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Şəmistan Mikayilov 

M.P. VAQİFİN YARADICILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi 

yeri olan Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 

300 illiyi tamam olur. Mədəniyyətimiz, ədəbiy-

yatımız tarixində xidməti olan elm və sənət 

adamlarının - fədailərinin xatirəsi dövlətimiz 

tərəfindən əziz tutulur. Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Böyük 

Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncam 

vermişdir. Sərəncamda deyilir: 

Vaqif irsinin azərbaycançılıq məfkurəsi 

işığında daha dərindən araşdırılıb öyrənilməsi 

bu gün də aktuallığını qoruyan və həllini gözlə-

yən mühüm məsələlərdəndir. 

Molla Pənah Vaqif – böyük bir şəxsiyyə-

tin – söz sənətkarının soyadını bildirən bu ifadə 

Azərbaycan elmi ictimaiyyəti, ziyalıları, ümu-

miyyətlə xalqımız üçün çox əzizdir. O, anadan 

olanda valideynləri - atası Mehdi, anası Ağqız 

ona sadəcə “Pənah” adı vermişlər. “Molla”, 

“Vaqif” sözləri sonradan əlavə olunmuşdur. 

O, ilk nəzərdə başa düşülən molla olma-

yıb, xalqına şöhrət gətirən, hörmətli prezidenti-

mizin sərəncamında göstərildiyi kimi böyük 

Azərbaycan şairidir. Təxəllüs kimi götürdüyü 

“Vaqif” sözü isə onun hər şeyə bələd olduğunu, 

zəngin bilik sahibi olduğunu göstərir. Xalqımı-

zın yaratdığı bir ifadə var: “Hər oxuyan Molla 

Pənah olmaz”. Bəli, Molla Pənah haqqında söy-

lənən bu deyimləri anlamaq üçün ədəbiyyatı-

mızda, mədəniyyətimizin inkişafında Vaqifin 

xidmətlərini bilmək gərəkdir. 

Böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər 

Cabbarlı “Füzuli haqqında” məqaləsində ədə-

biyyatımıza Füzulinin təsirini, həm də yaxşı 

təsirini göstərərək yazırdı: 

“Füzulinin bir qəzəli yüzlərlə şairlər üçün 

ilham mənbəyi olur, şairlər öz şeirlərini ona 

bənzətməyə çalışırdılar. “Füzuliyanə” qəzəllər 

yazmaq şairlərin idealı olmuşdu. Bənzətmələr, 

təxmislər yol alıb gedirdi. Ədəbiyyat öz normal 

yolunu itirmiş, həlqəvi bir gedişlə Füzulinin ba-

şına hərlənir, haraya getdiyini özü də bilmirdi. 

Füzuli elə bir tilsim idi ki, ədəbiyyatımız ondan 

bir addım belə olsun bayıra çıxmayır və uzun 

illər yeni bir şəklə keçmirdi”. 

Həmin məqalədə Füzuli türk (Azərbay-

can) dilinin şeir-sənət dili olduğunu əsərləri ilə 

təsdiq etdi, onun yazdığı əsərlər başqaları üçün 

nümunə oldu, şairlər bu təsirdən çıxa bilmirdi-

lər, sanki Füzuli ədəbiyyatı sehrləmişdir, ədə-

biyyat inkişafdan qalırdı. Bu tilsimi Molla 

Pənah Vaqif sındırdı, şeiri real həyat, real var-

lıqla bağladı, sadələşdirdi, xalqımızın canlı da-

nışığına yaxınlaşdırdı. 

Azərbaycan şeirinin görkəmli sənətkarı 

respublikamızda ilk xalq şairi adına layiq görü-

lən Səməd Vurğun rus şairi A.S. Puşkinin “Yev-

geni Onegin” əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə 

etməsi münasibəti ilə deyir: 

Axıtdım alnımın inci tərini, 

Yanmadım ömrümün iki ilinə, 

Rusiya şeirinin şah əsərini 

Çevirdim Vaqifin şirin dilinə. 

Səməd Vurğun bu misralarda “Rusiya şeiri-

nin şah əsərini çevirdim Vaqifin şirin dilinə” de-

məklə qüvvətli metonomiya (ad dəyişmə) yarat-

mışdır – Azərbaycan dili əvəzinə “Vaqifin dili” 

işlətmişdir. “Dil” sözünə şirin epiteti verməklə 

onun ahəngdarlığını, sadəliyini, Azərbaycan dili-

nin əsl poeziya dili olduğunu bildirir və şeir dili-

mizin bu səviyyəyə çatmasında Molla Pənah Va-

qifin böyük xidməti olduğunu qeyd edir. 

Molla Pənah Vaqif Azərbaycan poeziya 

dilində “islahat” aparmağın vaxtı çatdığını hiss 

etmiş və bu vəzifəni sanki öz öhdəsinə götür-

müş, öhdəçiliyi yerinə yetirmiş, şeir dilini xal-

qın başa düşəcəyi şəklə gətirmişdir. 
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Molla Pənah Vaqif lirik şairdir. Bu lirika-

nın məzmunu məhəbbət, insan gözəlliyinin tə-

rənnümü, insanlar arasında xoş münasibətin, sə-

mimiyyətin, bədii sözün ecazkar gücü ilə ifadə 

olunur. Vaqifin tərənnüm obyekti real insanlar-

dır, nəcib, gözəl Azərbaycan qızlarıdır. Şair seç-

diyi təsvir obyektini əsərlərində söz sənətinin 

bütün imkanlarından istifadə etməklə oxucuya 

çatdırmağı qarşıya məqsəd qoyur və nail olur. 

Onun işlətdiyi, yaxud yaratdığı təsvir vasitələri 

– epitet, təşbeh, istiarə, metonimiya, mübaliğə,

litotalar və s. sadə anlaşıqlı, lakin sadə olduğu 

qədər də güclü təsir gücünə malikdir. Nümunə 

kimi şairin qələminin məhsulu olan bir qoşma-

dan aşağıdakı misralara nəzər salmaq olar: 

Cəmalın günəşdir, qəmərdir üzün, 

Şəkərdir dəhanın, şirindir sözün, 

Yağıdır müjganın, cadudur gözün, 

Cəllad kimi qəmzən qəsdədir, ay qız! 

Bu misralarda şair təşbehdən (buna bənzət-

mə də deyilir) istifadə etmişdir, belə ki, şair tərən-

nüm etdiyi qızın camalını günəşə, üzünü aya bən-

zədir, dəhanın şəkər, sözünün şirin olduğunu de-

yir. Bu bənzətmələr hamının başa düşəcəyi və da-

nışıqda tez-tez istifadə etdiyi əşyalardan, onları 

ifadə edən sözlərdən ibarətdir. Lakin şair bunları 

məharətlə işlətmişdir. Belə ki, nəzəri cəhətdən ya-

naşdıqda bəzətmənin dörd ünsürü məlumdur – 

bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə əlaməti, bənzət-

mə qoşması. Göründüyü kimi, göstərilən misralar-

da bu əlamətlərin hamısı işlədilməmişdir. 

Diqqət edilərsə, aydın olar ki, şair bənzət-

mə əlamətini və bənzətmə qoşmasını işlətmir, 

sözə qənaət etməklə mükəmməl bənzətmə (təş-

beh) yaratmışdır. Bu isə ustalıqdır. 

Görkəmli filoloq alimlərimiz inkarolun-

maz ümumiləşmiş bir fikirdədirlər ki, Azərbay-

can ədəbiyyatında poema janrında Nizami, qəsi-

də janrında Xaqani, qəzəl janrında Füzuli möcü-

zə yaratmışdır (bax: Əlyar Səfərli, Xəlil Yusifli. 

Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. 

Bakı: Ozan, 1998, 109). 

Biz cəsarətlə deyirik: insan gözəlliyini 

sadə, bədii dillə ifadə etməkdə M.P. Vaqif mö-

cüzə yaratmışdı. Bu isə ədəbiyyatımız tarixində 

onun ən böyük xidmətidir. 

İnsan gözəlliyinin tərənnümü baxımından 

onun aşağıdakı misralarına nəzər salmaq olar: 

Ləblərin ləli-Yəmən, qönçeyi-tərdir dəhənin, 

Tazə gül xərmənidir başdan ayağa bədənin, 

Lal edər tutiləri ləhceyi-şirin suxənin, 

Gülşənin rövnəqisən, zinəti bağü çəmənin, 

Boyun oxşar sənin ol şumşada, qurbanın olum! 

Bu misralarda işlədilən təsvir vasitələri 

oxucunu heyrətə gətirir. Bənzəyənlə bənzədilən 

arasında oxşarlığın ifadəsi, bir əşyaya məxsus 

əlamətin başqa bir əşya üzərinə köçürülməsini 

həyəcansız oxumaq mümkün deyil. Misralarda 

bədiilik, qafiyə sistemi o qədər güclüdür ki, şeir 

misralarının çoxhecalı əruzun dörd bölüm bəh-

rində olması hiss olunur, yüngül oxunur. Təsvir 

vasitələri diqqəti daha çox cəlb edir: 

“Ləblərin ləli-Yəmən” deyilir – ləlin incə-

liyi, parlaqlığı insan (əlbəttə qadın, qız dodağı-

nın) üzərinə köçürülür – istiarədir. Sual yaranır: 

nəyə görə Yəmən ləli deyilir? Ona görə ki, 

Yəmənli daha parlaq hesab edilir. 

Yaxud: “qönçeyi-tərdir dəhənin”. Şairin 

təsvir etdiyi qızın ağzı yeni açılmış gül qönçəsi-

nə bənzədilir. Gönçə yeni açılanda kiçik olur. 

Qadının ağzının kiçik olması gözəllik əlaməti-

dir. Qızın (qadının) bədəni oxucuya “tazə gül 

xərmənidir başdan-ayağa bədənin” kimi təqdim 

olunur. Şair qadın gözəlliyini, demək olar ki, 

yaradıcılıq nümunələrinin əksəriyyətində vəsf 

edir. “Bəh bu bağın nə əcəb sərvi dilaraları var” 

misrası ilə başlanan müxəmməsində daha qaba-

rıq şəkildə deyir: 

Mərhaba, Tiflis imiş cənnəti dünya yerinin, 

Yığılıbdır ona cəmiyyəti huru pərinin, 

Mən bu şəhrin nə deyim vəsfini dilbərlərinin, 

Filməsəl, şəklü şəmayildə, bəli, hər birinin 

Məhi-tabanə bərabər səru simaları var. 

Ol qədərdir büti-nazikbədənü incəmiyan, 

Eyləmək olmaz onun vəsfini məlumu əyan, 

Hər biri nazü nəzakət bilə min afəti-can, 

Cümlə bir cilvədə, bir şivədə, xoş sərvi-rəvan, 

Məst tavus kimi gərdəni-minaları var. 

Molla Pənah Vaqif şeirdə sadələşdirmə 

apararaq xalqın başa düşəcəyi şəklə salmaqla 

özünəqədərki ənənəni inkar etmir, bunu şerin 

nəzəri cəhətdən zəiflədilməsi kimi anlamaq ol-

maz, yaranmış ənənəyə onun mənfi münasibəti 

demək deyil. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 

poeziyasında əsasən iki şeir vəznindən; milli 
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şeir ölçüsü olan heca vəznindən (buna barmaq-

hesabı deyilir) və mənşə etibarilə ərəblərə məx-

sus olan əruz vəznindən istifadə edilmişdir. 

Vaqifə qədər yazılı ədəbiyyatda əruz vəzni milli 

şeir ölçüsü olan heca vəznini, demək olar ki, 

sıxışdırmışdı. Molla Pənah Vaqif xalqımızın 

milli şeir ölçüsünü ön plana çəkməklə yanaşı, 

əruz vəznində də gözəl nümunələr yaratmışdır. 

