
 1 

Tarix və Arxeologiya departamentinin müdiri:  

Təsdiq edirəm: ______________________ 

 

Ümumi məlumat Fakültə, Fənnin adı, ko-

du və kreditlərin sayı 

Humanitar,Təhsil və Sosial elmlər fakültəsi, 

Rusiyanın müasir tarixi 

Departament Tarix və Arxeologiya departamenti 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri payız 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

T.ü.e.d, prof. Habil Məmmədov 

E-mail: habildos@mail.ru 

Telefon: (012) 421-79-16 (departament) 

Mühazirə otağı/Cədvəl VI gün 11:50-15:10 

Məsləhət saatları Auditoriya ilə razılaşdırılır 

Prerekvizitlər  

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Seçmə                                  

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas: 

Mühazirə mətnləri  

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

2.Eyvazlı C. Şimali  Qafqaz Rusiya  Federasiyasının  təhlükəsizlik 

sistemində. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 112 s. 

3. Məmmədov H.N., Əzizova M.Ə. Rusiya Federasiyasının xarici siyasəti. Dərs 

vəsaiti.  Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s 

Əlavə: 

  1.Həsənov Ə. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri. Dərs 

vəsaiti. Bakı, 2007, 248 s. (Adil Vəliyevlə həmmüəllif) 

 2.Həsənov Ə.M., Vəliyev A.İ. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri. 

Bakı, 2013.  

 

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  Noyabr (sentyabr və 

oktyabr ayında keçirilən 

mövzular əsasında 

imtahan verilir) 

30 bal 

Davamiyyət  5 bal 
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Fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 

seminarlarda iştirak etmək  

5 bal 

Quiz Yoxlama (yazılı şəkildə) 

2 dəfə (hər biri 5 bal) 

 

10 bal (5+5)   

Prezentasiya/Qru

p müzakirə    

Yazılı həm də şifahi 

təqdimat olmaqla dekabrın 

9-na kimi verilməli 

 

10 bal 

Final  imtahanı Yanvar (noyabr - dekabr 

aylarında keçirilən mövzu-

lar əsasında final imtahan 

verilir. 

 

 

 

40 bal 

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri və  

məqsədləri  

 Seçmə fənn “Rusiyanın müasir tarixi” adlanır. Kurs Rusiya 

Federasiyasının müasir tarixinə, sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyətinə, 

xarici siyasətinə həsr olunmuşdur. Burada ölkənin yeni  siyasi sisteminin 

formalaşması, demokratik cəmiyyətə keçid, dövlət iqtisadiyyatının  

özəlləşdirilməsi və yeni iqtisadi sistemə keçid, aqrar istehsalın yenidən 

təşkili, xarici siyasətinin əsas istiqamətləri və s. məsələlər ardıcıl şəkildə 

öyrənilir. 

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 başlcıa məqsədi - tələbələrdə XX əsrin son 

onillikləri-XXI əsrin əvvəllərində Rusiyada baş verən tarixi -siyasi 

hadisələr barəsində, ölkənin sosial –iqtisadi, sosial-mədəni və beynəlxalq 

vəziyyəti haqqında dərin və ətraflı təsəvvür yaratmaqdan ibarətdir. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi: 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

• Rusiya Federasiyasının müasir dövrdə siyasi və iqtisadi inkişaf 

xüsusiyyətləri öyrəniləcək; 

• Rusiya Federasiyasının müasir dövrdə tarixinin ən önəmli 

hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır. 

• Rusiya Federasiyasının müasir dövrdə baş verən proseslərin səbəb 

və nəticələri öyrənilmiş olacaq; 

• Dövlətlərarası, regional və qlobal münaqişələr və onların 

doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvür yaranacaq və s. 

 

 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

 

QAYDALAR 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə dərsin ilk 10 

dəqiqəsinə gecikdiyi halda qaib yazılır. Amma tələbəyə dərsdə işştirak 

etmək icazəsi verilir. 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 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 

 

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 
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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. 

 

Həft

ə 

Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 21.09.2019 

 

 

Mövzu 1: “Rusiyanın müasir tarixi” seçmə 

fənninin predmeti, tədrisinin əhəmiyyəti 

Mövzu 2: Yenidənqurma: siyasi, sosial-iqtisadi 

siyasət  

1.Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.347-382) 
 

2 28.09.2019 

 

Mövzu 3 Yenidənqurma illərində SSRİ-nin 

xarici siyasəti 

Mövzu 4 Sosializmin iflası, SSRİ-nin süqutu və 

RF-nin formalaşması 

Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.347-382) 
 

3 05.10.2019 

 

05.10.2019 

Mövzu 5 Siyasi rejim, dövlət idarəçilik  və    

                dövlət quruluşu formaları 

Mövzu 6 Rusiya Federasiyasının dövlət quruluşu 

1. 1.Həsənov Ə.M., Vəliyev 

A.İ. Dünya ölkələrinin 

müasir siyasi sistemləri. 

Bakı, 2013. 

2. 2.Həsənov Ə. Azərbaycanın 

və xarici ölkələrin siyasi 

sistemləri. Dərs vəsaiti. 

