
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

Azərbaycan ədəbiyyatı-6 
3 kredit 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 
Proqram (bakalavr, 
magistr) 

bakalavr 

Tədris semestri 2019, yaz 
Fənni tədris edən müəllim 
(lər) 

Dos.Dilbər Zeynalova 

E-mail: dzeynalova62@gmail.com 
 

Telefon:  

Mühazirə otağı/Cədvəl  
 Konsultasiya vaxtı II gün saat 10:00 
Prerekvizitlər Azərbaycan ədəbiyyatı-5 
Tədris dili Azərbaycan 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

1.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002.  

2.Qarayev Y.Realizm: sənət və həqiqət.B.,1980. 

3.Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004. 
4. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU nəşri.2004 
5.H.Ənvəroğlu Azərbaycan romanının inkişaf problemləri.B.,2008  
6.Ənvəroğlu H. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri.B.,2004 
7. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-1991) B.,2013 

8.Əlişanoğlu T. Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003  

9. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı.Mərhələlər.İstiqamətlər.Problemlər.Bakı, “Elm və təhsil”,2015 
10.Abdullayev C.Müstəqillik dövrü bədii nəsrin problemləri.B.,2004 
T.Əlişаnоğlunun «Аzərbаycаn yеni nəsri»B., «Еlm», 1999 
11.www. kitabxana.net- elektron kitabxana. 

 12.www.google.az- universal axtarış portalı. 
13.www.anl.az.-Milli kitabxana 

14. www.kulis.az.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı. 
15. www.sim- sim.az azəridilli ədəbiyyat saytı. 
16. www.artkaspi.az-mədəniyyət portalı 
17.www.manera.az-ədəbiyyat və mədəniyyət portalı 
18. www  senet.az- ədəbiyyat və sənət dərgisi 

Kursun vebsaytı   

Tədris metodları Mühazirə  +  
Qrup müzakirəsi +  
İnteraktiv +  
   
   

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı                          35 
   
Fəallıq                         10  Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə 

iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semetsr 
boyu hazırladıqları təqdimatlara 
(prezentasiya) əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa 
görə veriləcəkdir 

Tapşırıq və testlər  10( tapşırıqlar 5+5 həm açıq həm də test  şəklində verilir, 
aralıq və final imtahanlarından əvvəl keçirilir) 

Kurs işi (Layihə)   
Prezentasiya/Qrup müzakirə                        
Final  imtahanı                          40 

http://www.sim-/


Digər(davamiyyət)                            5 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 

Yekun                       100 
Kursun təsviri Azərbaycan ədəbiyyatı-6 kursunda XX əsrin 60-cı illərindən üzü bəri ədəbiyyatımızın keçdiyi zəngin və mürəkkəb 

tarixi dövr, bu dövrdə yazıb-yaradan sənətkarların  ideya axtarışları, müxtəlif yaradıcılıq üsulları, janr və üslub 

xüsusiyyətlərinin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Altımışıncı illər müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində həm mahiyyət, 

həm də fünksiya baxımından əvvəlki onillərdən əsaslı şəkildə fərqlənən yeni bir mərhələdir. Altımışıncı illər ədəbi 

gerçəkliyin, vulqar sinfi və ifrat partiyalı meyardan tədricən təmizlənməsi, milli və bəşəri dəyərlərə üz tutması dövrü idi. 
Altımışıncıların, hər şeydən əvvəl, İnsana diqqəti dərinləşir, bu sənətkarlar əvvəlki onilliklər üçün məxsusi təhlil və diqqət 

hədəfi omayan, yaxud arxa  planda qalan qatlara nüfuz etməyə çalıışırdılar. Tədris prosesinə o sənətkarlar daxil edilmişdir 
ki, onlarınn düşüncə və təsəvvürləri, obraz-qəhrəmanları  ənənəvi  “sovet adamı” ehkamına və anlayışına sığmır.. Fəlsəfi-

estetik baxımdan bu mərhələnin  səciyyəsi bir qayda olaraq modernizm və postmodernizm epoxalarının kriteriyaları ilə 

müəyyən olunur. Buna gorə də tədris prosesində Azərbaycanın mədəniyyət tarixində mühüm yeri olan görkəmli 

sənətkarların ədəbi irsinin bu kontekstdə öyrənilməsi,bir sıra ədəbi əsərlərin təhlili nəzərdə tutulmuşdur. 

