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Əsas dərsliklər:  
1.Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər). Red. prof. Süleyman 
Əliyarlı. Bakı, 2009. 
2.Azərbaycan tarixi, I cild (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək). Z. Bünyadovun 
və Y. Yusifovun redaktəsilə. Bakı, 2005. 
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10. Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, 2004 ( III fəsil,§ 2, §8; V 
fəsil § 2).  
11. Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti, Bakı, 1993 (I fəsil, II fəsil 
s.33-35, s.46-49). 
12.Qafqazda Sovet totalitarizmi (1920-30-cu illərdə). Elmi Konfransın 
materialları. Bakı, Xəzər Universitəsi, 1998. 
13. M.Ə.Rəsulzadə ensiklopediyası. N.Yaqublu.  Bakı, 2013. 
14. Tadeuş Svyatoçovski. Rusiya və Azərbaycan. Bakı, Xəzər Universitəsi, 2000.  
15. Araz Aslanlı. Qarabağ problemi, (tarixi, mahiyyəti, həll prosesi). Bakı, 2009. 
16. Oqtay Əsədov. Heydər Əliyev. Bakı, 2008. 
17. Natiq Əliyev. Neft səanyesinin intibah dövrü. Bakı, 2013. 
18.Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905—1920. Cambridge University 
Press, 2004. 

19.Эфендиев О. А. Образование азербайджанского государства Сефевидов в 
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начале XVI века. Баку, 1961. 

20.Nailə Vəlixanlı. Azərbaycan VII-XII əsrlərdə. Bakı, 2017. 
21.Ziya Bünyadov. Azərbaycan Atabəyləri dövləti. Bakı, 2007. 
22.A.A.Bakıxanov. Gülüstan- i İrəm. Bakı, 2001. 

23.Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar 
24.Xeyirbəy Qasımov. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, 2005. 

25.Sara Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. Bakı, 2006. 
26.K. Şükürov. Türkmənçay-1828. Tarixi xronika. Bakı, 2006. 
27.Nailə Vəlixanlı. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan. Bakı, 1993. 

28.Historical facts of Armenian crimes in Azerbaijan. Исторические факты о 
деяниях армян на азербайджанской земле. Bakı, 200.3 

29.Vandalism - genocide against the historical names. Bakı, 2006. 
30.Нифталиев И. Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян. 
Баку, 2010. 

İnternet saytları www.azerbaijan.az;  
www.aztarix.azeriblog.com;  
www.azerbaycanli.org 

http://history.az/browse.php?sec_id=8&sort=2&pn=1 
http://www.tarix.gov.az/books.php 

http://tarix.info/elektron-kitablar/ 
 

Tədris metodları Mühazirə Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 
- mühazirələr 
- mövzu ətrafında müzakirələr 
- xəritələr, slayd-film və digər online  

materiallardan istifadə 
- bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış alim 

və mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar 
Praktiki məsələnin 
təhlili 
Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 
Aralıq imtahanı Noyabr 

(fevral və mart aylarında 
keçirilən mövzular əsasında 

final imtahan verilir, 1-7 
mövzular) 

30 bal 

Praktiki məsələ   
Aktivlik 
 

Tam aktivlik balı dərslərdə, 

diskussiyalarda, 
prezentasiyalarda və elmi 
seminarlarda fəal iştirak edən 

tələbələrə verilir. 

 
5 bal 

 

Yoxlama yazı işi 
(quiz) 

Kurs boyu iki yoxlama yazı ke-
çirilməsi nəzərdə tutulur. Birinci 
yazı aralıq imtahanı öncəsi, 
ikincisi yekun imtahan qabağı. 
Hər yoxlama işi 10 bal ilə qiy-
mətləndirilir. 

