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1.MÜӘLLİM HAQQINDA MӘLUMAT
Soyadı:
____Әfәndiyeva __________________
Adı:
_____ Şölә _______________________________
Atasının adı:_____Saleh___________________________________
Tәhsili:
_____Ali_________________________________________
Elmi adı:
_________________________________________________
Vәzifәsi:
_____Müәllim_____________________________________
Әlaqә rekvizitlәri:___ 050-598-34-70 ____________________________
Gün әrzindә kollecdә olduğu vaxt:____0830- 1850________________
Tәltiflәr: ___________________________________________________
Xarici dil:____rus ___________________________________________

2.FӘNN HAQQINDA MӘLUMAT

Fәnnin kodu:________HF – B 01_______________________________
Fәnnin növü:___________Humanitar____________________________
Fәnnin tәdris ili:_________2020_________________________________
Auditoriya:____________________________№____________________
Fәnnin krediti:___________6___________________________________
Fәnnin tәdris yükü (saat):____90_____________________________
Fәnnin prerekviziti:_Fәnnin tәdrisi üçün öncәdәn tәdrisi zәruri olan
fәnn ____yoxdur._____________________________________________
Fәnnin tәdris forması:__qarışıq (mühazirә; mәşqәlә)______________
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3.FӘNNİN ӘSAS MӘQSӘDİ