Kursun 
məqsədləri  

 Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının təcrübəsini yeni baxışla ümumiləşdirmək, milli ədəbiyyatımızın bu mərhələdə 

qazandığı böyük uğurların, habelə düçar olduğu uğursuzluqların mahiyyətinə varmaq. Ədəbiyyat spesifik bir sahədir, buna 

görə də onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox,daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani 

kamilliyin səviyyəsini yüksəltməyə nail olmaqdır. Bədii əsər fərdi şəkildə mənimsənilməli, fərqli zövqləri aşkara 
çıxarmalı,bədii yaddaşı formalaşdırmalıdır Fənnin tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək 

yox,mühakimə yürütməyi öyrətməkdir.  

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Müasir ədəbiyyatı yeni baxışla qiymətləndirmək və təhlil etmək 

2..Bədii-estetik zövqü inkişaf etdirmək; 

3.İrəli sürülən fikir 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. Hər bir öyrənilməyən 

mövzu üçün 1 bal çıxılır.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.  

  

 

Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 11.02.19 
 
11.02.19 

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-60-cı illər. 
İsa Hüseynovun(Muğanna) yaradıcılığı.Povest və romanları: 
”Faciə” povesti. 

 

1. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və təhsil”,2015,s. s.468-480 
2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.135-154 

2  
18.02.19 
 
18.02.19 

İsa Hüseynov(Muğanna) “Məhşər” romanın ideya-bədii 
xüsusiyyəətləri 

1. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və təhsil”,2015,s. s.433-467 
2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.5-64,s.161-169, s.458-465, s.482-486 



3 25.02.19 
25.02.19 1. M.Arazın yaradıcılığı.Şeirləri,poemaları: “Məndən ötdü” 

2.X.R.Uluturkün yaraıcılığı: ”Davam” edir 37” 
3.Eldar Baxışın poeziyası. 
 

1. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və təhsil”,2015,s. s.468-480 
2.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 
nəşri.2004,s.154-161 
3. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-
1991) B.,2013,s.442-463  

4 4.03.19 
4.03.19 

Sabir.Əhmədlinin yaradıcılığı: “Yamacda nişanə”, 

“Qanköçürmə stansiyası”povestləri  

1. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və təhsil”,2015,s. s.468-480 
2.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 
nəşri.2004,s.154-161 
3. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-
1991) B.,2013,s.442-463 2 Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU nəşri.2004,s.465-474 

5 11.03.19 
11.03.19 

Fərman Kərimzadə “Qarlı aşırım” romanı 
1. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-
1991) B.,2013,s.516-541 
 

6 18.03.19 
18.03.19 

M.Süleymanlının yaradıcılığı:”Köç” və  ”Dəyirman” 

povestləri  

2.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 
nəşri.2004,s.154-161 
3. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.442-463 2 Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU nəşri.2004,s.465-474 

7 25.03.19 
 
25.03.19 

Novruz bayramı 
 
Novruz bayramı 
 
 

 

8 1.04.19 
 
1.04.19 

Aralıq imtahanı 
 

 İsi Məlikzadənin yaradıcılığı: “Gümüşgöl əfsanəsi” povesti 

 
 
 

1. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan 
ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və təhsil”,2015,s. s.480-513 
 

9 8.04.19 
8.04.19 

Azərbaycan ədəbiyyatında modernist təmayüllər. 
 

2.R.Rövşənin yaradıcılığı:Şeirləri,poemaları,nəsri.  

3. V.Səmədoğlu yaradıcılığı.Şeirləri 

4. V.Bayatlı Odərin poeziyası  

1. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002, s.663-665 
2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 
nəşri.2004,s.486-496 
 

10 15.04.19 
15.04.19 

Anarın yaradıclığı:,romanları və povestləri:”Beşmərtəbəli evin 

altıncı mərtəbəsi”,”Ağ qoç,qara qoç 

1. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,s.673-674 

2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.496-526 

3. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.541-549 

11 22.04.19 
22.04.19 

”Elçinin yaradıcılığı: romanları və dram əsərləri: ”Ağ dəvə” 
”Mənim sevimli dəlim”  
 

http://anl.az/el/s/sm_se.pdf 

12 29.04.19 
29.04.19 

Azərbaycan yeni nəsri. Y.Səmədoğlunun yaradıcılığı. “Qətl 
günü” romanı  
 

 

13 6.05.19 
6.05.19 

   Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm. 
1.K.Abdullanın yaradıcılığı: ”Yarımçıq əlyazma”romanı 
 

http://www.academia.edu/9618168/Asif_Hacılı._Kamal_
Abdulla_seçimin_morfologiyası 
www.kamalabdulla.az/ 
 

14 13.05.19 A.Məsudun yaradıcılığı: “Azadlıq” romanı: Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

http://anl.az/el/s/sm_se.pdf
http://www.academia.edu/9618168/Asif_Hac?l?._Kamal_Abdulla_se�imin_morfologiyas?
http://www.academia.edu/9618168/Asif_Hac?l?._Kamal_Abdulla_se�imin_morfologiyas?


