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Prerekvizitlər - 

Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  

(məcburi, 

seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və 

əlavə ədəbiyyat 

1. Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası : 5 cilddə / Bakı : Şərq-Qərb, 2007.  

2.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 2012 

3. Səfərov.C.Teatr və dramaturgiya. - Bakı, Yazıçı,1982. 

4.Rəhimli İ. Dramaturgiya və teatr. - Bakı, İşıq,1984. 

5. Rəhimli. İ. Azərbaycan milli teatrının poetikası. - Bakı. Qapp-Poliqraf, 2002.  6.Rəhimli. İ. 

Azərbaycan teatr tarixi Bakı: Çaşıoğlu, 2005 - 864 s. 

7.Qarayev. Y. Səhnəmiz və müasirlərimiz. - Bakı,Azərnəşr, 1972.  

8.Qarayev Y. Azərbaycan dramaturgiyası müasir mərhələdə.B.,1998. 

9.Məmmədov M. Teatr düşüncələri. - Bakı, İşıq,1967. 

10. Əfədniyev T. Azərbaycan dramaturgiyasında metodlar.Bakı,Elm,2002. 

11. Məmməd T.XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası.B.,1999.  

12.www. kitabxana.net- elektron kitabxana. 

13.www.google.az- universal axtarış portalı. 

14.www.anl.az.-Milli kitabxana 

15. www.kulis.az.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı. 

16. www.sim- sim.az azəridilli ədəbiyyat saytı. 

17. www.artkaspi.az-mədəniyyət portalı 

18.www.manera.az-ədəbiyyat və mədəniyyət portalı 

19. www  senet.az- ədəbiyyat və sənət dərgisi 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə   

Qrup müzakirəsi + 

İnteraktiv + 

  

  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son 

müddət 

Faiz (%) 

Aralıq imtahanı                       30 

   

Fəallıq  Fəallığa görə 

veriləcək bal 

tələbənin 

müzakirələrdə 

iştirakına, mətn 

təhlilində 
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göstərdiyi fəallığa, 

semestr boyu 

hazırladıqları 

təqdimatlara 

(prezentasiya),əla

və ədəbiyyatlara 

göstərdiyi marağa 

görə veriləcəkdir 

Tapşırıq və testlər Tapşırıqlar test 

şəklində verilir və 

düzgün cavablar 1 

balla 

qiymətləndirilir 

15 

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup müzakirə                        

Final imtahanı                       40 

Digər(davamiyyət) Davamiyyətə görə  

bal  verilməsində 

tələbənin dərsdə 

ardıcıl iştirakı və 

dərsdə özünü 

qaydalara uyğun 

aparması nəzərə 

alınacaqdır. 

Üzürsüz buraxılan 

2 dərsə görə 1 

(bir) bal çıxılacaq 

5 

Yekun                       100 

Kursun təsviri Müasir Azərbaycan dramaturgiyası kursunda  dramaturgiyanın tariхi inkişaf mərhələləri 

öyrənilir, xalqımızın mədəniyyətində mühüm yеri оlan görkəmli dramaturqların əsərlərinə  

оrijinal tədqiqatçı düşüncəsilə təhlil vеrməklə yanaşı, dramaturgiyamızın bəzi yaradıcılıq 

prоblеmləri çağdaş ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürü əsasında tədris  prеdmеtinə çеvrilir. İctimai-

siyasi hadisələrlə zəngin оlan ХХ əsr dramatirgiyamızın   da qarşısında talеyüklü prоblеmlər 

çıхarmışdır Müasir Azərbaycan dramatirgiyası kursunda    dramaturgiyamızın ınkişaf 

prоblеmləri ilə bağlı kоnsеptual yanaşmalar, həmçinin tədrisə   cəlb оlunan əsərlərin janr 

pоеtikası haqqında da dоlğun еlmi təsəvvür yaradılır.  

Kursun 

məqsədləri  

Məqsədimiz bu və ya digər sənətkarların dramaturji yaradıcılığının özəl bədii хüsusiyyətlərini 

üzə çıxartmaq, dramaturqların sənət dünyası, təhlilə cəlb оlunan pyеslərinin dramaturji 

kоnflikti, üslubi хüsusiyyətləri çağdaş ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürü işığında 

dəyərləndirilirməkdir. Məqsədimiz tələbələrin erudik imkanlarını üzə çıxartmaq, onlarda 

çağdaş ədəbiyyatşünaslığı qayğılandıran prоblеmlərə həssas münasibət,müasir еlmi-nəzəri 

tələblər səviyyəsində mühakimə yürütməyi öyrətməkdir 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Müasir dramaturgiyanı yeni baxışla qiymətləndirmək; 

2.Bədii əsərləri təhlil etmək; 

3.İrəli sürülən fkir və mülahizələri elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırmaq; 

4.Təbliğ  edilən ictimai-estetik idealı konyukturaya uymadan izah etmək; 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi 

fəallığa, semetsr boyu hazırladıqları təqdimatlara(prezentasiya),  əlavə ədəbiyyatlara 

göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. .Davamiyyətə görə  bal  verilməsində tələbənin dərsdə 

ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz 

buraxılan 2 dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.   

