მართვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც მიიღწევა 
არსებული საბაზისო თეორიული ცოდნის, თანამედროვე სწავლების 
სხვადასხვა მეთოდებისა და ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების 
სინთეზით. შესაბამისად, ტრენინგ-კურსის ამოცანებია: 

• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების მანქანა - დანადგარებზე 
მიმდინარე  ტექნოლოგიურ პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენის 
შექმნა; 

• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ მუშობის რეჟიმების 
და  ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობა; 

• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ ოპერირებისათვის 
საჭირო უნარების ჩამოყალიბება; 

• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ უბანზე შრომისა და 
უსაფრთხოების ტექნიკის  წესების გაცნობა; 

• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატზე“ წარმოებული 
პროდუქციის ხარისხის პირველადი შეფასების მეთოდების 
გაცნობა; 

• პლასტმასის ნაკეთობათა ტექნოლოგიური პროცესის 
ოპერირებისათვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.  

 
ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს: 

1.  პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების მანქანა - დანადგარებზე 
მიმდინარე  ტექნოლოგიური პროცესების ზოგადი დახასიათება. 
მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“  მუშაობის პრინციპისა და  
ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობა; 



2. „თერმოპლასტ-ავტომატის“ საჭირო იარაღები და ინსტრუმენტები: 
აღწერა და გამოყენების წესები. 

3. მოწყობილობის  „თერმოპლასტ-ავტომატის“   ტემპერატურული 
რეჟიმები და მათი რეგულირების წესები. დანადგარის მომზადება 
გაშვებისათვის - მოწყობილობის  პარამეტრების შემოწმება.  
„თერმოპლასტ-ავტომატის“ მართვის პულტის მართვა. 

4.  მოწყობილობაზე  „თერმოპლასტ-ავტომატი“  მიმდინარე 
ტექნოლოგიური  პროცესების უზრუნველყოფა: გადასამუშავებელი 
მასალის  ფერის რეგულირება,   პრეს-ფორმის შეცვლა, ხაზის გაწმენდა, 
ხვიმირის მასალით ავსება. 

5. მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“  მუშა მდგომარეობაში 
მოყვანა და   პროდუქციის  წარმოების პროცესის მართვა.  

6. მიღებული პროდუქციის შესაბამისობის ვიზუალური შეფასება; 
7. მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ უბანზე შრომისა და 

უსაფრთხოების ტექნიკის  დაცვის წესები  და სამუშაო უბნის მოწყობის 
წესები.   

გაცნობითი და საწარმოო პრაქტიკის ობიექტები 
• პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმო (ქუთაისი) 
• ერთჯერადი PET ბოთლების წარმოება (ქუთაისი) 
• შპს „უნადი პლასტიკ“ (ქუთაისი) 

 
მისაღწევი შედეგები: 
   ტრენინგ კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ: 

• დანადგარის მომზადებას გაშვებისათვის - ტემპერატურული 
რეჟიმისა და მასალის ფერის დარეგულირებას; 

• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ მიმდინარე 
ტექნოლოგიური პროცესების მონიტორინგსა და ტექნიკურ  
უზრუნველყოფას: დეტალების ფორმის შეცვლას, ხაზის გაწმენდას, 
ხვიმირის ავსებას, მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ 
მუშა მდგომარეობაში მოყვანას; 

• შუალედური პროდუქციის დამზადებას და მისი შესაბამისობის 
ვიზუალურ შეფასებას; 

• მოწყობილობის ტექნიკური  დოკუმენტაციის გაცნობას; 
• მოწყობილობის „თერმოპლასტ-ავტომატის“ პარამეტრების 

შემოწმებას და შესაბამისი ჩანაწერების  გაკეთებას.  
  



ტრენინგ - მოდული                                                            
პლასტმასის  ნაკეთობათა  წარმოების  მანქანა-

დანადგარების  ტექნიკოსი 
 
ტრენინგ-მოდულის მოცულობა: 28  საათი (7 დღე, დღეში 4 საათი) 
ტრენინგის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს: 

• პროფესიული ან საბაკალავრო ტექნიკური განათლების მქონე  
ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს დასაქმდეს პლასტმასის 
გადამამუშავებელ საშუალო და მცირე საწარმოებში 

• პლასტმასის წარმოებაში დასაქმებული ტექნიკური პერსონალი 
 
ტრენინგის მიზანი და ამოცანები:  
ტრენინგ-კურსის მიზანია დაინტერესებული პირებს შესძინოს და/ან 
გააუმჯობესოს პლასტმასის  ნაკეთობათა  წარმოების  მანქანა-
დანადგარების  ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც 
მიიღწევა არსებული საბაზისო თეორიული ცოდნის, თანამედროვე 
სწავლების სხვადასხვა მეთოდებისა და ქმედებაზე ორიენტირებული 
სწავლების სინთეზით. შესაბამისად, ტრენინგ-კურსის ამოცანებია: 

• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის 
შესახებ ზოგადი წარმოდგენის შექმნა; 

• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური 
მანქანა - დანადგარების დანიშნულების, მათი მუშაობის 
პრინციპების გაცნობა (სამსხვრევ-საფქვავი მოწყობილობა, 
თერმოპლასტ-ავტომატები, პრესფორმები, დამხმარე 
მოწყობილობა).  

• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების მანქანა-დანადგარების 
გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად  აუცილებელი 
ხერხების გაცნობა და უნარების ჩამოყალიბება, პირველადი 
შეკეთების უზრუნველყოფა. 

 
ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს: 

1.  პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების 
ზოგადი დახასიათება.  

2. პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური 
მოწყობილობის ზოგადი აღწერა და ადგილი წარმოების პროცესში. 

3. სამტვრევ-საფქვავი მოწყობილობა: კლასიფიკაცია დანიშნულებისა 
(მსხვილი და წვრილი ფრაქციებისათვის) და კონსტრუქციის 
მიხედვით; მუშაობის პრინციპი და გამოყენების სფეროები. 



მოწყობილობის ტექნიკური  მომსახურეობა და გაუმართაობის 
აღმოფხვრა. 

4. „თერმოპლასტ-ავტომატის“  სახეობები,  ძირითადი კვანძები და 
მუშაობის პრინციპი, საექპლუატაციო მახასიათებლები, საჭირო 
იარაღები და ინსტრუმენტები: აღწერა და გამოყენების წესები, 
მოწყობილობის ტექნიკური  მომსახურეობა და გაუმართაობის 
აღმოფხვრა. 

5. პრეს-ფორმები: დანიშნულება, სახეობები, კონსტრუქცია, ტექნიკური 
მომსახურეობა. 

6. ტექნოლოგიური მოწყობილობების შეზეთვა, გაპოხვის შესაბამისი 
ოპერაციები. 

7. შრომისა და უსაფრთხოების ტექნიკის  დაცვის წესები  და სამუშაო 
უბნის მოწყობის   წესები.   

 
მისაღწევი შედეგები: 
   ტრენინგ კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ: 

• პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური 
მოწყობილობის ტექნიკურ მომსახურებას; 

• ტექნოლოგიური მოწყობილობების საექსპლუატაციო 
პარამეტრების უზრუნველყოფასა და გამართულ მუშაობას;  

• მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის  დადგენას, 
დაზიანებული კერისა და დაზიანების ხარისხის დადგენას; 
განახორციელოს დაზიანების პირველადი შეკეთება; 

• კონკრეტულად საჭირო ხელსაწყოების გამოყენება დანიშნულების 
მიხედვით; 

• ორგანიზება გაუწიოს ჩარხ-დანადგარების შეზეთვა, გაპოხვის 
შესაბამის ოპერაციებს. 

• სამუშაო ადგილებზე უსაფთხოების ნორმების დაცვას. 
 

გაცნობითი და საწარმოო პრაქტიკის ობიექტები 
• პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმო (ქუთაისი) 
• ერთჯერადი PET ბოთლების წარმოება (ქუთაისი) 
• შპს „უნადი პლასტიკ“ (ქუთაისი) 



ტრენინგ - მოდული                                                                         
ქვილთის ტექნიკა - ტექსტილური ნარჩენების 

გადამუშავება 
 
ტრენინგ-მოდულის მოცულობა: 18  საათი (6 დღე, დღეში 3 საათი) 
ტრენინგის მიზანი და ამოცანები:  
• საფეიქრო ნაწარმებისაგან წარმოქმნილი ნარჩენების შემდგომი 

გადამუშავების მეთოდების შესახებ ზოგადი წარმოდგენის შექმნა; 
• ქვილთის, როგორც ტექსტილური ნარჩენების   მხატვრული  

დამუშავების ტექნიკის გაცნობა; 
• ტექსტილური მასალებისა და მათი ნარჩენების სახეების გაცნობა; 
• ქვილთის დამზადებისათვის საჭირო მასალებისა და  ხელსაწყოების 

გაცნობა; 
• ნაკეთობის ესკიზის შექმნა, მის მიხედვით ნაკეთობის 

დამზადებისათვის საჭირო  უნარების ჩამოყალიბება. 
 
ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს: 
1.საფეიქრო ნაწარმების სახეები. მათგან წარმოქმნილი  ნარჩენები.  

