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Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda 

Prerekvizitlər Avropa ölkələrinin tarixi 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 
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Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər: 

1. Mühazirə mətnləri 

2. Məmməd Fətəliyev, Musa Qasımlı. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir 

tarixi (1945-2002-ci illər), II hissə, Bakı 2008. 

3. Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən 

yeni tarixi 1918-1945-ci illər, ARTN, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti.- I hissə.- Bakı: ADPU, 2010. 

4. Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən 

yeni tarixi 1945-2007-ci illər, ARTN, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti.- II hissə.- Bakı: ADPU, 2011. 

5. Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Böyük Britaniyanın ən yeni 

tarixi: 1918-2007-ci illər, Bakı: ADPU, 2009. 

6. Səmayə Mustafayeva, Zərifə Cavadova, Raminə Hüseynli. Almaniya və 

Italiyanin ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər), ADPU, Bakı – 2012. 
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7. Amerika tarixinin əsas cəhətləri, ABŞ məlumat agentliyi, Produced by 

USIA regional program office. Vienna Rpo 9503 056 Azerbaijani (An 

Outline of American History) 

8. Şəhla Nağiyeva, Müsəllim Həsənov. Adi və qeyri-adi Amerika, “ÇİNAR- 

ÇAP” Bakı – 2006 

Əlavə ədəbiyyatlar: 

9. В.В.Степанова, Новая история стран Европы и Америки, Учебное 

пособие, Часть II, 

издательство Нижневартовского государственного гуманитарного 

университета 2008. 

10. Н.А.Кручинина, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Учебное пособие, Екатеринбург Издательство Уральского 

университета, 2018. 

11. Новая история стран Европы и Америки, под редакцией И. М. 

Кривогуза, Москва-2005. 

12. Дэниел Макинерни, США: история страны. 

13. Роберт В. Римини, Краткая история США. Издание на русском языке. 

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»,2015. 

14. А. Невинс, Г. Коммаджер, История США: От английской колонии до 

мировой державы. Телекс • 1991 • Нью-Йорк 

15. European History, en.wikibooks.org 

16. Creating Community and Ordering the World: The European Shadow of 

the Past and Future of the Present. University of Helsinki, January 2014, 

Edited by Martti Koskenniemi and Bo Stråth. 

17. An Introduction to the History of Western Europe, Author: James Harvery 

Robinson, Release Date: July 12, 2008 [EBook #26042] 

18. A Political and Social History of Modern Europe V.1. by Carlton J. H. 

Hayes volume I, 1500-1815, CARLTON J. H. HAYES. AFTON, NEW 

YORK, May, 1916. 

19. A People's History of Modern Europe, Book Author(s): William A. Pelz, 

Published by: Pluto Press. (2016), Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c2crfj.1 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c2crfj.1


 20. A History of Modern Europe: from the Renaissance to the present / John 

Merriman.3rd ed. W. W. Norton & Company, New York ■ London, 

Copyright c 2010, 2004, 1996 by John Merriman. 

21. Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi 1, Dora Yayıncılık, 2015. 

22. Oral Sander, Siyasi Tarih - 2. Cilt (1918-1994), İmge Kitabevi, 2015. 

23. Məqalələr (müəllim tərəfindən veriləcək). 

İnternet resurları: 

1. http://www.fpri.org 

2. http://www.ces.fas.harvard.edu 

3. http://www.councilforeuropeanstudies.org 

4. http://www.ies.be 

5. http://europa.eu 

6. http://ec.europa.eu 

7. http://www.coe.az/AZ/ 

Tədris metodları Mühazirə Tədris metodları 

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- mühazirələr 

- mövzu ətrafında müzakirələr 

- xəritələr, bilgisayar, video və digər əyani 

vəsaitlərdən istifadə 

- bəzi mövzularda alim və mütəxəssislərin dərslərə 

dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 

(imtahanın 

keçirilməsi forması 

-yazılı, test və açıq 

suallar) 

Noyabr 

(oktyabr ayında keçirilən dərslər 

əsasında imtahan verilir, 1-6 

mövzular) 

30 bal 

Praktiki məsələ   

Aktivlik Tam aktivlik balı dərslərdə, 

diskussiyalarda, 

5 bal 

http://www.fpri.org/
http://www.ces.fas.harvard.edu/
http://www.councilforeuropeanstudies.org/
http://www.ies.be/
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  prezentasiyalarda və elmi 

seminarlarda fəal iştirak edən 

tələbələrə verilir. 