BİLİK

BACARIQLARLI

VӘRDİŞӘ ÇEVİRMӘK

VӘTӘNPӘRVӘR RUHUNDA

TӘRBİYӘ ETMӘK

Fәnnin tәdrisi zәngin vә dәrin köklәrә malikdir. 5000 illik Azәrbaycan tarixinin ictimaisiyasi, sosial- iqtisadi vә mәdәni hәyatını gәnclәrimizә - tәlәbәlәrimizә obyektiv vә
olduğu kimi öyrәdilmәsini nәzәrdә tutur.
A Azәrbaycan tәhsilindә Bolonya
prosesinin tәtbiqi ilә әlaqәdar fәnnin tәd-risindә başlıca mәqsәdi dәrslәri müasir tәlәblәr
sәviyyәsindә qurmaq üçün interaktiv metodlardan, innovasiyalardan istifadә edәrәk
mövzunun tәlәbәlәr tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinә nail olmaqdan, tәlәbәlәrdә Azәrbaycanın әrazisi, әhalisi vә indiki vәziyyәti haqqında geniş vә hәrtәrәfli tәsәvvür
yaratmaqdan,onlarda vәtәnpәrvәrlik hissini inkişaf etdirmәk-dәn,eyni zamanda geniş
dünyagörüşünü, tarixi hadisәlәri analitik tәhlil etmәkdәn,siyasi proseslәrәdәn düzgün
nәticә çıxarmaq qabiliyyәtinidә formalaşdırmaqdanibarәtdir.
Orta ixtisas tәhsilli mütәxәssis hazırlamaq üşün tәlәbәlәrә doğma Vәtәn tarixinin
(Azәrbaycan tarixi) öyrәnilmәsi bütün tarixi mәqamlarda, xüsusilә ölkәmizin indiki
müstәqillik dövründә olduqca vacibdir. Bunun üçün dә tәlәbәlәrә Azәrbaycan әrazisindә
qәdim dövrlәrdәn bu günә qәdәr mövcud olmuş tayfalar, tayfa birliklәri vә dövlәtlәr
haqqında mәlumat vermәk zә-ruridir.Arxeoloji qazıntılar vә elmi tәdqiqatlar nәticәsindә
Azәrbaycan әrazisinin dünyanın qәdim insan mәskәnlәrindәn biri olması artıq dәfәlәrlә
sübut edilmişdir. Әn qәdim daş dövründәn bu-rada insanların yaşadığını göstәrәn Azıx
mağarasından tapılmış maddi mәdәniyyәt nümunәlәri buna sübutdur. Fәnnin tәdrisi
gedişindә tarixin sonrakı dövrlәrindә Aratta, Tu-rikki, Kuti (Kutium), Lullubi (Lullubum)
kimi dövlәt qurumları Manna, Midiya, Kimmer-iskit-sak padşahlığı, Atropatena. Albaniya,
Qaraqoyunlu, Ağqo-yunlu, Sәfәvilәr vә s. kimi dövlәtlәr vә imperatorluqlar haqqında
tәlәbәlәrә geniş mәlumat verilir, tariximizin qaranlıq sәhifәlәri işıqlandırılır.
Bu gün Azәrbaycan tarixinin әn şәrәfli dövrünü yaşadığımız bir vaxtda xalqımızın,
xüsusilә gәnc nәslin tarixi yaddaşının möhkәmlәnmәsindә, onun vәtәnpәrvәrlik vә
azәrbaycançılıq ruhunda tәrbiyә edilmәsindә «Azәrbaycan tarixi»nin öyrәnilmәsi
misilsiz әhәmiyyәtә malikdir. Xalqımızın Ümümmilli lideri Heydәr Әliyev müxtәlif rәsmi
vә qeyri-rәsmi dövlәt tәd-birlәrindә, alimlәrlә, xüsusilә tarixçi alimlәrlә görüşlәrindә
«Azәrbaycan tarixi» nin yeni milli tәfәkkür baxımından obyektiv vә hәrtәrәfli öyrәnilmәsini, tarixi hәqiqәtlәrin aşılanmasını mühüm vәzifә kimi qarşıya qoy-muşdur. Belә ki,
uzun müddәt mәnәvi tәhqirlәrә, fiziki tәzyiqlәrә mәruz qalmış Azәrbaycan xalqı 70 illik
totalitar sovet rejimi şәraitindә öz soy-kökündәn, әnәnәvi tarixi әlaqәlәrindәn ayrı
salınmağa yönәldilmiş bәdnam, zәrәrli konsepsiyalardan uzaqlaşmalı, keçmişimiz vә bu
günümüz elmi şәkildә öyrәnilmәlidir.
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4.FӘNNİN TӘDRİSİ NӘTİCӘSİNDӘ ӘLDӘ OLUNAN KOMPETENSİYALAR
Kompetensiya - fәnnin mәnimsәnilmәsinәticәsindә әldә olunan bilik, bacarıq vә
vәrdişlәrin praktiki tәtbiqidir. Ümumi kompetensiyalar bilik üz-әrindә әsaslanmış müasir
cәmiyyәtdә peşәkar vәşәxsi sahәdә özünü uğurla reallaşdırmaq üçün lazım olan şәxsi,
metodiki vә sosial kom-petensiyalardır. Fәnn kompetensiyaları fәnn bacarıqlarının
mәnimsә-nilmәsini tәmin edәn nәzәri, praktiki vәya eksperi-mental biliklәr vә ba-carıqlar
demәkdir.
«Azәrbaycan tarixi» fәnninin tәdrisi prosesindә tәlәbәlәr aşağıdakı bilik, bacarıq vә
vәrdişlәri әldә edir:
•Azәrbaycan tarixinin xronoloji ardıcıllıqla sistemlәşdirilәrәk ölkәmizin әrazisindә
tarixәn mövcud olmuş müstәqil dövlәtlәrin torpaqlarının müxtәlif böyük imperatorluq vә
işğalçı dövlәtlәr tәrәfindәn zәbt edilmәsi, әsarәt, yaxud asılılıq dövrünün әzab, әziyyәt
vә mәşәqqәtlәrini, ermәnilәrin xalqımıza qarşı mütәmadi olaraq törәtdiklәri qanlı- qadalı
soyqırımları haqqında mәlumatların tәlәbәlәrә çatdırılması yolu ilә onlarda biliklәr әldә
edilmәsinә nail olmaq.
•Tәlәbәlәrdә Azәrbaycan әrazisindә әsrlәr boyu baş verәn etnik vә demoqrafik
proseslәr, ictimai vә siyasi dәyişikliklәr haqqında tәsәvvür yaratmaq. * Tariximizin tәdrisi
gedişindә tәlәbәlәrin mәnәvi-әxlaqi tәrbiyәsi ilә әlaqәdar işlәrlә dә mәşğul olmaq vә
onların müstәqil Azәrbaycan res-publikasının hüquqi demokratik vә dünyәvi dövlәt kimi
formalaşmasında fәal iştirak etmәsinә çalışmaq. * Mәnbәlәrlә işlәmәk bacarığı
aşılamaq;
* Öyrәnilәcәk mövzuya marağı artırmaq; *Müasir informasiya
vasitәlәrindәn istifadә etmәklә; * Mövzu ilә bağlı qoyulmuş problemlәrin hәllinә dair
tәlә-bәlәrdә öz fikirlәrini yazılı şәkildә ifadә etmәk bacarığı aşılamaq. tәlә-bәlәrdә
bacarığın test,kompüter, referat, müstәqil iş formasını inkişaf etdirmәk.
Tәdris prosesi zamanı aşağıdakı tәdris metodlarından istifadә edilir:
-