20 bal 
 

Davamiyyət Tələbələr bütün dərslərdə iştirak 
etməlidir. Tam davamiyyət 

5 bal 
 

http://www.tarix.gov.az/kitablar/Vandalism%20-%20genocide%20against%20the%20historical%20names.pdf
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http://www.aztarix.azeriblog.com/
http://www.azerbaycanli.org/
http://history.az/browse.php?sec_id=8&sort=2&pn=1
http://www.tarix.gov.az/books.php
http://tarix.info/elektron-kitablar/


bütün dərslərdə iştirak edən 
tələbələrə verilir. 2 dəfə dərsdə 
iştirak etməmək 1 bal aparır. 

Final imtahanı İyun 
 (aprel və may aylarında 

keçirilən mövzular əsasında 
final imtahan verilir, 8-15 

mövzular) 

40 bal 

Digər   
Yekun 
 

 100 bal 

Kursun təsviri və 
məqsədləri 

Azərbaycan tarixi kursu qədim zamanlardan son günlərədək vətən tarixini əhatə 

edir. Son illər konseptual dəyişmələr baş verdiyindən bir sıra məsələlərə baxış əv-
vəlkindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bəzi tarixi hadisələr yeni faktlarla zənginləşib, 
müəyyən dövrlərdəki boşluqlar doldurulmaqdadır. Tədris proqramının tərtibi 
zamanı bütün bu amillər nəzərə alınmış, tarixin qaranlıq səhifələrinə diqqət 
artırılmışdır. Xüsusi diqqət Azərbaycan dövlətçiliyi məslələri, dövlətçilik 
ənənələrinin təbliğ edilməsinə ayrılır. İş planı Azərbaycan tarixi barədə bitkin və 
dolğun təsəvvürün formalaşmasına imkan verir. Bununla yanaşı proqramın tərtibi 
zamanı fənnin qeyri-hümanitar fakültələrdə tədrisi nəzərə alınaraq praktik 
əhəmiyyətli mövzulara daha çox yer verilmiş, fənn haqqında ümumi anlayışların 
möhkəmləndirilməsinə və tələbələrin dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət 
etməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 
- Azərbaycan tarixi haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür yaranacaq 

- Azərbaycanın qədim dünya sivilizasiyasının ocaqlarından biri və Şərq 
dünyasının ayrılmaz hissəsi olmağı haqda məlumatları daha da 
genişlənəcək 

- Azərbaycan etnosunun təkraredilməz və avtoxton olduğuna dair geniş 
təsəvvür yaranacaq 

- Vətən tarixinə, mədəniyyətinə,  mənəvi dəyərlərinə sevgi və  hörmət hissi 
daha da artacaq və vətənpərvərlik ruhu daha da yüksələcəkdir 

- Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin tarixi çatdırılacaq 
Qazanılmış təcrübə 

- Tarixi hadisələrin analizi 

- Tarixi hadisələrə tənqidi və obyektiv yanaşma 
- Azərbaycanın mədəni-tarixi inkişaf mərhələlərinin araşdırılması və 

Azərbaycanın müasir dövrdə dünya miqyasında rolu və yerinin 

müəyyənləşdirilməsi 
Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Davamiyyət  
Tələbələrin Microsoft Teams platformasında bütün online dərslərdə iştirakı 
zəruridir. 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 istinadların mənbəyinin göstərilməsi halları 
istisna 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 120-150 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 
Universitetin 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. Online dərsi yalnız müəllim 
özü başlada bilər, tələbələr Microsoft Teams platfomasında cədvəl üzrə təyin 
olunmuş dərsi başlada bilməzlər. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
 

Həftə Tarix(planlaşdı
rılacaq) 

Fənnin mövzuları Dərslik / 
Tapşırıqlar 

1.   Giriş. Tələbələri Azərbaycan tarixi fənninin iş 
proqramı və onların qarşısında duran vəzifələr ilə tanış 
etmək. Azərbaycan tarixi nədən bəhs edir; onun 
analizi, öyrənilməsi, başlıca dövrləri, tarixi qaynaqlar.  

Azərbaycan xalıqnın formalaşdığı tarixi ərazi haq-
qında məlumat vermək. Azərbaycanda ibtidai-icma 
dövrü. Azərbaycan ərazisində erkən cəmiyyət, ilk döv-

lət qurumlarının yaranması. Manna dövləti. 

