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Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu 

və kreditlərin sayı 

HIST421 Slavyan ölkələri tarixi, (6 AKTS) 

 

Fakültə Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsi 

Departament Tarix və Arxeologiya departamenti (309 O-cu otaq) 

Proqram 

(bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestri 

Fənni tədris edən 

müəllim  

T.e.d., prof. Habil Məmmədov 

E-mail: habildos@mail.ru 

Telefon:  

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

VI gün 13:40-15:10 

VI gün 15:20-16:50 

Məsləhət saatları Auditoriya ilə razılaşdırılır 

Prerekvizitlər Slavyan ölkələri tarixi 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas: 
1.Məmmədov H.N. Bolqarıstan tarixi //Dərslik. Bakı: «Elm və təhsil», 2009, 272 

s. 
2.A.Dıbkovskaya, M.Jarın və Y.Jarın.Polşa tarixi.Ən qədim zamanlardan bu 

günlərimizədək (tərcümə). Bakı: «Mütərcim» nəşriyyatı, 2010, 378 s. 

3. Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri tarixi.1917-2015. Bakı,2016,372 s. 

3. История южных и западных славян. Т.1-2. М., 1998.  

4.Кириллов В.В. История России. (Учебное пособие). М.: 2008, 661 с.  
Əlavə:  
1.Məmmədov H.N.Ukraynanın müasir tarixi (XX əsrin sonları  - XXI əsrin 

əvvəlləri)//Dərs vəsaiti. Bakı: «Elm və təhsil», 2009,180 səh.,11,2 ç.v 

 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 

• Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə 

tutulur: 

• Mühazirələr 

• Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ) 

• Xəritələrdən, kompüterdən, video və digər 

əyani vəsaitlərdən istifadə 

• Bəzi mövzularla bağlı dərslərə digər 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki 

tapşırıqlar 

Praktiki 

məsələnin təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə 

 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Aprel (fevral və mart  

aylarında keçirilən mövzu-

lar əsasında imtahan ve-

rilir) 

30 bal 

Davamiyyət  5 bal 

Fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 

seminarlarda iştirak etmək  

 

 

5 bal 

Quiz Yoxlama (yazılı şəkildə)  
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2 dəfə (hər biri 5 bal) 10 bal (5+5)   

Prezentasiya/Qru

p müzakirə 

Yazılı (həm də şifahi 

təqdimat olmaqla) 

Siyahı əlavə olunur. 

Prezentasiya işinə aid qay-

dalar:  

1.İş ayrıca vərəqlərdə ya-

zılmalıdır. Kağızın formatı 

A4, şirifti 14, interval 1, 

esselerin həcmi 10-15 sə-

hifə olmalıdır.  

2.Vərəqin bir üzü yazıl-

malı, vərəqə nömrələr qo-

yulmalıdır. 

3.İş aydın yazılmalı, fi-

kirlərin abzaslara bölün-

məsi məntiqi olmalıdır, 

hər yeni fikirdə abzasdan 

istifadə edilməlidir. İşin 

girişi və nəticəsi olmalıdır. 

4.İş yazılarkən mənbələrə 

istinad edilməlidir. İstinad 

qaydaları müəllim tərəfin-

dən təqdim olunacaqdır. 

5.Sonda istifadə olunmuş 

ədəbiyyatın siyahısı əlavə 

edilməlidir. 

6.İşin titul vərəqi olma-

lıdır: mövzunun adı, tələ-

bənin adı, soyadı, fakül-

təsi, işin yerinə yetirildiyi 

departament göstərilməli-

dir. 

 

10 bal 

Final  imtahanı İyun (aprel və may ay-

larında keçirilən mövzular 

əsasında final imtahan 

verilir. 

 

 

 

40 bal 

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri və  

məqsədləri  

 “Slavyan ölkələri tarixi” Azərbaycan Respublikasının ali tarix təhsili 

sistemində tədris olunan əsas fənlərdəndir. Fənnin tədrisini zəruri edən 

əsas amillər – tarixi prosesin öyrənilməsinə yeni baxış, müasir dünyanın 

problemləri içərisində qloballaşma şəraitində sivilizasiyaların ünsiyyəti və 

ya toqquşması məsələsinin aktuallaşması kimi amillərdir.  

