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A. Əsas: 

1. Mühazirə mətnləri  

2. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild, Bakı, 2007  

3. Археология. В начале. К. ДеКорс, Б. Фаган. Москва, 2007 

4. Azərbaycan arxeologiyası, I cild (Daş dövrü), Bakı, 2008 

5. Azərbaycan arxeologiyası, VI cild (Orta əsrlər dövrü), Bakı, 2008 

6. Археология. А.Мартынов. Москва, 2008, 2012 

7. Archaeology: The Whole Story. P. Bahn, B. Fagan, London, 2017 

8. Arxeoloji lüğət. T.M. Dostiyev. Bakı, 2018 

9. Azərbaycan arxeologiyasının əsasları. Q.C.Cəbiyev. Bakı, 2018 

10. Azərbaycan arxeologiyası jurnalı, Cild 22, № 1, 2019. 53-68 səh. 

 

B. Əlavə: 

1. Гобустан наскальные изображения. И.М.Джафарзаде. Б.1973,s.334-339 

2. Qədim Azərbaycan: nə bilirik. Y. Səfərov. Bakı, 1989, səh.27-69 

3. Археологический словарь. Д. Трамп, У. Брей. Москва, 1990 

4. Arkeolojik kazi sistemi el kitabi - Veli Sevin. Istanbul, 1995 

5. A dictionary of archaeology. Ian Shaw and Robert Jameson. Oxford, 1999 

6. Azərbaycan arxeologiyası. V.Baxşəliyev. I cild, Bakı, 2006 

7. Arxeoloqun çöl gündəliyindən. Q.S. İsmayılzadə. Bakı, 2009 

8. Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi. A.Mustafayev. Bakı, 2009,s.24-51 

9. Древний палеолит Азербайджана. М. Гусейнов. Баку, 2010 

10. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri (IX-XIII ə.ə.). T.M. Dostiyev. B.2016 

*Mövzu üzrə əlavə ədəbiyyat dərs zamanı tövsiyyə olunacaq. 
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Qrup müzakirəsi Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

• Mühazirələr, 

• Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ), 

• Əyani (arxeoloji foto, rəsm, plan, xəritələr və 

atlaslardan), interaktiv innovativ (kompüter 

təqdimatları, video və vizual 

rekonstruksiyalardan) və digər tədris 

vəsaitlərdən istifadə, 

• Bəzi mövzularla bağlı dərslərə dövr və mövzu 

ilə əlaqədar ixtisaslı mütəxəssislərin dəvət 

edilməsi, 

• Muzeylərə, tarixi qoruq və qazıntı yerlərinə 

tədrisin əyaniliyi ilə bağlı ekskursiya və 

səfərlərin (Dərs vaxtından əlavə müəyyən 

olunmuş günlərdə Qobustan Milli Tarixi-bədii 

qoruğuna və Ağsu orta əsr şəhər yeri qazın-

tısına ekskursiya daxil olmaqla) təşkili, 

• Arxeologiya ilə bağlı seçmə mövzular üzrə 

tanınmış mütəxəssislər dəvət olunaraq dərsdən 

kənar məşğələlər, 

• Nəzəri və tətbiqi arxeologiya ilə bağlı təcrü-

bələr. 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 

Aralıq imtahanı 

(imtahanın keçirilməsi 

forması -yazılı, test və 

açıq suallar) 

Noyabr 

(Sentyabr və oktyabr aylarında 

keçirilən dərslər əsasında imtahan 

verilir, 1-9 mövzular)  

 

 

30 bal 

Praktiki məsələ AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutunun Muzey Sərgi Zalına və 

MATM Ekspozisiyasına ekskursiya 

əsasında esse 

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! 

Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıq-

ların qısa təsviri, təqdim olunma 

şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə 

üsulu dəqiq göstərilir. Eləcə də, bu 

tapşırıq müəllim tərəfindən başqa 

praktiki tapşırıqla əvəzlənə və ya 

dəyişdirilə bilər. 

 

4 bal 

(2+2) 

Aktivlik Tam aktivlik balı dərslərdə, 

diskussiyalarda, prezentasiyalarda və 

elmi seminarlarda fəal iştirak edən 

tələbələrə verilir. 

 

12 bal 

 

Yoxlama 

Kurs boyu iki yoxlama yazı 

keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birinci 

yazı aralıq imtahanı öncəsi, ikincisi 

yekun imtahan qabağı. Hər yoxlama 

işi 5 bal ilə qiymətləndirilir. 

