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7. Кон И. С. Мальчик — отец мужчины. Москва. Время, 2009 
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Tədris metodları 

 Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 
 

 referatın yazılması 
 mühazirələr 
 mövzu ətrafında müzakirələr 
 xəritələr, video və digər əyani materiallardan 

istifadə 
 müəyyən mövzularla əlaqədar olaraq muzey və 

qoruqlara ekskursiyaların təşkil edilməsi 
 

- bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınmış alim və 
mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi. 

Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 
təhlili 
Digər 

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

Aralıq imtahanı Aprel 
 

(Fevral və aprel aylarında 
keçirilən dərslər əsasında 
imtahan verilir). 

30 

Praktiki məsələ   

Fəallıq Tam aktivlik balı dərslərdə, 
diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 
seminarlarda fəal iştirak 
edən tələbələrə verilir. 

5 

Yoxlama yazı işi (quiz)  Aralıq imtahan qabağı sınaq 
işi –5 b. 

 

Final imtahan qabağı sınaq 
işi –5 b. 

10 

  
Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

 
Yazılı həm də şifahi 
təqdimat olmaqla. 
Mövzular əlavə olunur. 

 
 

10 
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Final imtahanı Iyun 
 
(aprel və may aylarında 
keçirilən mövzular 
əsasında final imtahan 
verilir). 

45 

Digər   

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri Etnoqrafiya – dünya xalqlarının məişət və mədəniyyətindən , adət-ənənələrindən, 
etnik birliklərin yaranması və inkişafından, onların yayılması və qarşılıqlı mədəni 
əlaqələrindən bəhs edən tarix elmidir. Etnoqrafiya yunan sözu olub, “etnos ” və 
“qrafo” sözlərindən əmələ gəlməklə “xalqın təsviri” mənasını verir. 

Kursun məqsədləri Fənnin xüsusi məqsədləri: 
Tələbələrin akademik dəstəyi və potensiallarının reallaşdırılmasına kömək etmək 

Tələbələrin tolerantlıq və dözümlülük şəraitində fikir mübadiləsini və iştirakını 
təşviq etmək 
Fənnin ümumi fundamentinin öyrənilməsini təşkil etmək 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi 
Fənnin tədris olunması prosesində tələbələrə dünyanın, eləcə də, Azərbaycanın 

etnik- mədəni xarakteristikası nöqteyi-nəzərdən rəngarəngliyi barədə dolğun 
biliklərin aşılanması kimi nəticələrin əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, 
etnik rəngarəngliyin mövcud olması ilə yanaşı, bəşəriyyətin vahid birlik təşkil 
etməsinə əsaslanan dünyagörüşün formalaşmasına çalışırıq. 
Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

 
 Etnoqrafiya haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür yaranacaq 

 Müasir dövrün qlobal problemlərilə bağlı etnoqrafik tədqiqatlar barədə 
tələbələrə daha geniş və dolğun informasiya çatdırılacaq 

 Dünya xalqları ilə yanaşı, tələbələr doğma xalqının da etnoqrafik irsi ilə 
tanış olacaqlar. 

 Azərbaycan etnoqrafiyası haqqında ümumi biliklər formalaşacaqdır. 

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 

(planlaşdırıla-
caq) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.   
 

 

    

  Etnoqrafiya barədə ümumi məlumat. Tədris proqramı ilə 
tanışlıq. 

Kitab1, səh. 3-18 

 
 Еtnоqrаfiyаnın prеdmеti, mənbələri, vəzifələri və tədqiqаt 

mеtоdlаrı. 
Mühazirə mətnləri 

  
. 

 

2.    

    
  Dünyа хаlqlаrının təsnifаt növləri Kitab1, səh. 18-39 

    

   Mühazirə mətnləri 
  İrqlər  

3.  Avropa tarixi –etnoqrafik regionu. Əhalinin etnik və 
konfessional tərkibi. 
Regionun linqvistik və irqi xarakteristikası. 
 

 

 
 

 
Mühazirə mətnləri 
Kitab 1, səh 63-69 

    

  

 

 Avropa xalqlarının ənənəvi maddi və mənəvi mədəniyyəti. 
 

   

   

4.   

 
Afrika xalqları ( qeyri –sami xalqları). Ənənəvi dini 
etiqadlar 

 

 

  Mühazirə mətnləri 
 

Kitab1, səh. 46-48 



  Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik 
və konfessional tərkibi. 

 

5.    

 
 

 

Asiya ölkələri barədə ümumi məlumat. Asiya 
xalqlarının irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin 
etnik və konfessional tərkibi, ənənəvi mədəniyyət.  
 