Molla Pənah Vaqif qələminin məhsulu 

olan qəzəllər, müxəmməslər, müstəzadlar, müəş-

şərlər forma kamilliyi və məzmunca insan hisslə-

rinin ifadəsi baxımdan diqqəti cəlb edir. Şairin is-

tər heca, istərsə də əruz vəznində yazdığı şeir nü-

munələri poetik tələb vəznin xüsusiyyəti, sözün 

işlənmə məqamı, qafiyə sistemi baxımından nə-

zərdən keçirdikdə əsl sənət nümunəsi olduğu qə-

naəti hasil olur. Məzmuna uyğun forma seçmək 

söz sənətkarından – şairdən nəzəri bilik və usta-

lıq tələb edir. Fikir aydınlığı üçün ayrı-ayrı ahən-

gə, ölçüyə malik olan poetik ifadəni nəzərdən ke-

çirmək olar: “Dəhanın sədəfdir, dişlərin inci” 

adamda xoş əhval yaradır, heca vəznindədir, II 

hecalıdır, ona görə də yüngül oxunur; zəmanə-

dən, ictimai münasibətlərdən narazılıq bildirən 

“Mən cahan mülkündə mütləq, doğru halət gör-

mədim” şeir vahidi (misra) başqa ahənglədir, nis-

bətən ağır sakit deyiliş tələb edir, ona görə də şair 

hər birinə daha münasib forma seçir. Birinci heca 

vəzninin onbirlik, ikinci isə əruzun rəməl bəhri-

nin dörd bölümlü növünü fikri ifadə üçün ən uy-

ğun ahəng hesab edir. 

Bunlar onu göstərir ki, məzmuna uyğun 

forma seçmədə M.P. Vaqif usta sənətkardır. 

Molla Pənah sözün sərrafıdır. Hər hansı bir sözü 

müxtəlif məna çalarında işlətməkdə mahirdir, 

söz gövhərinin zərgəridir. Fikir aydınlığı üçün 

nümunə kimi deməyi lazım bilirik: “Gözəl boy-

lu, gözəl soylu, gözəl yar” misrası ilə başlanan 

təcnisində “gözəl” sözü 42 (qırx iki) dəfə təkrar 

olunur, hər dəfə yeni çalar bildirir. 

M.P. Vaqifin yaradıcılıq xüsusiyyətlərin-

dən biri onun, əsasən nikbin, optimist olmasıdır. 

Vaqifin şeirləri oxucunu həyatı sevməyə ruhlan-

dırır. Əlbəttə, öz dövründə ictimai münasibətlər-

də, yaşadığı mühitdə Vaqifi də təmin etməyən 

məsələlər olub, bunu şairin əsərlərindən də gö-

rürük, lakin belə hallar onun həyata olan 

sevgisini azaltmır. Vaqifin həyata nikbin baxışı-

nı şair dostu Molla Vəli ilə müşairəsində (şeir-

ləşmə, deyişmə) aydın görmək olur. Əlbəttə mü-

şairənin həcmi geniş olduğundan hər birinin hə-

yata münasibətini geniş şəkildə imkan xaricin-

dədir, lakin nümunə kimi hərəsindən bir neçə 

misra verməyi lazım bilirik. 

Vaqif 

Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada 

Nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan? 

Ağlamalı günün axirətdədir, 

Hələ indi səndə nə var, ağlarsan? 

Vidadi 

Vaqif, nə çox yan, baş-ayaq atarsan, 

Mənə dersən, nə bu qədər ağlarsan? 

Sənin də başında məhəbbət beyni 

Əgər olsa, eylər əsər, ağlarsan! 

Müşairədən aydın olur ki, eyni dövrdə ya-

şamış iki böyük şairin həyata baxışı müxtəlifdir. 

Molla Vəli Vidadi küskündür, zəmanəsindən 

şikayət edir, M.P. Vaqif isə “Toy-bayramdır bu 

dünyanın əzabı, ağlı olan ona gətirər tabı” deyə-

rək onu səbir etməyə çağırır. 

Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı olduqca 

ahəngdar, musiqili poeziyadır. Onun yaradıcılıq 

nümunələri; istər heca vəznində, istərsə də əruz 

vəznində yazdığı şeirlərə musiqi bəstələmədə heç 

bir çətinlik yaranmır. Vaqifin qəzəlləri xanəndə-

lərimizin, qoşmaları isə müğənnilərin sevə-sevə 

oxuduqları şeir nümunələridir. Görkəmli incəsə-

nət xadimlərinin sözlərinə əsasən demək olar ki, 

muğamda musiqi ilə şeir nisbəti bərabərdir. Bu 

baxımdan yanaşdıqda Azərbaycanda musiqi mə-

dəniyyətinin inkişafında Molla Pənah Vaqifin 

böyük rolu olmuşdur. Azərbaycan bəstəkarların-

dan Cahangir Cahangirov, Qəmbər Hüseynli, 

Əşrəf Abbasov, Səid Rüstəmov, Şəfiqə Axun-

dova, Andrey Babayev və b. M.P. Vaqifin əsərlə-

rinə musiqi bəstələmişlər. 
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Molla Pənah Vaqifin vətən övladlarını 

xəlqilik ruhunda tərbiyə etmək arzusu, onların 

yüksək əqli inkişafa malik, saf mənəviyyatlı, 

humanist insanlar kimi görmək istəyi onun 

vətənpərvərliyə xüsusi önəm verməsi ilə şərtlə-

nir. M.P. Vaqifə görə, xəlqilik xalqın yaradıcı 

qüvvəsinə inam, vətənin tərəqqisinə, ana torpa-

ğına, dilinə, dininə, mədəniyyətinə şüurlu səda-

qət və məhəbbət ruhlu, gələcəyə nikbin baxışlı 

insan tərbiyə etməkdən ibarətdir. El-obasına, 

ana torpağını dərin məhəbbətlə sevən vətənpər-

vər şair bu nəcib hissləri insanlar arasında təbliğ 

və tərbiyə etməyi ön plana çəkir. Təsadüfi deyil-

dir ki, “Görmədim” adlı müxəmməsində o, belə 

hisslərdən uzaq, özlərini xalqın dərdlərinə şərik 

kimi göstərən, əslində isə dünya malı, var-döv-

lət yığmaqdan həzz alan, saxtakar, eqoist, mən-

səbpərəst insanları kəskin tənqid edir, onların 

daxili eybəcərliklərini ifşa edir. Vaqifə görə xəl-

qiliyin ən ümdə göstəricisi vətənpərvərlikdir. 

M.P. Vaqifin yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə 

malik vətənpərvər bir şəxsiyyət olması, onu müa-

sirlərindən fərqləndirir. Ölkənin dar günündə 

çətinliklərə sinə gərmək, qələmini nizəyə çevir-

mək, sözün gücü ilə daxili və xarici düşmənlərin 

sinəsinə dağ çəkmək, vətənin mənafeyini hər 

şeydən üstün tutmaq, əzab və məhrumiyyətlərə 

dözmək, ictimai fikir nümayəndəsi kimi Vaqifin 

mənəvi-əxlaqi keyfiyyətini aşkara çıxarır. Vətən-

daşlıq duyğusu, xalq məişəti və təfəkkürünün 

tərənnümü, nəhayət, mənəvi saflığı və cəsarəti 

Vaqifi öz dövründə çox məşhurlaşdırmışdır. 

Şair öz seirlərində Azərbaycanın, yaşadığı 

vətən torpağının toponimikasını, həyati-coğrafi 

strukturunu bədii dillə, elə rəngarəng lövhələrlə 

cızır ki, ana yurdun əsrarəngiz gözəlliyi oxucunun 

gözü qarşısında canlanır. Oxucu vətən torpağının 

gözəlliklərinə məftun olur. Vətənə bağlılığını, mə-

həbbətini “Çıxıb başmaq seyrinə, edib seyri-çə-

mən gəldim” misraları ilə başlanan şeirində aydın 

ifadə edir. Səmimi duyğularını ilhama gətirən ana 

yurdu olan Qazağı gülüstana bənzədir: 

Çıxıb başmaq seyrinə, edib seyri-çəmən 

 gəldim, 

Ayaq üstən Qazağa bir gedib, gördüm  

vətən, gəldim, 

Qızıl gül açılan günlərdə gülzari –  

Qarabağa 

Sənin olsun, əzizim, böylə məlumun ki, 

 mən gəldim. 

Mən idim abi-yari bu gülüstanın əzəl  

gündən, 

Yetirdim təzəcə güllər, gənə mən tazədən  

gəldim. 

Xəyalın mühlik azari məni az qaldı 

öldürsün. 

Qayıtdım rəhküzari-qəbrdən, yırtdım  

kəfən, gəldim [4, 158]. 

Öz kəndini, onun “gülüstan” təbiətini son-

suz məhəbbətlə sevən Vaqif müharibələr nəticə-

sində gözəl təbiətə malik el-obasının viran olma-

sına acıyır. Çünki gerilik və səfalət hörümçək 

toru kimi xalqı bürüyüb. Ana yurdunun bu vəziy-

yətini görüb şair sıxıntılar keçirir, həyəcanlanır. 

O, öz hiss və həyəcanlarını “Kür qırağının əcəb 

seyrangahı var” misraları ilə başlanan, vətənpər-

vərlik hissləri aşılayan şeirlə aydın ifadə edir: 

Qış günü qışlağı Qıraq basanın, 

Gözüdür Aranın, cümlə-cahanın, 

Belə gözəl yerin, gözəl məkanın 

Bir gözəl obası heyif ki, yoxdur! [5, 83]. 
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İdrakı sönük başçıların, cahil xanların dü-

şünülməmiş siyasətinin nəticəsində xarabazara 

çevrilmiş kəndləri görəndə şairin ürəyi ağrıyır, 

qəm-qüssəyə batır, yoxsul həyat keçirən kəndli 

qadınlarının halına acıyır. “Çinü Maçində belə 

ələ düşməz, həyalı, ismətli bu el gözəllərinin” 

“bəzəyinin”, “libasının” olmaması, onların ol-

duqca yoxsul yaşaması şairi düşündürür, gözəl 

yerlərin mərd insanlarını həm də mədəni və varlı 

görmək istəyir. 

Vaqifin bu qəbildən olan şeirlərində həm də 

dini fanatizmin hökm sürdüyü, müharibələr mey-

danına çevrilmiş qara günlü vətənində maarif və 

mədəniyyətin qayğısına qalınmadığından şikayəti 

aydın hiss edilir. Hətta iş o yerə çatıbdır ki, gözəl 

kənd qızları və gəlinləri özlərinə sığal, bəzək vur-

mağı belə unudublar, qadınlıq ədasını itiriblər. 

Bu diyarda kalağay yox, kətan yox, 

Sinəm buta, müjgan oxun atan yox. 

...Bəzək bilməz bu diyarın göyçəyi, 

Tanımaz al çarqat, zərin ləçəyi [5,18]. 

Gözəllikdə başqa yerlərin gözəllərindən 

fərqlənməyən vətən qızlarının yoxsulluğu, mad-

di imkansızlıqları vətənpərvər şairi təəssüfləndi-

rir. Sanki təbiətən gözəl olan vətən torpağını al 

qumaşa bəzəmək, vətən övladlarını da təbiətin 

gözəlliklərini duyan insanlar kimi görmək istə-

yir. Çünki, insan və təbiət gözəlliyindən həzz al-

maq vətənpərvər şairin həyat amalı idi. O, təbiə-

ti insanlarsız və əksinə təsəvvür etmirdi. Təbiət-

lə insanın vəhdəti şairi ilhama gətirdiyi kimi 

bunlar arasında uyğunsuzluq yuxarıda göstərdi-

yimiz kimi onun təəssüfünə səbəb olurdu. Bu 

isə vətənpərvərliyin ən yüksək təcəssümü idi. 

Təsadüfi deyildir ki, insan və təbiət gözəllikləri-

nin tərənnümü onun əksər şeirlərinin ideya isti-

qamətini təşkil edir. Bu şeirlər indi də oxucuda 

vətən və insanlara məhəbbət hissi alovlandıran 

mühüm vasitədir. 

