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აკადემიური ხარისხი:    ისტორიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 

       2017 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის  პროფესორი. 

        2017 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წევრი. 

       2013-2017 - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს წევრი. 

      2013 – დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი. 

      2011-2013 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

      2008-2011 სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი; 

      2006-2008 თსუ მესხეთის ფილიალის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პროფესორი; 

      2004-2005 _ თსუ მესხეთის ფილიალის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე; 

      1998-2006 - თსუ მესხეთის ფილიალის საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი; 

      1997-1998 - თსუ მესხეთის ფილიალის საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი; 

      1996-2004 _ თსუ მესხეთის ფილიალის ისტორიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 
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       1994-1997 - თსუ მესხეთის ფილიალის საქართველოს ისტორიის კათედრის ასისტენტი; 

 1991-1995წწ –ახალციხის რაიონის განათლების განყოფილების სასკოლო ინსპექტორი; 

 1990-1994  _   თსუ მესხეთის ფილიალის საქართველოს ისტორიის კათედრის ლაბორანტი; 

   1006-2010 – ახალციხე, მუნიციპალური საკრებულოს წევრი 

 

განათლება: 

 სოფ. ფერსის საშ. სკოლა 1972-1982. 

 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი 2001წ. 

 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 1998წ. 

 ისტორიის აკადემიური დოქტორი, სრული პროფესორი 2013წ 

 ისტორიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 2017წ 

 ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 2011წ. 

 ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 2008წ. 

 ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 2006წ. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)  1986-91წწ. 

 ასპირანტურა  (თსუ)  მაძიებელი 1993-97წწ 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები, სალექციო კურსი:  

 

 საქართველოს ისტორია XV-XVIII საუკუნეები (ბაკალავრიატი); 

 საქართველოს ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა (ბაკალავრიატი); 

 რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა (X-XVIII სს) (ბაკალავრიატი); 

 ირან-საქართველოს ურთიერთობა (უძვ დროიდან - XIX საუკუნემდე) 

(ბაკალავრიატი); 

 სამხრეთ-საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი); 

 საქართველოს ისტორია (ზოგადი საუნივერსიტეტო კურსი) (ბაკალავრიატი); 

 საქართველოს პოლიტიკური ისტორია IV-XII სს. (მაგისტრატურა); 

 საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური ისტორია IV-XII სს. (მაგისტრატურა); 
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 ქართული დიპლომატიის ისტორია IV-XII სს. (მაგისტრატურა); 

 საქართველოს პოლიტიკური ისტორია XIII -XVIII სს. (მაგისტრატურა); 

 საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური ისტორია XIII -XVIII სს. (მაგისტრატურა); 

 ქართული დიპლომატიის ისტორია XIII -XVIII სს. (მაგისტრატურა); 

 რომან გოგოლაური - ევლია  ჩელების ცნობები საქართველოს შესახებ-თეზისები ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თსუ 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ პირველი სამეცნიერო სესია. 

ახალცისე 1993წ. 

 რომან გოგოლაური - გომეწრის წარწერის დათარიღებისათვის. თეზისები მე-2 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ალ. მანველიშვილის 

დაბადების 90 წლისთავისადმი. ახალციხე 1994 წ. 

 რომან გოგოლაური - ფეოდალური საქ-ოს პოლიტიკური გაერთიანების ისტორიიდან. IV 

სამეცნიერო კონფერენცია. მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი. თეზისები.ახალციხე 1996წ. 

 რომან გოგოლაური - გომეწრის წარწერის დათარიღებისათვის კრებული. მესხეთი I. 

თბილისი 1996წ. 

 რომან გოგოლაური  - რუსეთ-თურქეთის 1768-1774 წლების ომი და ერეკლე II-ის ბრძოლა 

სამხრეთ საქართველოს განთავისუფლებისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ 

გამომცემლობა. თბილისი 1997წ. 

 რომან გოგოლაური - 1783 წლის ტრაქტატი და სამხრეთ საქართველოს საკითხი 

გამომცემლობა „მერიდიანი“. თბილისი, 1997 წ.  

