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Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı LİT 305. Dünya ədəbiyyatı-2. İntibah dövrü və Orta 
əsrlər Avropa ədəbiyyatı. 3 kredit. 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 
Tədris semestri 2019/ yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim  Qardaşxan Əzizxanlı 
E-mail: gardashxan. eziz@gmail.com; gardashkhan-

azizkhanly@mail.ru 
Telefon: Mob.: 0 55 73158 88;  050 592 00 44 
Mühazirə otağı/Cədvəl Yeni bina, V m., təlim otağı 
Məsləhət saatı Cümə, saat:14.00-15.00 

Prerekvizitlər Dünya ədəbiyyatı-1 
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü 
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər: 
1. Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı” II cild, Ali məktəblər üçün dərslik,  (İntibah dövrü, XVII-
XVIII əsr dünya ədəbiyyatı), Bakı, “Bilik”, 2013, 536 s. 
2.Ə.Xəlilov “Dünya əd” I cild, Bakı, “Araz” n., 2011, 450 s. 
Əlavə dərsliklər: 
1.T.Novruzuov, Dünya ədəbiyyatı tarixi, III hissə, Orta əsrlər Avropa ədəbiyyatı. I kitab, 
Bakı, 2010. 
2. T.Novruzov, XVII əsr Qərb ədəbiyyatı, Bakı, 1994. 
3. A.Y.İshaqlı, XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı, Bakı, 2012. 
4. İ.Şıxlı, XVIII əsr xarici ədəbiyyat tarixi, 1970. 
Mənbələr: 
1.A.Dante, “İlahi komediya”,B., 1973, 1988, 2004 
2.C.Bokkaçio, “Dekameron”, B., 1966 
3.M.Servantes, “Don Kixot”, B., 1985 
4.N.Bualo, “Poeziya sənəti”, B., 1969 
5.R.Erazm, “Səfehliyin tərifi”, (tərc. N.Hüseynli), B., Alatoran, 2010 
6.V.Şekspir, “Seçilmiş əsərləri”,B., Azərnəşr, 1962 
7.Y.V.Höte, “Qərb-Şərq divanı”, B., “Yazıçı”, 2000 
8. F.Rable. Qarqantua və Pantaqruel (tərc.: Ə.Cavad, B., Öndər, 2005. 
9.Fransız ədəb. antol. (J.B.Molyer “Skapenin kələyi”), B., 2013, Şərq-Qərb və b. 
 

Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  + 

Praktiki tapşırıqlar + 
Qrup müzakirəsi + 
Praktiki məsələnin təhlili - 
Digər - 

 Qiymətləndirmə 
komponentləri 

Qiymətləndirmə meyarları Faiz  
(%) 

Aralıq imtahanı                    
30 

Davamiyyət Davamiyyətə görə bal verilərkən tələbənin 
dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara 
uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzrsüz 
buraxılan hər dərs üçün 0,5 bal çıxılacaq. 
 

                  
05 

Fəallıq  Fəallığa görə bal tələbənin müzakirələrdə 
iştirakına, mətnlərin təhlilində fəallığına, dərs 
proqramına hazırlaşmasına, əlavə dərsliklərə və 
ədəbiyyata marağına görə veriləcək. 

                  
05 

http://www.anl.az/el/r/rf_qp.pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad


Tapşırıq və testlər 
Quiz/sınaq 

Sınaq imtahanında klassik və ya test üsulu tətbiq 
edilə bilər 

15 

Kurs işi (Layihə)  -                   
Prezentasiya/ Qrup müzakirəsi Fərdi hazırlanmalı, dizayn və məzmun 

baxımından mükəmməl olmalıdır. Semestr 
ərzində müxtəlif mövzular üzrə ən azı bir 
prezentasiya təqdim edilməlidir. Fərdi 
təqdimatın qiymətləndirilməsində mövzu ilə 
bağlı mövcud tədqiqatlarla tanışlıq səviyyəsi, 
mövzunun əhatə olunma miqyası, təqdimatdakı 
planlılıq və ardıcıllıq kimi meyarlar nəzərə 
alınacaq. Bütün təqdimatlar semestrin bitməsinə 
iki qoşa saat dərs qalmış təhvil verilməlidir. 
 