Bütün bu deyilənlər öz dövrünün və onun 

əxlaq normalarının tənqidinə dair Vaqifin fikirlə-

rini aşağıdakı kimi ümumiləşdirməyə imkan verir: 

*Bu elə dövrdür ki, namusluluq və haqpə-

rəstlik insanı dilənçi kökünə salır (V.Q. Belins-

ki). Alilər zillətdə, əziyyətdə, alçaqlar, satqınlar, 

yalançı və riyakarlar “kef” içərisində yaşayır, 

“sahibi-zərdə kərəm yoxdur, kərəm əhlində zər”. 

Sahibi-zər əhlində qeyrət, namus, ar kimi insani 

keyfiyyətlər yoxdur, onların amalı var-dövlət 

toplamaq, taxt-taca sahib olmaqdır. Belələrinə 

vətən torpağı, vətən övladı öz məqsədləri üçün 

lazımdır. Taxt-tac, var-dövlət hərisliyi onlardakı 

ali hissləri öldürmüş, onların mənəviyyatını poz-

muşdur. Deməli, belə cəmiyyətdə zəhmətkeş 

insanın qədir-qiyməti yoxdur, əksinə fırıldaq-

çılar, ikiüzlülər, yalançılar haqq qazanırlar. 

*Vətən, xalq naminə görülən hər bir xe-

yirxah iş gözə görünmür, hesaba alınmır. Bu elə 

mühitdir ki, qara daşı döndərib “yaqut-əhmər”, 

“daneyi-xarmöhreni dürrə bərabər” eyləsən belə 

“qədrü-qiymət” verən yoxdur. Əksinə “gizbu 

böhtandan savay”ı bəxşiş ola bilməz. 

*Xəyanətkarlığın, ədalətsizliyin, ləyaqət-

sizliyin, qanunsuzluğun, özbaşınalığın hökm 

sürdüyü bu zəmanədə hər şey pulla həll edilir, 

var-dövlət, şəxsi mənfəət hissi insanların mənə-

viyyatına ağır zərbə vurur. Buna görə də 

Vaqifin fikrincə, belə bir zəmanədən “həzər” et-

mək, mühitin təsiri ilə insanlarda özünü göstə-

rən mənfi əxlaqi sifətlərə qarşı amansız olmaq, 

yetişən nəsli ali və müqəddəs mənəvi hisslər ru-

hunda tərbiyə etmək lazımdır. 

Xəlqiliyin mühüm tərkib hissələrindən biri 

Vaqifə görə ana dili və onu sevməkdir. Bu xü-

susda dilin saflığını təmin etmək, zənginləşdir-

mək onun düşüncəsində aparıcı meyarlardandır. 

Vaqifin həyatın şirinliyini, gözəlliyin hüsnünü 

və real varlığa incə tellərlə bağlılığını tərənnüm 

edən nikbin poeziyasında ana dilinin musiqidən 

xoş sədası, şeirdən də incə məlahəti çox qürurlu 

səslənmişdir [2, 95]. 

M.P. Vaqif ana dili və onun tədrisi haqqın-

da elmi-nəzəri mülahizələr irəli sürməsə də, yaz-

mış olduğu şeirlərinin tədqiqi və təhlilindən ay-

dın olur ki, o, şeiri xalqın başa düşəcəyi tərzdə, 

daha doğrusu, ana dilində yazmağı ön plana çə-

kərək onu insanların şüuruna təsir edən qüvvətli 

vasitə kimi yüksək qiymətləndirmişdir. Xalqın 

yaradıcılıq qüvvəsinə dərin inam və məhəbbət 

bəsləyən vətənpərvər şair əqli qabiliyyətlərin 

inkişaf etdirilməsi üçün təlimin ana dilində apa-

rılmasını irəli sürmüşdür. Bu tələbi öz yaradı-

cılığı ilə sübut edərək başqalarına da nümunə 

göstərmişdir. Belə ki, geniş xalq kütlələri ilə da-

nışmaq üçün ana dilində yazmağı zəruri hesab et-

mişdir. Təsadüfi deyildir ki, onun yazdığı şeirlər-

də Azərbaycan dilinə məxsus təbiilik, aydınlıq, 

gözəllik, obrazlılıq, axıcılıq öz ifadəsini tapır. 
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M.P. Vaqif xalq yaradıcılığına, ümumxalq 

dilinə şüurlu yanaşaraq dilimizin zəngin xəzinə-

sindən incə mənalı ifadələri, gözəl və obrazlı 

sözləri diqqətlə seçib ədəbi dilimizə gətirməyə 

çalışmışdır. Özünəqədərki klassik ənənələrin 

çərçivəsindən kənara çıxaraq adi danışıqdan, 

sadə ifadə tərzindən məharətlə istifadə edərək 

ana dilində Azərbaycan xalq poeziyasının oriji-

nal nümunələrini yaratmışdır. Dilimizin xalq ru-

hunun təmizliyini, sadə və aydınlığını, varlığını 

sübut etməyə çalışmışdır. Bu da Vaqifin xalq 

yaradıcılığı nümunələrinə, danışıq dilinə dərin 

bələdliyindən və xalqa olan məhəbbətindən irəli 

gəlir. O, irəli sürdüyü hər hansı bir ideyanı nəin-

ki tək savadlı adamlara, eyni zamanda bütünlük-

lə xalq kütlələrinə daha asan yolla çatdırmaq 

məqsədi güddüyündən xalq danışıq dilinə daha 

böyük əhəmiyyət vermiş, xalqla öz dilində - 

doğma ana dilində danışmağı üstün tutmuşdur. 

Şeirlərində o, sanki xalqın özü danışır, onun 

varlığı və mənəviyyatı səslənir. Bu səbəbdən də 

Vaqifin qoşmalarında çətin anlaşılan, geniş iza-

ha ehtiyacı olan beytlər, bəndlər yoxdur, onlar 

sadədir, təbiidir, aydındır, canlı və obrazlıdır. 

Onun şeirlərində Azərbaycan təbiətinin əlvanlı-

ğı, xalqımızın ruhu, xarakteri, dilinin təravəti və 

musiqisi duyulur. 

Vaqifin dili mənalı və çox anlaşıqlıdır. 

Onun sözü, ifadə və cümlələri sadə olduğu qə-

dər də təbii və şirindir. Bu isə xəlqiliyin gözəl 

təcəssümüdür. Vaqifə görə xalqın həyat və məi-

şətinə aid olan, onun ruhunu oxşayıb hiss və 

duyğularını sevinc və kədərini ifadə edən hər bir 

söz gözəl və qiymətli olmaqla onun təsir gücü 

daha yüksəkdir. Vaqif fars və ya ərəb ifadələrini 

tətbiq etməkdən xeyli çəkinmiş, xalqın asanlıqla 

başa düşdüyü təmiz Azərbaycan dilində yazmış-

dır. Onun səmimi dildə yazılmış şeirləri Azər-

baycan xalq poeziyasının orijinal nümunələri 

kimi insanı valeh edir. 

Şeirlərində misralar öz səlistliyi, məntiqi qu-

ruluşu ilə oxucunun diqqətini cəlb edir. Bu da 

şeirin həvəslə, asanlıqla oxunmasına, tez əzbərlə-

nib, mənasının aydın başa düşülməsinə, uzun 

müddət yadda saxlanmasına səbəb olur. Məsələn: 

Arzum budur, gözüm tikəm gözünə, 

Danışarsan, qulaq verəm sözünə. 

Ta ölüncə baxım günəş üzünə. 

Arzum canda qalıb, doyan deyiləm [4, 51]. 

Buradan aydın olduğu kimi, Azərbaycan 

dilinin poetik gözəlliklərini və qüdrətini parlaq 

şəkildə nümayiş etdirən şair, xalq dilinin qanun-

qaydalarından kənara çıxmamış və bir dənə də 

olsun yersiz, artıq söz işlətməmişdir. Bu da 

səbəbsiz deyil, Vaqif də yaxşı başa düşürdü ki, 

“millətin ümdə yükünü təşkil edən şey dildir” 

(M.Ə. Rəsulzadə). Dil hər bir heyətin hansı 

bəşər dəstəsinə mənsub olduğunu göstərən bir 

lövhədir. Dil xalqın ən qiymətli neməti, tükən-

məz mədəniyyət xəzinəsidir. Dil zəngin bir xə-

zinənin – insan mənəviyyatının açarıdır. 

Xəlqiliyin mühüm göstəricisi kimi yüksək 

dəyər verdiyi nikbinlik, yüksək dünyəvilik, gə-

ləcəyə inam Vaqif poeziyasının ən mühüm isti-

qamətlərindəndir. Vaqif nikbinliyi iki mənbədən 

nəşət edir. Bu mənbələrdən ən mühümü xalq ya-

radıcılığıdır. İkincisi, şairin o zamankı müba-

rizədə tutduğu mövqe, həyata, mübarizəyə mü-

nasibətdir [1, 563]. 

Şair nikbin əxlaqi görüşlərini gözəllərin 

şəninə tərif deyəndə ifadə etsə də, bu onun ümu-

mi dünyabaxışının başlıca təzahürüdür, “gözəl 

durub, gözəl gəzib, gözəl bax...” misrasından 

irəli gələn ideya şairin əxlaqi-mənəvi idealıdır. 

Vaqifin qoşmalarında nikbinliyin əsas 

mənbəyi insanlara şairin odlu məhəbbətidir. Bu 

məhəbbət isə öz işığını insan gözəlliyindən alır. 

Səmimi sevgidən doğan bu nikbinliyin əsası 

“vüqarlı, şux saxlayan”, “mina gərdənli”, “bül-

lur bədənli”, “incə belli”, “pərişan zülflü”, “ay 

qabaqlı”, “lalə yanaqlı”, “hindu xallı”, “ixtilatı 

şirin”, “sözü məzəli”, “şəkər gülüşlü”, “ellər ya-

raşığı” olan gözəllərdir. Real, konkret, milli xü-

susiyyətlərlə verilmiş bu gözəlliyin vasitəsilə 

şair nikbinliyin, həyatsevərliyin qüdrətini ifadə 

edir. Dini mistikanın, tərkidünyalıq meyllərinin 

çox qüvvətli olduğu XVIII əsrin feodal üsul-ida-

rəei şəraitində insanlarda həyat eşqi, gələcəyə 

inam hissi təlqin etmək böyük bacarıq və cəsarət 

tələb edirdi. Vaqif göstərirdi ki, real həyatı, 

onun saysız-hesabsız nemətlərini, dünya zövqü-

nü riyakar din təbliğatçılarının dönə-dönə tərif-

lədiyi cənnətdə, behiştdə axtarmaq düzgün de-

yil. Vaqif bu dünyanın əzab-əziyyətini belə, axi-

rət aləminin vəd etdiyi bütün zövqü-səfadan üs-

tün tutur. Vaqif göstərir ki, insan güclüdür, buna 

görə də çətinliklərə təslim olmamalıdır. Həyatda 

yaşamaq nə qədər çətin olsa da, şirindir və gö-
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zəldir. Ondan üz döndərmək, küskünləşmək 

ağılsızlıqdır. 

Toy bayramdır bu dünyanın əzabı, 

Əqli olan ona gətirər tabı, 

Sənintək oğlana deyil hesabı, 

Hər şeydən eyləyib qübar ağlarsan! [5,161]. 

Vaqif oxucuya başa salır ki, dünyaya, hə-

yata inamı, etibarı itirmək olmaz. Gələcək ama-

lı, qurub-yaratmaq eşqi, alovu sönməməlidir. 

Burada əql, zəka əsas şərtdir. Hər bir əqilli 

insan öz xalqının, vətəninin gələcək taleyini dü-

şünməli, dövrün haqsızlıqlarına qarşı səbir və 

təmkinlə, düşünülmüş şəkildə mübarizə aparma-

lıdır. Bu mübarizədə vətən övladlarından iradə 

və səbr tələb olunur. 