dialoq forması (nәzәri izahatlar vә praktik nümunәlәrlә);
müzakirә forması (fәrdi çıxışlarla bağlı disputların aparılması, mәruzәlәrin,
esselәrin vә referatların müzakirәsi);
tәlәbәlәrin müstәqil işi (tövsiyә olunan әdәbiyyatın tәdqiqi, referat yazmaq,
seminar mәşğәlәlәrinә mәruzәlәr hazırlamaq).

Bunlardan әlavә kursun tam vә hәrtәrәfli öyrәnilib mәnimsәnilmәsi üçün fәnnin tәdrisi
zamanı kredit sistemi әsasında müasir tәlim metodları olan interaktiv, kommunikativ,
kooperativ, әnәnәvi vә müәllim tәrәfindәn әlavә olaraq şәrh; tәnqid; müqayisә; analiz;
ümümilәşdirmә; emprik yanaşma; prezentasiyaların tәşkili metodlardan da istifadә edilir.
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5.FӘNNİN XARAKTERİSTİKASI
FӘNNİN ÖYRӘNİLMӘSİNİN TӘQVİM PLANI
№

Mövzunun adı

Ayrılan saatlar

Tәdrisin
forması
Qarışıq

I
1

QӘDİM DÖVR
Azәrbaycanda ibtidai icma cәmiyyәti

2

Azәrbaycan әrazisindә quldarlıq quruluşu. Dövlәt
2
2
qurumları vә qәdim dövlәtlәr
ORTA ӘSRLӘR DÖVRÜ
BÖLMӘ BÖLMӘ

“_____”

3

Erkәn feodalizm. Azәrbaycan Sasani imperiyası dövründә. Girdiman kinyazlığı (III- VII әsrlәr)

“_____”

4

Azәrbaycan Әrәb Xilafәtinin tәrkibindә (VII-IX әsrlәr).
2
2
Azәrbaycan xalqının tәşәkkülü
Dövlәtçiliyinin bәrpası. Azәrbaycan IX - XII әsrlәrdә.
2
2
Monqolların Azәrbaycana yürüşü. Azәrbaycan
2
2
Hülakülәr (Elxanilәr) dövründә (XIII-XIV әsrlәr)
XV әsr Azәrbaycan feodal dövlәtlәri
2
2
Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin yaranması vә fәaliyyәti
2
2
(XVI-XVII әsrlәr)
Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin süqutu. Nadir şahın
2
2
dövrü (XVIII әsrin I yarısı)
Azәrbaycan xanlıqları (XVIII әsrin II yarısı)
2
2
Azәrbaycanın Rusiya - İran (Qacarlar) arasında
2
2
bölüş-dürülmәsi (1801-1828)
Azәrbaycan XIX әsrin 30 - 50-ci illәrindә. Müstәm2
2
lәkәçilik siyasәti
YENİ DÖVR
BÖLMӘ BÖLMӘ
Azәrbaycan XIX әsrin 60-90-cı illәrindә. Kapitalizmin
2
2
formalaşması. Millәtin tәşәkkülü
Şimali Azәrbaycan XX әsrin әvvәllәrindә (19012
2
1917).
Şimali Azәrbaycan istiqlal әrәfәsindә. Azәrbaycan
2
2
Xalq Cumhuriyyәti
Cәnubi Azәrbaycan XX әsirin әvvllәri. Milli-azadlıq
2
2
hә-rәkatıları (1901-1920)
Şimali Azәrbaycan Sovet rejimi şәraitindә (XX әsrin
2
2
20-30-cu illәrindә)
Azәrbaycan İkinci Dünya müharibәsi dövründә
2
2