 რომან გოგოლაური - სამცხე-ჯავახეთი XIX-ის 10-20-იან წლებში. გამომცემლობა 

„მერიდიანი“. თბილისი, 1997 წ. 
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 რომან გოგოლაური - ბრძოლა სამხრეთ საქართველოს განთავი-სუფლებისათვის რუსეთ-

თურქეთის  1806-1812 წ. ომის პირველ ეტაპზე. თსუ ახალციხის ფილიალის გამომცემლობა. 

შრომები I. 1998წ. 

 რომან გოგოლაური - სამცხე-ჯავახეთის საკითხი რუსეთ-თურქეთს შორის დროებითი ზავის 

პერიოდში (1807-1809 წწ.) მესხეთი II. საისტორიო კრებული თსუ გამომცემლობა, 1998 წ. 

 რომან გოგოლაური - ერეკლე II-ის დიპლომატიის ერთი საკითხისათვის. თეზისები ივ. 

ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის პროფესორ 

მასწავლებელთა მე-VI სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე 1998 წ. 

 რომან გოგოლაური - შემიშვნები გომეწრის წარწერის დათარიღებისათვის. კრებული 

„პირიმზე„, V. 1999 წ. 

 რომან გოგოლაური - ერეკლე II-ის დიპლომატიის ერთი საკითხისათვის. ჟურნალი 

„კლდეკარი“, #2, თბილისი 1999წ.  

 რომან გოგოლაური - ბაგრატ კურაპალატის სამართლის ავტორის ვინაობისათვის. კრებული 

„მესხეთი“ III. თბილისი 1999 წ. 

 რომან გოგოლაური - ასპინძის ბრძოლა ტოტლებენი. ახალციხე 2000წ.  

 რომან გოგოლაური - ჩრდილო კავკასიისა და ახალციხის საფაშოს ურთიერთობები XVIII-ის 

20-40-იან წლებში. მესხეთი ისტორია, თანამედროვეობა. ახალციხე 2000წ.  

 რომან გოგოლაური - დე გრაი დე ფუას ცნობის სანდოობის შესახებ. თსუ ახალციხის 

ფილიალის  ახალგაზრდა  მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 2000წ.  

 რომან გოგოლაური - დაღესტან-ახალციხის საფაშოს ურთიერთიერთობა XVIII ს-ის  50-60-

იან წლებში ივ. ჯავახიშვილის თსუ ვ. მაჭარაძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული. თსუ გამომცემლობა თბილისი 2001წ.  
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 რომან გოგოლაური - ორი წერილი ჩრდილო-კავკასია ახალციხის საფაშოს ურთიერთობის 

ისტორიიდან რუსეთ-თურქეთის 1787-1791 ომის  დროს, მესხეთი კრებული V თბილისი 

2003წ. 

 რომან გოგოლაური - ქართლ-კახეთ-ოსმალეთის ხელშეკრულების საკითხისათვის. 

საისტორიო კრებული VI-VII თბილისი-ახალციხე 2005წ. 

 რომან გოგოლაური - და გრაი დე ფუას ცნობით სანდოობის შესახებ საისტორიო კრებული  

მესხეთი VI-VII თბილისი-ახალციხე 2005წ. 

 რომან გოგოლაური - ვახუშტი ბაგრატიონის ერთი ცნობის ტენდენ-ციურობისათვის. ივ. 

ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 

ახალციხე 2006წ. 

 რომან გოგოლაური - ვახუშტი ბაგრატიონის ერთი ცნობის ტენდენციურობისათვის ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სახელობის სახელწიფო უნივერსტეტის მესხეთის 

ფილიალის შრომები ტ. 1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია. ახალციხე -2006წ. 

 რომან გოგოლაური - ორი წერილი ჩრდილო კავკასია-ახალციხის საფაშოს ურთიერთობის 

ისტორიიდან 1787-1791 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. სამეცნიერო კონფერენცია 

ჯავახეთი. ისტორია და თანამედროვეობა ახალციხე 2001წ. 

 რომან გოგოლაური - ომარ-ხანის ლაშქრობის საკითხისათვის საქართველოში. პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 2007წ. 