გადამუშავებისა და ხელმეორედ გამოყენების  გზები.  ქვილთი  - 
დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილის სახეობა. ქვილთის ტექნიკის 
შესრულების თანმიმდევრობა და თავისებურებები. 

2. კომპოზიციის ელემენტები. ქვილთის ესკიზის შექმნა. ქვილთის  
ბლოკების  ნახაზი და დეტალების გეომეტრიული ანგარიში. 

3.  ესკიზის მიხედვით  ქვილთის ნაკეთობის შესაქმნელად მასალის შერჩევა. 
საზედაპირე,  შუასადები და სასარჩულე ფენების  სახეები.   

4. ბლოკების დეტალების გამოჭრა   ესკიზის მიხედვით და  მომზადება 
დაქვილთვისათვის.  

5.  ბლოკის  ზედაპირის დაქვილთვა.  სამივე ფენის ქსოვილის ერთად 
დაკავშირება  სამაგრი გვირისტით ან ქინძისთავებით.  სამივე 
დაკავშირებული ფენის დამუშავებას ; 

6. დაქვილთული ნაკეთობისთვის დასრულებული სახის მიცემა - 
ბლოკების შეერთება. გარედან მხატვრულად გაფორმება,  კანტებით 
გაფორმება. 

 
მისაღწევი შედეგები: 
   ტრენინგ კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ: 

•  ქვილთის ტექნიკის გათვალისწინებით ესკიზის შექმნას;  
•  ქვილთის ნაკეთობის შესაქმნელად მასალის შერჩევას; 



•   კომპოზიციის მიხედვით ნაკეთობის ზედაპირის დაქვილთვას; 
•   დაქვილთული ნაკეთობისთვის დასრულებული სახის მიცემა. 

 

საოჯახო პირობებში ტექსტილური ნარჩენების ხელახალი გამოყენების 
საშუალებაა ქვილთის  ტექნიკა. ქვილთინგი ქსოვილების ნარჩენებისაგან 
სხვადასხვა დანიშნულების დეკორატიული ნაწარმის დამზადების  
საშუალებას იძლევა, როგორიცაა საწოლისა და ტახტის საფარები, საბნის 
პირები, ბალიშები  და მაგიდის საფარები, დეკორატიული პანოები და სხვა. 

ქვილთის ტექნიკის დაუფლება სირთულეს არ წარმოადგენს. ეს 
საშუალებას აძლევს ადამიანს მის ხელთ არსებული  ტექსტილური 
ნერჩენისაგან  შექმნას თავისი ინტერიერისათვის დეკორატიული და 
ფუნქციური დანიშნულების ახალი ნაწარმი, დაამზადოს ის კომერციული 
დანიშნულებით და მიიღოს მატერიალური შემოსავალი მცირე 
დანახარჯებით.  თავის მხრივ, საყოფაცხოვრებო ტექსტილური ნარჩენების  
გამოყენება შეამცირებს ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების რაოდენობას3. 
 

 

 

 

3 ტექსტილური ნარჩენები საშუალოდ  წარმოქმნილი ნარჩენების 4-6%-ს 
შეადგენს. 

                                                           



საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი 
„სპექტრი“ 

მისამართი  ქუთაისი, წმინდა ნინოს ქ., 9 

ტელეფონის ნომერი  +995 431 248057 

 ელ-ფოსტა spectri@gmail.com 

ვებ-გვერდი www.spectri.org.ge 

საკონტაქტო პირი ქეთევან ცხაკაია, აღმასრულებელი დირექტრი 
+995 599570516 
თამარ მოსეშვილი, გამგეობის თავმჯდომარე 
+995 595518455 

 

 

 

 

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

 
ქიმიური და გარემოსდაცვითი 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 

დეპარტამნეტის 
მისამართი ქ.ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. 98 

დეპარტამენტის 
ხელძღვანელი ინგა ბოჭოიძე, პროფესორი 

საკონტაქტო პირი  ციცინო თურქაძე, პროფესორი.  
+995 593931834  tsitsino.turkadze@atsu.edu.ge 

პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმო 



 
მისამართი ქუთაისი, მშენებლის ქ., 49/34 

ორგანიზაციის დირექტორი გიორგი ჩხიკვაძე 
+995 599194110  
chkhikvadze.giorgi@list.ru 

საკონტაქტო პირი  მანანა ფანჩულიძე 
 

 

შპს უნადი პლასტიკ 
 

ორგანიზაციის მისამართი ქუთაისი, გუგუნავას ქ., 1 

ორგანიზაციის დირექტორი ნატალია კლინკოვა,  
597555538, unad2001@gmail.com 
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