 

Davamiyyət  5 bal 

Yoxlama yazı işi 

(quiz) 

 10 bal 

Kurs işi (Layihə) Yazılı (həm də şifahi təqdimat 

olmaqla) 

(mövzular əlavə olunur). Vaxt 

tələbələrlə razılaşdırma yolu 

ilə. 

Yazı işinə aid qaydalar: 

1. İş ayrıca vərəqlərdə yazıl- 

malıdır. Kağızın formatı A4, 

şirifti 14, interval 1, işin həcmi 

10-15 səhifə olmalıdır. 

2.Vərəqin bir üzü yazılmalı, 

vərəqə nömrələr qoyulmalıdır. 

3. İş aydın yazılmalı, fikirlərin 

abzaslara bölünməsi məntiqi ol- 

malıdır, hər yeni fikirdə abzasdan 

istifadə edilməlidir. İşin girişi və 

nəticəsi olmalıdır. 

4.İş yazılarkən mənbələrə istinad 

edilməlidir. İstinad qaydaları 

müəllim tərəfindən təqdim 

olunacaqdır. 

5.Sonda istifadə olunmuş ədəbiy- 

yatın siyahısı əlavə edilməlidir. 

6.İşin titul vərəqi olmalıdır: möv- 

zunun adı, tələbənin adı, soyadı, 

fakültəsi, işin yerinə yetirildiyi 

10 bal 



  departament göstərilməlidir. 

Qeyd: Plagiat halları qəti 

qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar 

bütün tapşırıqların qısa təsviri, 

təqdim olunma şərtləri, vaxtı və 

qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

 

Final imtahanı 

(imtahanın 

keçirilməsi forması 

-yazılı, test və açıq 

suallar) 

Yanvar 

(noyabr və dekabr aylarında 

keçirilən mövzular əsasında final 

imtahan verilir, 7-15 mövzular) 

45 bal 

Digər   

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri və 

məqsədləri 

Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi əsasən yeni dövrü - yəni hər iki 

qitədə reallaşmış inqilab, islahatlar, köklü siyasi, sosial, iqtisadi dəyişikliklərdən 

sonrakı dövrü əhatə edir (XVII əsrdən – müasir günümüzə qədər). Nəzərə almaq 

lazımdır ki, məhz bu ölkələrdəki dəyişikliklər beynəlxalq münasibətlər sisteminin 

formalaşmasına ciddi təsir göstərmişdir. Tədris proqramında Avropa tarixinin ən 

qədim dövrdən burjua inqilablarına qədərki mərhələsi haqqında ümumi giriş 

veriləcək, mühüm siyasi, sosial proseslərin səbəb və nəticələri araşdırılacaqdır. 

Fransa inqilabı və İkinci Dünya Müharibəsi arasındakı hadisələrə nisbətən daha 

geniş yer ayrılacaq, amma əsasən İkinci Dünya Müharibəsindən sonra həm ayrı- 

ayrılıqda Avropa və Amerika ölkələrinin daxili və xarici siyasətləri, həm də 

ümumilikdə Avropanın bütövləşməsi ilə bağlı proseslər nəzərdən keçiriləcək və 

müasir Avropanın mənzərəsi ortaya qoyulacaqdır. Eyni zamanda Avropa 

ölkələrinin və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və xüsusilə Azərbaycan ilə bağlı 

siyasətləri də öyrəniləcəkdir. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- Avropanın tarixi haqqında ümumi məlumat yaranacaq, 

- Avropanın coğrafiyası və geopolitikası da müəyyən dərəcədə öyrənilərək 



 tarixi proseslərin daha yaxşı dərk olunması təmin ediləcək, 

- Avropada baş verən proseslərin səbəb və nəticələri öyrənilmiş olacaq, 

- Avropa ölkələrirnin İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdəki 

ümumi tarixləri, daxili və xarici siyasətləri, müəyyən dərəcədə Cənubi 

Qafqaz və xüsusilə Azərbaycan ilə münasibətlər öyrənilmiş olacaq, 

- Avropanın bütövləşməsi təşəbbüsləri, Avropa Birliyinin strukturu, AB-nin 

enerji, xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti öyrənilmiş olacaqdır. 

