
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

Təsdiq edirəm:___________(A.N.Məmmədova) 

 

Tarix: __8__sentyabr 2022 

 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Bədən tərbiyəsi tarixi 

Fakültə Pedaqogika 

İxtisas Bədən tərbiyə və idman 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat səviyyəsi 

Kurs IV 

Semestr I 

Təlimçi Binyətov Qələndər Nizami oğlu 

e-mail galandar@mail.ru 

Telefon (050) 337-77-15 

Dərs günləri və 

saatları 
I gün I saat, II gün III saat, III gün II saat  

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Seçmə fənn 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs vəsaiti)"-Bakı,Müəllim Nəşriyyatı 2007-cü il. 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 
 

Fənnin xülasəsi 
      Bədən tərbiyəsi və idman tarixi fənni bədən tərbiyəsi və idmanın meydana 

gəlməsi və inkişafından bəhs edir. 

Fənnin məqsədləri 
      Bədən tərbiyə və idman tarixi fənninə dərindən yiyələnmək. Bədən tərbiyə və 

idmanın yaranma tarixini və bütün dövrlər boyu inkişaf mərhələlərini öyrənmək.  

Öyrənmə nəticələri 

Bədən tərbiyə tarixini öyrənmək 

İdman tarixini öyrənmək  

Azərbaycan xalq oyunlarının tarixini öyrənmək 

Orta əsrlər idman tarixini öyrənmək 

Müasir dövr idmanın öyrənmək 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani olaraq izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə sə-

viyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 
Tədris prosesində frontal sorğular, İKT-dən istifadə, interaktiv 

metodların tətbiqi kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 



 
 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” – A 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzulari: 

1.    Bədən tərbiyəsi və tarixi fənni bir elm kimi 

2. Qədim dünyada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı 

3. Qədim şərq ölkələrində fiziki tərbiyənin meydana gəlməsinin və inkişafının 

tarixi xüsusiyyətləri 

4. Orta əsrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının sosial əsasları 

5. Feodal bədən tərbiyə və idman sisteminin yaranması 

6. Yeni dövrdə xarici ölkələrdə bədən tərbiyəsi və idman 

7. Milli idman birliklərinin və federasiyaların yaranması 

8. Sovet İttifaqı dövründə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı 

9. Beynəlxalq idman hərəkatının yaranması 

10. Olimpiya Oyunlarının yaranması 

11. Müasir idman oyunlarının yaranması və inkişafı 

12. Qədim Azərbaycanda fiziki tərbiyənin inkişafı 

13. Yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman sosial-siyasi əsasları (XIX 

– XX ə. əvvəl) 

14. Ən yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman inkişafı (1930-1990) 

15. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman inkişafı (1991-ci ildən 

indiki dövrə qədər) 
 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 

qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 



 
 

1 19.09.2022 

1. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi fənni – bir 

elm kimi. Onun öyrədilməsinin məqsəd və 

vəzifələri. 

Plan: 

1. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi, pedaqoji-tarix 

elminin bir hissəsi kimi onun məqsəd və vəsifələri 

2. Fiziki tərbiyənin meydana gəlməsinin nəzəri 

əsasları (əmək, bioloji, mərasim) 

3. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi fənninin 

öyrənilməsinin nəzəri və elmi-metodoloji əsasları, 

fiziki tərbiyənin məzmunu və təşkili 

4. Bədən tərbiyəsi üzrə ixtisasçıların 

hazırlanmasında fənnin əsas mahiyyəti 

5. Bədən tərbiyəsi tarixi fənninin əsas mənbələri 

və dövrləri 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. səh.5-

19 

 

2 21.09.2022 

2. Qədim dünyada bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkişafı  

Plan: 

1. Qədim dünyada bədən tərbiyəsi və idmanın 

meydana gəlməsinin sosial əsasları 

2. İbtidai icma quruluşunda fiziki tərbiyə 

3. Quldarlıq quruluşunda fiziki tərbiyə 

4. Fiziki tərbiyənin sosial və sinfi mahiyyəti 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.21-24 

 