Azərbaycan tarixi 
(ən qədim 
zamanlardan -XXI 
əsrin ilk 
onilliklərinədək). 
Ali məktəblər üçün 
dərslik. M.Q.Ab-
dullayevin redaktə-
si ilə.Bakı, 2014 
[I fəsil, §1-4, s.5-19] 

2.  

 

Qədim Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan 
erkən orta əsrlərdə, yeni ictimai münasibətlər. Al-
baniya dövləti III-VII əsrlərdə.  

 

[I fəsil , § 3-5 
s.19-29]; 

[ II fəsil, § 5 

s.30-40] 

3.  
 

Azərbaycan Ərəb Xilafəti tərkibində. Xürrəmilər hərə-
katı. Azərbaycan xalqının formalaşması. Azərbaycan 

[II fəsil , § 6-7, 
s. 40-61]; 



IX əsrin ikinci yarısı – XI əsrdə. Azərbaycan feodal 

dövlətləri. 
[III fəsil , § 8, 

s.61-69] 

4.   
 

Şirvanşahlar dövləti.  
Eldənizlər dövləti. Azərbaycan mədəniyyətinin inti-
bahı.  
Azərbaycan Monqol imperiyasının tərkibində. 

[III fəsil , § 9-10, 

s. 69-94]; 
[IV fəsil , § 11-13 

s.94-106] 

5.   
 

Azərbaycan XIV əsrin sonu – XV əsrdə. Ölkənin 
ictimai-siyasi həyatı. Toxtamış və Teymurun Azər-
baycana yürüşləri. Hürufilik. 
Qaraqoyunlu dövləti. Ağqoyunlu dövləti. Sosial- iqti-

sadi vəziyyət. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər 
sistemində 

 

 

[IV fəsil , § 14, 
s.106-109] 

 
[ V fəsil , § 15-16, 

s.110-119] 

6.   
 

Azərbaycan XVI yüzillikdə. Azərbaycan Səfəvi döv-
lətinin yaranması. Şah I İsmayıl və I Təhmasib.  
Səfəvi- Osmanlı müharibələri. Azərbaycan XVI yüzil-

liyin sonu - XVII yüzilliyin əvvəllərində. Şah I Abbas 
hakimiyyəti. Mədəniyyət. 
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin zəifləməsi və Azər-
baycanın beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilməsi 
(XVII əsrin sonu - XVIII əsrin 20-30-cu illəri). 
 

 

[VI fəsil , §17-20 
s.120-152]; 

 
 

7.   
 

Nadir şah Əfşar. Azərbaycan xanlıqları. Mərkəz-
ləşdirilmiş dövlət yaratmaq cəhdləri.  

Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə (XVIII əsrin 
sonu - XIX əsrin əvvəli). Azərbaycanın Rusiya və İran 
arasında bölüşdürülməsi. Gülüstan və Türkmənçay 
müqavilələri.  
 

 
ARALIQ İMTAHANI (1-7-ci mövzular) 

[VII fəsil , § 21-22 
s.153-171]; 

 
 

8.   
 

XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda ic-
timai - siyasi həyat. İqtisadi durum. Müstəmləkə zül-
münə qarşı üsyanlar. Cənubi Azərbaycan.  
Şimali Azərbaycan XIX əsrin ikinci yarısında. Ka-

pitalist münasibətlərin yaranması və inkişafı. Bakının 
dünya neft mərkəzi kimi yüksəlişi. 
Şimali Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Demok-

ratik və milli hərəkatın başlanması. Cənubi Azər-
baycanda demokratik hərəkat (1900-1917). 

 
 

[VIII fəsil , § 23-28, 

s.172-210]; 
 

 

9.   
 
 

Azərbaycan Demokratik Respublikası. Azərbaycanın 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi. ADR-in daxili si-
yasəti. Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti. Aprel iş-

ğalı. ADR-in süqutu. 
 

