საკითხები დოქტორანტურისათვის არქეოლოგიაში
1. ანთროპოგენეზი კავკასიის ტერიტორიაზე

2.
3.
4.
5.
6.

ძველი ქვის ხანა-პალეოლითი
შუა ქვისა ხანა- მეზოლითი

ახალი ქვის ხანა - ნეოლითი,მესაქონელთა და მიწათმოქმედთა კულტურა
ენეოლითი, მეტალურგიის დასაწყისი, შულავერ-შომუთეფეს კულტურა
ადრებრიჯაოს ხანა- მაიკოპისა და მტკვარ-არაქსის კულტურები კავკასიაში
7. მცირე აზია ძვ.წ.IV-III ათასწლეულებში(ანატოლიის, ტელ-ალაფის, ტროაიორტანიის კულტურები)
8. შუაბრინჯაოს ხანა, ადრეული ყორღანების კულტურა კავკასიაში, დოლმენების
კულტურა
9. თრიალეთის კულტურა-გავრცელებისა და გენეზისის საკითხები
10.სომხეთისა და აზერბაიჯანის გვიანბრინბრინჯაოს ხანის კულტურები
11.ჩრდილოეთ კავკასიის ყობანური კულტურის ძეგლები
12.კოლხური კულტურა-გენეზისის, გავრცელებისა და კოლხურ-ყობანური
კულტურის ურთიერთობების საკითხისათვის
13. ადრერკინის ხანა- რკინის წარმოების უძველესი ცენტრები კავკასიაში. ძველი
ქართველური ტომების როლო რკინის წარმოებაში
14.ეგეოსური კულტურა. კრეტის არქეოლოგიური ძეგლების პერიოდიზაცია. აქეური
საბერძნეთის არქეოლოგიური ძეგლები
15. ხეთების არქეოლოგია
16. ურარტუს არქეოლოგია.
17. შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაციის წანამძღვრები და ძირითადი
მახასიათებლები
18.დასავლეთ შავიზღვისპირეთის ანტიკური ქალაქები, ჰისტრია, აპოლონია,მესემბრია,
კალატია
19.ჩრდილო შავიზღვისპირეთის ანტიკური ხანის ქალაქები
20. მცირე აზიის ანტიკური ხანის ქალაქები
21.არქაული და კლასიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები. ზოგადი მიმოხილვა.
ბერძნული მოხატული კერამიკა (გეომეტრიული, აღმოსავლური, შავფიგურული და
წითელფიგურული სტილის მოხატული ვაზები)
22.არქაული და კლასიკური ხანის ბერძნული ქანდაკება. ფიდიასის ეპოქა
23.არქაული ხანის ელინური ქალაქი, ბერძნული ტაძარი: ბერძნული არქიტექტურული
ორდერი, უძველესი დორიული და იონიური ტაძრები, დელფოსის
ხუროთმოძღვრული ანსამბლი

24.ბერძნული ქალაქი ძვ. წ. V-IV საუკუნეებში
25.ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი არქეოლოგიური მასალების მიხედვით
26.ფიჭვნარი- აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის უძველესი საქალაქო ცენტრი27.აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ანტიკური ხანის ქალაქები: (ფაზისი, გიენოსი, დიოსკურია, სებასტოპოლისი, ეშერა, ვანი, საირხე. )

28.ათენი და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი (სადა და ორნამენტირებული ატიკური
შავლაკიანი კერამიკა )

29.აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის საქალაქო ცენტრების სავაჭრო-ეკონომიკური და
კულტურული ურთიერთობანი ანტიკურ სამყაროსთან ( კერამიკული ტარა- ქიოსი,
ლესბოსი, სამოსი, თაზოსი, მენდე, ათენი, სინოპა, ჰერაკლეა, პანტიკაპეონი)

30.ელინისტური ხანის ბერძნული მატერიალური

კულტურა. ელინისტური ხანის
ხუროთმოძღვრება, ნაგებობათა ძირითადი ტიპები. პრიენე, პერგამონი, მილეტი,
დელოსი

31.ელინიზმი და კოლხეთი. ანტიკური ცივილიზაციის იმპულსები; ტრანსკავკასიური
მაგისტრალი
32.იბერია ელინისტურ და რომაულ ეპოქაში
33.სომხეთი ელინისტურ და რომაულ ეპოქაში
34.ალბანეთი ელინისტურ და რომაულ ხანაში

35.ადრეშუასაუკუნეების სამარხეული ძეგლები საქართველოში
36.საქართველოს ადრეშუასაუკუნეების ნამოსახლარი ძეგლები
37.ადრეშუასაუკუნეების კავკასიის ქრისტიანული ხანის ძირითადი არქეოლოგიური
ძეგლები
38.არქეოლოგიური გათხრები საზღვარგარეთის ქართულ ქრისტიანულ ძეგლებზე
39.განვითარებული შუასაუკუნეების საქართველოს სამაროვნები. სამარხთა ტიპები.
დაკრძალვის წესები, ინვენტარი
40.განვითარებული შუასაუკუნეების კავკასიის ქრისტიანული ძეგლების არქეოლოგია
41.სამარხეული ძეგლების გათხრების ხერხები და მეთოდები

42. ნამოსახლარების გათხრების მეთოდიკა
43.არქეოლოგიური ძეგლების მოძიებისა და დათარიღების ტრადიციული და
თანამედროვე მეთოდები
44.არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო ნორმები.
კულტურული მემკვიდრეობის საკანონმდებლო ბაზა