Qazanılmış təcrübə 

- tarixi hadisələrin analizi 

- tarixi hadisələrə tənqidi və obyektiv yanaşma 

Avropa tarixinin araşdırılması və müasir Avropanın dünya miqyasında rolu və 

yerinin müəyyənləşdirilməsi. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və 

davranış) 

04 sentyabr 2020-ci il tarixli 2020/2021-ci tadris ilinin payız semestrində 

pandemiya dövrü şəraitində tədris prosesinin təşkili haqqında U/283 saylı 

ƏMR-ə əsasən, 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün online dərslərdə iştirakı məcburidir. Tələbələr müəyyən 

səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilmirsə, (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bu haqda 

məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. Online dərslərin 30%-də iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 

Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 

Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə etdikləri 

məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları göstərməlidir. 

Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 25% və 

daha artıq plagiarizm halları (müvafiq istinaların mənbəyinin göstərilməsi halları 

istina olmaqla) aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır. 

Yoxlama işi 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində 

iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 



 Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar. 

İmtahan qaydaları 

Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən köçürülmə 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və 

tələbənin qiyməti sıfırlanır. 

Quiz və imtahanlarda tələbələr kamera və mikrofonlarını açıq saxlamalıdırlar. 

İmtahan müddəti 150 dəqiqə müəyyənləşdirilib. İmtahan tapşırıqlarının sayından, 

çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-olmamasından, suala verilən cavabın 

həcmindən və s. asılı olaraq müəllim tərəfindən təklif olunarsa, departament 

rəhbəri ilə razılaşdırılıb dəyişdirilə bilər. 

Fənni bitirmək qaydası 

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni 

növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin 

tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırı 

lmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.  Fənnlə və sillabusla ümumi tanışlıq. 

Mövzu 1. “Avropa Ölkələrinin Müasir Tarixi” fənninə 

giriş. 

Mövzu 2. “Avropanın ümumi coğrafiyası, Avropanın 

geopolitikası 

1; 4 

2.  Mövzu 3. Avropanın ümumi tarixi (ən qədim dövrdən 

Mövzu 4. “İkinci Dünya Müharibəsi sonuna qədər) 

1; 4 

3.  Mövzu 5. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 

Avropanın ümumi mənzərəsi. Böyük Britaniyanın yaxın 

(İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı) tarixi, daxili və 

1; 4 



  xarici siyasəti (o cümlədən Qafqaz bölgəsi və xüsusilə 

Azərbaycanla münasibətlər) 

Mövzu 6. Böyük Britaniyanın yaxın (İkinci Dünya 

Müharibəsindən sonrakı) tarixi, daxili və xarici siyasəti 

 

4.  Mövzu 7. ABŞ-ın müasir tarixi: Tarixi giriş və “soyuq 

müharibə” mərhələsi 

Mövzu 8. ABŞ-ın müasir tarixi: Tarixi giriş və “soyuq 

müharibə” mərhələsi 

Kitab 2, səh. 60-98 

Məqalələr (müəllim 

tərəfindən veriləcək) 

5.  Mövzu 9. ABŞ-ın müasir tarixi: Tarixi giriş və “soyuq 

müharibə” mərhələsi 

 
Mövzu 10. ABŞ-ın müasir tarixi: Tarixi giriş və “soyuq 

müharibə” mərhələsi  

Kitab 2, səh. 98-128 

6.  Mövzu 11. Fransa 1918-1920-ci illərdə 

Mövzu 12.Fransa 1930-cu illərdə 

Kitab 2, səh. 129-152 

7.  Mövzu 13. Almaniya 1918-1920-ci illərdə 
 
Mövzu 14 Almaniya 1930-cu illərdə 

 

Kitab 2, səh. 153-171 

8.  Mövzu 15. İtaliya 1918-1920-ci illərdə  

Mövzu 16. İtaliya 1930-cu illərdə 

 

