
II კურსი 

ჯგუფი 1 (მწვრთნელი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

11.00 11.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

12.00 12.50 სპორტული ფსიქოლოგია 301 მ.იაშაღაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული ფსიქოლოგია 301 მ.იაშაღაშვილი 

14.00 14.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 301 გ.ჩახვაშვილი 

15.00 
 

15.50 
 

სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 - - - 

11.00 11.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 301 გ.ჩახვაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 301 გ.ჩახვაშვილი 

13.00 13.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

14.00 14.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 10.00 10.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

11.00 11.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული ფსიქოლოგია 301 მ.იაშაღაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული ფსიქოლოგია 301 მ.იაშაღაშვილი 

14.00 14.50 საერთო ფიზიკური მომზადება 301 გ. გოგოძე 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 10.00 10.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი.  

301 ნ.ლეშკაშელი 

11.00 11.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

12.00 12.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

13.00 13.50 პედაგოგიკა 301 ქ. ბუაძე 

14.00 14.50 პედაგოგიკა 301 ქ. ბუაძე 

პა
რ
ას
კე
ვი

 

10.00 10.50 სპეციალიზაცია - - 

11.00 11.50 სპეციალიზაცია - - 

12.00 12.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი.  

301 ნ.ლეშკაშელი 

13.00 13.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი.  

301 ნ.ლეშკაშელი 

14.00 14.50 - - - 

        
 

 



II კურსი 

ჯგუფი 2 (მწვრთნელი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 

11.00 11.50 - - - 

12.00 12.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

13.00 13.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

14.00 14.50 პედაგოგიკა 303 ქ. ბუაძე 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

11.00 11.50 - - - 

12.00 12.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

13.00 13.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

14.00 14.50 საერთო ფიზიკური მომზადება 303 გ.გოგოძე 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული ფსიქოლოგია 303 მ.იაშაღაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული ფსიქოლოგია 303 მ.იაშაღაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 303 გ.ჩახვაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 303 გ.ჩახვაშვილი 

14.00 14.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

15.00 15.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 10.00 10.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 303 გ.ჩახვაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

303 ნ.ლეშკაშელი 

12.00 12.50 პედაგოგიკა 303 ქ. ბუაძე 

13.00 13.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

14.00 14.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

პა
რ
ას
კე
ვი

 

10.00 10.50 სპეციალიზაცია - - 

11.00 11.50 სპეციალიზაცია - - 

12.00 12.50 სპორტული ფსიქოლოგია 303 მ.იაშაღაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული ფსიქოლოგია 303 მ.იაშაღაშვილი 

14.00 14.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

303 ნ.ლეშკაშელი 

15.00 15.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

303 ნ.ლეშკაშელი 

 
 



II კურსი 

ჯგუფი - 3 (მწვრთნელი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 304 გ.ჩახვაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 304 გ.ჩახვაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

13.00 13.50 პედაგოგიკა 304 ქ. ბუაძე 

14.00 14.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული ფსიქოლოგია 304 მ.იაშაღაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული ფსიქოლოგია 304 მ.იაშაღაშვილი 

12.00 12.50 პედაგოგიკა 304 ქ. ბუაძე 

13.00 13.50 საერთო ფიზიკური მომზადება 304 გ.გოგოძე 

14.00 14.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

15.00 15.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული მედიცინა, 

 ჰიგიენა და მასაჟი  

304 ნ.ლეშკაშელი 

11.00 11.50 სპორტული მედიცინა, 

 ჰიგიენა და მასაჟი  

304 ნ.ლეშკაშელი 

12.00 12.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

13.00 13.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

14.00 14.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 304 გ.ჩახვაშვილი 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული ფსიქოლოგია 304 მ.იაშაღაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული ფსიქოლოგია 304 მ.იაშაღაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

304 ნ.ლეშკაშელი 

13.00 13.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

14.00 14.50 ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

პა
რ
ას
კე
ვი

 10.00 10.50 სპეციალიზაცია - - 

11.00 11.50 სპეციალიზაცია - - 

12.00 12.50 - - - 

13.00 13.50 - - - 

14.00 14.50 - - - 
 

 



II კურსი 

ჯგუფი - 4 (მწვრთნელი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 

12.00 12.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

13.00 13.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

14.00 14.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

15.00 15.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 305 გ.ჩახვაშვილი 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

12.00 12.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)  

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

14.00 14.50 სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)  

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

15.00 15.50 სპორტული ფსიქოლოგია 305 მ.პაპიაშვილი 

16.00 16.50 სპორტული ფსიქოლოგია 305 მ.პაპიაშვილი 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 305 გ.ჩახვაშვილი 

11.00 11.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 305 გ.ჩახვაშვილი 

12.00 12.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი.  

305 ნ.ლეშკაშელი 

13.00 13.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

305 ნ.ლეშკაშელი 

14.00 14.50 სპორტული ფსიქოლოგია 305 მ.პაპიაშვილი 

15.00 15.50 სპორტული ფსიქოლოგია 305 მ.პაპიაშვილი 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 

11.00 11.50 - - - 

12.00 12.50 ტანვარჟიში დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

13.00 13.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი.  

