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III gün, 15:20-16:50 

Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtda 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan türkcəsi 
Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 
Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əsas: A 
1. Mühazirə mətnləri və video təqdimatlar 

2. Məmmədov K. Antropologiyanın əsasları. Bakı. 2010. 
3. Məmmədov M, Tağıyev M “Antropologiya” Bakı 2014 

4. Arazova R. və Dostiyev T. Köməkçi Tarixi fənlər. Bakı. 2001. 
5. Pirquliyeva Q. Numizmatikanın əsasları. Bakı. 2009 

6. Piriyev V. Azərbaycanın Tarixi-Siyasi coğrafiyası. Bakı. 2006. 
7. Əhmədov T. Azərbaycan toponimiyasının əsasları. Bakı. 1997. 
8. Əhmədov S., Məmmədov V. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı. Bakı, 2010. 
9. Rəcəbli.Ə. Azərbaycan sikkələri. Bakı, 2012 

10. Seyidov A., Quliyev A., Rzayev R. Azərbaycan tarixi numizmatika materiallar əsasında. 
Bakı, 2017 

11. Şükürov K., Azərbaycan tarixi. Üç hissədə. I hissə. Elmi-nəzəri və praktik problemləri. 
Bakı, 2004. 

Əlavə: B 
1. Мешадиханум Неймат.Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Том 1-4. 

Баку. 1997-2014 

2. Tim White, Michael Black, Pieter Folkens. Human Osteology. Berkeley 2011 

3. Хомутов А. Б. Антропология. Ростов н/Д:. 2004 

4. Раджабли А. Нумизматика Азербайджана. Баку. 1997 

5. Yusifov Y. Kərimov S. Toponimikanın əsasları. Bakı 1987. 
6. Рогинский Я. Я., Левин М.Г. Антропология. Учебное пособие. Москва. 1978. 

7. Qurbanov A. Damğalar, rəmzlər... mənimsəmələr. Bakı 2014. 
8. Şükürov K. Azərbaycan əhalisi: Öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan 

müasir dövrədək). Bakı, 2004. 
9. Tahirli S. Qanimizin səsi. Bakı, 2013. 
10. Məmmədov Y. Hominidin təkamülü və Homo nəslinin meydana çıxması. //Azərbaycan 

Arxeologiyası, Cild 19. N1, 2016. Səh. 9-22 

11. Azərbaycan Tarixi Atlası, Bakı 2007 və 2018 

*Mövzu üzrə əlavə ədəbiyyat dərs zamanı tövsiyyə olunacaq. 

Kursun veb saytı www.antropogenez.ru, history.az, tarix.az, preslib.az 

Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 
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Qrup müzakirəsi 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. 

 Muzeylərə tədrisin əyaniliyi ilə bağlı ekskursiya. 
 Müvafiq elmlər ilə bağlı seçmə mövzular üzrə tanınmış 

mütəxəssislər dəvət olunaraq dərsdən kənar məşğələlər 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 
təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 
(imtahanın 
keçirilməsi forması 
-yazılı, test və açıq 
suallar) 

 

(fevral və mart aylarında 
keçirilən dərslər əsasında 
imtahan verilir, 1-13 

mövzular) 

 

 
30 bal 

Kurs işi (Layihə) 
Sərbəst yazı 
(məqalə) 

Xəzər Universitetinin 
iştirakçısı olduğu 
layihədə (“Səfəvi 
dövlətinin yaranmasının 
520 illik yubileyi) aktiv 
fəaliyyət  

5 bal 

Aktivlik Tam aktivlik balı 
dərslərdə, 

diskussiyalarda, 
prezentasiyalarda və 

elmi seminarlarda fəal 
iştirak edən tələbələrə 
verilir. (hər dərsdə 
iştirak əsas götürülür) 
Xəzər Universitetinin 
iştirakçısı olduğu 
layihədə aktiv fəaliyyət 

 
15 bal 

 

 
Yoxlama 

Kurs boyu bir yoxlama 
yazı keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.  Yazı yekun 
imtahan qabağı olacaq 

Qeyd: Plagiat halları 
qəti qadağandır! 