3 26.09.2022 

3. Qədim Şərq ölkələrində fiziki tərbiyənin 

meydana gəlməsi  

Plan: 

1. Qədim Şərq ölkələrində fiziki tərbiyənin 

meydana gəlməsi və inkişafının tarixi 

xüsusiyyətləri 

2. Antik Yunanıstanda fiziki tərbiyə 

3. Qədim yunan Olimpiya oyunlarının sosial və 

siyasi mahiyyəti 

4. Qədim Romada fiziki tərbiyə 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.25-31 

 

4 28.09.2022 

4. Orta əsrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkişafının sosial əsasları  

Plan: 

1. Orta əsrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkişafının tarixi şəraiti 

2. Orta əsrlərin ilkin mərhələsində bədən tərbiyəsi 

və idmanın inkişafı 

3. Feodal bədən tərbiyəsi və idman sisteminin 

yaranması 

4. Orta əsrlərin son dövründə bədən tərbiyəsi və 

idman 

5. Humanistlərin və sosial-utopistlərin fiziki 

tərbiyə haqqında fikirləri 

 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.32-39 

 



 
 

5 28.11.2022 

5. Yeni dövrdə xarici ölkələrdə bədən tərbiyəsi 

və idman 

Plan: 

1. Burjua cəmiyyətində bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafının tarixi şərait cə xüsusiyyətləri 

2. Yeni dövrün ilkin mərhələsində fiziki 

tərbiyənin elmi nəzəri əsaslarının inkişafı 

3. Yeni dövrün ikinci mərhələsində fiziki tərbiyə 

və idmanın inkişafı 

4. Milli idman birliklərinin və federasiyaların 

yaranması 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.40-46 

 

6 30.11.2022 

6. Burjua fiziki-tərbiyə sisteminin yaranması  

Plan: 

1. Burjua fiziki tərbiyə sisteminin yaranmasının 

ictimai-sosial əsasları 

2. Fiziki tərbiyə və idmanın nəzəri əsaslarının 

təkmilləşməsi 

3. Yeni fiziki tərbiyə və idman metodikasının 

meydana gəlməsi 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.47-54 

 

7 05.12.2022 

7. Sovet İttifaqı dövründə bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafının sosial-ictimai əsasları 

(1917-1990) 

Plan: 

1. SSRİ-də bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının 

iqtisadi, siyasi və ideoloji əsasları 

2. Sovet bədən tərbiyəsi sisteminin 

təkmilləşməsində ƏMH kompleksinin əhəmiyyəti. 

Sistemin məqsəd və vəzifələri  

3. SSRİ Xalqlarının Spartakiadaları 

4. Sovet idmançıları beynəlxalq idman arenasında 

5. SSRİ bədən tərbiyəsi və idmanın xüsusiyyətləri  

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.55-73 

 

8 07.12.2022 

8. Beynəlxalq idman hərəkatının və müasir 

Olimpiya Oyunlarının yaranmasının sosial 

əsasları 

Plan: 

1. Beynəlxalq idman və Olimpiya hərəkatının 

meydana gəlməsi və inkişafı 

2. Birinci və ikinci Dünya müharibələri arasında 

beynəlxalq idman və Olimpiya hərəkatı 

3. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə 

Beynəlxalq Olimpiya və idman hərəkatı 

4. Müasir Olimpiya oyunlarının tarixi, mədəni və 

siyasi əhəmiyyəti 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.74-87 

 

9 12.12.2022 

9. Müasir regional idman oyunlarının 

yaranması və inkişafı 

Plan: 

1. Müasir regional idman hərəkatının yaranması 

2. Panasiya oyunları 

3. Panamerika oyunları 

4. Balkan oyunları 

5. Panafrika oyunları 

6. Panərəb oyunları 

7. Aralıq dəniz oyunları 

1.  E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.88-107 

 



 
 

8. Sakit okean oyunları 

9. Dini oyunlar. Katolik oyunlar 

10. Fəhlə idman hərəkatı. Tələbə idman birlikləri 

10 14.12.2022 

10. Qədim Azərbaycanda fiziki tərbiyənin 

inkişafı (ibtidai icma və quldarlıq dövrü) 