 

10 bal 

(5+5) 

Prezentasiya/Qrup Azərbaycan və Dünya  



müzakirə/Fərdi iş arxeologiyasından seçmə mövzular 

üzrə fərdi işlər. Təqdimat şəklində 

təhvil veriləcək və aralıq 

imtahanından sonrakı dərs günündə 

təqdim olunmalıdır.** 

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! 

Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıq-

ların qısa təsviri, təqdim olunma 

şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə 

üsulu dəqiq göstərilir. 

4 bal 

Final imtahanı 

(imtahanın keçirilməsi 

forması -yazılı, test və 

açıq suallar) 

Yanvar 

(Noyabr və dekabr aylarında keçirilən 

mövzular əsasında final imtahan 

verilir, 9-30 mövzular) 

 

40 bal 

Yekun 

 

 
100 bal 

Kursun təsviri və 

məqsədləri  

 “Arxeologiyaya giriş” fənni Azərbaycan Respublikasının ali tarix təhsili 

sistemində tədris olunan zəruri fənnlərdəndir. Fənnin tədrisini zəruri edən əsas 

amillər – insanlıq tarixinin və onun maddi-mədəni irsinin öyrənilməsinə yeni 

fənnlərarası baxışın tətbiqi və elmi texniki tərəqqi dövrünün tələblərinə uyğun yeni 

üsul və metodların arxeologiya elminə sirayət etməsilə bəşəriyyətin tarixi 

inkişafının qanunauyğunluqlarını tətbiqi üçün müasir elmi tədqiqatın üstün 

cəhətlərinin öyrədilməsi, müasir cəmiyyətin və sivilizasiyanın yaranmasının, 

inkişafının səbəblərinin araşdırılmasında təbii və ictimai amillərin qarşılıqlı 

rolunun üzə çıxarılmasıdır.  

“Arxeologiyaya giriş” kursunun başlıca məqsədi - tələbələrdə insan və onun 

ümumi maddi-mədəni irsi haqqında, onun yaranması, mərhələləri və genişlənməsi 

haqqında elmi-nəzəri biliklərin formalaşdırmaqdır. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

• Bəşəriyyətin və onun maddi-mədəniyyətinin özünəməxsusluğu araşdırıla-

caqdır, 

• İnsan sivilizasiyanın mənşəyi elmi əsasda öyrəniləcəkdir, 

• İnsan cəmiyyətinin və mədəniyyətinin yaranması, tarixi inkişaf 

xüsusiyyətləri öyrəniləcək, 

• İnsanlığın yaranışından müasir dövrə kimi mövcud tarixinin ən önəmli 

hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və 

davranış) 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə dərsin ilk 10 dəqiqəsinə 

gecikdiyi halda qaib yazılır. Amma tələbəyə dərsdə iştirak etmək icazəsi verilir. 

Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak 

edə bilmirsə, o zaman bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. 

Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə 

imtahana buraxılmır. 

 

Yoxlama işi 

Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. Əgər tələbə 

üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş və bu haqda dekanlığa 

məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə yoxlama işini növbəti həftə yaza bilər. 



 

İmtahanlar 

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 

 

Fənni bitirmək qaydası 

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət 

faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya 

növbəti il təkrarən götürə bilər. 

 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin pozulması, 

imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, 

mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktofon, mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə 

edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan 

zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə 

imtahandan kənarlaşdırılır. 

 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və 

icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan 

istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, 

şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır. 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 

saatlar 

Fənnin mövzuları Dərslik/ 

Tapşırıqlar  

1.  16.09.2019 

18.09.2019 

Fənnlə və sillabusla ümumi tanışlıq. 

Mövzu 1. Arxeologiyanın tərifi, predmeti, tədqiqat 

obyekti və vəzifələri. 

Mövzu 2. Arxeologiya elminin quruluşu. 

 

A1,3,6,7,8;B 

3,4,5,8. 

A1,3,6,7; B 3,5. 

2.  23.09.2019 

25.09.2019 

Mövzu 3. Arxeologiyanın inkişaf tarixi. 

Mövzu 4. Məşğələ: “Azərbaycan arxeologiyasının 

təşəkkülü və inkişafı. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqi 

və milli arxeoloqların formalaşması. Azərbaycan 

arxeologiyasının inkişaf tarixinin dövrləşməsi” 

A 1,7,9; B 7,9 

A 4,5,9 s.15-27 

və s.385,10; B 

2,7,9. 