Tədris olunan kursun başlıca məqsədi - tələbələrdə slavyan ölkələrinin 

orta əsrlər, yeni və müasir dövr tarixi haqqında elmi bilikləri 

formalaşdırmaqdır. Fənnin tədrisi zamanı daha çox əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərə - slavyan ölkələrində feodalizmin inkişafı və tənəzzülü 

prosesinə, kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi və inkişafı 

məsələlərinə, slavyan xalqlarının Birinci və İkinci dünya müharibələrində 

iştirakına, XX əsrin ikinci yarısı-XXI əsrin əvvəllərində daxili və arici 

siyasət vəziyyətlərinə və s. xüsusi diqqət yetirilmişdir.  
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Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi: 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

• Slavyan ölkələrinin orta əsrlərdə, yeni və müasir dövrdə siyasi və 

iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri öyrəniləcək; 

• Slavyan ölkələrinin orta əsrlərdə, yeni və müasir dövrdə tarixinin 

ən önəmli hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır. 

• Slavyan ölkələrində orta əsrlərdə, yeni və müasir dövrdə baş verən 

proseslərin səbəb və nəticələri öyrənilmiş olacaq; 

• Dövlətlərarası, regional və qlobal münaqişələr və onların 

doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvür yaranacaq; 

• Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik siyasəti timsalında 

ümumiləşdirilmiş qənaətlər əldə ediləcəkdir. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

QAYDALAR 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü 

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

zaman bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə 

ümumi dərs saatlarının 25%-dən  çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana 

buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə 

dərs saatına buraxılır.  

Yoxlama işi 

Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. Əgər 

tələbə üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş və bu haqda 

dekanlığa məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə yoxlama işini növbəti 

həftə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl 

verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 

Fənni bitirmək qaydası 

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu 

fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin 

pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən 

(kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktofon, 

mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu 

qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından çıxarılır, onun imtahan işi 

ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır. 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz 

və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və 

radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab 

oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır. 

 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   
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1 15.02.2020 Mövzu 1. “Slavyan ölkələrinin tarixi” 

fənninə giriş  

Mövzu 2. Slavyan ölkələri ərazisi 

feodalizmə qədərki dövrdə 

1.Mühazirə 

2.Məmmədov H.N. 

Bolqarıstan tarixi //Dərslik. 

Bakı: «Elm və təhsil», 2009, 

s.17-31 

2 22.02.2020 Mövzu 3.Slavyan xalqları IX-XIII əsrlərdə 

Mövzu 4. Şərq slavyanları XIV-XVIII 

əsrlərdə 

1.Mühazirə 

2.Məmmədov H.N. 

Bolqarıstan tarixi //Dərslik. 

Bakı: «Elm və təhsil», 2009, 

s.37-66 

3.A.Dıbkovskaya, M.Jarın 

və Y.Jarın.Polşa tarixi.Ən 

qədim zamanlardan bu 

günlərimizədək (tərcümə). 

Bakı: «Mütərcim» 

nəşriyyatı, 2010, s.5-40 

3 29.02.2020 Mövzu 5.Rusiya XIX əsrin birinci yarısında 

Mövzu 6. Rusiya XIX əsrin II yarısı – XX 

əsrin əvvəllərində  

1.Mühazirə 

 

4 07.03.2020 Mövzu 7.Rusiya I Dünya Müharibəsi 

illərində  

Mövzu 8.Qərb slavyanları XIV- XVIII 

əsrlərdə 

1.Mühazirə 

2. A.Dıbkovskaya, M.Jarın 

və Y.Jarın.Polşa tarixi.Ən 

qədim zamanlardan bu 

günlərimizədək (tərcümə). 

Bakı: «Mütərcim» 

nəşriyyatı, 2010, s.53-156 

5 14.03.2020 Mövzu 9.Polşa XIX – XX əsrin əvvəllərində 

Mövzu 10.Çexiya və Slovakiya XIX – XX 

əsrin əvvəllərində 

1.Mühazirə 

2. A.Dıbkovskaya, M.Jarın 

və Y.Jarın.Polşa tarixi.Ən 

qədim zamanlardan bu 

günlərimizədək (tərcümə). 