                  
05 

Final imtahanı                    
40 

Digər  - 
Yekun                   

100 
Kursun təsviri Dünya ədəbiyyatı -2 fənni tələbələrin bədii-estetik zövqünü formlaşdırmala yanaşı, onları 

dünya mədəniyyəti xəzinəsinə layiqli töhfəsini vermiş dahi söz sənətkarlarının yaradıcılığı ilə 
yaxından tanış edir. Bu fənnin tədrisi  zamanı yeri gəldikcə Avropa ədəbiyyatı nümunələri ilə 
Azərbaycan ədəbiyyatı arasında müvafiq paralellər aparılır, ədəbi-tarixi proseslərin qarşılıqlı 
əlaqə prinsiplərinə xüsusi  diqqət yetirilir. Bütün bunlar tələbələrin ümumdünya ədəbi-estetik 
fikri ilə dərindən tanış olmasına şərait yaradır. 
 

Kursun məqsədi Dünya ədəbiyyatı-2  fənninin öyrənilməsində məqsəd tələbələri ümümdünya tarixi-ədəbi 
prosesinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri, qanunauyğunluqları və nəzəri-təcrübi naliyyətləri ilə 
tanış etməkdir. Fənnin tədrisi zamanı Qərbi Avropa mədəniyyəti tarixində önəmli rol 
oynayan İntibah, Klassisizm, Maarifləndirmə dövrlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək. 
 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Bu fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbələr İntibah (Renessans) və Orta əsrlər dövründə, 
əsasən, Qərbi Avropa ədəbiyyatı ilə tanış olacaq, həmin dövr Qərbi Avropa ədəbiyyatının 
inkişaf qanunauyğunluqlarına hərtərəfli və sistemli şəkildə bələd olacaqlar. Bu dövrlərin 
ədəbi kursun bələd olarkən  öyrəncilər mövcud olan ədəbi cərəyanlar, eləcə də ayrı-ayrı 
yazıçıların həyat və yardıcılıqları ilə tanış olacaqlar ki, bu da öyrəncilərin bədii-estetik 
zövqlərinin yüksək və kamil şəkildə təşəkkül edib, formalaşmasına hesablanmışdır. 
 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Yalnız üzrlü səbəb olduqda dekanlığa və 
müəllimə xəbərdarlıq etməklə dərs buraxıla bilər. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal 
çıxılacaq. Tələbə 10 dəqiqədən artıq dərsə gecikərsə qaib yazılacaq. 15-30 dəqiqə arasında 
gecikənlər qaib yazılmış olsa belə, onların dərsdə iştirakına icazə veriləcək. 30 dəqiqədən 
çox dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmayacaqlar və onların 
fəallığa, qrup müzakirəsinə görə topladığı baldan çıxılacaq, tələbə bu cəzadan nəticə 
çıxarmadığı təqdirdə dərsdən çıxarılacaq. 
Pozuntu halları.  Aralıq və son imtahanlarda mövcud qaydaların pozulması (köçürmə 
cəhdləri və digər qanunsuz hərəkətlər ) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur. 
Dərslərdə davranış. Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün 
mümkün olan hər şeyi etməlidir. İcazəsiz danışığa, lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri – etik 
davranışa qətiyyən yol verilmir. 
İmtahan haqqında: İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. 
İctimai fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir. Final imtahanında 
sualların əksəriyyəti aralıq imtahanından sonra keçilmiş materialların əsasında tərtib olunur. 

İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 
planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  
 Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində test və ya klassik üsul tətbiq edilə bilər. 
 



Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix(planlaşdırılmış) Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 
1.  15.02.2019 

 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 
 

İntibah dövrü və XVII-XVIII əsr Avropa 
ədəbiyyatı 
Orta əsrlər ədəbiyyatı 
Orta əsrlər dövrü Qərb ədəbiyyatı 
Feodalizm dövrü Qərb ədəbiyyatı 
 

İntibah dövrü ədəbiyyatı 
ı 

Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s.167-
178, s.269-310 
 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”,2013, s.7-28 

2.  22.02.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 

İtaliyada intibah. A.Dante haqqında bioqrafik 
məlumat.  “İlahi komediya” əsəri 
 
F.Petrarkanın yaradıcılığı; C.Bokkaçionun 
yaradıcılığı. “Dekameron” əsəri; T.Tassonun 
yaradıcılığı. 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 29-90. 
 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 91-
135. 

