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დავით აბუთიძე 
 

საკონტაქტო  ინფორმაცია 

Dato.quta@gmail.com 
 

კურსის  დრო 

8 შეხვედრა (16 საათი) 
 
 

სასწავლო  კურსის  მიზნები 

სასწავლო კურსის მიზანია, რომ კურსის გავლის შემდეგ 
სტუდენტმა შეძლოს ვიდეო რგოლის დამოუკიდებლად 
დაგეგმვა და დამონტაჟება. შეისწავლოს მონტაჟის 
ძირითადი პრინციპები, გაეცნოს ბაზარზე არსებულ 
მდგომარეობას და გახდეს კონკურენტუნარიანი. 

სასწავლო  კურსის  შინაარსი 

ლექცია 1-2  

• ვიდეო და აუდიოპარამეტრები, მათი მნიშვნელობა დანიშნულება 
• სამონტაჟო ტერმინოლოგია 
• საქაღალდეების და სამონტაჟო ფურცლების (timeline, sequence) შექმნა 
• იმპორტი (მასალის შეყვანა ციფრულად) 
• სამონტაჟო ხელსაწყოები 

ლექცია 3-4 

• ვიდეო და აუდიომასალის დალაგება, დახარისხება 
• კლიპის დუბლიკატის შექმნა 
• ქრონომეტრაჟისა და timecode-ის განსაზღვრა 
• ვიდეო და აუდიორიგების განცალკევება 
• მარკერების დასმა 
• ვიდეოეფექტები 
• აუდიოეფექტები 

ლექცია 5-6 

• ხმის ბალანსი და მართვა  
• ფერთა კორექცია 
• ტიტრები 
• ფოტოს ამოძრავება 
• სტოპკადრის შექმნა 
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ლექცია 7-8: MULTI CAM  

• მრავალკამერიანი სისტემით გადაღებული მასალის შეყვანა და შენახვა სამონტაჟო 
პროგრამაში  

• გადაღებული მასალის დროის განრიგის შედგენა (დასინქრონება) საწყისი 
წერტილის ან timecode-ის დახმარებით 

• მრავალკამერიანი სისტემით გადაღებული ჩანაწერის მართვა კადრის შინაარსის ან 
ბმის მიხედვით  

• მრავალკამერიანი ჩანაწერის მასალის მონტაჟი  
• ექსპორტი 

 
 

სასწავლო  კურსის  შედეგები 

 
კურსის მსმენელებმა იციან:  

• მონტაჟის ძირითადი პრინციპები 
• მონტაჟისთვის საჭირო სხვადასხვა ტექნიკა 
• განსხვავებული სტილის ვიდეოებზე მუშაობა  

 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ:  

• ვიდეო რგოლის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და დამონტაჟება 
• დასაქმდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციაში, ტელევიზიაში, კომპანიაში ან სარეკლამო 

სააგენტოში და შექმნან ეფექტური და თანამედროვე ვიდეო რგოლები 
 

სასწავლო  კურსის  მოთხოვნები  

• ინგლისურის საბაზისო ცოდნა 
• კომპიუტერთან მუშაობის ზოგადი გამოცდილება 
• დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, პროგრამის შესწავლის სურვილი 

სასწავლო  კურსის  შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
დასწრება/აქტიურობა - 24 ქულა 
დავალებები - 36 ქულა  
საბოლოო პროექტი - 40 ქულა 
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა. 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან მიიღებს 
წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 
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ლექტორის შესახებ 

 
• დავით აბუთიძე არის ტელერეჟისორი, სფეროში მოღვაწეობის 11 წლიანი 

გამოცდილებით. 
• დავითი იყო GDS-ის პრომო განყოფილების მონტაჟის რეჟისორი და TV IMEDI-ს პრომოს 

რეჟისორი. 
• 2016 წლიდან მუშაობს ისეთ მეგაშოუებზე, როგორებიცაა: „რანინა“, „მასტერშეფი“, 

„საქართველოს ვარსკვლავი“ და „ნიჭიერი“. პარალელურად კი, თანამშრომლობს 
სხვადასხვა კომპანიებთან და სარეკლამო სააგენტოებთან. 

• 2020 წლიდან ასწავლის მონტაჟის რეჟისურას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯში. 

 