305 ნ.ლეშკაშელი 

14.00 14.50 საერთო ფიზიკური მომზადება 305 გ.გოგოძე 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

პა
რ
ას
კე
ვი

 

10.00 10.50 სპეციალიზაცია - - 

11.00 11.50 სპეციალიზაცია - - 

12.00 12.50 პედაგოგიკა 305 ქ. ბუაძე- 

13.00 13.50 პედაგოგიკა 305 ქ. ბუაძე- 

14.00 14.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

15.00 15.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 
 

 

 

 



II კურსი 

ჯგუფი - 5 (მწვრთნელი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 

11.00 11.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 307 მ.დვალი 

12.00 12.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 307 მ.დვალი 

13.00 13.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

14.00 
 

14.50 
 

ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

15.00 
 

15.50 
 

ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

12.00 12.50 სპორტული ფსიქოლოგია 307 მ.იაშაღაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული ფსიქოლოგია 307 მ.იაშაღაშვილი 

14.00 14.50 სპორტული წვრთნის საფუძვლები 307 მ.დვალი 

15.00 
 

15.50 
 

სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

16.00 
 

16.50 
 

სპორტული თამაშები 

(ჩოგბურთი)   

კორტები დ.ისლამოვი, 

თ.კიკნაველიძე 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 12.00 12.50 პედაგოგიკა 307 ქ.ბუაძე 

13.00 13.50 პედაგოგიკა 307 ქ.ბუაძე 

14.00 14.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

307 ნ.ლეშკაშელი 

15.00 
 

15.50 
 

სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

307 ნ.ლეშკაშელი 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

11.00 11.50 სპორტული თამაშები 

(ფრენბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ზ.მიქაძე, 

ს.ხურცილავა 

12.00 12.50 სპორტული ფსიქოლოგია 307 მ.იაშაღაშვილი 

13.00 13.50 სპორტული ფსიქოლოგია 307 მ.იაშაღაშვილი 

14.00 14.50 სპორტული მედიცინა,  

ჰიგიენა და მასაჟი  

307 ნ.ლეშკაშელი 

15.00 
 

15.50 
 

ტანვარჟიში 

 

დარბაზი 

ტანვარჯ. 

მ.მნათობიშვილი, 

ნ. ლეშკაშელი 

პა
რ
ას
კე
ვი

 

10.00 10.50 სპეციალიზაცია - - 

11.00 11.50 სპეციალიზაცია - - 

12.00 12.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

13.00 13.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

14.00 14.50 საერთო ფიზიკური მომზადება  გ.გოგოძე 

15.00 
 

15.50 
 

სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 

16.00 16.50 სპორტული თამაშები 

(კალათბურთი)  

სპორტ. 

დარბაზი 

ს.ხურცილავა, 

ე.კაპანაძე 
 

 

 

 



 

 

II კურსი 

ჯგუფი - 6  (სამთო გამყოლი) 

დღე დაწყება 

საათი 

დასრულება 

საათი 

საგანი აუდ. 

№ 

პედაგოგი 

ო
რ
შ
აბ
ათ

ი
 10.00 10.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

11.00 11.50 ფიზიოლოგია 315 ს.ცაციაშვილი 

12.00 12.50 სამთო ტურიზმი 302 თ. კომახიძე 

13.00 13.50 სამთო ტურიზმი 302 თ. კომახიძე 

14.00 14.50 ალპინიზმი და მეკლდეურობა 302 თ. კომახიძე 

15.00 15.50 ალპინიზმი და მეკლდეურობა 302 თ. კომახიძე 

სა
მშ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სამთო ტურიზმი 302 თ. კომახიძე 

11.00 11.50 სამთო ტურიზმი 302 თ. კომახიძე 

12.00 12.50 სპეც. ტექ. მომზადება 

(სამაშველო აღჭურვილობა) 

302 თ. კომახიძე 

13.00 13.50 სპეც. ტექ. მომზადება 

(სამაშველო აღჭურვილობა) 

302 თ. კომახიძე 

14.00 14.50 თხილამურები 301 ნ. ბუძიშვილი 

15.00 15.50 თხილამურები 301 ნ. ბუძიშვილი 

ო
თ
ხ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 ტექნიკურ-სპეციალური მომზადება  

(ტოპოგრაფია, კარტოგრაფია) 

301 რ. გრძელიშვილი 

11.00 11.50 ტექნიკურ-სპეციალური მომზადება 

 (ტოპოგრაფია, კარტოგრაფია) 

301 რ. გრძელიშვილი 

12.00 12.50 სპორტული ლაშქრობა 304 ხ. ტურძილაძე 

13.00 13.50 სპორტული ლაშქრობა 304 ხ. ტურძილაძე 

14.00 14.50 რადიაციული, ქიმიური და 

ბიოლოგიური თავდაცვა 

228 

II სართ. 

გ.ფარულავა 

15.00 15.50 რადიაციული, ქიმიური და 

ბიოლოგიური თავდაცვა 

228 

II სართ. 

გ.ფარულავა 

ხ
უ
თ
შ
აბ
ათ

ი
 

10.00 10.50 სპეც. ტექ. მომზადება 

(სამაშველო აღჭურვილობა) 

302 თ. კომახიძე 

11.00 11.50 სპეც. ტექ. მომზადება 

(სამაშველო აღჭურვილობა) 

302 თ. კომახიძე 

12.00 12.50 სამძებრო-სამაშველო მომზადება 

ბუნებრივ პირობებში 

302 თ. კომახიძე 

13.00 13.50 სამძებრო-სამაშველო მომზადება 

ბუნებრივ პირობებში 

302 თ. კომახიძე 

14.00 14.50 ალპინიზმი და მეკლდეურობა 302 თ. კომახიძე 

15.00 15.50 ალპინიზმი და მეკლდეურობა 302 თ. კომახიძე 

პა
რ
ას
კე
ვი

 

10.00 10.50 - - - 

11.00 11.50 - - - 

12.00 12.50 - - - 

13.00 13.50 - - - 

14.00 14.50 - - - 

15.00 15.50 - - - 