3.  30.09.2019 

02.10.2019 

Mövzu 5. Arxeologiyanın bir elm kimi formalaşması 

və təşkilatlanması. 

Mövzu 6. Məşğələ “Azərbaycanın arxeoloji abidələri. 

Qafqazın və tarixi Azərbaycanın arxeoloji 

mədəniyyətləri.” 

A 1,3,6,7,8,10; B 

3,5,7. 

A 2,4,5,8,9; B 

1,2,6,7,8,9. 

4.  07.10.2019 

09.10.2019 

Mövzu 7. Arxeologiyanın tədqiqat metodları və 

üsulları. Arxeoloji dövrləşmə və xronoloji amillər. 

Mövzu 8. Məşğələ: “Qafqazın və Azərbaycanın 

arxeoloji dövrləşməsi problemi və arxeoloji 

mədəniyyətlərinin dövrünün müəyyən edilməsi” 

A 3,6,7,8; B 

3,4,5. 

A 2,4,5,6,8,9; B 

6,9,10 



5.  14.10.2019 

16.10.2019 

Mövzu 9. Arxeologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi və 

insanlıq keçmişini öyrənən elm sahələri içərisində 

arxeologiyanın yeri. Arxeologiyanın köməkçi elm və 

fənləri. 

Mövzu 10. Məşğələ: “Azərbaycanda arxeoloji 

tədqiqatlar və müasir tendensiyalar” 

A 1,3,6,7,8; 

B3,4,5. 

 

 

A 1,4,5,8,9; 

B6,10  

6.  21.10.2019 

23.10.2019 

Mövzu 11. Arxeologiya muzeyi və maddi-mədəni irsin 

qorunması məsələsi. (AMEA Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutunun Muzey Sərgi Zalına) 

Mövzu 12. (YOXLAMA) 

Muzey 

ekskursiyası 

(əyani dərs)  

A 1,3,8; B 7 

7.  28.10.2019 

30.10.2019 

Mövzu 13. Arxeologiya və Mədəni İrs məsələsi. 

Maddi-mədəni irsin qorunması və mühafizəsi 

problemi. Arxeologiya və arxeoloji irs siyasi, ideoloji 

və iqtisadi alət kimi. 

Mövzu 14. Məşğələ: “Tarix və Arxeologiya” 

A 1,3,7,8;  

B 1,2,3,5,7.  

 

A 1,2, 3, 7, 8; B 

2,8 

8.  04.11.2019 

06.11.2019 

Mövzu 15. ARALIQ İMTAHANI (1-9-cu mövzular). 

Mövzu 16. Daş dövrü arxeologiyası və İnsanın 

yaranması problemi arxeologiyada. Daş dövrünün 

ümumi səciyyəsi və dövrləşməsi 

 

A 2,3,4,6,7,8,9 

B 1,2,3,5,6,9 

9.  11.11.2019 

13.11.2019 

Mövzu 17. Davamı 

Mövzu 18. Məşğələ: “İbtidai incəsənət və ibtidai 

insanların mənəvi aləminin maddi qalıqlarının 

öyrənilməsi məsələsi” 

A\B 16-cı 

mövzunun 

ədəbiyyatı 

A 2,4,6,7,8,9;  

B 1,3,5,9 

10.  18.11.2019 

20.11.2019 

Mövzu 19. Tunc dövrü arxeologiyası və Paleometal 

dövrünün tədqiqi problemi 

Mövzu 20. Məşğələ: “Qədim Şərqin arxeoloji tədqiqi 

tarixi və onun tarix elmi üçün əhəmiyyəti” 

A 2,6,7,8,9;  

B 6,7. 

A 2,3,6,7,8;  

B 2,3,5. 

11.  25.11.2019 

27.11.2019 

Mövzu 21. Erkən dəmir dövrü arxeologiyası və 

dövlətlərin yaranmasına qədərki arxeologiya 

Mövzu 22. Məşğələ: “Türk xalqlarının 

arxeologiyasının öyrənilməsi. Türk dünyasının maddi-

mədəni irsi və arxeoloji izləri”  

A 1,2,6,7,8,9;  

B 3,5,6. 

A 6,7,8;  

B 10. 