İmtahan haqqında: 



1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında 

göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  

2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir. 

3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər. 

Cəzalandırma forması: 

Dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər (kənar söhbətlər,mobil telefondan istifadə,və 

s).auditoriyadan kənarlaşdırılır və bu da onların ümumi nəticələrinə təsir edir. 

 Cədvəl  

H
əf

tə
 

Tarix(planl

aşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 13.02.18 

13.02.18 Azərbaycan dramaturgiyasının tarixi inkişaf 

xüsusiyyətləri. Dramatik növ və onun janrları. 

1.Rəhimli. İ. Azərbaycan teatr tarixi 

Bakı: Çaşıoğlu, 2005 

2.Qarayev Y. Azərbaycan 

dramaturgiyası müasir 

mərhələdə.B.,1998. 

2 20.02.18 

20.02.18 
İ.Əfəndiyev və dramaturgiyada lirik-psixoloji üslub:   

“Məhv olmuş gündəliklər”. İ.Əfəndiyevin tarixi 

dramları: ”Şeyx Xiyabani” ”Hökmdar və qızı” 

1. Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

3 27.02.18. 

27.02.18 
B.Vahabzadənin dramları: 

“Atamın kitabı”, Özümüzü kəsən qılınc” 

 

1. Qarayev Y. Azərbaycan 

dramaturgiyası müasir 

mərhələdə.B.,1998. 

2. Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

4 6.03.18 

6.03.18 

N.Xəzrinin dramları: Mirzə Şəfi”,”Torpağa sancılan 

qılınc”. 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Rəhimli. İ. Azərbaycan milli 

teatrının poetikası. - Bakı. Qapp-

Poliqraf, 2002.   

5 13.03.18 

13.03.18 Anarın pyesləri: ,”Adamın adamı”, Səhra yuxuları” 

“Şəhərin yay günləri” 

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

6 20.03.18 

20.03.18 
Novruz bayramı 

 
 

7 27.03.18 

 

27.03.18 V.Səmədoğlunun pyesləri: “İntihar”,”Mamoy 

kişinin yuxuları” 

Aralıq imtahanı 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Rəhimli. İ. Azərbaycan milli 

teatrının poetikası. - Bakı. Qapp-

Poliqraf, 2002.   

8 3.04.18 

3.04.18 

A.Məsudun pyesləri: “Can üstə”, "Qatarın altına 

atılan qadın" 

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 



2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

9 10.04.18 

10.04.18 
Elçinin dramları:“Şekspir”, “Mənim sevimli dəlim”, 

”Qatil”. 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2.Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

10 17.04.18 

17.04.18 
F.Mustafanın pyesləri: “Tələ”, “İlğım”,"Vida 

marşı"”  

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

11 24.04.18 

24.04.18 
K.Abdullanın pyesləri: ”Ruh”,”Casus “ 

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

12 1.05.18 

1.05.18 E.Hüseynbəylinin pyesləri: “Qaçaq qocalar”, 

“İmperator”,“Adəm və Həvva”. 

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

13 8.05.18 

8.05.18 
Ə.Əmirlinin dramları:”Mesenat”,”Ağa Məhəmməd 

Şah Qacar” 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Rəhimli. İ. Azərbaycan milli 

teatrının poetikası. - Bakı. Qapp-

Poliqraf, 2002.   

14 15.05.18 

15.05.18 

İlqar Fəhminin pyesləri: “Son reportaj”, “Zümrüd 

parıltısı” 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

15 22.05.18 

22.05.18 

Aygün Həsənoğlunun pyesleri: “Mağara”, “Davul”                 

 

1.Dadaşov A.Müasir Azərbaycan 

dramaturgiyası. B.,Elm və təhsil. 

2012 

2. Əfədniyev T. Azərbaycan 

dramaturgiyasında 

metodlar.Bakı,Elm,2002. 

  Final  imtahan  

 


