
ვახტანგ გოილაძე _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 11 მარტი, 1938 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფი-
ლება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: vakhtanggoiladze@gmail.com      
 
განათლება/ტრენინგი: 1960-1965 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Т 
№522700, 1965 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1979 წ., „ქართლის პოლიტიკური განვითარება VI ს-
დან VII ს-ის 30-იანი წლების დასასრულამდე“ (დიპლომი ИТ №004565); სადოქტორო 
- 1998 წ., „ქართლის სამეფო III ს. 50-იანი წლებიდან VI ს. 30-იანი წლების 
დასასრულამდე (ურთიერთობა სასანიანთა ირანთან და რომ-ბიზანტიასთან)“ 
(დიპლომის  №000762). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1976-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის: მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, წამყვანი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
1995 – 2008  წწ. - დ. გურამიშვილის უმაღლესი პედაგოგიური კოლეჯის ლექტორი.  
 
ენების ცოდნა: რუსული, იტალიური და გერმანული (ბაზისური)  
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. გერცენი და იტალიის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ბელადები 

(თსუ ახალი ისტორიის კათედრის IV სამეცნიერო სესია), (თეზისები), თბ., 1965. 
2. ულუმბოს მთის განმარტებისათვის, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 

1975, #1, გვ. 29-30. 
3. არის თუ არა თეოფანე ჟამთააღმწერელთან მოხსენიებული ვარსამუსე ქართლის 

ერისმთავარი? „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1976, #1, გვ. 133-140. 
4. ძმარი ძველ სამხედრო ტექნიკაში, „მეცნიერება და ტექნიკა“, 1977, #7, გვ. 61. 



5. ჯუანშერის თხზულებაში მოხსენიებული „თურქთა მეფე საბა“ და „ჯიბღა 
ერისთავი“, „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1977, #2, გვ. 90-102. 

6. VI საუკუნეში ქართლის ადგილობრივი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 
დათარიღებისათვის, „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1979, #1, გვ. 107-123. 

7. ახ. წ. II ს-ში აღმოსავლეთ ევროპაში ჰუნების მოხსენიების საკითხისათვის, თსუ 
შრომები, 1979, ტ. 205 (ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია), გვ. 164-
173. 

8. Политическое развитие Картли начала VI в. до конца 30 гг. VII в., Тб., 1979 
(საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი). 

9. შორაპნის ეტიმოლოგია, „ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია 
სკოლაში“, 1980, #4, გვ. 38-41. 

10. რეცენზია წიგნზე: „А. В. Гадло, Этническая история Северного Кавказа“, Л., 1979, 
„მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1981, #4, გვ. 180-188. 

11. ამიერკავკასიაში სასანიანთა მმართველობის ასახვა ქართულ საისტორიო 
ტრადიციაში, „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1982, #4, გვ. 105-122. 

12. რეცენზია, ნაშრომი ვახტანგ გორგასლის ეპოქაზე, „ცისკარი“, 1983, #8, გვ. 146-150. 
13. ვახტანგ გორგასალი და მისი ისტორიკოსი, „მნათობი“, 1983, #11, გვ. 152-157. 
14. ვიკინგები საქართველოში, „მნათობი“, 1984, #4, გვ. 165-170. 
15. რომელი ქვეყანაა „ვახტანგ გორგასლის ცხოვრების“ აბაშეთი? „მნათობი“, 1984, #7, 

გვ. 157-161. 
16. ქართული სახელმწიფოებრიობის სათავეებთან, „მნათობი“, 1984, #11, გვ. 153-161. 
17. ვახტანგ გორგასლის ოჯახური ქრონოლოგია, „მნათობი“, 1985, #4, გვ. 161-166. 
18. ჟამთააღმწერელთან მოხსენიებული „ბნელეთი“, „ისტორია და გეოგრაფია 

სკოლაში“, 1985, #3, გვ. 39-44. 
19. ქალაქი ანტიოქია ვახტანგ გორგასლის „ცხოვრებაში“, ჟურნალი „დროშა“, 1986, #1, 

გვ. 13-14. 
20. წმინდა ნინოს ქართლში შემოსვლისა და ქართლის მოქცევის დათარიღებისათვის, 

„მნათობი“, 1986, #2, გვ. 149-162. 
21. საქართველოს, სომხეთისა და ალბანეთის ისტორიის საკითხები „ძველი 

მსოფლიოს ისტორიის“ III ტომში. საქაქრთველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის 
საკითხები, ტ. V, თბ., 1986, გვ. 16-25. 

22. ბრანჯთა ამბავი წმინდა ნინოს „ცხოვრებაში“, „მნათობი“, 1986, #9, გვ. 144-151. 
23. მიქაელი იყო „მღვდელი ჭეშმარიტი“, მაგრამ არ იყო... „მნათობი“, 1987, #4, გვ. 171-

176. 
24. ფარნავაზიანთა სახლის ქრისტიან მეფეთა ქრონოლოგია, „მნათობი“, 1988, #3, გვ. 