 რომან გოგოლაური - ალექსანდრე ბატონიშვილი და ერეკლე II-ის საგარეო პოლიტიკა XVIII 

ს-ის    70-80-იან წლების მიჯნაზე. აკადემიკოს ევგენი ხარაძის დაბადების 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები, ახალციხე, 2007წ. 

 რომან გოგოლაური - ომარ-ხანის საქართველოში ლაშქრობის საკითხისათვის. კრებული 

„მესხეთი „ VIII-IX თბილისი-ახალციხე 2007წ. 
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 რომან გოგოლაური - ალექსანდე ბატონიშვილი და ერეკლე II-ის საგარეო პოლიტიკა. XVIII 

საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე. კრებული `მესხეთი~ VIII-IX, თბილისი-ახალციხე 

2007წ. 

 რომან გოგოლაური - სამცხე-ჯავახეთი XVIII საუკუნის უკანასკნელ მესამედში. 

გამომცემლობა „უნივერსალი“ ახალციხე 2007წ.  

 რომან გოგოლაური - ერეკლე მეორის ერთი განჩინების საკითხისათვის, სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომები, I, გამომც. „უნივერსალი“, თბ., 2008. 

 რომან გოგოლაური - ბესიკის ერთი დიპლომატიური მისიის საკითხისათვის, სსიპ 

ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2008 წლის 24 

დეკემბერი 

 რომან გოგოლაური - გრიგორ პოტიომკინი და რუსეთის ამიერკავრასიური პოლიტიკა XVIII 

ს-ის 80-იან წლებში, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტე, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 

წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009 

წლის 26-27 ივნისი 

  რომან გოგოლაური - ერეკლე II-სა და სულეიმან ჯაყელის ურთიერთობის ისტორიიდან 

XVIII ს-ის 80-იან წლებში, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2009 წლის 25 დეკემბერი 

 რომან გოგოლაური - გრიგოლ პოტიომკინი და რუსეთის ამიერკავკასიური პოლიტიკა XVIII 

საუკუნის 80-იან წლებში. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009წ. 

 რომან გოგოლაური - ცდა ერთი თარიღის დაზუსტებისათვის.ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2010 წლის 11 ივნისი. 
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 რომან გოგოლაური - რუსეთ-თურქეთის 1768-1774 წლების ომი და ერეკლე II. Aახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2010 წლის 24 დეკემბერი. 

 რომან გოგოლაური - ცხინვალის კონფლიქტის დარეგულირების პერსპექტივები,ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2011 წლის 24 

ივნისი. 

 რომან გოგოლაური - მიხეილ თამარაშვილი, როგორც საქართველოს ეკლესიის ისტორიის 

მკვლევარი. მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წ. ოქტომბერი. 

 რომან გოგოლაური - XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისის შიდა 

საგვარეულო ომები ახალციხეში. სამეცნიერო ჟურნალი `გულანი~ #10, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2011წ. 

 რომან გოგოლაური - ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად სომხეთში გამოცხადების 

დათარიღებისათვის, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2011 წლის 21 დეკემბერი. 

 რომან გოგოლაური - ცდა ერთი თარიღის დაზუსტებისათვის, ანალები = 

ANALEBI[სამეცნიერო ჟურნალი] ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და 

პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი [მთავარი რედაქტორი დ. მუსხელიშვილი], #8,თბილისი, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”. 2012. 

  რომან გოგოლაური - რუსეთ-თურქეთის 1768-1774 წლების ომი და ერეკლე II, ანალები = 

ANALEBI[სამეცნიერო ჟურნალი] ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიოუს შესწავლისა და 

პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი [მთავარი რედაქტპრი დ. მუსხელიშვილი], #8,თბილისი, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. 2012. 
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 რომან გოგოლაური -  მიხეილ თამარაშვილი, როგორც საქართველოს ეკლესიის ისტორიის 

მკვლევარი, სამეცნიერო ჟურნალი გულანი #11, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე,2011წ. 