Şairin yetişən nəslə nikbin əhval-ruhiyyə 

təlqin edən “Durnalar” şeiri bu baxımdan diqqə-

tə layiqdir. Bu şeir oxucu qəlbində xoş hisslər 

oyadır, insanı qəm-qüssədən uzaqlaşdırır, onda 

həyatsevərlik, gümrahlıq hissi oyadır. Şair öm-

rün “fəna” olduğunu, ətrafdakı fəlakətləri, bəd-

bəxtlikləri görə-görə həyata nikbin nəzərlə bax-

mağı bacarmaqla sələfləri və müasirlərindən 

xeyli irəli getmişdir. Bu fikri biz Vaqifin Vidadi 

ilə deyişməsində aydın görürük. Burada Vaqif 

həyatdan narazı, ümidsiz dostunu şənliyə, həyat-

dan zövq almağa çağıraraq deyir: 

Ey Vidadi, sənin bu puç dünyada, 

Nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan? 

Ağlamalı günün axirətdədir, 

Hələ indi sənə nə var, ağlarsan? [5, 159]. 

Vaqif burada Vidadinin simasında insan-

lara həyatın qədrini bilməyi, axirət haqqındakı 

din vaizlərinin uydurmalarına inanmamağı təb-

liğ edir. Bununla Vaqifi öz dövründə həyatse-

vərliyin, nikbinliyin ən yüksək mərhələsinə 

qalxdığını görürük: 

Ta cəsədin cüda olmayıb candan, 

Bil özünü artıq sultandan, xandan, 

Qəriblik, ayrılıq nədir ki, ondan 

Bu qədər çəkibən azar, ağlarsan? [5, 159] 

Vaqif həyata, insanlara vurğunluq, məhəb-

bət təbliğ edərək göstərir ki, sağ ikən həyatın 

qədrini bilmək gərəkdir. 

Necə ki, dirisən, ölü deyilsən, 

Qocalıban yaylar kimi əyilsən, 

Padişahsan əgər özünü bilsən, 

Neçin olub candan bezar, ağlarsan? [5, 162] 

Bütün bunlarla yanaşı, Vaqif yalan, riya-

karlıq və əyrilik dünyasını rədd edərək öz nik-

binliyini bütünlükdə hifz edə bilmir, həyatın 

ziddiyyətlərindən çıxış yolu axtarmaqda acizlik 

göstərir. Ümumiyyətlə, həyata bu cür baxış 

onun müasirlərinə də xas idi. Onlar ictimai hə-

yatın ziddiyyətlərini göstərməyə, ictimai bəlala-

rın köklərini dərindən təhlil etməyə müvəffəq 

ola bilməmişdilər. İctimai quruluşun eybəcərlik-

lərindən bəhs etsələr də, onun hansı yolla dəyiş-

dirilməsi fikrinə gəlməmişdilər. 

M.P. Vaqifin gənc nəsildə nikbin baxış və 

əqidə formalaşdırmağa xidmət edən şeirlərinin 

tədqiqi və təhlili aşağıdakı nəticələrə gəlməyə 

imkan verir: 

-İnsan həyatdan zövq almalı, onun hər 

anından, hər dəqiqəsindən istifadə etməlidir; 

-İnsan həyata qəm çəkmək üçün gəlmir, 

yaşamaq üçün gəlir. Ona görə də hər hansı bir 

çətinlik, maneə onu ruhdan salmamalı, bədbinli-

yə sürükləməməlidir; 

-Tərkidünyalığa, pessimizmə qapılmama-

lı, nə qədər ki, bədəndə nəfəs var, yaşamaq, hə-

yat nemətlərindən istifadə etmək, fəaliyyətdə ol-

maq zəruridir; 

-İnsan bir dəfə doğulur, xoşbəxtliyi heç 

kəs ona hədiyyə etməyəcəkdir. Buna görə sızla-

yıb inləməkdənsə, özünü tox tutmaq, gələcəyə 

inamla baxmaq və inamla da mübarizə aparmaq 

gərəkdir. 
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И.Н. Исаев 

ИДЕЯ НАРОДНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.П. ВАГИФА 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена деятельности видного азербайджанского поэта М.П. Вагифа, в творчестве 

которого приоритетное место занимает идея народности и основные ее составные части патриотизм, 

проблемы родного языка, сила народного творчества. 

В целом в творчестве маститого поэта XVIII века ярко отражены насыщенная палитра 

народного творчества, беспредельная любовь к природе родного края, к его флоре и фауне, 

изображение его красоты, богатство родного языка, насыщенность его афоризмами, значение родного 

языка в развитии умственных способностей обучающихся, светскость, оптимизм, глубокая вера в 

будущее своего народа. Все это является ярким показателем идеи народности, широкого 

мировоззрения и личностных морально-нравственных характеристик М.П. Вагифа. 

I.N. Isayev 

IDEA OF NATIONALITY IN CREATIVITY OF V.P.VAGIF 

SUMMARY 

The article is devoted to the activities of outstanding Azerbaijan poet M.P. Vagif, in the creation of 

which the priority is the idea of the nationality and its main components patriotism, the problems of the 

native language, the strength of the folk art.  

Generally, the rich palette of folk art, the boundless love for the nature of the native land, its flora and 

fauna, the image of its beauty, the richness of the native language, the saturation of its aphorisms, the 

significance of the native language in the development of the students’ mental faculties, the secularity, the 

optimism, a deep faith in the future of his people are vividly reflected in the work of the venerable poet of 

XVIII century. All this is a vivid indicator of the idea of a nationality, a broad outlook and personal moral 

and moral characteristics of M.P. Vagif.  
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Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində 

ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin böyük rolu olmuşdur. 

Tarixi kökləri böyük olan milli tarixi şəxsiyyət-

lərimiz xalqımızın siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni 

həyatında böyük rol oynamaqla Azərbaycanı 

daim irəli aparmağa çalışmış, ərazi bütövlüyü-

müzü, dilimizi, mədəniyyətimizi qorumaq, zən-

ginləşdirmək üçün mübarizə aparmışlar. Belə 

tarixi şəxsiyyətlərdən biri də Molla Pənah 

Vaqifdir. M.P. Vaqif (1717-1797) həm şair, 

müəllim, alim, həm də dövlət xadimi kimi fəa-

liyyət göstərmiş və onun fəaliyyəti XVIII yüz-

illik Azərbaycan tarixinin bəzi məqamlarını öy-

rənmək üçün imkanlar yaradır. 

Tarixi mənbələr göstərir ki, XVIII yüzilli-

yin 50-ci illərində Qazax mahalında və qonşu 

Gürcüstan sərhədlərində ara çəkişmələri, özbaşı-

nalıqla ilə əlaqədar gərginlik yaranmış və sərhəd 

bölgələrində yaşayan bəzi ailələr doğma yurdla-

rını tərk edib Gəncə və Qarabağ xanlıqlarının 

ərazisinə köçməyə məcbur olmuşdular. Qazax 

mahalının Qıraq Salahlı kəndindən olan M.P. 

Vaqif də belə bir şəraitdə ailəsi ilə Qarabağa, 

Cavanşir mahalının Tərtərbasar (1759-cu ildə) 

kəndinə köçür. 

Köçmə barədə məlumat verən tədqiqatçı-

lar, o cümlədən böyük ədəbiyyatşünas alimlər S. 

Mümtaz, F. Köçərli, Araz Dadaşzadə bu faktı 

təsdiqləyirlər (4, 46). 

Bir müddətdən sonra M.P. Vaqif Qarabağ 

xanlığının mərkəzi olan Şuşa şəhərinə köçür, 

şəhərin Saatlı məhəlləsində məktəb açır və tez-

liklə onun müəllimlik, şairlik, alimlik şöhrəti 

ətraf bölgələrə də yayılır. Beləliklə, Qarabağ 

xanı İbrahim xan onu saraya dəvət edir. Mənbə-

nin məlumatına görə İbrahim xan saray nüma-

yəndəsi Mirzə Vəli Baharlının təklif ilə əvvəlcə 

M.P. Vaqiflə  şəxsən görüşmüş, onun ay tutul-

maları və zəlzələləri qabaqcadan xəbər vermə 

qabiliyyəti ilə tanış olmuş, dərin biliyini yüksək 

qiymətləndirərək saraya dəvət etmişdir. M.P. 

Vaqif xan sarayında tezliklə vəzir, daha sonra 

baş vəzir vəzifəsinə təyin olunur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, M.P. Vaqif eyni za-

manda xanlığın daxili həyatına aid problemlərlə 

də məşğul olmuş, Qarabağ xanlığının sosial-iqti-

sadi, mədəni həyatının çiçəklənməsi naminə bilik 

və bacarığını əsirgəməmişdir. Şuşa şəhərinin 

abadlaşdırılması, inkişafı üçün M.P. Vaqif xüsusi 

tədbirlər görmüş, Mirzə Camal, Rzaqulubəy, M. 

Xəzaninin qeyd etdikləri kimi, məhz M.P. 

Vaqifin saraya gəlişindən və onun gördüyü təd-

birlərdən sonra  şəhərdə tikinti işləri, arxların 

çəkilişi xeyli sürətləndirilmişdir. Tarixi mənbə-

lərdə İbrahim xanın hakimiyyəti illərində (1763-

1806) Şuşada yeddi qrup tikilinin salındığı barə-

də məlumat vardır. Belə ki, həmin dövrdə tikil-

miş qalalar, imarətlər, müdafiə bəndləri, hasarlar 

şəhərin özünəməxsus simasının formalaşmasında 

və tarixi-memarlıq baxımından fərqlənməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünas 

alimi Araz Dadaşzadə “Vaqifin təcrübəli bir 

mühəndis kimi tanınması, Şuşadakı Xan sarayı-

nın, yaşayış yerlərinin və qala hasarlarının onun 

tərəfindən tikilməsi” barədə A. Berjenin fikirlə-

rini dəyərləndirməklə haqlı olaraq həm də M.P. 

Vaqifin Qarabağ xanlığının birinci vəziri kimi 

böyük nüfuza, hörmətə sahib olduğunu, xanlıq 

üçün böyük işlər gördüyünü diqqətə çatdırmış-
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dır. M.P. Vaqif daim xanlıq daxilində sabitliyin, 

əmin-amanlığın qorunub saxlanması, eyni za-

manda xanlığın hərbi qüdrətinin artırılması üçün 

çalışmışdır. Bütün bu xüsusiyyətlər M.P. Vaqi-

fin müdrik dövlət xadimi olduğu fikrini deməyə 

əsas verir. M.P. Vaqif təmsil etdiyi dövlətin 

Qarabağ xanlığının xarici siyasətinin müəyyən-

ləşdirilməsində və beləliklə, onun beynəlxalq 

aləmdə tanınmasında xüsusi rol oynamışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XVIII yüzillik 

Azərbaycan tarixinin mürəkkəb dövrlərindən 

biridir. Nadir şah imperiyası dağılandan sonra 

Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər – xan-

lıqlar yarandı. Lakin xanlıqlar arasında mübari-

zə, böyük dövlətlərin Azərbaycanla bağlı ma-

raqları ölkədə sabitliyin yaradılması üçün çoxlu 

maneələr törədirdi. Məhz belə bir zamanda xan-

lığın xarici siyasət sahəsində əsas siması kimi 

söz sahibi olmaq, mürəkkəb situasiyalardan çıx-

maq üçün qətiyyətli addımlar atmaq həqiqətən, 

uzaqgörənlik, cəsarətlilik, müdriklik tələb edir-

di. Tədqiqatlar göstərir ki, Qarabağ xanlığının 

xarici ölkələrlə, qonşu xanlıqlarla yazışması 

bilavasitə M.P. Vaqifin rəhbərliyi altında həyata 

keçirilmişdir. Mirzə Adıgözəlbəy “Qarabağna-

mə” əsərində M.P. Vaqifi Qarabağ xanı İbrahim 

xanın “baş katib və dövlətinin sütunu” olduğunu 

qeyd edir, onu “ kamal, ədəb və elm sahibi bir 

sima” kimi yüksək dəyərləndirir (2, 51). 