Asiya regionun etnodemoqrafik problemləri 

Kitab1, səh. 48-63 

Mühazirə mətnləri 

 

    

    

6.   
Okeaniya tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və 
linqvistik xarakteristikası. 

 

Regionda əhalinin etnik və konfessional tərkibi, 
ənənəvi dini etiqadlar, etnik mədəni xüsusiyyətlər 

 
 

Kitab1, səh. 40-43 

 

Mühazirə mətnləri 
 

  

7.    

Kitab 1, səh. 39-40 

 

Mühazirə mətnləri 
 

  Avstraliya tarixi-etnoqrafik regionu. Regionun irqi və 
linqvistik xarakteristikası. 
 
 

Avstraliya regionunun ənənəvi mədəniyyət nöqteyi 
nəzərdən xarakteristikası. 

   

   

   

Aralıq imtahanı 
   

 
Cənubi Amerika tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi 

və linqvistik xarakteristikası. 
 
Cənubi Amerika əhalisinin konfessional xarakteristikası, 
ənənəvi dini etiqadlar. Ənənəvi mədəniyyət 

 
Mühazirə mətnləri  
 
 
 
 
Kitab 1, səh 43-46 

9.   
Şimali Amerika xalqları. Regionun irqi və linqvistik 
xarakteristikası. Əhalinin etnik tərkibi. Şimali Amerika 
əhalisinin konfessional xarakteristikası, ənənəvi dini 
etiqadlar 
 

Şimali Amerika ənənəvi mədəniyyəti 

 

  Mühazirə mətnləri  

 

  Kitab 1, səh 43-46 



10.   
 
Azərbaycan etnoqrafiyasının tarixi. 

 
Azərbaycanlıların etnik və konfessional tərkibi, 
demoqrafik göstəricilər, linqvistik və irqi xəsiyyətnaməsi 

 

  Azərbaycan 
etnoqrafiyası, I, II 
cild 

  Mühazirə mətnləri 

11.    

    
   

 
Azərbaycan etnoqrafiyası və maddi mədəniyyəti ilə əyani 
tanışlıq. 

Azərbaycan 
Xalçası Muzeyi 

 
 

  

    

    

12.    

  Azərbaycan xalqının orta əsr mənəvi mədəniyyəti. M.Dadaşzadə 

    
  Azərbaycanlıların etnoqrafik xarakteristikası. Ənənələr, 

xalq bayramları. Mədəni irs. 
T.G Səlimov-Sağani 

13.    
   

Azərbaycan xalqının sənətkarlıq mədəniyyəti. 
Sənətkarlıq sahələri.  

 

Kitab 4, səh. 253 -

255 

 
 Azərbaycan xalqının yaşayış məskənləri və yaşayış 

evləri, geyim və bəzəkləri, yeməkləri və içkiləri, 
nəqliyyat vasitələri və s. kimi maddi mədəniyyət sahələri 

   Kitab 4, səh. 25-49 

14.    

  Azərbaycanın əkinçilik və maldarlıq mədəniyyəti. 
Bağçılıq, arıçılıq və ipəkçilik mədəniyyəti. 
 

Kitab 4, səh. 67-183 

 
 Azərbaycan xalqının ailə, nikah, toy, uşaqların tərbiyəsi 

və  
dəfn mərasimi haqqında 

    Kitab 4, səh. 171-
186, 216-218 

15.    

    
  Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyəti. Xalq bayramları, 

milli adət və ənənələr, xalq oyunları və tamaşaları. 
Kitab 4, səh. 71-96, 
104-192 

 
 YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilmiş Azərbaycan mədəniyyəti nümunələri. 
Mühazirə mətnləri 

  Final imtahanı  

 

 

 

 



 

Prezentasiya mövzularının siyahısı 
(Aşağıda göstərilən mövzular Azərbaycan etnoqrafiyaına aiddir) 

1. Xalq bayramları ( Novruz,Orucluq,Qurban) 

2. Musiqi( Alətlər,rəqs,aşıq sənəti) 
3. Xalq təbabəti 
4. Qədim dini etiqadlar(animizim,totemizim,fetişizm,şamanizim,bütpərəstlik,zərdüştlük və s) 

5. Oyun və əyləncələr. 
6. Xalq təqvimi 
7. Qonaqpərvərlik 

8. Ağsaqqallıq,el anası 
9. Ailə məişəti (tərbiyə,nigah,toy ənənəsi,dəfn adəti ) 
10.Yeməklər və içkilər 
11.Geyimlər və bəzəklər (qadın,kişi,uşaq) 
12.Çörək bişirmə üsul və vasitələri. 
13. Xalq yaşayış məskənləri və evlər. 
14. Sənətkarlıq ( dulusculuq,dəmirçilik,ağacişləmə,zərgərlik,xalçaçılıq,tikmə və s.) 15.Çörək 
adət-ənənələrimizdə və xalq yaradıcılığında rolu. 
16.Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıq. 