 რომან გოგოლაური - ქუჩუკ-კაინარჯის ზავის პოლიტიკური მნიშვნელობა, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2012 წლის ივნისი.  

 რომან გოგოლაური - ერეკლე II-ის ერთი განჩინების საკითხისათვის. Gგურამ 

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #2, თბილისი, 

2012წ. 

 რომან გოგოლაური - ფშავის ლოკალიზაციის საკითხისათვის. კავკასიოლოგთა 

საერთაშორისო კონფერენცია, ახალციხე, 2012 წლის 26-29 ივლისი. 

 4რომან გოგოლაური - ზედგინიძე-ამილახვართა ვინაობის საკითხისათვის, რესპუბლიკური 

საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავისადმი, ახალციხე, 2012 წლის 8 ნოემბერი. 

 რომან გოგოლაური - შიდაპოლიტიკური ბრძოლა ახალციხეში და პოლიტიკური 

ორიენტაცია XIX ს-ის დასაწყისში, ,,გულანი”, #13, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე, 2013წ. 

 რომან გოგოლაური - შამქორის ზავის საკითხისათვის. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია, ახალციხე 2013 წლის 25 

დეკემბერი. 

 რომან გოგოლაური - ექვთიმე თაყაიშვილი და ქართული სამუზეუმო ქონების ისტორია, 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 
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წლისთავისადმი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 

2013. 

 რომან გოგოლაური - სომხეთის განმათავისუფლებელი მოძრაობა და ერეკლე მეორე მე-18 

საუკუნის მეორე ნახევარში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2014წ. 

 რომან გოგოლაური - ექვთიმე თაყაიშვილისა და მესხი კონსტანტინე გვარამიძის 

ურთიერთობის ისტორიიდან, სამეცნიერო ჯურნალი ,,გულანი” #14, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,ახალციხის უნივერსიტეტი” ახალციხე-2014. 

 რომან გოგოლაური - ქუჩუკ- კაინარჯის ზავის პოლიტიკური მნიშვნელობა, სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,გულანი”#15, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა 

,,ახალციხის უნივერსიტეტი”,ახალციხე-2014. 

 რომან გოგოლაური - სომხეთის განმათავისუფლებელი მოძრაობა და ერეკლე II XVIII ს-ის 

მეორე ნახევარში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,გულანი”#16, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,ახალციხის უნივერსიტეტი”,ახალციხე-2015. 

 რომან გოგოლაური - თემურ-ლენგის იმერეთში ლაშქრობის საკითხისათვის. სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესსორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია. ახალციხე, 2014 წლის 12 ივნისი. 

 რომან გოგოლაური - ზედგინიძეთა გვარის ისტორიიდან, სამეცნიერო ჟურნალი ,,გულანი” 

#14, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,ახალციხის 

უნივერსიტეტი”,ახალციხე-2014. 

 რომან გოგოლაური - ,,Âელმწიფე სპარსეთისა” ვინაობის საკითხისათვის, სამცხე-ჯავახეთის 

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფრენცია, ახალციხე-2015. 
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 რომან გოგოლაური - სჯულმდებელ ბაგრატ კურაპალატის ვინაობის საკითხისათვის, 

სამცხე-ჯავახეთის ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფრენცია, მიძღვნილი უნივერსიტეტის 25 წლისთავთან დაკავშირებით, 

ახალციხე-2015. 

 რომან გოგოლაური - ,,Âელმწიფე სპარსეთისა” ვინაობის საკითხისათვის, სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,გულანი” #18, სამცხე-ჯავახეთის ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,  ,,ახალციხის უნივერსიტეტი”, ახალციხე-2015. 

 რომან გოგოლაური - ციხისჯვარელ-ჯაყელთა ვინაობის საკითხისათვის, სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,გულანი” #18, სამცხე-ჯავახეთის ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა  ,,ახალციხის უნივერსიტეტი”, ახალციხე-2015. 

 რომან გოგოლაური - გურკელთა ვინაობის საკითხისათვის, მერვე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,განათლება XXI საუკუნეში”, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო, 13-14 ნოემბერი, 2015. 