II

5
6
7
8
9
10
11
12
III
13
14
15
16
17
18
IV

BÖLMӘ BÖLMӘ
2
2

2

2

“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”

“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”
“_____”

19

İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBӘSİNDӘN SONRAKI BÖLMӘ BÖLMӘ
DÖVR (1945-1991)
Azәrbaycan SSR 40-cı illәrin II yarısı – 90-cı illәr
2
2
“_____”

V
20

MÜASİR DÖVR (1991-2020)
Cәnubi Azәrbaycan 40-cı illәrin II yarısı – 90 –cı illәr

21

Müstәqil Azәrbaycan dövlәtçiliyinin bәrpası,möhkәmlәnmәsi vә inkişafı.
Birinci Qarabağ müharibәsi
Müstәqi Azәrbaycan III minillikdә. Dağlıq Qarabğ
münaqişәsi müasir mәrhәlәdә
Cәmi
Yekun

22
23

BÖLMӘ BÖLMӘ
2
2
“_____”
2

2

“_____”

2
1

2
1

“_____”
“_____”

45

45
90
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6.FӘNN ÜZRӘ SӘRBӘST İŞLӘRİN MÖVZULARI
Fәnn üzrә semestr әrzindә 1 sәrbәst iş tapşırığı verilir.Tapşırığın yerinә yetirilmәsi
10 balla qiymәtlәndirilir.
Sәrbәst işlәrin mövzularıvә tәhvil verilmә tarixi:
№

Mövzuların adı

1

Azәrbaycanda ibtidai icma cәmiyyәti

2

Azәrbaycan әrazisindә quldarlıq quruluşu.

3

Azәrbaycan Sasani imperiyası dövründә.

4

Manna dövlәti.

5

Girdiman kinyazlığı (III- VII әsrlәr)

6

Monqolların Azәrbaycana yürüşü.

7

Azәrbaycan Hülakülәr (Elxanilәr) dövründә (XIII-XIV әsrlәr)

8

Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin yaranması vә fәaliyyәti (XVI-XVII әsrlәr)

9

Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtinin süqutu.

10

Nadir şahın dövrü (XVIII әsrin I yarısı)

11

Azәrbaycan xanlıqları.

12

Qarabağ xanlığı.

13

Şәki xanlığı.

14

16

Tәbriz xanlığı.
Azәrbaycanın Rusiya - İran (Qacarlar) arasında bölüş-dürülmәsi (18011828)
Azәrbaycan XIX әsrin 30 - 50-ci illәrindә.

17

Azәrbaycan Әrәb Xilafәtinin tәrkibindә (VII-IX әsrlәr).

18

Azәrbaycan XIX әsrin 60-90-cı illәrindә.

19

Şimali Azәrbaycan istiqlal әrәfәsindә.

20

Albaniya dövlәti.

21

Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti
Cәnubi Azәrbaycan XX әsirin әvvәllәri. Milli-azadlıq hәrәkatları (19011920)
Azәrbaycan İkinci Dünya müharibәsi dövründә
Müstәqil Azәrbaycan dövlәtçiliyinin bәrpası, möhkәmlәn-mәsi vә
inkişafı.
Birinci Qarabağ müharibәsi