XVIII yüzilliyin 80-90-cı illərində Qara-

bağ xanlığı daha da güclənmiş müstəqilliyini 

xeyli möhkəmləndirmişdir. Belə bir vaxtda di-

gər Azərbaycan xanlıqlarının Qarabağ xanlığı-

nın rəhbərliyi altında birləşdirilməsi məsələsi 

gündəmə gəlirdi. Lakin dövrün mürəkkəb siyasi 

şəraiti, bunun reallaşmasına imkan vermədi. 

Qarabağ xanlığı qonşu Kartli-Kaxetiya çarlığı 

(Gürcüstan) ilə dostluq münasibətləri yaratmış 

və bu münasibətlərin yaranması, möhkəmləndi-

rilməsində M.P. Vaqifin də rolu olmuşdur. 

1784-cü ildə Qarabağ xanı İbrahim xan 

Tiflisə ( o zaman Rusiya Gürcüstanı himayəsinə 

qəbul etmişdir) gəlmiş və onu M.P. Vaqif müşa-

yiət etmişdir. Mənbələrdə İbrahim xanı müşayi-

ət edən şəxsin - M.P. Vaqifin məşhur Azərbay-

can şairi olduğu diqqətə çatdırılmışdır. 

Qarabağ xanlığı Rusiya ilə də dostluq əla-

qələrinin yaradılmasına çalışırdı. Bu əlaqələrin 

yaradılmasında M.P. Vaqif böyük rol oynamış-

dır. İbrahim xanın adından çar II Yekaterinaya 

yazılan məktublar Rusiya sarayında da böyük 

marağa səbəb olmuşdu. Təbii ki, bu məktubları 

M.P. Vaqif yazırdı. II Yekaterina 1784-cü ilin 

mayında knyaz Q.A. Potyomkinə məktub yaza-

raq İbrahim xandan gələn məktubların çox nəza-

kətlə yazıldığını qeyd edir, bu məktubları digər 

qonşu dövlətlərdən gələn məktublardan da bəzi 

cəhətlərinə görə (poetik ruhlu) fərqləndiyini, 

üstün olduğunu göstərir, eyni zamanda məktubu 

yazanın şəxsiyyəti ilə (gənc, qoca, güclü, zəif 

olması ilə) maraqlanmağını tapşırır. 

Qeyd edək ki, Qarabağ xanlığı Rusiya ilə 

əlaqələr yaradarkən ehtiyatlı olmağa çalışır, ye-

nicə əldə etdiyi müstəqilliyə ziyan dəyməməsi 

üçün yollar axtarırdı. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə 

əlaqələrin yaradılmasında ehtiyatlılıq çarın sə-

mimi, dostluq münasibətlərində ikitərəfli bəra-

bər əməkdaşlığa, xeyirxah məqsədlərə inamın 

möhkəm olmaması, həm də daxildə bəzi məlik-

lərin mərkəzi xan hakimiyyətinə qarşı çıxmaq 

təhlükəsinə, yarana biləcək intriqalarla bağlı idi. 

Qarabağ xanlığının siyasi həyatının ən 

mürəkkəb dövrü XVIII yüzilliyin sonlarından 

başlayır. Bu dövrdə qonşu dövlətlər, xüsusilə 

Rusiya nəinki Qarabağı, bütövlükdə Cənubi 

Qafqazı ələ keçirmək üçün ciddi planlar hazırla-

yırlar. 1795-ci ildə A.M. Qacar Tehranı özünə 

paytaxt edərək Qacarlar dövlətini yaradır. Sonra 

isə Qarabağa hücum edərək bu ərazini də ələ ke-

çirməyə çalışır. Belə bir tarixi şəraitdə İbrahim 

xan A.M. Qacara qarşı birləşmək üçün Gürcü 

(Kartli-Kaxeti) çarı II İrakli, İrəvan hakimi 

Məhəmməd xan və Lənkəran xanı Mir Mustafa 

xanla danışıqlar aparır. Bu danışıqlarda Qarabağ 

xanlığının baş vəziri, xarici siyasi məsələlərlə 

bacarıqlı diplomat kimi tanınan M.P. Vaqif ilə 

iştirak edir. Ağa Məhəmməd şah Qacar Qarabağ 

xanı İbrahim xana məktub göndərərək Şuşanın 

təslim edilməsini tələb edir. Müdafiə olunan, 

inadlı müqavimət göstərən Şuşa isə təslim ol-

mur. A.M. Qacar İbrahim xanı qorxutmaq üçün 

Seyid Məhəmməd Şirazi imzası ilə ona bir mək-

tub ünvanlayır. Məktubda yazılmışdı: 

Fələyin mancanağından bəla daşları yağır, 

Sən isə əbləhcəsinə şüşə içərisində oturmusan. 

İbrahim xan məktubu alan kimi M.P. Vaqifə 

cavab məktubu yazmağı tapşırır. M.P. Vaqif 

cavab məktubunu belə misralarla ifadə edir:  

Məni qoruyan mənim tanıdığımdırsa 

Şüşəni daşın içərisində də salamat saxlayar. 
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Mir Mehdi Xəzaninin “Kitabi-tarixi Qara-

bağ” əsərində göstərir ki, Ağaməhəmməd şah 

Qacar bu kəlamı oxuyan kimi qəzəblənmiş Şu-

şanı ələ keçirmək, ona qarşı çıxanları cəzalan-

dırmaq üçün bütün gücünü sərf edəcəyinə and 

içmişdi (3, 129). 

Şuşa qalasının müdafiəsində M.P. Vaqif 

də bilavasitə iştirak etmiş, özü də silahlanaraq 

düşmənə qarşı mübarizə aparmış, bütün qala 

əhalisini, o cümlədən qadınları da döyüşə ruh-

landırmışdır. Şuşanın müdafiəsi 33 gün davam 

etdi. Düşmən şəhəri ala bilmədi və geri çəkilmə-

yə məcbur oldu. Belə bir zamanda Rusiya da 

Qarabağa hücum etmək üçün tədbirlər hazırla-

yırdı. Rusiya ordusunun başçısı Valerian Zubov 

Şamaxıda məskən salmışdı. O, imperatriçə II 

Yekaterinanın adından Qarabağ xanına hədiyyə-

lər, həmçinin birinci vəziri M.P. Vaqifə qiymətli 

daşlarla bəzədilmiş bir əsa göndərmişdi. 

1796-cı ilin noyabrında Rusiya çariçası II 

Yekaterina vəfat edir. Yeni çar I Pavel (II Yeka-

terinanın oğlu) rus qoşunlarının Cənubi Qafqaz-

dan çıxarılması barədə əmr verir. Rus qoşunları-

nın Cənubi Qafqazdan çıxarılması xəbərini eşi-

dən A.M. Qacar yenidən Qarabağa hücuma ha-

zırlaşır. Tarixi mənbələrdəki məlumatlardan ay-

dın olur ki, belə bir şəraitdə İbrahim xan A.M. 

Qacara qarşı mübarizə aparmağın mümkün 

olmayacağı qənaətinə gəlir. Çünki A.M. Qaca-

rın Qarabağa, Şuşaya birinci hücumu zamanı 

xanlığa çox ziyan dəymişdir. Digər tərəfdən Qa-

rabağ vilayətində üç il davam edən quraqlıq nə-

ticəsində məhsul qıtlığı yaranmış, əhali arasında 

aclıq başlanmışdı. M.M. Xəzaninin yazdığına 

görə əhali hətta at və qatır, eşşək və pişik əti ye-

dilər və meşələrdən palıd yığıb, qurudub dəyir-

manda üyüdüb yedilər. Bir çox adamlar aclıq-

dan həlak oldular (3, s. 94-204). Belə bir şərait-

də Qarabağ xanı İbrahim xan Qarabağı tərk edir, 

ailəsi və yaxın adamları ilə birgə Balakənə - 

qaynı Ümmə xanın yanına gedir. Həmin vaxt 

M.P. Vaqif Qarabağda deyildi. Bəzi mənbələr 

onun Tiflisdə, bəziləri isə Gəncədə, yaxud Gü-

lüstan yaylağında olduğu barədə məlumat verir. 

İbrahim xan M.P. Vaqifin də öz yanına gətiril-

məsi üçün tədbirlər görür. Lakin A.M. Qacarın 

adamları tərəfindən M.P. Vaqif həbs edilir.   

Şahın əmri ilə M.P. Vaqifi səhər edam 

etmək üçün zindana salırlar. Lakin gecə A.M. 

Qacarın özü öldürülür. Ağa Məhəmməd şah Qa-

carın öldürülməsindən sonra onun qoşunları Qa-

rabağı tərk edir, geri qayıdır. Qarabağ hakimliyi 

isə İbrahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy 

Cavanşirin əlinə keçir. Məhəmməd bəy İbrahim 

xanın yaxın adamlarını aradan götürməyi plan-

laşdırmışdı. M.P. Vaqif onunla yaxınlaşmaq, 

yaranmış soyuq münasibətləri aradan qaldırmaq 

istəyirdi. “Qarabağ iki xanındır. Yarısı sənin, 

yarısı İbrahim xanın”- deyən M.P. Vaqif Mə-

həmməd bəyə “Yenidən bir cavan gəlib ərsəyə 

“adlı şeir də həsr etmiş, lakin bunların münasi-

bətlərin normallaşmasına təsiri olmamışdı. Özü-

nü Qarabağ xanı elan etmiş Məhəmməd bəy Ca-

vanşir bilirdi ki, M.P. Vaqif İbrahim xanın tərəf-

darıdır, onun siyasətinə sadiqdir və İbrahim xan 

geri qayıdanda M.P. Vaqif yenə də öz vəzifəsin-

də qalacaq. Ona görə də M.P. Vaqifi tezliklə sı-

radan çıxarmağa çalışır. Beləliklə, Məhəmməd 

bəy Cavanşirin əmri ilə M.P. Vaqif oğlu Əlağa 

ilə birlikdə 1797-ci ildə edam edildilər. Şuşada 

şərəflə dəfn edilən M.P. Vaqif xalqın yaddaşın-

da müdrik dövlət xadimi kimi qalmışdır. Onun 

məzarı xalq tərəfindən həmişə hörmətlə ziyarət 

olunmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəb-

büsü və səyi ilə burada məqbərə kompleksi tikil-

miş, məzarı üzərində, bu müdrik dövlət xadimi-

nin abidəsi-heykəli ucaldılmış, 1982-ci ildə əzə-

mətli məqbərə kompleksinin açılışı olmuşdur. 

Lakin təəssüf ki, 1980-ci illərin sonlarından baş-

layaraq Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 

nəticəsində Şuşa ərazisi də düşmən tapdağına 

çevrilmiş, tarixi abidələrimiz, ziyarətgahlarımız, 

o cümlədən M.P. Vaqifin məqbərəsi dağıdılmış-

dır. Biz inanırıq ki, Azərbaycan Respublikasının 

ərazi bütövlüyü təmin olunacaq, üçrəngli əzə-

mətli dövlət bayrağımız itirilmiş bütün torpaqla-

rımızda, o cümlədən Şuşada dalğalanacaq. O za-

man o torpaqlarda yaşamış, o torpaqlar uğrunda 

canını fəda etmiş soydaşlarımızın ruhu şad ola-

caqdır. M.P. Vaqif XVIII yüzillikdə yaşasa da o, 

bizim üçün həm də müasirdir. Təcrübə göstərir 

ki, ictimai-humanitar fənlərin, o cümlədən tarix 

fənninin tədrisində M.P. Vaqiflə bağlı şagirdlərə 

geniş məlumat vermək imkanları vardır. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və 

hazırda ulu öndərimizin layiqli davamçısı ölkə 

prezidenti İlham Əliyev həmişə tariximizə, 

mədəniyyətimizə yüksək dəyər vermiş, onun 

öyrənilməsi, qorunması üçün zəruri tədbirlər 

görmüşlər. Ulu öndərimiz “haqlı olaraq tarixi 
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olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu 

kimi qiymətləndirmək lazımdır” deyirdi. 