 რომან გოგოლაური - „მატიანე ქართლისაჲ“ -ს ტექსტის ერთი ადგილის გაგებისათვის. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი. 9 

ნოემბერი 2016. ახალციხე. 

 რომან გოგოლაური - კალმახელთა ვინაობის საკითხისათვის, დავით აღმაშენებლისადმი 

მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 26 

თებერვალი, 2016 წელი. გორი საქართველო. 
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   რომან გოგოლაური - ბიეთის ქტიტორ ხუაშაქის ვინაობის საკითხისათვის. სსიპ გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ 18-19 

ნოემბერი, 2016. გორი საქართველო. 

  რომან გოგოლაური - ქართლ-კახეთ-ოსმალეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 

ისტორიიდას  ს-ის 70-იან წლებში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თურქეთის საისტორიო საზოგადოება, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოციაცია საერთაშორისო 

სამეცნიერო სემინარი, თურქულ-ქართული ურთიერთობები - ისტორია და 

თანამედროვეობა 21-24 აპრილი. 2016. ახალციხე საქართველო. 

 65. რომან გოგოლაური - დაღესტან-ახალციხის საფაშოს ურთიერთობა  საუკუნის პირველ 

მესამედში. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და 

არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. დავით აღმაშენებლისადმიმიძღვნილი 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 24 თებერვალი, 2017 გორი საქართველო 

 66. რომან გოგოლაური - ლევკოთეას ტაძრის ლოკალიზაციის საკითხისათვის. განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე 

წლისთავისადმი, ახალციხე 2017 წლის 1 ივნისი. 

 67. რომან გოგოლაური - qarTl-kaxeT-osmaleTis ურთიერთობის ისტორიიდან XVIII საუკუნის 

80-იან წლებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები. შავი 

ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ოსმან ტურანის სახელობის კონგრესის და კულტურის 

ცენტრი. ტრაპიზონი. 2017 წლის 23-24 ნოემბერი. 
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პროფესიული ტრენინგები,  სემინარები,  კონფერენციები პროექტები: 

 

 რომან გოგოლაური - ფშავის ლოკალიზაციის საკითხისათვის. კავკასიოლოგთა 

საერთაშორისო კონფერენცია, ახალციხე, 2012 წლის 26-29 ივლისი. 

 რომან გოგოლაური - გურკელთა ვინაობის საკითხისათვის, მერვე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,განათლება XXI საუკუნეში”, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო, 13-14 ნოემბერი, 2015. 

 რომან გოგოლაური - კალმახელთა ვინაობის საკითხისათვის, დავით აღმაშენებლისადმი 

მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 26 თებერვალი, 

2016 წელი. გორი საქართველო. 

 რომან გოგოლაური - ბიეთის ქტიტორ ხუაშაქის ვინაობის საკითხისათვის. სსიპ გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ 18-19 

ნოემბერი, 2016. გორი საქართველო. 

 რომან გოგოლაური - ქართლ-კახეთ-ოსმალეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 

ისტორიიდას  ს-ის 70-იან წლებში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თურქეთის საისტორიო საზოგადოება, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოციაცია საერთაშორისო 

სამეცნიერო სემინარი, თურქულ-ქართული ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა 

21-24 აპრილი. 2016. ახალციხე საქართველო. 

 რომან გოგოლაური - დაღესტან-ახალციხის საფაშოს ურთიერთობა  საუკუნის პირველ 

მესამედში. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. დავით აღმაშენებლისადმიმიძღვნილი მეოთხე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 24 თებერვალი, 2017 გორი საქართველო. 
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 რომან გოგოლაური - qarTl-kaxeT-osmaleTis ურთიერთობის ისტორიიდან XVIII საუკუნის 

80-იან წლებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები. შავი 

ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ოსმან ტურანის სახელობის კონგრესის და კულტურის 

ცენტრი. ტრაპიზონი. 2017 წლის 23-24 ნოემბერი. 

 

 

უცხო ენა: 

 რუსული ენა 

 ინგლისური ენა 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:     

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

 Windows 

 Word 

 Excel  

 PowerPoint  

 

 

 