Kitab 2, səh. 172-189 

9.  Mövzu 17. İspaniya 1918-1939-cu illərdə 
 
Mövzu 18. Avstriya, Macarıstan və Rumıniya 1918-1939-
cu illərdə 

 

1; 4 

10.  Mövzu 19. Latın Amerikası ölkələri 1918-1939-cu illərdə 

Mövzu 20. İkinci dünya müharibəsi 

1; 4 

11.  Mövzu 21. Fransa İkinci dünya müharibəsindən sonrakı 

dövrdə 

Mövzu 22. Almaniya İkinci dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrdə 

 

1; 4 

12.  Mövzu 23. İtaliya İkinci dünya müharibəsindən sonrakı 
dövrdə 
 
Mövzu 24. İspaniya İkinci dünya müharibəsindən sonrakı 
dövrdə 

 

Kitab 2, səh. 190-232 



13.  Mövzu 25. Rumıniya İkinci dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrdə 
 
Mövzu 26. Avstriya və Macarıstan İkinci dünya 
müharibəsindən sonrakı dövrdə 

 

 

14  Mövzu 27. Şimali Avropa dövlətləri İkinci dünya 
müharibəsindən sonrakı dövrdə 
 
Mövzu 28. Ev tapşırığı, esse və təqdimatların müzakirəsi 
 

 

15  Mövzu 29. Latın Amerikası ölkələri İkinci dünya 
müharibəsindən sonrakı dövrdə 
Mövzu 30. Ev tapşırığı, esse və təqdimatların müzakirəsi 

 
FİNAL İMTAHANI ( 7-15-ci mövzular) 

 



 

Esse və təqdimat mövzuları: 
 

 
Mövzu Yazılı/Şifahi 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İngiltərədə əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi 

baxışları 

 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniyada əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi 

baxışları 

 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İtaliyada əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi baxışları  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Fransada əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi baxışları  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İspaniyada əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi 

baxışları 

 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yunanıstanda əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi 

baxışları 

 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İngiltərədə seçkilər və nəticələri  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniyada seçkilər və nəticələri  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İtaliyada seçkilər və nəticələri  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Fransada seçkilər və nəticələri  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İspaniyada seçkilər və nəticələri  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yunanıstanda seçkilər və nəticələri  

Müstəqillik əldə etdikdən sonra (1991-ci ildən sonra) Baltikyanı ölkələrdə daxili siyasi 

mübarizə, əsas partiyalar, iqtisadi- siyasi baxışları 

 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra (1991-ci ildən sonra) Baltikyanı ölkələrdə daxili siyasi 

mübarizə, seçkilər və nəticələri 

 



Soyuq müharibədən sonra İngiltərənin Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Almaniyanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra İtaliyanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Fransanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra İspaniyanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Yunanıstanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Hollandiyanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra İsveçin Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Danimarkanın Qafqaz siyasəti  

Soyuq müharibədən sonra Rumıniyanın Qafqaz siyasəti  

İkinci Dünya Müharibəsindən Soyuq müharibənin bitişinə qədər Polşada daxili siyasi 

proseslər 

 

Soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra Polşada daxili siyasi proseslər- əsas siyasi 

partiyalar və seçkilərdəki nəticələri 

 

Soyuq müharibədən sonra Polşanın Qafqaz siyasəti  

Avropada bütövləşmə axtarışları  

Avropa Birliyinin Formalaşması prosesi  

Avropa Birliyinin Strukturu  

Avropada vahid valyuta təşəbbüsləri  

Avropada vahid xarici və təhlükəsizlik siyasəti təşəbbüsləri  

Avropanın enerji təhükəsizliyi problemi və enerji siyasəti  

Avropa Birliyinin genişləmə siyasəti  

Avropa Birliyi-Rusiya Federasiyası münasibətləri  

Avropa Birliyi-Türkiyə münasibətləri  

Avropa Birliyinin İran siyasəti  

Avropanın Yeni Qonşuluq Siyasəti  

Avropa Birliyi-Çin münasibətləri  

Avropanın bütövləşməsinin önündəki maneələr  

Avropa Birliyi –ABŞ münasibətləri  

Almaniyanın Bölünmə və Birləşməsi Prosesi  

Soyuq müharibədən sonra ABŞ-ın Latın Amerika ölkələri ilə münasibətləri  



 

 