Bakı: «Mütərcim» 

nəşriyyatı, 2010, s.168-210 

 

6 27.03.2020 Mövzu 11. Quiz (I) 

Mövzu 12. Qərbi slavyan ölkələri I Dünya 

Müharibəsi illərində 

1.Mühazirə 

2. A.Dıbkovskaya, M.Jarın 

və Y.Jarın.Polşa tarixi.Ən 

qədim zamanlardan bu 

günlərimizədək (tərcümə). 

Bakı: «Mütərcim» 

nəşriyyatı, 2010, s.210-215 

7 28.03.2020 Mövzu 13.Cənub slavyanları XIV-XVIII 

əsrlərdə 

Mövzu 14.Cənub slavyanları XIX – XX 

əsrin əvvəllərində 

1.Mühazirə 

2.Məmmədov H.N. 

Bolqarıstan tarixi //Dərslik. 

Bakı: «Elm və təhsil», 2009, 

272 s.66-129 

8 04.04.2020 Mövzu 15.Cənubi slavyan ölkələri I Dünya 1.Mühazirə 

2.Məmmədov H.N. 
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Müharibəsi illərində 

Mövzu 16.Aralıq imtahan (1-15-ci 

mövzular) 

Bolqarıstan tarixi //Dərslik. 

Bakı: «Elm və təhsil», 2009, 

s.131-137 

9 11.04.2020 Mövzu 17.Sovetlər ölkəsi 1920- 1930-cu 

illərdə 

Mövzu 18.SSRİ II Dünya müharibəsi 

illərində (1939-1945-ci illər)  

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016,s.23-66, s.86-108 

10 18.04.2020 Mövzu 19.SSRİ  II Dünya müharibəsindən 

sonra (1945-1985-ci illər) 

Mövzu 20.Yenidənqurma, sosializmin iflası 

və SSRİ-nin süqutu (1985-1991) 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016,s.110-166 

11 25.04.2020 Mövzu 21.Şərqi slavyan ölkələri XX əsrin 

90-cı illəri – XXI əsrin əvvəllərində 

Mövzu 22.Polşa və Çexoslovakiya 1918-

1939-cu illərdə 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016,s.173-214, s.218-

227 

12 02.05.2020 Mövzu 23.Polşa və Çexoslovakiya II Dünya 

müharibəsi illərində 

Mövzu 24. PXR II Dünya müharibəsindən 

sonrakı illərdə (1945-1989) 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016, s.228-234, 

s.264-267 

13 08.05.2020 Mövzu 25.Çexoslovakiya  II Dünya 

müharibəsindən sonrakı illərdə (1945-1989-

ci illər) 

Mövzu 26. Quiz (II) 

 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016, s.268-282 

14 16.05.2020 Mövzu 27.Qərbi slavyan ölkələri XX əsrin 

90-cı illəri – XXI əsrin əvvəllərində  

Mövzu 28. Cənubi slavyan ölkələri 1918-

1945-ci illərdə 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016, s.284-292 

15 23.05.2020 Mövzu 29.Bolqarıstan və Yuqoslaviya II 

Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə 

(1945-1989) 

Mövzu 30. Cənubi slavyan ölkələri XX əsrin 

90-cı illəri – XXI əsrin əvvəllərində 

Baxşəliyev T.Slavyan 

ölkələri tarixi.1917-2015. 

Bakı,2016, s.292-347 

 

  FİNAL İMTAHAN (16-30-cu MÖVZULAR)  
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          “Slavyan ölkələri tarixi” fənninə aid esse və prezentasiya mövzuları: 

1. Çex krallığının yaranması və fəaliyyəti  

2. Qədim Rus dövlətinin yaranması və fəaliyyəti 

3. Qədim Polşa dövlətinin yaranması və fəaliyyəti 

4. Serb və Xorvat erkən feodal dövlətləri.  

5. Kiyev knyazlarının daxili və xarici siyasəti. 

6. Kiyev Rus dövləti feodal dağınıqlığı dövründə. 

7. Monqol - tatar yürüşü və Rus torpaqlarının vassal asılılığına düşməsi. 

8. Çar IV İvan Qroznının daxili və xarici siyasəti. 