 

13.05.19  1991) B.,2013,s.640-655 
 

15 20.05.19 
20.05.19 

İ. Fəhminin yaradıcılığı: ”Aktrisa”və  ”Qarga 

yuvası”romanları  
 

www.ilqarfehmi.blogspot.com/ 
http://serv11.boxca.com/files/8/1mf6b2ta5z3xf4/Ilqar 
Fehmi-Aktrisa.dochttp  

16. 27.05.19 
27.05.19 

E.Hüseynbəylinin yaradıcılığı”: “Yovşan qağayılar” və  

“Yolayrıcında qaçış” romanaları 
http://senet.az/elcin-huseynb%C9%99yli-

yaradiciliginda-ag-v%C9%99-qara/ 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, AZLL 416, 3 kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
Proqram (bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2019, yaz 
Fənni tədris edən müəllim 
(lər) 

Dos.Dilbər Zeynalova 

E-mail: dzeynalova62@gmail.com 
 

Telefon:  

http://serv11.boxca.com/files/8/1mf6b2ta5z3xf4/Ilqar%20Fehmi-Aktrisa.doc
http://serv11.boxca.com/files/8/1mf6b2ta5z3xf4/Ilqar%20Fehmi-Aktrisa.doc
http://senet.az/elcin-huseynb%C9%99yli-yaradiciliginda-ag-v%C9%99-qara/
http://senet.az/elcin-huseynb%C9%99yli-yaradiciliginda-ag-v%C9%99-qara/


Mühazirə otağı/Cədvəl II g.10:10,    IV g. s.10:10 
 Konsultasiya vaxtı II gün, saat 12:00-13:00 
Prerekvizitlər  AZLL 208 
Tədris dili Azərbaycan 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

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

2.Quliyev Q. Dəlidən doğru xəbər . B.,Mütərcim,1999,160 səh 

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

4.M.Cəlal.P.Xəliliov.Ədəbiyyatşünaslığın əsasları.B.,Maarif,1972.279 səh. 

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

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

7.Elçin,V.Quliyev.Özümüz və sözümüz.B.,Azərnəşr,1993.115 səh. 

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

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

10.Zeynalova D. Modernizm.Postmodernizm (teminoloji lüğət) B.,2015, 96 səh. 
10..www.anl.az.-Milli kitabxana 
11. www. google.az- axtarış portalı 
12.www.kitabxana.net- elektron kitabxana. 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə   
Qrup müzakirəsi  
İnteraktiv  
  
  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı                       35(imtahanda tələbələrin biliyi  test 

tapşırıqları vaitəsilə yoxlanılır) 
   
Fəallıq                      10 (Fəallığa görə veriləcək 10 bal tələbənin 

müzakirələrdə iştirakına, praktik 
tapşııqların yerinə yetirilməsində  
göstərdiyi fəallığa, əlavə ədəbiyyatlara 
göstərdiyi marağa,  semetsr boyu 
hazırladıqları təqdimatlara(prezentasiya) 
görə veriləcəkdir) 

Tapşırıq və testlər                        10 (tapşırıqlar 5+5 midterm və final 
imtahanlarından əvvəl test şəklində verilir) 

Kurs işi (Layihə)   
Prezentasiya/Qrup müzakirə                        
Final  imtahanı                       40 imtahanda həm klassik suallar, həm də 

test tapşırıqları verilir) 
Digər(davamiyyət)                       5 (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) 

Yekun                       100 
Kursun təsviri Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatşünaslıq elminin əsasıdır. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənni ədəbi prosesin 

ideya-estetik mahiyyətini,bədii yaradıcılığın spesifikliyini və qanunauyğun inkişafını,ədəbi fəaliyyətin 

özünəməxsusluğunu mənimsəməyə və yaradıcı dərkə hazırlayır.Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbiyyatı təhlil və 

hərtərəfli qiymətləndirmək prinsiplərini müəyyənləşdirir,bədii yaradıcılığın inkişafını istiqamətləndirən 

qanunları, ədəbi cərəyan,metod və üslubları tədqiq edir. Bədii ədəbiyyatdan,onun ictimai ideologiyanın 
inkişafı ilə sıx əlaqəsindən,ənənə və təcrübəsindən bəhs edərkən, faktlara müasir düşüncə və təfəkkürlə 



yanaşılmalı,bu günün ideya-estetik tələbləri,ədəbi meyar və ölçüləri nəzərə alınmalıdır. 