12.  02.12.2019 

04.12.2019 

Mövzu 23. Antik Arxeologiya (e.ə. V – er. V əsrləri) 

Mövzu 24. Məşğələ: “QədimYunanıstanın və Qədim 

Romanın mədəni təsiri arxeologiyada” 

A 1,2,3,6,7,8,9;  

B 2,3,5. 

A\B 23-cü 

mövzu-nun 

ədəbiyyatı 

13.  09.12.2019 

11.12.2019 

Mövzu 25. Orta Əsr və İslam Arxeologiyası (er. VI – 

XVI əsrləri). Azərbaycanın və müsəlman Şərqinin 

şəhər mədəniyyəti və şəhərsalma ənənəsinin tədqiqi 

problemi.  

Mövzu 26. Məşğələ: “Avropa və Asiya xalqlarının 

arxeoloji tədqiqi. Avrasiyanın və Amerikanın maddi-

mədəni irsi” 

Muzey 

ekskursiyası 

(əyani dərs) 

A 5,6,7,8,9 

B 10. 

A 1,3,6,7,8;  

B 3,5. 

14.  16.12.2019 

18.12.2019 

Mövzu 27. İndustrial Arxeologiya və ya Yeni dövr 

arxeologiyasının tədqiqi (er. XVII-XX əsrləri). “Böyük 

Coğrafi Kəşflər” və “Sənaye çevrilişi” dövrünün 

öyrənilməsi və onun ədəmiyyəti məsələsi. 

A 1,3,7,8;  

B 5. 



Mövzu 28. (YOXLAMA) 

15. 23.12.2019 

25.12.2019 

Mövzu 29. Təqdimat 

Mövzu 30. Məsləhət  

FİNAL İMTAHANI (9-30-cu mövzular) 

 

 

Arxeologiyaya giriş fənindən təqdimat mövzuları, tədris məqaləsi, esse və akademik 

hesabatların tərtibi qaydaları. 
A. Təqdimat. 

1) Azərbaycan və Dünya arxeologiyasından seçmə mövzular (mövzular sillabliusun 

sonunda ayrıca siyahı şəklində verilmişdir) üzrə fərdi işlər. Təqdimat şəklində təhvil 

veriləcək və aralıq imtahanından sonrakı dərs günündə təqdim olunmalıdır. 

Təqdimatların elektron şəkildə yollanması noyabr ayınınn son gününə kimi, əyani olaraq 

nümayişi son dərs günündən bir gün əvvəlki günə kimidir. 

2) Təqdimatların ilk slaydına mövzunun adı verilməli və tələbənin adı, soyadı, ixtisası 

yazılmalıdır. Təqdimatın genişlənməsindən əvvəl - _____*.ppt, tələbənin ingilis şrifti ilə 

adı və təvəllüdü yazılmalıdır. Təqtimatdakı yazılar 12 şrift, TNR və 1 interval ilə tərtib 

olunmalıdır. Mütləq elektron nüsxə və illustrativ materiallar slayd şəklində müvafiq 

proqram təminatında yığılmalıdır. Minimum 8 şəkil və 5 slayd ola bilər. Təqdimatın 

mətni çap edilərək təqdim olunmalı, slayd isə müəllimin elektron poçt ünvanına 

göndərilməlidir. Təqdimat 4 bal ilə qiymətləndirilir. Təqdimata yüksək səviyyədə hazır 

olan tələbələr tam balı ala bilir. 

 

B. Arxeologiyaya giriş fənnindən məşğələ mövzuları və hazırlıq üzrə məsləhətlər. 

1. “Azərbaycan arxeologiyasının təşəkkülü və inkişafı. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqi və milli 

arxeoloqların formalaşması. Azərbaycan arxeologiyasının inkişaf tarixinin dövrləşməsi” 

2.  “Azərbaycanın arxeoloji abidələri. Qafqazın və tarixi Azərbaycanın arxeoloji mədəniyyətləri.” 