9. I Pyotrun islahatları. 

10. I Pyotrun xarici siyasəti 

11. II Yekaterinanın hakimiyyəti illərində Rusiyanın daxili vəziyyəti. 

12. XVIII əsrin II yarısında Rusiyanın xarici siyasəti. 

13. Boleslav Xrabrının daxili və xarici siyasət (992 -1025)  

14. I Kazimirin daxili və xarici siyasət (1039 - 1058)  

15. Böyük Kazimirin daxili və xarici siyasəti (1333 - 1370)  

16. XV əsrdə Ictimai quruluş. "Şlyaxta demokratiyasının" nailiyyətləri.  

17. XVIII əsrin ikinci yarısında Reç Pospolita   

18. IV Karl: çex tarixinin “qızıl əsri”.  

19. Qusçu müharibələri  XIX əsrin I yarısında Rusiyanın sosial - iqtisadi və siyasi inkişafı. 

20. 1812-ci il vətən müharibəsi və onun nəticələri 

21. XIX əsrin birinci yarısında Rusiyada ictimai - siyasi hərəkat 

22. XIX əsrdə Ukranya və Belarus torpaqlarında sosial - iqtisadi və siyasi vəziyyət 

23. Krım müharibəsi və Paris sülh konfransı 

24. Rusiyada 1861-ci il kəndli islahatı. 

25. XIX əsrin 60-90-cı illərində Rusiyada siyasi-ictimai təşkilatlar  

26. XIX əsrin 80-90-cı illərində Rusiyanın xarici siyasəti. 

27. XIX əsrin II yarısında  polyak torpaqları  

28. Oktyabr silahlı üsyanı. Sovet hakimiyyətinin ilk tədbirləri. 

29. SSRİ-nin təşkili. Hakimiyyət uğrunda partiyadaxili mübarizə və stalinizmin bərqərar olması. 

30. SSRİ-də sənayeləşmə,elliliklə kollektivləşmə,sovet cəmiyyətinin qurulması və repressiyalar 

31. XX əsrin 20 – 30-cu illərində RSFSR (SSRİ)-nin xarici siyasəti 

32. Birinci Dünya Müharibəsi illərində polyak xalqının vəziyyəti və polyak məsələsi.  

33. II Dünya müharibəsinin ilk mərhələsində SSRİ-nin xarici siyasəti. 

34. ”Böyük üçlüyün” Tehran və Yalta konfransları  
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35. Böyük Vətən müharibəsi illərində partizan hərəkatı və iqtisadiyyat. 

36. Polyak  xalqının faşist işğalçılarına qarşı Müqavimət hərakatı. 

37. Çexoslovakiya II Dünya müharibəsi illərində.  

38. Bolqarıstan İkinci dünya müharibəsi illərində.   

39. Yuqoslaviya torpaqlarında faşist Almaniyasına qarşı müqavimət və partizan hərəkatı.  

40. ”Xruşşov onilliyi”: sovet cəmiyyətinin destalinaziyası, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların 

həyata keçirilməsinə təşəbbüslər. 

41. 1965-1985-ci illərdə SSRİ-də siyasi-iqtisadi və sosial-mədəni həyat. 

42. 1965-1985-ci illərdə SSRİ-nin xarici siyasəti. 

43. 1968-ci il “Praqa baharı”: hərbi müdaxilə və onun nəticələri. 

44. 1980-ci illərdə “Polşa böhranı”, hərbi vəziyyətdən “Dəyirmi masa”ya doğru. 

45. 1945-1985-ci illərdə Çexoslovakiyanın siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti. 

46. Çexoslovakiyada ”Vətəndaş Forumu” və“Məxməri inqilab”, sosializmin süqutu. 

47. SSRİ-də Yenidənqurma siyasəti: iqtisadi –siyasi islahatlar. 

48. SSRİ-də yeni siyasi təfəkkür və dövlətin xarici siyasəti. 

49. SSRİ-də gedən siyasi-milli proseslər və SSRİ-nin süqutu. 

50. BXR-nin siyasi və sosial-iqtisadi inkişafı (1948-1985-ci illər) 

51. BXR-nin xarici siyasəti (1948-1989-cu illər) 

52. Sitasi portretlər: İ.Stalin 

53. Sitasi portretlər: B.Tito 

54. Sitasi portretlər: L.Valensa 

55. Sitasi portretlər:L.Kaçinski 

56. Sitasi portretlər: V.Putin 

57. Xatın faciəsi 

58. 2010-cu ilin aprelində Smolensk yaxınlığında L.Kaçinskinin təyyarəsinin qəzaya uğraması 

59. Qərbi slavyan ölkələrində rusofobiy 

 

 