Tarix dərslərində ayrı-ayrı tarixi şəxsiy-

yətlərimizin dövlətçilik fəaliyyətindən bəhs 

edərkən bu sırada M.P. Vaqifin də xüsusi yerini 

qeyd etmək zəruridir. Bu baxımdan “Azərbay-

can XVIII yüzillikdə, Xanlıqlar” mövzusu daha 

geniş imkanlara malikdir. 

Dövlət xadimlərimizin müdrik siyasəti, 

xalqımızın mənafeyini, milli maraqlarımızın nə-

zərə alması mənəvi dəyər nümunəsidir. Mənəvi 

dəyərlərimizi qorumaq hər birimizin borcudur. 
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Vaqif irsinin azərbaycançılıq məfkurəsi 

işığında daha dərindən araşdırılıb öyrənilməsi 

bu gün də aktuallığını qoruyan və həllini gözlə-

yən mühüm məsələlərdəndir. 

Gözəl şeir öz təravətini heç bir zaman itir-

mir. Əsrlər keçdikcə, nəsillər bir- birini əvəz et-

dikcə, əsl sənət əsəri olan şeirlər həmişə dillərdə 

əzbər olur, ürəklərə yol tapır, yaşadıqca yaşayır. 

Əsrlərin sınağından keçib unudulmayan, heş 

vaxt yaddan çıxmayan, öz təravətini itirməyən, 

əsrlərcə yaşadan klassik şerimizin ölməz əsərlə-

rini yaratmış və bu gün 300 illiyini sevə-sevə 

qeyd etdyimiz sənətkarlardan biri Molla Pənah 

Vaqifdir. 

Vaqif 1717-ci ildə Qazax mahalının Qıraq 

Salahlı kəndində doğulmuş, əsl adı Pənah, atası-

nın adı isə Mehdi ağadır. XVIII əsr Azərbaycan 

şairi, siyasi və ictimai xadim, Qarabağ xanı 

İbrahimxəlil xan Cavanşirin baş vəziri olmuş və 

orta əsrlər ənənələri ruhunda, yeni tipli, realist, 

şifahi xalq poeziyasına yaxın şeirlər yazmış 

şairlərdəndir. 

M.P. Vaqif yaxşı təhsil görmüş, Qazaxda 

tanınmış alim və pedaqoq (din xadimi) Şəfi 

əfəndinin yanında oxumuşdu. O, təhsilini başa 

vurmuş, əvvəlcə Qazaxda, sonra isə Qarabağda 

mədrəsədə dərs demiş, burada da Molla Pənah 

adını almış, xalq arasında bu adla tanınmışdır. 

Çox keçmir ki, Gürcüstan sərhəddində 

gərginlik yaranır və bir çox ailələr Qazaxdan 

Qarabağ və Gəncəyə köçürülürlər. Bu zaman 

Vaqifin də ailəsi Qarabağın Tərtərbasar kəndin-

də sığınacaq tapır və müəllimliklə məşğul olur. 

Kiçik bir kəndin mollasının aldığı cüzi maaş bö-

yük bir ailənin maddi ehtiyaclarını ödəmədiyin-

dən, onun ailəsi ehtiyac içərisində yaşayır. Qa-

rabağa gəldikdən az sonra Vaqif Tərtərbasardan 

Şuşaya köçür, məktəb açır, şəhər sakinlərinin 

hörmətini qazanır. Həm gözəl, savadlı müəllim, 

həm də istedadlı şair olaraq tanınmağa başlayır 

və şöhrətlənir. Şairin şöhrəti Qarabağ hakimi 

İbrahimxəlil xana çatır və onu saraya dəvət edir. 

Vaqif az müddət ərzində öz ağıl və istedadı ilə 

böyük nüfuz qazanır, xanlığın bütün daxili və 

xarici işlərini öz əlinə alır, təxminən 27 il müd-

dətində sarayın ən mötəbər adamlarından biri 

kimi şöhrəti daha da artır. 

Vaqifin saraya gəlməsi barədə bir neçə 

rəvayət mövcuddur. Bunlardan biri ondan iba-

rətdir ki, Vaqif ayın tutulması və zəlzələ olacağı 

barədə əvvəlcədən dəqiq xəbər verir və bu xəbə-

ri xana çatdırırlar. Vaqifin dərin ağıl və zəkasın-

dan heyrətə gələn xan onunla tanış olmaq istə-

yir, sarayda qalıb işləmək təklifini edir. İkinci 

rəvayət isə hələ Gəncədə ikən Vaqif Gəncə xanı 

Cavad xana bir şikayətçinin dilindən ərizə yazır. 

Ərizənin yazılış tərzi, üslubu xanı o qədər valeh 

edir ki, Molla Pənah Vaqifi saraya gətirdir. La-

kin sonradan İbrahimxəlil xanın təkidli xahişi 

ilə onun Qarabağa qayıtmasına icazə verir. 

Aydındır ki, Vaqif ömrünün axırına qədər 

sarayda yaşayır. O, əvvəlcə eşikağası, yəni daxili 

işlər naziri, daha sonra isə baş vəzir kimi fəaliy-

yət göstərir. Özünün yüksək elmi biliyi, savadı 

ilə burada da hamının rəğbətini qazanır. Vaqifin 

zəngin kitabxanası olduğundan, daim öz üzərində 

çalışır, biliyini artırırdı. Şəhər əyanları və ziyalı-

ları arasında sayılıb-seçilməsi onun özünə ədəbi 

təxəllüs götürdüyü Vaqif adını (yəni, hər şeyi ka-

mil bilən) doğrultduğunu göstərir. 

Vaqif iki dəfə evlənib. Birinci xanımının 

adı Qızxanım, digərininki Mədinə olub. Onun 

bir oğlu, iki qızı olub. Oğlunun adı Əliağa idi. 

“Alim” təxəllüsü ilə şeirlər yazmış, gənc yaşla-

rında qətlə yetirilmişdi. O, Molla Vəli Vidadi, 

Hüseyn xan Müştaq, Ağqız oğlu Piri kimi şair-
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lərlə dostluq etmişdi. Onun ən yaxın dostu və 

qohumu Vidadi olmuşdur. Vaqif öz qızlarını 

Vidadinin oğlanlarına ərə vermişdi. Onların 

şeirləşməsi hər iki şairin yaradıcılığında mühüm 

yer tutur. Vaqif 22 il Şəki xanı olmuş Hüseyn 

xan Müştaqla da şeirləşmişdi. 

Bütün həyatını xalqa, vətənə xidmət işinə 

sərf etmiş xalqıyla yaxından bağlı bir yaradıcılı-

ğa malik şairin həyat yolu faciə ilə bitir. Belə ki, 

1797-ci ildə Şuşa qalasını işğal edən Qacar 

Vaqifi də zindana saldırır. Lakin Vaqif, Qacarın 

öldürülməsi ilə əlaqədar olaraq həbsdən qurtarır. 

Bu münasibətlə yazılan “Ey Vidadi, gərdişi-

dövrani-gəcrəftarə bax! Ruzigarə qıl tamaşa, ka-

rə bax, kirdarə bax!” misrası ilə başlayan şerin-

də şair bu məsələyə toxunmuşdur. 

Ağa Məhəmməd şah Qacarın məğlubiyyə-

tindən sonra İbrahim xanın qardaşı oğlu 

Məhəmməd bəy Cavanşir xanlığı öz əlinə alır. 

Təzə Qarabağ xanı əmisinin bütün yaxın adam-

ları kimi Vaqifə də pis münasibət bəsləyir və 

onu öldürmək üçün bəhanə axtarır. Bu zaman 

Vaqifin vəziyyəti daha da ağırlaşır. Nəhayət, 

Vaqif İbrahim xanın dalısınca qasid göndərib 

yazdığı məktubda xandan tez qayıtmasını xahiş 

edir. Lakin məktubu aparan qasid tutulur və 

Vaqifin xana yazdığı həmin məktub ələ keçir. 

Məhəmməd bəy Cavanşir 1979-cu ildə şairi 

oğlu Əliağa ilə birlikdə Şuşa şəhərində öldürt-

dürür. Böyük sənətkarın edam olunma səbəbləri 

tarixçilər arasında müxtəlif cür yozulur. Belə ki, 

danışırlar ki, qətl günü fərraşlar onları xanın ya-

nına aparmağa gəldiklərini söyləyirlər. Yolda 

Əli bəy atasından soruşur ki, xan yuxarıda otu-

ra-otura bizi aşağı niyə aparırlar? Vaqif cava-

bında söyləyir: “Bizi çoxlarını göndərdiyimiz 

yerə aparırlar”. Vaqifi Şuşa şəhərində böyük şə-

rəflə dəfn edirlər. Hətta məzarının üstündə kiçik 

bir məqbərə də tikilir ki, bura da sonradan ziya-

rətgaha çevrilir. 

Vaqif edam edildikdən sonra onun evi ta-

lan olunur, əlyazmaları yandırılır. Bütün bunlar 

Vaqif irsinin bizə qədər gəlib çatmamasına 

səbəb olur. Talan zamanı şairin əsərlərinin çox 

hissəsi itib-batmış, divan və əlyazmaları məhv 

edilmişdir. Ona görə də “Divan”ı da bu səbəb-

dən bizə gəlib çatmamışdır. Lakin xalq sevimli 

şairinin şeirlərini hafizələrində yaşatmış, müxtə-

lif vasitələrlə Vaqifin əsərlərinin müəyyən qis-

mini mühafizə etməyə müvəffəq ola bilmişdir. 

Vaqif yaradıcılığının hafizələrdə qalan nümunə-

ləri isə bizə gəlib çatmışdır. Onları nəşr etdir-

mək heç də asan bir iş deyildi. İlk dəfə bu işi 

Mirzə Yusif Nersesov görür. Daha sonra M.F. 

Axundzadə zəngin material toplayaraq, məşhur 

şərqşünas Adolf Berjeyə verir və o da 1867-ci 

ildə Leypsiq şəhərində nəşr etdirir. Onu da de-

yək ki, inqilabdan sonrakı dövrdə Vaqifin əsər-

lərinin toplanması və nəşri sahəsində Salman 

Mümtazın böyük xidmətləri olmuşdur. 

Vaqif lirikası ilə poeziyada yeni bir səhifə 

açılır. Realist şeirin ilk nümunələri onun adı ilə 

bağlıdır. Vaqif poeziyası təkcə azərbaycanlılar 

arasında deyil, həm də gürcü və s. mühitdə məş-

hur olmuşdur. Uzun müddət Azərbaycan dili 

Qafqazda millətlərarası ünsiyyət vasitəsi oldu-

ğundan, Vaqifin şeirləri yalnız Azərbaycan əlif-

bası ilə deyil, həm də digər xalqların əlifbaları 

ilə yazıya alınmışdır. 

Vaqif yüksək zövq, incə hisslər, dərin və 

nikbin duyğular şairidir. Onun yaradıcılığında 

məhəbbət lirikası əsas yer tutur. Klassik şeirimi-

zin əsas mövzusu olan gözəllik şairin lirik qoş-

malarında yeni bir məna, yeni bir təravət kəsb 

edir. Aşıq şeirimizdən gələn yüksək dünyəvilik 

Vaqif lirikasında istiqamətverici rol oynayır. 

Onun qələmə aldığı gözəllər bütün xarici məla-

həti və daxili zənginliyi ilə təsvir edilir. 