15

22
23
24
25

Qeyd

Sәrbәst iş yazılı formada,word faylı formasında,hәcmi 5-8 sәhifә (şrift 12) olmalıdır.
Hәr bir sәrbәst iş tәlәbәnin fәrdi fikirlәrinin mәcmusu olduğuna görә plaqiat yol
verilmәzdir.
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7.TӘLӘBӘNİN NAİLİYYӘTLӘRİNİN CARİ VӘ ARALIQ QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ
Fәnn üzrә krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:
 50 bal- imtahana qәdәrki bal;
 10 bal - dәrslәrә davamiyyәtә görә(fәnn üzrә ayrılmış auditoriya saatlarının 25
faizindәn çoxunda iştirak etmәyәn tәlәbә hәmin fәn-dәn imtahana buraxılmır);
 10 bal - tәlәbәnin sәrbәst işinә görә;
 30 bal - laboratoriya dәrslәrinin nәticәlәrinә görә (fәnn üzrәkurs işi vә mәşğәlә
dәrsi nәzәrdә tutulmadığı halda).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
8.TӘHSİLALMA PROSESİNӘ NӘZARӘT VӘ TӘLӘBӘLӘRİN BİLİYİNİN YEKUN
QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ
Tәlәbәnin biliyinin yekun qiymәtlәndirilmәsi imtahan zamanı 50 bal vә imta-hana
qәdәr 50 bal toplanan ballar cәmi 100 bala bәrabәrdir.Yekun bal aşağıdakı kimi
qiymәtlәndirilir:
A
B
C
D
E
F

-

“Әla”-91-100
“Çox yaxşı” -81-90
“Yaxşı”-71-80
“Kafi” -61-70
“Qәnaәtbәxş”-51-60
“Qeyri-kafi”- 51 baldan aşağı

Yekun qiymәtlәndirmә 51 bal vә ondan yuxarı bal toplayn tәlәbә fәnn üzrә
müәyyәn olunmuş krediti qazanır vә müvәffәqiyyәt qazanan tәlәbә, 51 baldan aşağı bal
toplayan tәlәbә isәhәmin fәndәn krediti qazanmır vә akademik borcu olan tәlәbә
adlanır.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________
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9.İSTİFADӘ OLUNAN ӘDӘBİYYAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azәrbaycan tarixi / Әn qәdim zamanlardan XX әsrәdәk, I cild. Baki,1994.
Azәrbaycan tarixi, 7 cildә. Bakı,1998-2003.
Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar. Bakı,1989.
Mahmudov Y. Azәrbaycan tarixindә H.Әliyev şәxsiyyәti. Bakı,2002.
Vәkilov R. Azәrbaycan Respublikasının tarixi. Bakı,1998.
Әhmәdova E.Azәrbaycan tarixinin tәhlili ((әn qәdim dövrlәrdәn XIX әsrәdәk)
(sxemli)). Bakı, 2014.
7. Әhmәdova E.Azәrbaycan tarixi (XIX әsrin birinci qәrinәsindәn – XX әsrin
әvvәllәrinәdәk) sxemli tәhlil. Bakı, 2014.
8. Әhmәdova E.Azәrbaycan tarixinin tәhlili ((әn yeni dövr) (sxemli)). Bakı, 2015.


Fәnnin bütün movzuları üzrә
saytında yerlәşdirilib.

mühazirә mәtnlәri elektron formada kollecin

10.TӘLӘBӘNİN NİZAM - İNTİZAMINA QOYULAN TӘLӘBLӘR







Pedaqoji işçilәrin şәrәf vә lәyaqәtinә hörmәtlә yanaşmaq;
Tәhsil müәssisәsinin nizamnamәsinә uyğun olaraq,ictimai asayiş vә daxili
intizam,davranış qaydalarının tәlәblәrinә riayәt etmәk;
Auditoriya daxili tәlim mәşğәlәlәrindә iştirak etmәk,müvafiq tәdris plan-larında vә
kursların işçi proqramlarında nәzәrdә tutulmuş bütün növ tapşı-rıqları müәyyәn
edilmiş dövrlәrdә yerinә yetirmәk;
Kollecin
otaqlarına,tәdris-laboratoriya
avadanlığına,
cihazlara,dәrs
vәsaitlәrinә,kitablarına vә digәr әmlakına qayğı vә sәliqә ilә yanaşmaq, onların
korlanmasına, zәdәlәnmәsinә vә itmәsinә yol vermәmәk,otaq-larında onların
tәmizliyә vә sәliqәyә riayәt etmәk.
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