Kursun 
məqsədləri  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunda tələbələrə bədii əsəri duymaq,təhlil etmək və qiymətləndirmək,onları 
ədəbi prosesi sərbəst mənimsəməyə və qiymətləndirməyə istiqamətləndirmək vərdişləri aşılanır. Ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi fənninin tədrisində məqsəd həm də bədii fakt və nəzəri fikir konkretliyinə söykənərək,tələbələrin 

ədəbi-nəzəri hazırlığını,bədii-estetik zövqünü formalaşdırmaqdır.  

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənnini öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur: 1.Tələbələr bədii yaradıcılığn 
spesfikliyini və qanun-qaydalarını dərk edə bilirlər; 2.Tələbələrdə ədəbi-bədii nümunələri təhlil və 
qiymətləndirmək bacarığı formalaşır.3.Çağdaş ədəbi prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək bacarığı əldə 
olunur; 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semetsr 
boyu hazırladıqları təqdimatlara(prezentasiya), yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə verilir. 

Davamiyyətə görə  bal  verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun 
aparması nəzərə alır. Üzürsüz buraxılan 2 dərs üçün 1 (bir) bal çıxılır. 

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 test və ya klassik ola bilər. 

Cəzalandırma forması: 

Dərsə gecikənlər  və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.  

 

 Cədvəl  

H
əf

tə
 Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 12.02.19 
14.02.19 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin təşəkkülü, başqa elmlərlə 

əlaqəsi. 

 1.Antik yunan ədəbi-estetik fikri(Platonun və Aristotelin sənət 

təlimi) 

 

 

1.Aristotel.Poetika.B.,Azərnəşr,1974,191  
2.M.Cəlal,P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları.B..Maarif.1972,s.4-13. 

 3.Elçin,V.Quliyev.Özümüz və 

sözümüz.B.,Azərnəşr.1993,s.89,s.110 

 4.Əlimirzəyev X. Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.3-28. 

2 19.02.19 
21.02.19 

Azərbaycanda ədəbi-estetik fikrin istiqamətləri. 

 

Bədii ədəbiyyatın xüsusiyyətləri. 

1.Bədii ədəbiyyat insəcənətin növü kimi. 

2.Bədii surət,xarakter,tip. 

3.Sənət və ədəbiyyatda tipiklik 

 

 
 

1.M.Cəlal,P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları.B.,1972,s.70-93. 

 2.Əlimirzəyev X. Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları.B.,2008,s.75-104; 

s.166-189 

3.Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri lüğəti.B.,1978,s.111 

 4.Qısa estetika lüğəti.B.,1978,s.25-30 

3 26.02.19 
28.02.19 Bədii əsərin məzmun və forması. Bədii kompozisiya və süjet 

1.Bədii məzmun və onun ünsürləri. 
 2.Bədii forma və onun elementləri. 

 3.Süjet,onun əlamətləri və mərhələri;süjet və fabula. 

4.Köməkçi süjet elementləri və onların funksiyaları 

1.M.Cəlal,P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları.B.,1972,s.53-64. 

2.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları.B.,2008,s.189-205 

3.Mirəhmədov Ə. Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri lüğəti.B.,1978,s.105-106 

4.Qısa estetika luğəti.B.,1970,s.39-42 



 
4 5.03.19 

7.03.19 
Bədii dil. Məcazlar sistemi. 

 1.Bədii dil və onun ifadə imkanları 
2.Bədii təsvir vasitələri 

3.Bədii ifadə vasitələri 

 

 

1.Aristotel.Poetika.B.,1974,s.70-92.       

2.M.Cəlal,P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünalıgın 
əsasları,B.,1972,s.70-93. 

3.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.205-236 

4.Mirəhmədov Ə. Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri  lüğəti.B.,1978,s.111. 

5.Qısa estetika lüğəti.B.,1970,s.25-30 
 

5 12.03.19 
14.03.19 

Nəzm və nəsr. 

