
საკონსულტაციო საათები 

2021/2022 სასწ.წლის I სემესტრი 

 

№ 
პედაგოგის გვარი 

ოთახის № 
საგანი 

ჯგუფ(ებ)ი 
№№ ყოველი თვის I და III 

სასწავლო კვირის დღეები 

1 
რატიანი ნინო 
ოთახის № 203 

საწარმოო რისკები და მათი მართვა 3835 ორშაბათი 12.00÷12.45 სთ. 
შრომის დაცვის საფუძვლები 61900 ÷ 61906 ორშაბათი 13.00÷13.45 სთ. 

უსაფრთხოების საინჟინრო ფსიქოლოგია 0320.2-4ა,0320.2-4ბ ორშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 

2 კუნჭულია თეიმურაზი 
ოთახის № 204 

შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო 
საწარმოებში 

3960; 3965 სამშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 
3031; 3032. ოთხშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 

სამთო და გეოლოგიური სამუშაოების 
უსაფრთხოება 

3935; 3936 ხუთშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 

3 
 

რაზმაძე ნანა 
 
ოთახის № 204 

შრომის დაცვის საფუძვლები 12186 ოთხშაბათი 12.00-12.45 
ელექტროუსაფრთხოების საფუძვლები 3935; 3936 ოთხშაბათი 13.00-13.45 

შენობების აღდგენითი სამუშაოების 
უსაფრთხოება 

0320.2-4ა,ბ. ოთხშაბათი 14.00-14.45 

ელექტროდანადგარების უსაფრთხო 
ექსპლუატაცია 

0321.2-4 ოთხშაბათი 15.00-15.45 

4 
მაჭავარიანი ნანა 
ოთახის № 206 ა 

საწარმოო ტრავმატიზმი და 
პროფესიული დაავადებები 

 

3935; 3936. 
 

ორშაბათი 12.00 ÷12.45 სთ. 

საგანგებო სიტუაციების მართვა 3835 ორშაბათი 13.00÷13.45 სთ. 
მიწისძვრები,  ლანდშაფტური ხანძრები 

და მათი ლიკვიდაცია 
0320.2-4ბ სამშაბათი 13.00 ÷13.45 სთ. 

სახანძრო უსაფრთხოება 3035; 3036 სამშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 
     
5 ჩხეიძე ლუცინდა ქიმიური და მეტალურგიული 3935; 3936 ორშაბათი 13.00÷13.45 სთ. 



 
ოთახის № 206 ბ 

საწარმოების უსაფრთხოება 
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების 

დეგრადაცია 
3835 

 
ორშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 

შრომის დაცვა ქიმიურ საწარმოებში 
 

4901, 4902 ორშაბათი 15.00 -15.45 სთ. 

შრომის დაცვა მეტალურგიულ 
საწარმოებში 

4950 ორშაბათი 16.00 -16.45 სთ. 

შრომის უსაფრთხოება კვების 
მრეწველობის საწარმოებში 

4830, 4830ა ორშაბათი 17.00 -17.45 სთ. 

ტექნოსფერო და ეკოსისტემები 3891, 3890, 3855 სამშაბათი 12.00 ÷12.45 სთ. 

საწარმოო ავარიები და კატასტროფები 3035; 3036 სამშაბათი 13.00 ÷13.45 სთ. 

ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციები 0320.2-4ა, 0320.2-4ბ სამშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის 

საფუძვლები 
3801, 3802 

 
სამშაბათი 15.00 ÷15.45 სთ. 

ექსტრემალური საწარმოო პირობები 0320.2-4ა სამშაბათი 16.00 ÷16.45 სთ 

საწარმოო გარემოს ჰიგიენური 
უსაფრთხოება 

0321.2-4 
 

სამშაბათი 17.00 ÷17.45 სთ 

6 
ჯვარელია ნინო 
 
ოთახის № 206 ბ 

შრომის დაცვის საფუძვლები 152040;152190; 
152191;152192;152193 

ორშაბათი 12.00 ÷12.45 სთ. 

основы безопасности  труда в 
строительстве 

1990 понедельник 13.00÷13.45час   

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი 3935; 3936 ორშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 
საწარმოო გარემოს სანიტარული 

უსაფრთხოება 
0320.2-4 ორშაბათი 15.00 -15.45 სთ. 

სატრანსპორტო ავარიები და 
კატასტროფები 

3835 ორშაბათი16.00 -16.45სთ. 

основы охраны  труда в  архитектуре 62008 понедельник17.00 -17.45  час 
     
7 ლანჩავა ომარი შრომის დაცვის საფუძვლები სამთო 3980, 3910; ორშაბათი 09.00 ÷09.45 სთ. 



 
ოთახის № 204 

საწარმოებში 3930, 3925 
კვლევის მეთოდები პროფესიულ 

უსაფრთხოებაში 
0321.3-04 

 
ორშაბათი 10.00 ÷10.45 სთ. 

დაცვის საშუალებები საგანგებო 
სიტუაციების დროს 

3935, 3936 
 

ორშაბათი 11.00 ÷11.45 სთ. 

სიცოცხლის უსაფრთხოება 0321.3-04 ორშაბათი 13.00 ÷13.45 სთ. 

8 
არუდაშვილი ნინო 
ოთახის № 206 ბ 

შრომის დაცვის საფუძვლები 
ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში 

220169; 220170; 220171; 
220172 

ოთხშაბათი 17.00 -17.45 სთ. 

9 
კიკნაძე ნატო 
 
ოთახის № 204 

შრომის უსაფრთხოება 108000; 108030 ÷108032; 
108038;108040÷108043; 
108050÷ 108053; 108060; 

108081÷ 108084;  

ორშაბათი 12.00 -12.45 სთ. 

შრომის უსაფრთხოება არქეოლოგიაში 112035 ორშაბათი 13.00 -13.45 სთ. 
შრომის დაცვის საფუძვლები 

ინფორმატიკასა და მართვის სისტემებში 
108010;  108020 

 
ორშაბათი 14.00 -14.45 სთ. 

რადიაციული უსაფრთხოება 0320.2-4ა, 0320.2-4ბ ორშაბათი 15.00 -15.45 სთ. 

10 
ქიტოშვილი მზია 
 
ოთახის № 206 ბ 

სამთომაშველი საქმე 3835 სამშაბათი 12.00 ÷12.45 სთ. 
შრომის დაცვის საფუძვლები 

ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციებში 
220160 ÷ 220168 სამშაბათი 13.00 ÷13.45 სთ. 

შრომისა და საგანგებო სიტუაციების 
საკანონმდებლო ბაზა 

0321.2-4 
 

სამშაბათი 14.00 ÷14.45 სთ. 

პროფესიული კომუნიკაციები 3035; 3036 სამშაბათი 15.00 ÷15.45 სთ. 

11 

 
ხოკერაშვილი ზაზა 
 
ოთახის № 204 

შრომის უსაფრთხოება 110015, 110016 ÷ 110018 ორშაბათი 13.00÷13.45 სთ. 
შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო 

საწარმოებში 
110919; 110023 

 
ორშაბათი 14.00÷14.45 სთ. 

შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო 
სიტუაციების მართვა 

110935; 110937; 110936 ორშაბათი 15.00÷15.45 სთ. 

საინჟინრო უსაფრთხოების საფუძვლები 4040 ორშაბათი 16.00÷16.45 სთ. 
12 გიგაური სოფიო 

ოთახის № 206 ბ 
საწარმოო უბედური შემთხვევისას 

პირველადი დახმარება 
3835 

 
სამშაბათი 11.00 ÷11.45 სთ. 

 