 
5 bal 

 Prezentasiya/Qrup 
müzakirə/Fərdi iş 

Kurs ərzində bir fərdi iş 
olacaq. 

Antropologiyadan və 
KTF (bax qeyd 1və 2) 

Qeyd: Plagiat halları 
qəti qadağandır! Sərbəst 
işlə əlaqədar bütün tap-

şırıqların qısa təsviri, 
təqdim olunma şərtləri, 

5 bal 
 



vaxtı və qiymətləndirmə 
üsulu dəqiq göstərilib. 

Final imtahanı 
(imtahanın 
keçirilməsi forması 
-yazılı, test və açıq 
suallar) 

İyun 
(14-27-ci mövzular) 

 
40 bal 

Nəticə 

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri və 
məqsədləri  

 “Köməkçi tarix fənnləri” Azərbaycan Respublikasının ali tarix təhsili sistemində 
tədris olunan zəruri fənnlərdəndir. Fənnin tədrisini zəruri edən əsas amillər – insanlıq 
tarixinin və onun maddi-mədəni irsinin öyrənilməsinə yeni fənnlərarası baxışın tətbiqi 
və elmi texniki tərəqqi dövrünün tələblərinə uyğun yeni üsul və metodların müxtəlif 
tarix elmlərinə sirayət etməsilə bəşəriyyətin tarixi inkişafının qanunauyğunluqlarını 
tətbiqi üçün müasir elmi tədqiqatın üstün cəhətlərinin öyrədilməsi, müasir cəmiyyətin 
və sivilizasiyanın yaranmasının, inkişafının səbəblərinin araşdırılmasında fərqli elm 
və fənnlərin qarşılıqlı rolunun üzə çıxarılmasıdır.  

“Köməkçi tarix fənnləri” kursunun başlıca məqsədi - tələbələrdə insan və onun ümumi 
maddi-mədəni irsi haqqında, onun tədqiqi, tərəqqi mərhələləri və öyrənilmə tarixi 

haqqında elmi-nəzəri biliklərin formalaşdırmaqdır. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

 Bəşəriyyətin və onun maddi-mədəniyyətinin özünəməxsusluğu araş-
dırılacaqdır; 

 İnsan sivilizasiyanın mənşəyi elmi əsasda öyrəniləcəkdir; 

 İnsan cəmiyyətinin və mədəniyyətinin yaranması, tarixi inkişaf xüsusiyyətləri 

öyrəniləcək; 

 İnsanlığın yaranışından müasir dövrə kimi mövcud tarixinin ən önəmli 

hadisələri haqqında tam təsəvvür 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 
(planlaşdırıl
mış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıq 
lar  

1.  10.02 

15.02 

Fənnlə və sillabusla ümumi tanışlıq.  
Mövzu 1. Köməkçi tarix fənləri anlayışı, elmin düşüncənin 

mahiyyəti, humanitar elmlərin tərifi, predmeti, tədqiqat obyekti və 

vəzifələri. Antropometriya. 

Mövzu 2. İnsanı öyrənən elmlər və Antropologiya 

 

2.  17.02 

22.02 

Mövzu 3. Antropologiyanın inkişaf tarixi və mərhələləri. 

Mövzu 4. “Biogenez, Antropogenez və Etnogenez” (Şifahi 
məşğələ) 

 

3.  24.02 
01.03 

Mövzu 5. Antropologiyada morfoloji əlamətlərin təsnifatı. 
Anatomiya, insanın normal anatomiyası və patalogiya. 
Mövzu 6. “Biogenez, Antropogenez və Etnogenez” (Məşğələ 
mövzusunun davamı) 

 

4.  03.03 
05(08).03 

Mövzu 7.  Antropologiyanın bölmələri və quruluşu. Sosial və 
Mədəni antropologiya. Tibbi və Kriminalistik araşdırmalarda 
antropologiyanın rolu. 
Mövzu 8. Antropologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi. Təbiət və 
humanitar elmlərin antropoloji tədqiqata təsiri və rolu (Şifahi 
məşğələ mövzusu) 

 

5.  10.03 
12(22).03 

Mövzu 9. Paleoantropologiya. İnsanın yaranması və inkişafı. 
Genetika və Etologiya. Təkamül antropologiyası və Teoloji 
baxışlar. Sosiogenez və insan cəmiyyətinin tarixi inkişafı. Şüur və 

Homo Sapiens sapiensin təşəkkülü. 