Plan: 

1. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşu dövründə 

fiziki tərbiyənin inkişafının sosial-ictimai əsasları 

2. Azərbaycanda quldarlı dövründə fiziki 

tərbiyənin sinfi xüsusiyyətləri və hərbi hazırlıq 

əsasları 

 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.108-116 

 

11 19.12.2022 

11. Orta əsrlərdə Azərbaycanda bədən 

tərbiyəsi və idmanın inkişafının sosial-ictimai 

əsasları 

Plan: 

1. Orta əsr Azərbaycanın fiziki tərbiyənin 

inkişafının xarakterik xüsusiyyətləri 

2. Azərbaycan xalqının oyunları və idman 

yarışları 

3. Xalq eposlarında fiziki tərbiyə və oyunlar 

haqqında 

4. Orta əsr şairlərinin, mütəfəkkirlərinin fiziki 

tərbiyə haqqında fikirləri 

 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.117-130 

 

12 21.12.2022 

12. Yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi 

və idmanın inkişafı 

Plan: 

1. Yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafının sosial-siyasi əsasları 

2. Yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafının xüsusiyyətləri 

3. Təhsil müəssisələrində tədris proqramlarına 

bədən tərbiyəsi dərslərinin daxil edilməsi 

 

1.  E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.131-135 

 

13 23.12.2022 

13. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkişafı (XIX-XX ə. əvvəli) 

Plan: 

1. İdman və gimnastika cəmiyyətlərinin yaranması 

və Azərbaycanda müasir idman növlərinin 

yayılması 

2. Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərlərində fiziki 

tərbiyə məsələləri (A. Bakıxanov, M. F. Axundov, 

H. Zərdabi, A. Səhhət) 

3. Təhsil, maarif və fiziki tərbiyə məsələləri ADR 

dövründə (1918-1920) 

1. E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.135-143 

 



 
 

14 26.12.2022 

14. Ən yeni dövrdə Azərbaycanda bədən 

tərbiyəsi və idmanın inkişafı (1920-1990) 

Plan: 

1. Fiziki tərbiyənin yeni formalarının yaranması 

2. Müharibədən qabaq və II Dünya müharibəsi 

illərində Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman 

3. Müharibədən sonrakı dövrdə və xalq 

təssərüfatının bərpası illərində Azərbaycanda 

bədən tərbiyəsi və idman (1946-1958) 

4. 1959-1975-ci illərdə bədən tərbiyəsi və idmanın 

respublikada inkişafı 

5. 1976-1990-cı illərdə Azərbaycanda bədən 

tərbiyəsi və idmanın inkişafı 

1.  E. Acalov, Ş. Əzizova, V. 

Əkbərov: "Bədən tərbiyəsi 

və idman tarixi (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı,Müəllim 

Nəşriyyatı 2007-cü il. 

səh.144-170 

 

15 28.12.2022 

15. Azərbaycan Respublikasında bədən 

tərbiyəsi və idmanın inkişafı 

Plan: 

1. Süveren Azərbaycan Respublikasında bədən 

tərbiyəsi və idmanın geniş inkişafı 

2. Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq 

yarışlarda fəal iştirakı 

3. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın 

inkişafına dövlət qayğısı 
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Cəmi: 30 saat 

 

Seminar 

S/N Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 

1 Qədim dünyada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı 2 20.09.2022  

2 Qədim Şərq ölkələrində fiziki tərbiyənin meydana gəlməsi 2 27.09.2022  

3 
Orta əsrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının sosial 

əsasları 
2 29.11.2022  

4 Yeni dövrdə xarici ölkələrdə bədən tərbiyəsi və idman 2 06.12.2022  

5 
Beynəlxalq idman hərəkatının və müasir Olimpiya Oyunlarının 

yaranmasının sosial əsasları 
2 13.12.2022  

6 Müasir regional idman oyunlarının yaranması və inkişafı 2 20.12.2022  

7 Yeni dövrdə Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı 2 23.12.2022  

8 Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı 1 27.12.2022  

 Cəmi: 15 saat   

 

 