[IX fəsil, § 29-35 

s.210-249]; 
 

[ X fəsil, § 36, 
s. 250-268] 

10.   Azərbaycan 1920-1930-cuillərdə. Azərbaycan SSR-in 
SSRİ-yə daxil edilməsi. Sosialist təsərrüfatçılığın ya-

 
 



ranması. Mədəni inqilab. İctimai və siyasi vəziyyət. 
Azərbaycanda Sovet totalitarizmi. 30-cu illərin 
repressiyaları.  
Azərbaycan SSR İkinci Dünya müharibəsi illərində.  

Güney Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində.  
Milli azadlıq hərəkatı - 21 Azər. 

[XI fəsil, § 38-40 

s.268-298]; 
 
 

[XII fəsil , § 41-42 
s.298-315] 

11.   
 
 

Azərbaycan SSR müharibədən sonrakı illərdə (1946-

1970-cı illərin ortaları). Sosial-iqtisadi vəziyyət. 
Totalitar rejimin möhkəmlənməsi. Azərbaycanlıların 
Ermənistan SSR-dən deportasiyası. İ.Mustafayev. 
V.Axundov. Azərbaycan SSR 70-80-ci illərdə. 
H.Əliyev.  

Respublika “yenidənqurma” yolunda. Azərbaycan 
SSR 80-ci illərin sonu - 90-cı illərin əvvəllərində. So-

sial-siyasi həyatın canlanması. Milli demokratik hə-
rəkat. “Dağlıq Qarabağ problemi”nin ortaya atılması. 
AXC-nin yaranması və onun rolunun artması. 

 
[XIII fəsil, § 43-44, 

s.315-330]; 
 
 

 
[XIV fəsil, §45 

s.331-338] 
 

12.   
 

Azərbaycanıların Ermənistandan deportasiyası. Daxili 
vəziyyətin kəskinləşməsi. 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi. 
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 
bərpa edilməsi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
inkişaf problemləri. Daxili və xarici vəziyyət. 
A.Mütəllibovun siyasi xəttinin iflası. Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü və Dağlıq Qarabağ mühari-
bəsinin başlanması, Xocalı soyqırımı. Respublikada 
ictimai-siyasi böhran, torpaqların işğalı. Hərbi uğur-
suzluqlar. 

 
[XIV fəsil, §45-46, 

s.338-344] 
 

 
 
 

13.   
 

Xalq hərəkatının yüksəlişi. AXC iqtidarı. Siyasi və 
iqtisadi islahat təşəbbüsləri. Gəncə qiyamı (1993, 4 
iyun). AXC iqtidarının devrilməsi. 
Prezident səlahiyyətlərinin Heydər Əliyevə verilməsi; 
1993-cü il prezident seçkiləri. Heydər Əliyevin yeni 
siyasi kursu. Siyasi sabitliyə doğru. Azərbaycan - 
Ermənistan münasibətləri. Atəşkəs. Neft siyasəti. 
Əsrin müqaviləsi.  

 

[XIV fəsil, § 46, 
s. 344-348; 

§ 47, s. 348-357] 

 
 

 

14.   
 

Yeni prezident seçkiləri (1998-ci il). Heydər Əliyevin 
kursunun davam etdirilməsi. Beynəlxalq müna-

sibətlərin genişlənməsi. Daxili və xarici siyasət. Azər-
baycan dövlətçiliyi. Azərbaycan Respublikasının neft 
strategiyası.  

İlham Əliyevin prezident seçilməsi (2003-cü il, 15 
oktyabr). 2008-ci il dövlət idarəçiliyinin təkmilləş-

dirilməsi. 2013-cü il növbəti prezident seçkiləri. Hey-
dər Əliyev kursunun davam etdirilməsi.  

 

 
[ XIV fəsil, § 48, 

s. 358-372] 

 
 

 

15.   Azərbaycan XXI yüzilliyə doğru. İlham Əliyevin 

yürütdüyü daxili və xarici siyasəti haqqında .  
Dağlıq Qarabağ uğrunda aparılan diplomatik  
mübarizə. 

(XIV fəsil, s. 358-

372) 



 

FİNAL İMTAHANI (8-15-ci mövzular) 
 
 
 