Mövzu 10.  Canlı təbiətin inkişafı və Paleontologiya elmi (yazılı 
məşğələ mövzusu) 

 

6.  15.03 
17.03 

Mövzu 11.  Etnik Antropologiya (İrqşünaslıq). İnsan populyasiyası 
və etnoslar. Antropoloji tip və müasir Azərbaycan əhalisinin 

antropoloji tərkibi. 

Mövzu 12. (YOXLAMA) 

 



 
Köməkçi Tarixi fənlərdən təqdimat mövzuları və tərtibi qaydaları 

7.  19(24).03 

29.03 

Mövzu 13.  Təqdimat:Təbiət tarixi muzeyinə səfər əsasında 

Mövzu 14.  Xronologiya elmi və tarix elmlərində onun yeri. 
Mütləq və Nisbi xronologiya.  Vaxt və təqvim. Sinxronologiya. 
Astronomiya, bürclər və ulduz xəritələri. Göy cisimlərinin və Yerin 
hərəkəti. Coğrafi tsikliklər və geoxronologiya.  

 

8.  31.03 

05.04 

Mövzu 15. Təqvim və xronologiya(yazılı məşğə lə  mövzusu) 

Mövzu 16 ARALIQ İMTAHANI (1-11-cü mövzular) 
 

9.  07.04 
12.04 

Mövzu 17. Numizmatika elmi. Pul və pul dövriyyəsi. Sikkə zərbi 
və zərbxanalar. Pul, marka, möhür və döş nüşanları tarxi mənbə 
kimi. Sfraqistika və digər köməkçi elmlər 
Mövzu 18.  Azərbaycan numizmatikası, onun tarixi inkişafı və 
dövlətçilik əhəmiyyəti. (Şifahi məşğələ mövzusu) 

 

10.  14.04 
19.04 

Mövzu 19. Tarixi coğrafiya. Coğrafiyanın inkişaf tarixi və tarix 
elminin inkişafındakı rolu.  Böyük Coğrafi kəşflər”in elmlərin 
inkişafına təsiri. Demoqrafiya və Ekologiyanın tarixi 
araşdırmalarda əhəmiyyəti.  
Mövzu 20. Azərbaycanın tarixi-coğrafiyasının inkişaf mərhələləri. 
Azərbaycan əhalisi və onun öyrənilməsi. Diyarşünaslıq və Vətən 
tarixi.  Azərbaycanın tarixi-coğrafiyası və toponimikası (Şifahi 
məşğələ mövzusu) 

 

11.  21.04 
26.04 

Mövzu 21. Onomastika və Toponimika elmləri.  Etimologiya və 

terminologiya. Tarixi coğrafi adlar və onların siyasi-ideoloji 

aspektləri.  
Mövzu 22.  Azərbaycanın toponomik fonu. Yer adları tarixi mənbə 

kimi. Tarixi Azərbaycan və onun yerladlarının mənşəyi. Etno-

sosioloji çərçivədə assimilyasiya və dissimilyasiya hadisələri. 

