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Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1 Aristotel.Poetika.B.,Azərnəşr,2006.121 səh  

2. Quliyev Q. XX əsr ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. Bakı, 2012,344 səh. 

3. X.Əlimirzəyev Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları.B.,Nurlan,2008.432 səh. 

4. Mirzəcanzadə A. Yaradıcılıq haqqında düşüncələr.B., Yazıçı, 1984 

5. Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti.B.,Maarif,1978.200 səh. 

7. Qısa estetika lüğəti.B.,Azərnəşr,1970.464 səh. 

8 Əliyev R. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.B.,Mütərcim,2008,360 səh 

9. BorevY.Estetika.B.,Gənclik,1980,210 səh. 

10.  Rüstəmov Q. “Gələcəyin tarixi”, B.,“Mütərcim”, 2016  

11. Zeynalova  D. Modernizm.Postmodernizm (teminoloji lüğət) B.,2015, 96 səh. 

12..www.anl.az.-Milli kitabxana 

13..www.kitabxana.net- elektron kitabxana. 

14. sim-sim.az- ədəbiyyat portalı 
Tədris metodları Mühazirə   

Qrup müzakirəsi + 

İnteraktiv + 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı                       30 
Fəallıq                      5 

Tapşırıq və testlər                        20 

Davamiyyət                       5 
Final imtahanı                       40 

Yekun                       100 
Kursun təsviri Xüsusi bir elm sahəsi kimi ədəbiyyatşünaslıq  XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq estetik fikrin ümumi 

kontekstindən ayrıldı və ilk dəfə ədəbi-nəzəri hadisələrə sistemli şəkildə yanaşmaq prinsipindən çıxış etməyə 

başladı. Ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqat metodları kursunda tədqiqat işinin (kurs işi, bakalavr buraxılış işinə, 
magistr, doktorluq dissertasiyaları) araşdırılması, onun metodoloji əsaslarını müəyyənləşdirilməsi zərurəti 
əsaslandırılır.  

Kursun məqsədləri  Kursun əsas məqsədi ədəbiyyatşünalıqda meydana çıxan metodlar (bioqrafik metod, mədəni-tarixi metod, tarixi-

müqayisəli metod, sosioloji metod, psixoloji metod, formal metod, hermenevtika, strukturalizm, reseptiv 

estetika, sistemli-sinergetik yanaşma və s.)haqqında biliklər aşılamaqdır. Bununla yanaşı, Digər başlıca məqsəd 
qazanılmış nəzəri bilikləri  bilik və bacarığa çevirmək,  ayrı-ayrı elmi və bədii əsərlərə tətbiq etmək, metodların 
konkret əsərlər daxilindəki təzahür formalarını üzə çıxarıb təhlil etməkdir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

  Ədəbiyyatşünaslıda tədqiqat metodları kursunu öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur:  

1.Tələbələr bədii yaradıcılığn spesfikliyini və qanun-qaydalarını dərk edə bilirlər;  

2.Tələbələrdə ədəbi-bədii nümunələri konkret metodları tətbiq etməklə təhlil və qiymətləndirmək bacarığı 
formalaşır. 
3.Çağdaş ədəbi prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək bacarığı əldə olunur; 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Fəallıq  
Fəallığa görə veriləcək bal magistranların müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, yeni və 

əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə verilir.  

 Tapşırıq və testlər 
 həm praktik istiqamətdə aparılır:  10+10 midterm və final imtahanlarından əvvəl  verilir) 

 Davamiyyət 
Davamiyyətə görə  bal  verilməsində magistrantın dərsdə ardıcıl iştirakı nəzərdə tutulur,  dərsdə 25 % iştirak 
etməyənlər imtahana buraxılmır. 
İmtahan haqqında: 



 

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göstərilmiş 
ədəbiyyatlara, o cümlədən əlavə mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  
 2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir. 
 3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar, əsasən araşdırma tipli olacaqdır. 

 Cədvəl  
Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1  

 
Bədii ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq və tədqiqat metodu anlayışları 1.  M. Azad. Yaradıcılıq haqqında 

düşüncələr. Bakı, Yazıçı, 1984 

2  Ədəbiyyatşünaslıqdakı tədqiqat metodları haqqında ümumi məlumat Mühazirə mətnləri 

3  Filoloji təhlilin nəzəri əsasları. Nəzəri və tarixi poetika filoloji tətk 
1.Aristotel.Poetika.B.,Azərnəşr,2006. 
2. Mühazirə mətnləri 

4  Bioqrafik metod və onun bədii mətnə tətbiqi təcrübəsi Mühazirə mətnləri 
5  Mədəni-tarixi metod və onun təhlil üsulları Mühazirə mətnləri 

6  Tarixi-müqayisəli metod. Kompativistika. Tarixi – müqayisəli 
metodun tətbiqi təcrübəsi 

Mühazirə mətnləri 
  

7  Ritual-mifoloji metod və onun təhlil üsulları Mühazirə mətnləri 
8  

 
Sosioloji metodun tətbiqi təcrübəsi 
Aralıq imtahanı Mühazirə mətnləri 

9  Psixoanalitik metod və onum bədii mətnin təhlilinə tətbiqi 1. Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2. Mühazirə mətnləri 

10  

Semiotik metod və onun tətbiqi təcrübəsi 

1. Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2. Mühazirə mətnləri 

11  

Formal metod və onun tətbiqi təcrübəsi 

1.Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2.Mühazirə mətnləri 

12  

Hermenevtik metod və onun tətbiqi üsulları 

1. Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2.Mühazirə mətnləri 

13  

 Strukturalizm və onun tətbiqi metodları 

 1. Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012,      
2. Mühazirə mətnləri                    

14  

Reseptiv metod və onun təhlil üsulları 

 1.Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2. Mühazirə mətnləri                           

15  

 

Postmodern metodlar və onların bədii mətnin təhlilinə tətbiqi 
 

1. Quliyev Q. XX əsr 

ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyaları. 
Bakı, 2012, 
2.Zeynalova D. 

Modernizm.Postmodernizm 

(teminoloji lüğət) B.,2015,  

16  Final  