Bakı, 2007, 248 s. (Adil 

Vəliyevlə həmmüəllif) 

 

4 12.10.2019 

 

 

Mövzu 7 Rusiya Federasiyasında  Ali 

icraedicilik hakimiyyəti və Hökümətin fəaliyyəti             

Mövzu 8 Rusiya Federasiyasında Qanunvericilik 

və Məhkəmə   hakimiyyəti  

1.Həsənov Ə.M., Vəliyev 

A.İ. Dünya ölkələrinin 

müasir siyasi sistemləri. 

Bakı, 2013. 

2.Həsənov Ə. Azərbaycanın 
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və xarici ölkələrin siyasi 

sistemləri. Dərs vəsaiti. 

Bakı, 2007, 248 s. (Adil 

Vəliyevlə həmmüəllif) 

 

5 19.10.2019 Mövzu 9 1990-cı illərdə Rusiyada sosial-iqtisadi 

dəyişikliklər 

Mövzu 101990-cı illərdə ictimai-siyasi vəziyyət 

1.Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.402-422) 
 

6 26.10.2019 

 

Mövzu 11 Quiz (I) 

Mövzu12 Rusiya Fedreasiyasının siyasi 

partiyaları və ictimai təşkilatları 

Mühazirə materialı 
Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.   

7 02.11.2019 Mövzu13 Çeçenistan müharibəsi 

Mövzu 14 Çeçenistan müharibəsinin Rusiya  

Federasiyasının beynəlxalq vəziyyətinə təsiri 

Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.422-432) 

Eyvazlı C. Şimali  Qafqaz 

Rusiya  Federasiyasının  

təhlükəsizlik sistemində. 

Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 

112 s. 

8 09.11.2019 

 

Mövzu 15 XXI əsrin əvvəllərində RF-nin sosial-

iqtisadi vəziyyəti 

Mövzu 16 Aralıq imtahan (1-15-ci mövzular) 

Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.426-432) 

 

9 16.11.2019 

 

 

Mövzu 17 XXI əsrin əvvəllərində RF-nin 

ictimai-siyasi vəziyyəti 

Mövzu 18 RF-də müasir demoqrafik vəziyyət 

Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.426-432) 

10 23.11.2019 

 

 

Mövzu 19 XX əsrin 90-cı – XXI əsrin 

əvvəllərində Rusiyanın mədəniyyəti 

Mövzu 20 RF-nin xarici siyasətinin əsas 

istiqamətləri, resursları və mexanizmləri, xarici 

siyasəti həyata keçirən qurumlar 

Baxşəliyev T.Slavyan ölkələri 

tarixi.1917-2015. Bakı,2016, 

372 s.  (s.444-452) 

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 

 

11 30.11.2019 

 

Mövzu 21 RF-nin Universal beynəlxalq və 

regional təşkilatlar ilə münasibətləri 

Mövzu 22 RF və MDB 

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 

12 07.12.2019 

 

Mövzu 23 RF-nin ATƏT, Aİ, AŞ və NATO ilə 

münasibətləri 

Mövzu 24 RF - ABŞ münasibətləri 

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 

13 14.12.2019 

 

 

Mövzu 25“Ukrayna böhranı” və RF-nin xarici 

siyasəti 

Mövzu 26 Quiz (II) 

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 

14 21.12.2019 

 

 

Mövzu 27 RF-nin Avropa ölkələri ilə 

münasibətləri 

Mövzu 28 RF-nin Şərq ölkələri ilə münasibətləri 

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 

15 28.12.2019 

 

 

Mövzu 29“Ərəb baharı” və RF-nin Yaxın Şərq 

siyasəti 

Mövzu 30 RF-Azərbaycan münasibətlərinin əsas 

istiqamətləri  

Məmmədov H.N., Əzizova 

M.Ə. Rusiya Federasiyasının 

xarici siyasəti. Dərs vəsaiti.  

Bakı: Mütərcim, 2017, 168 s. 
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  FİNAL imtahan (17-30-cu mövzular)  

 

Prezentasiya və ya Esse mövzuları  

 

1. “Şok terapeyası” 

2. RF-də müasir milli siyasət 

3. RF-də etno-siyasi münaqişələr və onların həlli 

4. Çeçenistan müharibəsi 

5. Rusiyanın demoqrafik vəziyyəti 

6. RF hökümətinin sosial siyasəti 

7. İqtisadi sanksiyalar və RF-nin daxili vəziyyəti 

8. RF-də elita 

9. Siyasi partiyaların təsnifatı 

10. XXI əsrin əvvəllərində Rusiya –Yaponiya siyasi münasibətləri 

11. Rusiya və Yaponiya arasında ərazi mübahisəsi 

12. Siyasi portretlər: V.V.Putin 

13. “Suriya böhranı və Rusiya-Türkiyə münasibətləri. 

14. “Ərəb baharı” və RF-nin Suriya siyasəti 

15. “Ukrayna böhranı” və Rusiya 

16. Rusiya - Böyük Britaniya münasibətləri  
 

 

 