 

12.  28.04 
03.05 

Mövzu 23. Tarixi metrologiya. Qədim ölçü və çəki sistemləri. 
Metrik sistem və onun əhəmiyyəti. Dünyanın digər ölkələrinin ölçü 
sistemləri. Azərbaycanın xalq ölçüləri və onların öyrənilməsi. 
Mövzu 24. Paleoqrafiya elmi və onun tarixi. Epiqrafika elmi və 
Mətnşünaslıq. Yazı, onun yaranması, inişafı və əhəmiyyəti. Yazı 
növləri və əlifba.. Kitab, kitab çapı və kitabxanalar. Diplomatika və 
biblioqrafiya tarixin köməkçi sahələri kimi. Fililogiya və 
linqivistikanın keçmişi araşdırmada əhəmiyyəti. Qlottogenez və 
morfologiya. Yazılı qaynaqlar və mənbəşünaslıq. Tarixin tarixi və 
tarixi araşdırma üsulları. Tarixşünaslıq. 

 

13.  05.05 
12.05 

Mövzu 25. Azərbaycan paleoqrafiyası və epiqrafikası. (Şifahi 
məşğələ mövzusu) 
Mövzu 26. Heraldika və onunla bağlı köməkçi elmlər.  
Azərbaycanın dövlətçilik rəmzləri və atributları, onların 
təşəkkülü və təkamülü tarixi. 

 

14.  17.05 
19.05 

Mövzu 27. Azərbaycanın dövlətçilik rəmzləri və atributları (Şifahi 
məşğələ mövzusu) 
Mövzu 28.  Təqdimat: Numizmatika və Miniatür kitab muzeyinə 

səfər əsasında 

 

15.  21(10).05 

24.05 

Mövzu 29. (YOXLAMA) 
Mövzu 30. Məsləhət 

 

 

  FİNAL İMTAHAN (13-29-cu mövzular)  



Qeyd 1 Antropologiyadan müstəqil kurs işi yazmaq və onu aralıq imtahanına kimi təqdimat şəkilində 
təhvil vermək.  
Qeyd 2 Tarix elmləri ilə bağlı muzeylərə səfər əsasında yazılacaq təqdimat şəklində son dərs günündən 
iki gün qabaq təhvil vermək.  
Hər biri 3 bal ilə qiymətləndirilir. Prezentasiya işinə aid qaydalar:  

Təqdimatlara müstəqil ad verilməli, 12 şrift, TNR və 1 interval ilə tərtib olunmalıdır. Mütləq elektron 
nüsxə və illustrativ materiallar slayd şəklində müvafiq proqram təminatında yığılmalıdır. Minimum 8 
şəkil və 5 slayd ola bilər. Təqdimatın mətni çap edilərək təqdim olunmalı, slayd isə müəllimin elektron 

poçt ünvanına göndərilməlidir. Təqdimat 6 bal ilə qiymətləndirilir. Hər iki təqdimata yüksək səviyyədə 
hazır olan tələbələr tam balı ala bilir. 

Məqalələrə müstəqil ad verilməli, 12 şrift, TNR və 1 interval ilə  tərtib olunmalıdır. Mütləq 
elektron nüsxə və illustrativ materiallar müvafiq proqram təminatında yığılmalıdır. Məqalənin 
mətni çap edilərək təqdim olunmalı, istinadlar, qaralama və illustrativ materiallar isə müəllimin 
sillabusda üeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Məqalə 4 bal ilə 
qiymətləndirilir. Nəzərdə tutulan balı plagiat halı aşkar edilməyən, yazını yüksək səviyyədə 
hazırlayan tələbələr ala biləcəkdir. 

Məşğələ mövzularına kurs boyu şifahi və ya yazılı cavab verilməli, tövsiyyə olunmuş müxtəlif  
dillərdə olan ədəbiyyatlardan istifadə edilməlidir. Tələbə məşğələ zamanı mövzunu izah etməli, sual-
cavabda iştirak etməli və faydalandığı mənbələri əsaslandırmalıdır. Dərs zamanı müxtəlif 
ədəbiyyatlardan istifadə etməsini təsdiqləyən qeydlər, mənbənin sürəti və ya kitabxanadakı 
inventarlaşma məlumatları olan seminar dəftəri olmalıdır. Məşğələ zamanı fəal olan tələbələr aktivlik 
balı ilə qiymətləndirirlər. Aktivlik 14 baldır və hər dərs hazır olan tələbə sonda ən yüksək balı ala bilir. 
        