3.  “Qafqazın və Azərbaycanın arxeoloji dövrləşməsi problemi və arxeoloji mədəniyyətlərinin 

dövrünün müəyyən edilməsi” 

4.  “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar və müasir tendensiyalar” 

5.  “Tarix və Arxeologiya” 

6.  “İbtidai incəsənət və ibtidai insanların mənəvi aləminin maddi qalıqlarının öyrənilməsi məsələsi” 

7.  “Qədim Şərqin arxeoloji tədqiqi tarixi və onun tarix elmi üçün əhəmiyyəti” 

8.  “Türk xalqlarının arxeologiyasının öyrənilməsi. Türk dünyasının maddi-mədəni irsi və arxeoloji 

izləri”  

9.  “QədimYunanıstanın və Qədim Romanın mədəni təsiri arxeologiyada” 

10.  “Avropa və Asiya xalqlarının arxeoloji tədqiqi. Avrasiyanın və Amerikanın maddi-mədəni irsi” 

 

Bu mövzulara kurs boyu şifahi cavab verilməli və tövsiyyə olunmuş xarici dildə olan 

ədəbiyyatlardan istifadə olunmalıdır. Tələbə məşğələ zamanı mövzunu izah etməli, sual-cavabda 

iştirak etməli və faydalandığı mənbələri əsaslandırmalıdır. Dərs zamanı müxtəlif ədəbiyyatlardan 

istifadə etməsini təsdiqləyən qeydlər, mənbənin sürəti və ya kitabxanadakı inventarlaşma 

məlumatları olan seminar dəftəri olmalıdır. Məşğələ zamanı fəal olan tələbələr aktivlik balı ilə 

qiymətləndirirlər. Aktivlik 12 baldır və hər dərs hazır olan tələbə sonda ən yüksək balı ala bilir. 

Məşğələlər adi dərs kimi, disput və dikusiya şəklində, açıq dərs kimi və dairəvi masa şəklində dəvət 

olunmuş qonaqlarla birlikdə keçirilə bilər. Bu zaman hər bir tələbə ictimai davranış etikasına görə də 

qiymətləndiriləcəkdir. 

 

C. Praktiki məsələ 



Arxeologiyaya giriş fənnindən müstəqil praktiki iş 4 bal ilə qiymətləndirilir. AMEA 

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Muzey Sərgi Zalına və MATM Ekspozisiyasına ekskursiya 

əsasında esse yazılması nəzərdə tutulub. Esse yazılması zamanı ciddi və mötəbər ədəbiyyatlardan 

istifadə edərək, muzeylərdə verilən məlumatlar əsas götürülməli, ən azı 3 səhifəlik esse 12 şrift, 

TNR və 1 interval ilə tərtib olunmuş, ən azı 5 müxtəlif mənbədən istifadə edilərək yazılan işlərə ən 

yüksək bal verilir. Hər bir esse tələbənin öz şəxsi fikirləri və müşahidələri ilə köçürülmə olmadan 

yazılmalıdır. İstifadə olunan mənbələr içərisində elektron resurs və sayt ancaq 2 ədəd ola bilər. 

Qəzet və qeyri-elmi jurnallardan olan istinadlar qəbul edilmir. İstifadə olunan bütün məlumatlar 

istinad əsasında praktiki işə daxil edilməlidir. Plagiat halları qadağandır və əgər aşkarlansa, essenin 

nəticəsi ləğv olunacaqdır. Bu tapşırıq müəllim tərəfindən başqa praktiki tapşırıqla əvəzlənə və ya 

dəyişdirilə bilər. Lakin belə olduqda eyni tərtib qaydaları və istinad tələbləri qalacaqdır. Müəllim 

praktik məsələ yerinə tələbəyə, universitetin iştirak etdiyi aktiv layihədə praktik fəaliyyət, tədris 

məqaləsi, elmi tərcümə işi, muzey ekskursiyası keçirtmək və ya arxeoloji sahəyə yaxın hər hansı 

digər tapşırıq vermə səlahiyyətinə malikdir. Praktik məsələ tələbənin öz əsaslandırılmış istəyi 

əsasında, onun ekskurs dərsdə iştirak etməməsi halında və ya praktik məsələ ilə bağlı tapşırığı yerinə 

yetirə bilməməsilə bağlı dəyişdirilir. 

 

**- Təqdimat video slayd şəklində Azərbaycanın müxtəlif abədələri haqqında maraqlı elmi məlumat 

və turistik izah kimi verilməlidir. Video təqdimatı ya fərdi, ya da komanda şəklində hazırlamaq 

mümkündür. Hazaırlıq zamanı istifadə olunmuş elmi mənbələr və ədəbiyyatlar slaydın sonunda 

hazırlayanların ad və soyadları ilə birlikdə verilməlidir. 