3.  01.03.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 

 

İngiltərədə intibah. C.Çoser. 
V.Şekspirin yaradıcılığı. Sonetləri. “Romeo və 
Cülyetta”  faciəsi  
 
V.Şekspirin “Hamlet” faciəsi 
 

Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s.302-
304. 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 136-
142 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 142-
156 
 

4.  15.03.2019  
 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 
 
V.Şekspirin “Otello” faciəsi 
 

İspaniya və Portuqaliyada intibah. 
Servantesin yaradıcılığı. Don Kixot əsəri 
cəngavər romanına parodiya kimi.  L.Kameons 
 

 

 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 157-
175 
 
Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s.364-
367 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 177-
198 
 

5.  29.03.2019 

 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 

 

Almaniya və Niderlandda intibah. 

Erazm Roterdamlı 
 
Fransada İntibah. F. Rablenin həyat və 
yaradıcılığı. “Qarqantua və Pantaqruel” əsəri 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 199-
224 
F.Rable. Qarqantua və 
Pantaqruel (tərc.:Ə.Cavad,B., 
Öndər, 2005.  

6.  05.04.2019 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 

XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı.  
 
 

İspan ədəbiyyatı. Lope de Veqanın yaradıcılığı. 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 226-
245 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 246-
253 
 

7.  12.04.2019 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 

 

Fransız ədəbiyyatı. N.Bualonun yaradıcılığı. 
“Poeziya sənəti”. 
P.Kornelin yaradıcılığı.  

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., 2013, s. 255-284;  
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., 2013, s. 285-291 
 

http://www.anl.az/el/r/rf_qp.pdf
http://www.anl.az/el/r/rf_qp.pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad


8. 19.04.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 
 
J.Rasinin yaradıcılığı.  
 
J.B.Molyerin yaradıcılığı. “Gülünc ədəbazlar” 
və “Skapenin kələyi”, “Xəsis” komediyaları. 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəb.”, II c., 
B., “Bilik”, 2013, s. 292-297. 
 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəb., II c., 
B., “Bilik”, 2013, s. 298-307; 
“Fransız ədəb. antol." (J.B. 
Molyer “Skap. kələyi”), 
B.,2013,Şərq-Qərb,s.14-62. 
 

9. 26.04.2019 
10.10 – 11.40 
11.50 – 13.20 
 

 

İngilis ədəbiyyatı. Con Miltonun yaradıcılığı. 
Aralıq imtahanı 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 309-
314 
 

10. 03.05.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 

XVIII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı. 
 
İngilis ədəbiyyatı. C. Sviftin yaradıcılığı. 
“Qulliverin səyahəti” romanı realist fantastika 
janrının ən yaxşı nümunəsi kimi. 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 316-
350 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 352-
383 
 

11. 10.05.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 

 

Erkən maarifçilik dövrü ədəbiyyatı. D.Defonun 
“Robinzon Kruzonun həyatı və qəribə 
macəraları” romanı. 
Fransız ədəbiyyatında maarifçilik. F. Volterin 
yaradıcılığı 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 384-
403 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 405-
446 
 

12. 17.05.2019 
 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 

 
 
D.Didronun yaradıcılığı. 
J.J.Russonun yaradıcılığı. 
 
Quiz/ sınaq imtahanı 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 447-
469 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 470-
481 
 

13. 24.05.2019 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 
 

 
Ş.L. Monteskyö. “Fars məktubları”. 
 
Alman ədəbiyyatında maarifçilik. Y.V.Höte və 
onun “Gənc Verterin iztirabları”  əsəri 
 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 482-
492 
Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s.377-
384 
 

14. 31.05.2019 
10.10 – 11.40 
 
 
11.50 – 13.20 
 

 
Y.V.Höte və onun “Faust” əsərində xeyirlə 
şərin mübarizəsi. 
 
Y.V.Höte və onun “Qərb-Şərq divanı.” 
 

Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s. 384-
393 
Ə.Xəlilov, “Dünya ədəbiyyatı”, 
I c., B., “Araz” n.,2011, s. 393-
430 

15. 07.06.2019 
10.10 – 11.40 
 
11.50 – 13.20 
 

 
F.Şillerin yaradıcılığı. 
 
F.Şillerin “Qaçaqlar”əsəri 
/Keçilənlərin təkrarı-yekun fəallıq balı üçün/ 

Ə.Xəlilov “Dünya ədəb.”, II c., 
B., “Bilik”, 2013, s. 493-501 
Ə.Xəlilov “Dünya ədəbiyyatı”, 
II c., B., “Bilik”, 2013, s. 501-
504 
 

  Final imtahanı  
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər 

veriləcək. 