Vaqifin əsərlərində Azərbaycan xalqının 

adət və ənənələri, yerli xüsusiyyətləri özünün par-

laq əksini tapmışdır. Böyük şairin yaradıcılığında 

ruh yüksəkliyi və həyata bağlılıq əsas motivlərdən 

biridir. O, xalqdan qüvvət almış, xalq ədə-

biyyatının nikbin əhval-ruhiyyəsindən qidalan-

mışdır. Şairin həyatda nikbin baxışını ifadə edən 

əsərləri içərisində onun Vidadi ilə deyişməsi daha 

səciyyəvidir. Həyata bağlı olan şair hətta qar-

şılaşdığı çətinlikləri belə toy-bayram hesab edir, 

“Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı, Əqli olan ona 

gətirər tabı” deyir, həyatın hər anından bacarıqla 

istifadə edib ömür sürməyi məsləhət görür. 

Heç təsadüfi deyil ki, görkəmli ədəbiyyatşü-

nas alimlər, tanınmış şair və yazıçılar Molla Pənah 

Vaqifin kimliyi, nəyə qadir olduğu haqqında öz 

maraqlı fikirlərini söyləmişlər. Həmin fikirləri 

Sizlərin diqqətinə çatdırmağı lazım bilirəm: 

*Vaqif təkcə böyük şair deyildi, o həm də

görkəmli siyasi xadim və diplomat idi, xalq 

arasında da müdrik bir ağsaqqal kimi məşhur-

laşmışdı (xalq şairi Səməd Vurğun). 
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*Vaqif şeirinin dili təbii və sadə olduğu

qədər mənalı və dolğundur (xalq yazıçısı Mirzə 

İbrahimov). 

*Vaqif istedadlı şair, eyni zamanda ictimai

dövlət xadimi idi (xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı). 

*Ədəbiyyatımızda S. Vurğun Vaqif obrazı-

nı əbədiləşdirdi. Vaqifi Vaqif edən sənətdir, Sə-

mədi Səməd edən Vaqifdir (akad. Məmməd Arif). 

Vaqif yaradıcılığı ilə Azərbaycan şeiri ta-

rixində yeni dövr başlanır (akad. Həmid Araslı). 

Deyilən, söylənən son dərəcə maraqlı 

fikirlər onu göstərir ki, Molla Pənah Vaqif 

Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizmin ba-

nisi, gözəllik və həqiqət, dünya və dünyəvi 

ideallar şairi kimi nikbin ruha bütün yaradıcılığı 

boyu sadiq qalır. 

Biz də cəsarətlə deyirik ki, insan gözəlli-

yini sadə, bədii dillə ifadə etməkdə Molla Pənah 

Vaqif möcüzə yaratmışdır. Bu isə ədəbiyyatımız 

tarixində onun ən böyük xidmətidir. 
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İnsan yalnız sosial sistemin konkret bir 

elementi deyil, eyni zamanda kompleks bir qu-

ruluşa malik sistemdir. İnsanın inkişafından söz 

açılarkən şəxsiyyət anlayışı diqqət mərkəzinə 

gəlir. İnsan mürəkkəb və bütöv bir sistemdir, 

eyni zamanda daha mürəkkəb sistemin-bioloji 

və sosial sistemlərin komponentidir. Şəxsiyyət 

problemi yalnız müasir dövrdə deyil, əsrlərlə 

müxtəlif elm sahələri ilə məşğul olan alim və 

mütəfəkkirləri düşündürmüş, bu problemlə bağlı 

müxtəlif nəzəriyyələr və fikirlər irəli sürmüşlər. 

Bu, bir həqiqətdir ki, insanlar yalnız göz-

lərinin və dərilərinin rənginə, görünüşünə, boy-

buxununa, xasiyyətinə, barmaq izlərinə, səslə-

rinin tembrinə görə deyil, eyni zamanda şəxsiy-

yətlərinin xarakteristikası baxımından da bir-

birlərinə bənzəmirlər. 

Prof. R.İ. Əliyev yazır: “İnsana münasibətdə 

müxtəlif anlayış və terminlər işlədilir: insan, fərd, 

fərdiyyət, şəxsiyyət. Görünür, şəxsiyyət insan 

varlığının müəyyən moduludur, yəni onun bir sıra 

keyfiyyət və vəziyyətinin təzahürü formasıdır. 

İnsan ən ümumi anlayışdır. O, bioloji növün 

(homo sapiens) klassifikasiyası olmaqla, daha çox 

biososial kateqoriyadır. Bioloji baxımdan “növ” – 

adam, psixoloji baxımdan isə “fərdiyyət” məna-

sında işlənilir. Fərd bioloji varlığın insan növüdür. 

Şəxsiyyət isə insanı digər bioloji canlılardan fərq-

ləndirən sosial varlıqdır. Fəaliyyətin sosializasiya-

sı prosesində insan şəxsiyyətə çevrilir. Yəni 

şəxsiyyətin keyfiyyətləri sosial mühitdən, sosial-

iqtisadi vəziyyətdən, mədəni səviyyədən və s. 

çoxsaylı sosial amillərdən asılıdır” (1). 

Leontevin qeyd etdiyi kimi, "şəxsiyyət do-

ğulmur, şəxsiyyət təşəkkül tapır.” 

J. Piajenin fikri də belədir ki, cəmiyyətdə 

hər dəqiqə minlərlə vəhşi doğulur və sivilizasiya 

onlardan sosial varlıq formalaşdırır. Məhz bu 

deyilənlərdən də məlum olur ki, insan həm bio-

loji, həm də sosial varlıqdır. Başqa sözlə, bioso-

sial varlıqdır. 

Sosiallaşma dinamik xarakterə malik olduq-

ca, şəxsiyyətin formalaşması bir o qədər daimilik 

daşıyır. Bu və ya digər fərdin özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə yiyələnməyə haqqı var. Bu, onun 

sosiallaşma ilə genişlənən təbii göstəricisi hesab 

edilir. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının zəruri məqamı 

onun öz-özünü aktuallaşdırmasından ibarətdir. 

Sosiallaşma şəxsiyyətin, o cümlədən məktəbli 

şəxsiyyətinin nümunəvi davranış təcrübəsini, 

norma və dəyərləri, cəmiyyətdə onun uğurlu 

fəaliyyətindən ötrü əhəmiyyətli və mühüm 

olanlara yiyələnməsi prosesidir. Odur ki, İ.S. 

Viqotski şəxsiyyəti ilk növbədə fəaliyyətdə olan 

varlıq kimi nəzərdən keçirir. Bu isə, təsadüfi 

deyildir. Şəxsiyyətin məqsədi, vəzifələri, davranış 

və hərəkətləri insanın fəaliyyətində meydana çıxır. 
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İnsanların, o cümlədən təhsilalanların qabi-

liyyətlərinə, meyil və maraqlarına, əxlaqına diqqət 

yetirdikdə onların bir-birindən seçildiyini görürük. 

Odur ki, onları bir şəxsiyyət olaraq səciy-

yələndirmək yuxarıda sadalanan və yaxud başqa 

biofiziki xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə 

etməkdən çox çətindir. 

Bu səbəbdən də şəxsiyyət anlayışı son 

dərəcə mürəkkəb anlayış hesab olunur. Həmin 

mürəkkəblik bəzi amillərlə əlaqədardır. 

R.N. Xəlilov yazır: “Şəxsiyyət problemi-

nin öyrənilməsi baxımından "fərd” anlayışının 

izahı daha vacibdir. O, hər hansı bütövün bölün-

məz hissəsi kimi səciyyələnir. İnsan fərd kimi 

insan nəslinin ayrıca nümayəndəsi baxımından 

nəzərdən keçirilir. Fərd çoxsaylı insan varlıqla-

rından biridir və həmişə qeyri-şəxsiyyət kimi sə-

ciyyələnir. Bu mənada "fərd” və ”şəxsiyyət” 

həm həcminə, həm də məzmununa görə bir-biri-

nə əks anlayışlarıdır. Fərdilik insanım sadəcə 

olaraq bölünməzliyi deyil, hər şeydən əvvəl, 

onun təkliyinin və özünəməxsusluğunun xarak-

teristikasıdır” (2). 

Psixologiya dərsliklərində və mövcud ədə-

biyyatda bu amilləri aşağıdakı şəkildə diqqət 

mərkəzinə gətirirlər: 

“1. İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bi-

lən, hiss edilən deyildir. O, bir sıra amillərin, şə-

raitin, imkanların və determinantların təsiri 

altında formalaşan psixoloji törəmədir. 

2. İnsan şəxsiyyəti bir sıra amillərin təsiri-

nə məruz qalsa da, yalnız onlardan asılı bir törə-

mə kimi şərh oluna bilməz, çünki o formalaşdığı 

həmin əsası dialektik olaraq rədd edir. 

3. İnsan davranışının determinasiyasında

şəxsiyyətin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi barə-

də çoxlu nəzəriyyə və konsepsiya mövcuddur 

ki, bunların bir çoxunun «şəxsiyyət» anlayışını 

şərh etməsi ziddiyyətlidir. 

4. Nəhayət, şəxsiyyəti anlamaq insan fe-

nomenini anlamaqla birbaşa əlaqədardır. Şəx-

siyyət yalnız o zaman insanın əsası, özəyi kimi, 

onun başlıca parametri, onun eyniləşdirmə vasi-

təsi kimi şərh oluna bilər ki, antropologiya və 

insan haqqında biliklər insanın öz təbiətini anla-

maq səviyyəsinə yüksəlmiş olsun” (3). 

Qeyd edilməlidir ki, lazımdır ki, göstər-

mək hələ şəxsiyyətin araşdırılma imkanlarını 

məhdudlaşdırmır, əksinə, artırır. 

“Şəxsiyyət” sözü Azərbaycan, rus və ingi-

lis dillərində təxminən eyni etimologiyanı özün-

də birləşdirir. Dilimizdə geniş şəkildə işlənən bu 

söz ərəb dilindəki “şəxs” sözündən götürülmüş-

dür. Bu və ya digər konkret şəxsi nəzərdə tutur. 

“Şəxsiyyət” sözü ingiliscədə - personality; 

beloruscada - асобу; ispancada – personalidad; 

macarcada – személyiség; serbcədə - личност; 

türkcədə - kişilik; özbəkcədə - shaxsiyat; ukrayn-

cada – особистість; fransızcada – personnalité; 

çexcədə - osobnost; almancada - persönlichkeit; 

estoncada – isiksus; albancada – personalitet; 

bolqarcada – индивидуалност; italyancada – 

personalità; - qazaxcada - жеке тұлға; qırğızcada 

– личность; makedoncada – личност; litvaca –

asmenybė; latışcada – personība; portuqalcada - 

personalidade; norveçdəcə - personlighet; 

polyakca – osobowość sözləri ilə ifadə olunur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “şəxsiy-

yət” sözü ingilis dilində “personality” kimi işlə-

dilir. Bu söz “per” və “sona” latın sözlərinə 

əsaslanır. “Vasitəsilə danışır” mənasını verir. 

Qədim Yunanıstanda və Rim imperiyasın-

da “şəxsiyyət” sözü teatr tamaşaları zamanı 

aktyorların “maskası” kimi başa düşülmüşdür. 

İllər ötdükdən sonra “persona” sözü hazırki 

məna yükünü almış, “personality” – “şəxsiyyət” 

mənasını ifadə etmişdir. 

Rus dilində “şəxsiyyət” (личность) sözü 

isə, başlıca olaraq, “лицо”, “личина” (sifət, üz) 

sözləri ilə əlaqədardır. 

Deyilənlər göstərir ki, insan şəxsiyyəti bila-

vasitə və bilvasitə onun siması, sifətidir. Başqa 

sözlə, insanın üzü, sifəti və siması onun əsas 

identifikatoru hesab edilir. Beləliklə, üzün, sifətin 

xətləri, formaları, çevrəsi və başqa xüsusiyyətləri 

hər bir şəxsi digərindən fərqləndirir. Nəticə 

etibarı ilə insanın hansı yaş kateqoriyasına aid 

olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün olur. 