150-159. 
25. ფირან გუშნასპის მარტვილობის ცნობათა მნიშვნელობა V-VI საუკუნეების 

საქართველოს ისტორიისათვის, „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 1988, #2, გვ. 89-102. 
26. ეგრისის ისტორიის ერთი ფურცელი, „მნათობი“, 1988, #10, გვ. 141-146. 
27. თეზისები, ქართლში არსებული ორმეფობის ასახვა ჯუანშერის თხზულებაში, 

ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია 
„ძველი ქართლის ცხოვრება“, 1989, გვ. 11-13. 

28. არის თუ არა ლეონტი მროველი „ქართველი ჰეროდოტე“? ჟურნალი „კრიტიკა“, 
1989, #4, გვ. 125-129. 

29. რატომ უფრთხილდებიან მარილის დაპნევას? ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში, 
1989, #4, გვ. 63-67. 



30. ერთი დაწყევლილი ჯვრისწერის ამბავი, ჟურნალი „განთიადი“, 1990, #6, გვ. 145-
151. 

31. ვახტანგ გორგასალი და პეტრე იბერი, „მნათობი“, 1990, #7, გვ. 162-167. 
32. როდის მოღვაწეობდა ჯუანშერ ჯუანშერიანი? „მნათობი“, 1990, #10, გვ. 159-164. 
33. IV ს. 60-იანი წლების ქართლის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიიდან, 

საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები, VI, 1990, გვ. 21-36. 
34. ფარნავაზიანთა სახლის ქრისტიან მეფეთა ქრონოლოგია, თბ., 1990 (მონოგრაფია 

168 გვერდი). 
35. უცნობი ქართველი განდეგილი იერუსალიმში, ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში, 

1991, #2, გვ. 81-88. 
36. ქართული ეკლესიის სათავეებიდან, თბ., 1991 (მონოგრაფია 205 გვერდი). 
37. ეპისკოპოს ანანია ჯაფარიძის „საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია“, 

„ჯვარი ვაზისა“, 1991, #3, გვ. 64-71. 
38. ვახტანგ გორგასალი და მისი ისტორიკოსი, თბ., 1991 (მონოგრაფია 217 გვერდი). 
39. ქართლის ერისთავთა-მთავარი სტეფანოზ I, „მნათობი“, 1992, #2, გვ. 140-147. 
40. საიდან და როდის მოვიდნენ სირიელი მამები საქართველოში, „მნათობი“, 1992, 

#5-6, გვ. 192-200. 
41. როდის დაწესდა მირონის კურთხევა საქართველოში, „მნათობი“, 1992, #11-12. 
42. ეპისკოპოს ანანია ჯაფარიძის „საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია“, 

თბ., 1995. 
43. შესავალი წერილი წიგნში მთავარეპისკოპოს ანანია ჯაფარიძის „საქართველოს 

სამოციქულო ეკლესიის ისტორია“, ტ. I, თბ., 1996. 
44. ბოლნისის სიონის აშენების საკითხი ძველი ქართული წყაროების მიხედვით. 

ადრინდელი ქრისტიანობა და საქართველო, მოხსენების მოკლე შინაარსი, თბ., 
1996, გვ. 5-6. 

45. საქართველოს აღმოსავლეთი საზღვარი „კარადმდე ბარდავის ქალაქისა“, 
„მნათობი“, 1996, #9-10, გვ. 162-170. 

46. რატომ არ მონაწილეობდა იმპერატორი ჰერაკლე 628 წელს თბილისის აღებაში? 
„მნათობი“, 1997, #5, გვ. 148-157. 

47. აბრეშუმის დიდი სავაჭრო გზა და საქართველო, თბ., 1997 (მონოგრაფია 132 
გვერდი). 

48. IV ს. ქართლის მეფეთა რიგი და „მეფეთა ცხოვრების“ „მოქცევაი ქართლისაისთან“ 
მიმართების საკითხი, „მნათობი“, 1998, #5-6, გვ. 117-126. 

49. ქართლის სამეფო III ს. 50-იანი წლებიდან VI ს. 30-იანი წლების დასასრულამდე 
(ურთიერთობა სასანიანთა ირანთან და რომ-ბიზანტიასთან), თბ., 1998 
(სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი). 

50. Картлииское царство с начала 50-х гг. III в. до конца 30 гг. VI в. (Взаимоотношения с 
Сасанидским Ираном, Римом и Византией), Тб., 1998. 

51. პეტრე იბერის ბიოგრაფიის ერთი დეტალის გაგებისათვის, კრებული 
„საქართველო ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში“, თბ., 1999, გვ. 31-46. 

52. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პირველი სრული გამოკვლევა, თბ., 2000, 
თანაავტ. გ. ალასანია. 

53. ქართველთა კოლონია IV-VI სს. ქ. ედესაში (მოხსენებათა თეზისები), სამეცნიერო 
სესია, მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, 
თბ., 2000, გვ. 7-10. 



54. ადრექრისტიანული ქართული კულტურის ფესვები, კრებული „ქრისტიანობა 
საქართველოში“, თბ., 2000, გვ. 17-27. 

55. IV-V სს. ქართული ქრისტიანული კულტურა და მისი ფესვები, „მნათობი“, #5-6, 
2000, გვ. 106-113. 

56. ასურელ მამათა სამშობლო და ადრექრისტიანული ქართული კულტურა. 
ქრისტიანული არქეოლოგიის V კონფერენცია, თბ., 2001, გვ. 31-40. 
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