 

 Tədqimat mövzuları 

1. Arxeoloji abidələr və onların təsnifatı 

2. Arxeologiyada mədəni təbəqə, onun öyrənilməsi və stratiqrafik metod 

3. Dünya və Azərbaycanın keçmişinin arxeoloji dövrləşməsi 

4. Qafqazın erkən paleoliti (Abidələr və tapıntılar) 

5. Qarabağın daş dövrü mağaraları 

6. Azıx mağarasının aşkarlanması tarixi və öyrənilməsi 

7. Dmanisi paleolit düşərgəsinin kəşfi tarixi və tədqiqi 

8. Arxeologiyanın elm kimi formalaşması 

9. Olduvay (Olduvan) arxeoloji mədəniyyəti 

10. Quruçay arxeoloji mədəniyyəti 

11. Orta paleolit dövrünün arxeoloji abidələri 

12. Qafqazda mustye mədəniyyəti abidələri 

13. Paleolit incəsənəti 

14. Qayaüstü incəsənət və Qobustan petroqlifləri 

15. Azərbaycan ərazisində qayaüstü ibtidai incəsənət abidələri 

16. Üst paleolit dövrünün arxeoloji abidələri 

17. İqlimin dəyişməsi və müasir geoloji eranın başlanması 

18. Mezolit dövrü abidələri və tapıntıları 

19. Göbəklitəpə abidə kompleksi 

20. Erkən dini inanclar və onların maddi izləri 

21. Yeni daş dövrü və “Neolit inqilabı” 

22. Göytəpə qədim yaşayış yeri 

23. Erkən əkinçilik mədəniyyəti abidələri 

24. Yaxın və Orta Şərqdə sivilizasiyanın doğuluşu 



25. Qafqaz və Anadoluda erkən əkinçilik 

26. İkiçayarasında erkən əkinçilik mədəniyyəti və abidələri 

27. Nil vadisində eneolit və neolit dövrü 

28. Qədim Şərq sivilizasiyasının təşəkkülü 

29. İstehsaledici iqtisadiyyatın yaranması (əkinçilik və maldarlıq) 

30. Şomutəpə arxeoloji mədəniyyəti 

31. Leylatəpə arxeoloji mədəniyyəti 

32. Azərbaycanda mis-daş dövrü abidələri 

33. Metalın kəşfi və metalişləmənin yaranması 

34. Qədim metal (Paleometal) dövründə dünya və Azərbaycan 

35. Kür-Araz arxeoloji mədəniyyəti 

36. Qafqaz və Anadolu tunc dövründə. Trialeti və Boğazköy qazıntıları 

37. Maykop arxeoloji mədəniyyəti 

38. Azərbaycanda erkən tunc dövrü abidələri 

39. Qaraköpəktəpə qədim yaşayış yeri 

40. Troya qədim yaşayış yerinin aşkarlanması və öyrənilməsi tarixi 

41. Azərbaycan orta tunc dövründə 

42. Ur qazıntıları və Şərq arxeologiyasının təşəkkülü 

43. İran yaylasının arxeoloji tədqiqi. Persapol qazıntıları. 

44. Azərbaycan son tunc və erkən dəmir dövrlərində. Həsənli qazıntıları 

45. Mingəçevirdə arxeoloji tədqiqatlar və onların əhəmiyyəti 

46. Azərbaycanda erkən şəhər mədəniyyətinin təşəkkülü.  

47. Xocalı-Gədəbəy və Naxçıvan arxeoloji mədəniyyətləri 

48. Azərbaycan dəmir dövründə 

49. Albaniya və Atropatenanın maddi-mədəniyyəti 

50. Azərbaycanda antik dövr abidələri və onların tədqiqi 

51. Skif-Sibir mədəniyyəti, onun arxeoloji tədqiqi və öyrənilməsi tarixi 

52. Azərbaycanın erkən xristian abidələri 

53. Albaniyanın müdafiə abidələri və istehkamları 

54. Qədim Azərbaycan silahları 

55. Antik dövr tarixi Azərbaycan şəhərləri. Dərbənd və Bərdə 

56. Erkən orta əsrlərin arxeoloji abidələri və qədim Azərbaycan şəhərləri 

57. Qəbələ qədim şəhər yeri 

58. Azərbaycanın maddi-mədəniyyəti orta əsrlərdə 

59. Son orta əsrlərin şəhər mədəniyyəti və abidələri. Təbriz və Bakı 

60. Azərbaycanın orta əsr silahları və müdafiə abidələri. Bayıl qəsri və Gülüstan qalası 

 


