
5505.02 – Arxeologiya 
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura pilləsinə qəbul imtahanının sualları 

 
1. İ.İ.Meşşaninov və onun Azərbaycan arxeologiyasında yeri 
2. Karnir-Blur qazıntıları və onların nəticələri 
3. Yaloylutəpə mədəniyyəti və onun səciyyəsi 
4. Çox abidəsi və onun öyrənilmə tarixi 
5. Xocalı nekropolu 
6. Talış-Muğan mədəniyyəti və onun xüsusiyyətləri 
7. Mezolit dövrünün mikrolit  alətləri 
8. Rus-sovet arxeoloqu B.A.Kuftin və Kür-Araz mədəniyyəti 
9. Müasir Ermənistan və Gürcüstan ərazilərində erkən əkinçilik abidələri 
10. Mingəçevirdə küp qəbirlər 
11. Mil arxeoloji ekspedisiyası və onun tədqiqat obyektləri 
12. Arxeologiyada dövri təsnifat 
13. Arxeologiyada mədəni təbəqə anlayışı 
14. Azərbaycanda ilk arxeoloji komitələr 
15. Dəmir dövrü və onun  səciyyəsi 
16. “Arxeoloji mədəniyyət” anlayışı 
17. Azərbaycanda ilk arxeoloji axtarışlar və onların nəticələri 
18. Anau qazıntıları və onların nəticələri 
19. Davud bəy Şərifov və onun  Azərbaycan arxeologiyasının təşəkkülündə rolu 
20. Qızıl-Vəng arxeoloji kompleksi və onun öyrənilmə tarixi 
21. Paleolit dövrü və onun səciyyəsi 
22. A.A.Bakıxanov və Azərbaycan arxeologiyasında onun  yeri 
23. Novqorod qazıntıları 
24. Kür-Araz mədəniyyəti və onun yayılma ərazisi 
25. Mohenco-Daro qazıntıları 
26. Azərbaycanda erkən əkinçilik mədəniyyətləri 
27. Tunc dövrü və onun səciyyəsi 
28. İ.M.Cəfərzadə və onun  Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında rolu 
29. Skif abidələri və onların öyrənilmə tarixi 
30. Dəfn abidələri və onların növləri  
31. Arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin qarşılıqlı əlaqəsi 
32. Meqalit abidələr və onların növləri 
33.  V Arxeoloji qurultay, onun tarixi əhəmiyyəti 
34. Azərbaycanda qədim daş dövrü problemi  
35.  Koban mədəniyyəti və onun xüsusiyyətləri 
36. Azərbaycanda mezolit dövrü  abidələri 
37. Tutanxamon sərdabəsi və onun  öyrənilmə tarixi 
38. Arxeologiya və Antropologiya elmlərinin  qarşılıqlı vəhdəti 
39. Neolit dövrü və onun səciyyəsi 
40. Ceytun mədəniyyəti 
41. Arxeologiya elmi onun əsas vəzifəsi və istiqamətləri 
42. Daş dövrü və onun tarixi mərhələləri 
43. Mingəçevir qazıntıları  
44. Svayn tikintiləri 
45. Troya qazıntıları və onların nəticələri 
46. Arxeoloji abidələır və onların növləri 
47. Qobustan təsvirləri 
48. Mezolit dövrü və  onun əsas xüsusiyyətləri 
49. Arxeologiyanın tarixi kökləri 



 

50. Ur qazıntıları 
51. Neolit inqilabı və onun mahiyyəti 
52. Çoxtəbəqəli Kültəpə abidəsi və onun səciyyəsi 
53. Arxeologiya və geologiya elmlərinin vəhdəti 
54. Ə.K.Ələkbərov və onun Azərbaycan arxeologiyasınin təşəkkülündə rolu 
55. Pompey qazıntıları 
56. Azərbaycanda Daş dövrünün öyrənilmə tarixi 
57. Kurqan abidələri və onların yayılma arealı 
58. Dəclə-Fərat vadisinin erkən  əkinçilik mədəniyyətləri 
59. S.M.Qazıyev və qəbələ qazıntıları 
60. Boğazköy qazıntıları və onların elmi əhəmiyyəti 
61. Azərbaycanda paleometal dövrünün arxeoloji mədəniyyətləri 
62. “Çoxtəbəqəli” abidə anlayışı 
63. Trialeti kurqanları və onların öyrənilmə tarixi 
64. Maykop mədəniyyəti və Şərq 
65. Cənubi Azərbaycanda  Göytəpə  abidəsi 
66. Artur Evans və Krit-miken mədəniyyəti 
67. Tripolye mədəniyyəti və  onun yayılma arealı 
68. B.B.Piotrovski və onun Qafqaz arxeologiyasında yeri 
69. Şomutəpə mədəniyyəti və onun xüsusiyyətləri 
70. Mesopotamiyanın arxeoloji tədqiqi 
71. Urmiya hövzəsinin erkən əkinçilik kompleksləri 
72. L.Vulli və onun Şərq arxeologiyasında yeri 
73. Şahtaxtı kompleksi və onun öyrənilmə tarixi 
74. Azərbaycanda neft və qaz kəmərlərinin çəkilişi ilə bağlı qazıntılar və onların nəticələri 
75. ABŞ-ın arxeoloji mərkəzləri 
76. H.Şliman və onun Egey dənizi hövzəsində qazıntıları 
77. Qobustanda Latın yazısı və onun elmi əhəmiyyəti 
78. Çoxtəbəqəli Qaraköpəktəpə abidəsi və onun öyrənilmə tarixi 
79. Gəmiqaya rəsmləri və onların öyrənilmə tarixi və dövri təsnifatı  
80. Mingəçevir qazıntılarında Qafqaz Albaniyasına aid maddi mədəniyyət kompleksləri 
81. Antropoloji tapıntılar və onların elmi əhəmiyyəti 
82. Pazırık kurqanları 
83. Azıxantrop və onun elmi dəyəri 
84. R.Dayson proqramı və  onun mahiyyəti 
85. Qalştat və Laten mədəniyyətləri 
86. Oğlanqala abidəsi və Azərbaycanda ilkin şəhər mədəniyyəti 
87. Olviya qazıntıları 
88. Şabran şəhərinin arxeoloji tədqiqi 
89. Jak de  Morqanın Talış  bölgəsində qazıntıları 
90. Babadərviş abidəsi və onun öyrənilmə tarixi 
91.  Abşeronun qayaüstü rəsmiləri 
92. L.Morqanın dövri təsnifatı və onun mahiyyəti 
93. E.Resler və onun qazıntıları 
94. Arxeologiyada nisbi və mütləq xronologiya 
95. Dolmenlər, onların yayılma arealı və öyrənilmə tarixi 
96. Kəlbəcərin qayaüstü rəsmiləri 
97. Şimali Qara dəniz bölgələrində yunan şəhərləri və onların öyrənilmə tarixi 
98. Azərbaycanda  katakomba qəbir abidələri və onların öyrənilmə tarixi 
99. Mingəçevir qazıntılarının dövri çərçivəsi 
100. Üzərliktəpə abidəsi və orta tunc dövrü mədəniyyəti 

 