1.Nəzm və nəsr;oxşar və fərqli cəhətləri.Nəzmin əsas 

əlamətləri. 
2.Azərbaycan şeirinin vəznləri (heca,əruz, sərbəst) ..Dünya 

ədəbiyyatında şeir vəznləri 

3.  
 
 
 
 

1.M.Cəlal.P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları,B.,1972,s..102-119. 

3.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.245-256 
4.Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri luğəti.B.,1978,s32-34                      
5.Elçin,V.Quliyev.Özümüz və 
sözümüz.B.,1993,s.49; s.103 

6 19.03.19 
 
 
 
 
 
21.03.19 

Lirik növün şifahi və yazılı ədəbiyyatda   janrları.  
 

 

Novruz bayramı 

1.M.Cəlal.P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları,B.,1972,s..102-119. 

3.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.245-256 

 

7 26.03.19. 
 
 
28.03.19 

Novruz bayramı 
 
 

 

8 2.04.19. 
 
4.04.19 
 
 

1  Epik növün şifahi və yazılı ədəbiyyatda   janrları  
 

Aralıq imtahanı. 
 
 

1.M.Cəlal.P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları,B.,1972,s.224-256. 

 2.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.399-410. 

3.Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri luğəti,B.,1978,s.150 

4.Qısa estetika lüğəti.B.,1970,s.329                
5.N.Bualo "Poeziya sənəti"B.2006 

9 9.04.19 
11.04.19 Dramatik növ və onun janrları. 

2.Dramatik növün kiçik həcmli janrları. 
 
    

 

1.M.Cəlal.P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları,B.,1972,s.217-224 

2.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.393-399. 

3.Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri luğəti,B.,1978,s.158-159. 
 

10 16.04.19 
18.04.19 

Ədəbi cərəyan,metod və üslub. 

 1.Klassisizm-ilk ədəbi cərəyan kimi. 

2.N.Bualo “Poeziya sənəti” mənzum traktatı 

 

 

1.M.Cəlal.P.Xəlilov.Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları,B.,1972,s.224-256. 

 2.Əlimirzəyev X.Ədəbiyyatşünaslığın 
elmi-nəzəri əsasları,B.,2008,s.399-410. 

3.Mirəhmədov Ə.Ədəbiyyatşünaslıq 
terminləri luğəti,B.,1978,s.150-153 



 

 

11 23.04.19 
25.04.19 

Sentimentalizm və Naturalizm 

ədəbi-estetik cərəyan kimi. 

 

1.Zeynalova 

D.Modernizm.Postmodernizm. B.,2015, 

s.47-48 
 2.Qısa estetika lüğəti.B.,1970,s.287-288 

12 30.04.19 
2.05.19 

Romantizm və Realizm ədəbi cərəyanları. Təşəkkülü və 

inkişafı 
 

1. BorevY.Estetika.B.,1980, s180-202. 

2.Quliyev Q.Dəlidən doğru 
xəbər.B.,1999,s.14-37                                      

3.Zeynalova 

D.Modernizm.Postmodernizm. B.,2015, 

s.47- 48 

13 7.05.19 
 
 
9.05.19 

Müasir ədəbi-estetik cərəyanlar.Modernizm və onun təzahür 
formaları.Simvolizm. 
Qələbə günü 

1.Quliyev Q.Dəlidən doğru 
xəbər.B.,1999,s.48-63    
2. Zeynalova 

D.Modernizm.Postdodernizm. B.,2015, 

s.8-9,s.24-25                                           

14 14.05.19 
16.05.19 . Dadaizm,kubizm,sürrealizm ədəbi cərəyanları 

 

 

1.Quliyev Q.Dəlidən doğru 
xəbər.B.,1999,s.48-63    
2. Zeynalova 
D.Modernizm.Postdodernizm. B.,2015, 
s.8-9,s.24-25                                           

15 21.05.19. 
23.05.19     Ekzistensializm,absurd teatr ədəbi-estetik cərəyanları Zeynalova D.Modernizm.Postdodernizm. 

B.,2015, s.60-62 

16 28.05.19 
 
 
30.05.19 

Respublika günü 

Postmodernizm 

 

 

http://sim-sim.az/slider/qorxmaz-
quliyev-postmodernizm-v%C9%99-
b%C9%99dii-

%C9%99d%C9%99biyyat/ 
Zeynalova D.Modernizm.Postdodernizm. 
B.,2015 


