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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ტელე-კინო ფაკულტეტის აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების საუნდ დიზაინის
პედაგოგი.

განათლება

სამეცნიერო ხარისხები (ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი-
2004წ; ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხი-1994) გაცემულია
საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს მიერ.

თბილისის შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკანდიდატო დისერტაციის მაძიებელი (1987-1992)

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელმწიფო კონსერვატორია. მუსიკის ისტორია და
თეორია -1968-1974 (წარჩინებით)

მუსიკალური სასწავლებელი (ფორტეპიანო)-1964-1968 (წარჩინებით)

შრომითი მოღვაწეობა

1996წ-დან დღემდე საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი- აუდიოვიზუალური ხელოვნების საუნდ დიზაინის
მიმართულების ლექციები („ფილმის ხმოვანი სტრუქტურა“, „აუდიოვიზუალური
სტრუქტურები“, „ფილმის საუნდი“, „ფილმის ხმოვანი რიგი“, „აუდიოვიზუალური
სინთეზი“,  „აუდიოვიზუალური ტექნოლოგიები“).

თბილისის ჯაზის აკადემია -1992-2001წ („აუდიოვიზუალური სინთეზი“)
ტელე-რადიო კომპანია „საქართველო“-საავტორო პროგრამა „რა არის პლასტიკა“
(გადაცემების წამყვანი და რეჟისორი)- 1999-2000წ.

თბილისის მუსიკალური სკოლა#16- ფორტეპიანოს პედაგოგი-1981-1993წ.

თბილისის პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი (მუსიკის კათედრა)-
1974-1981წ (კონცერტმეისტერი, მუსიკალური ფორმის და ჰარმონიის ლექციები).



საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭომ მომანიჭა დოცენტის სამეცნიერო-
პედაგოგიური წოდება -2004წ.

ენები- ქართული (სრუფასოვნად), რუსული(სრულფასოვნად), ინგლისური (კარგად).

კომპიუტერული პროგრამები-MS Windows, MS Word, MS PowerPoint, Internet (all
popular browsers).

სამეცნიერო ნამუშევრების ძირითადი ნუსხა

მონოგრაფიები:

1. „ ფილმის ხმოვანხედვითი სტრუქტურა“ -თბილისი გამომც. „კენტავრი“2010წ.;

გამომც. „ზეკარი“ 2005წ.

2. „ფილმის ხმოვანი სტრუქტურა“ თბილისი გამომც. პოლიგრაფ-სერვისი 2002წ.

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

1. Artist and work Levan Makharadze- Immaculate art. Pablished by the Academy of
European Law( ERA) – 20017. 10.

2. „ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი“-სახელოვნებო მეცნიერებათა ზიებები #1
(70), 2017

3. „გიორგი ოვაშვილის „სიმინდის კუნძული“-გამომც. „კენტავრი“ 2016წ.
4. „ვიდეომუსიკა“ - გამომც. „კენტავრი“ 2015წ.
5. “Father” by Guram Bakradze” –Filmprint #10 2015 (Magazine about Georgian

Cinematography)
6. „მამა“- ფილმ პრინტი #11 (ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე) 2014წ.
7. „მუნჯი კინოდან თანამედროვე ეკრანამდე“, თბილისი, „კენტავრი“ 2011წ.
8. „დავით ჯანელიძეს „ჯაყოს ხიზნები“- თბილისი, „ კენტავრი“-2010წ.
9. „რეალობის შემოქმედებითი ტრანსფორმაციები“- თბილისი, „კენტავრი“ 2007წ.
10. რეზო ესძის „ჭერი“- თბილისი, ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“#24, 2007წ
11. «Охота на бабочек» Отара Иоселиани», Журнал «Кавказоведение», Москва, №3

2003г.
12. «Анализ структуры фильма Эмира Кустурицы «Подземелье», Журнал

Кавказоведение», Москва, 2003г



13. „ბერნანდო ბერტოლიჩის „ალყაში“, „მილოშ ფორმანის „ამადეუსი“ „კავკასიის
მაცნე“ #7, 2003

14. “Graphic Representation of the film’s Audio-Visual Structure” –Bulletin of the
Georgian Academy of Sciences #2 2002

15. «Звучание и ритм телецикла», Журнал «Кавказоведение», Москва, 2002
16. « Графическое планирование визуально-звуковой структуры документального

фильма»,  », Журнал «Кавказоведение», Москва, 2002
17. „ელდარ შენგელაიას ფილმის „მიქელა“ სტრუქტურა“, ჟურ. კავკასიის მაცნე“ #6,

2002
18. „ფილმის ხმოვან-ხედვითი სტრუქტურა“, ჟურ. „ხელოვნება“, თბილისი, 2002 #

5-6
19. „ხმა და რიტმი მიხაილ კობახიძის ფილმებში“, ჟურ. „ხელოვნება“, 1992წ., #9
20. „სიქოლოგიური ხასიათის ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები“, ჟურ.

„ხელოვნება“, თბილისი, 2002, #3-4
21. ართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ზოგადი თვისებების შესახებ“, ჟურ.

„ხელოვნება, თბილისი, 1992. #1

2010 წლიდან ვმონაწილეობ უნივერსიტეტის ყოველწლიურ სამეცნიერო თემატურ
კონფერენციებში