Biososial varlıq olan şəxsiyyətin səciyyəvi 

əlamətlərindən biri də onun fərdiyyətidir. Bura-

ya insanın şəxsi xüsusiyyətləri, fərdi bacarıq və 

vərdişləri, fəaliyyət mexanizmləri aiddir. Öz 

şəxsiyyəti baxımından insan təkrarolunmazdır. 

Bu və ya digər şəxsin sifəti onun emosiya-

larının, hisslərinin, əhvalının, vəziyyətinin, arzu, 

istək və maraqlarının ifadəçisi kimi özünü gös-

tərir. Şəxsiyyətlərarası münasibətləri qurmaqdan 

və tənzimləməkdən, ünsiyyət bağlamaqdan ötrü 

zəruri şərait yaradır. 
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Şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasın-

dan ötrü motivasiyanın yaranması zəruridir. 

Düzgün seçilmiş motivlər şəxsiyyəti məqsədə-

uyğun fəaliyyətə yönəldir. 

Beləliklə, mövcud ədəbiyyata əsaslanaraq, 

belə bir fikir irəli sürmək mümkündür ki, “şəx-

siyyət fərdin özünü cəmiyyətlə eyniləşdirməsinə 

imkan verən davamlı fiziki və psixi xarakteristi-

kasının məcmusundan ibarətdir. Şəxsiyyət insa-

nın psixoloji siması olub, şüura, mənliyə malik 

olan, öz hərəkətlərinə cavabdeh, ictimai münasi-

bətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət 

müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət 

göstərən, gerçəkliyi dərk edib müəyyən istiqa-

mətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran 

konkret canlı insandır”(3). 

Professor B.H. Əliyevin qənaətincə, “Şəx-

siyyət bioloji, sosial və psixoloji münasibətləri 

inteqrasiya edərək, fərdin özünəməxsus siması-

nın yaranması prosesidir. Məhz bu ierarxik mü-

nasibətlər sistemi inteqrativ bir keyfiyyət kimi 

şəxsiyyəti səciyyələndirir”. 

Prof. S.İ. Seyidovun fikri belədir ki, “Şəx-

siyyət keçmişin şüursuz meylləri və gələcəyə 

şüurlu yönəlmənin qarşılaşdırılmasının imkan 

və təzahür vasitəsidir”. 

“Şəxsiyyət dedikdə, hər şeydən əvvəl, fər-

di bu və ya digər cəmiyyətin üzvü kimi xarakte-

rizə edən sosial keyfiyyətlərin sistemi nəzərdə 

tutulur. O, münasibət subyektinə, şüurlu fəaliy-

yət subyektinə çevrilir. Yəni şəxsiyyət ancaq 

şüur və mənlik şüurunun yaranması ilə birlikdə 

əmələ gəlir. Şəxsiyyət - yüksək düşüncəsi, öz 

hərəkət və davranışlar üçün məsuliyyət hissini, 

şəxsi ləyaqəti və başqa yüksək mənəvi keyfiy-

yətləri özündə birləşdirən insandır. Şəxsiyyət – 

müstəqil, sosial, fəal olan adamdır. Əgər şəxsiy-

yət öz mahiyyətinə görə sosialdırsa, mövcudluq 

üsuluna görə fərddir” (3). 

“Onları aşağıdakı kimi xarakterizə edə 

bilərik: 1. Şəxsiyyət o adamdır ki, başqalarını 

qavrayıb qiymətləndirməklə bərabər öz mənliyi-

ni də dərk edib qiymətləndirsin. 

2. Şəxsiyyət o adamdır ki, mühitə aydın 

dərk olunmuş münasibəti olsun: -Cəmiyyəti təşkil 

edən insanlara münasibəti; -Onu əhatə edən əşya-

lara münasibəti; -Əməyə münasibəti; -Öz “Mən”i-

nə münasibəti; -Adət - ənənəyə münasibəti. 

3. Şəxsiyyət o adamdır ki, özünün əqidəsi, 

sərvət meyli var. 

4. Şəxsiyyət fəal insandır. O adam ki, cə-

miyyəti dəyişə bilir, təkmilləşdirə bilir, özünü 

də təkmilləşdirir, özünə nəzarət edir” (3). 

İnsan, o cümlədən təhsilalanlar yaşlarının 

üstünə yaş gəldikcə, gündəlik fəaliyyətləri, böyük-

lərin – valideynlərin, müəllimlərinin tərbiyəvi 

təsirləri nəticəsində inkişaf edərək şəxsiyyət kimi 

formalaşır. Elə isə şəxsiyyətin formalaşması de-

dikdə, nə anlaşılmalıdır? İlk növbədə təbii, bioloji 

və anadangəlmə bərabər xarici amillərin, o 

cümlədən, təlim və tərbiyənin, sosial mühitin təsiri 

ilə meydana gələn inkişaf prosesi başa düşülür. 

Burada bir məsələ önəmlidir, ona münasi-

bətin bildirilməsi lazım gəlir. Nədir o məsələ? 

Bioloji və sosial amillər məsələsi. Şəxsiyyətin 

təşəkkül tapmasında bioloji və sosial amillər 

mühüm rol oynayır. Fəqət bu məsələsi mübahi-

səli şəkildə qalmaqdadır. Şəxsiyyətin təşəkkül 

bioloji amillər, yoxsa sosial amillər başlıca yer 

tutur? Unutmaq olmaz ki, insan bioloji, təbii qu-

ruluşa malik olsa da, o, tarixi inkişafın məhsulu-

dur. Ona görə də onun hər bir psixi prosesi icti-

mai amillərin təsirindən asılıdır və onlarla şərt-

lənir. Həm də şəxsiyyətin mahiyyəti öz təbiəti 

baxımından ictimaidir. Bu, əsas verir deyək ki, 

insanın psixi xassə və keyfiyyətlərinin inkişaf 

mənbəyi və yaradıcı fəallığı sosial mühit və cə-

miyyətlə bağlıdır. Onun psixi xassə və keyfiy-

yətləri və yaradıcı fəallığı sosial mühit və cə-

miyyətin təsiri və köməyi ilə reallaşır. 

Yuxarıdakı fikri irəli sürməklə o iddiada 

deyilik ki, şəxsiyyətin bioloji, təbii varlıq olduğu-

nu qəbul etmirik. Bu, düzgün olmazdı. Söz yox 

ki, şəxsiyyətin psixi inkişafından ötrü zəruri təbii, 

bioloji imkan olmalıdır. Bioloji imkanlar dedikdə 

insanın beynə, sinir sisteminə və s. malik olması 

nəzərdə tutulur. Şəxsiyyətin təbii xassələri psixi 

inkişafdan ötrü vacib şərtdir. Fəqət təbii xassələr 

eyni zamanda nə insanın xarakterini və 

qabiliyyətlərini, nə də maraqlarını, əqidələrini və 

ideallarını müəyyənləşdirmir. Beynin quruluşu 

bir bioloji orqan olmaq etibairi ilə şəxsiyyətin 

əsasını təşkil edir. Şəxsiyyətin keyfiyyət və 

xassələri də ictimai varlığın məhsulu kimi özünü 

göstərir. Odur ki, normal beyinli uşaq cəmiy-

yətdən xaricində böyüyəndə şəxsiyyət ola bilmir. 

Hər bir şəxsin sinir sistemi ətraf aləmi dərk 
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etmək üçün müvafiq anadangəlmə imkanlarla 

şərtlənir. Bütün bunlarla yanaşı, insanın hər hansı 

qabiliyyəti onun fəaliyyət zamanı, ictimai həyat 

şəraitində təlim və tərbiyənin təsiri ilə formalaşır. 

Bəs inkişaf dedikdə nə anlaşılmalıdır? 

Prof. A.N. Abbasovun qənaətincə, “İnki-

şaf dedikdə, xarici və daxili, idarə olunan və 

idarə olunmayan amillərin təsiri ilə şagird şəx-

siyyətinin təşəkkül tapıb formalaşması prosesi 

və nəticəsi anlaşılır. Başqa sözlə, inkişaf ana 

bətnindən başlayıb insanın doğulduğu andan kə-

miyyətcə və keyfiyyətcə bir-birindən fərqlənən 

anatomik-fizioloji, psixoloji və mənəvi-intellek-

tual dəyişikliklərlə şərtlənən prosesdir” (4, 59 ). 

Mövcud ədəbiyyatda inkişaf anlayışına 

fərqli yanaşılır. Qeyd olunur ki, “inkişaf insanın 

fiziki qüvvələrinin daxili, sistemli, kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişikliklərinin obyektiv prosesidir”. 

Şəxsiyyətin inkişafı hər hansı canlı orqa-

nizmin istər daxili istərsə də xarici, qüvvələrinin 

təsiri ilə baş verir və mürəkkəb proses xarakteri 

alır. Daxili təsirlərə Cəmiyyətin maddi həyatı –

təbii və sosial mühit, valideynlərin və pedaqoji 

kollektiv üzvlərinin tərbiyə və təhsil alanlarda 

vacib mənəvi-ruhi keyfiyyətləri formalaşdırmaq 

istiqamətindəki sistemli, məqsədyönlü və fasilə-

siz fəaliyyəti aiddir. 

Şəxsiyyətin formalaşması ilə bağlı bir-bi-

rinə əks olan 3 nəzəriyyə mövcuddur: inkişafın 

endogen və ekzogen nəzəriyyəsi, tərbiyə. 

Endogen (yunanca endon - daxili, genes - 

mənşə deməkdir) nəzəriyyələr insanın inkişafın-

da bioloji amilləri əsas götürərək, irsiyyəti başlı-

ca hesab edir. 

“İrsiyyət nəzəriyyəsi” dini inamlara əsas-

lanan bir nəzəriyyə idi. Bu nəzəriyyə görə, guya 

uşaq alın yazısı ilə doğulur. Anadan olarkən 

sonrakı taleyi onun alnına yazılır. Əslində “İr-

siyyət nəzəriyyəsi” uşaqları tərbiyələndirməkdə 

tərbiyəçinin rolunu son dərəcə azaldırdı. 

İrsiyyətin rolunun hədsiz şişirdilməsinə 

dair Şərqin möhtəşəm sənət abidəsi olan “Kəli-
lə və Dimnə”də maraqlı fikirlər öz əksini tap-

mışdır. Oxuyuruq: “İlana sahibi nə qədər hör-
mət edib yaxşı qulluq etsə, fərqi yoxdur, yenə 
də xoşgünlərin birində ilan, sahibinin işıqlı 
gününü qaranlıq gecəyə çevirər” (5). 

“Ağ lövhə” (tabula rasa) nəzəriyyəsinin 

isə, əsasında tərbiyə amili dayanır. Bu nəzəriy-

yəyə görə, şəxsiyyətin formalaşması tərbiyə 

nəticəsində mümkündür. ingilis filosofu Conn 
Lokkun (1637-1704) fikri belədir: dünyaya 
gələn uşağın alnı, beyni ağ lövhə kimidir. Bu 
“lövhə”nin üzərində nə istəsən yazmaq olar 
Con Lokk "İdeyaların fitriliyi" nəzəriyyəsini 

inkar edərək, Aristotel tərəfindən qaldırılan bu 

ideyanı əsas tutaraq, "Fabula rasa" (ağ lövhə) 

nəzəriyyəsini irəli sürürdü. 
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin də belə 

bir hədisi var: “Valideynin uşağa verdiyi ən bö-

yük hədiyyə - tərbiyədir”. 

Ekzogen nəzəriyyələr yalnız sosial amillə-

rin təsirini nəzərdə tutur. Həzrəti Əli irsiyyətə 

və tərbiyəyə nisbətən zəmanənin təsirini daha 

üstün tutur. Bu xüsusda deyirdi: “İnsanların öz 

ata-analarından zəmanələrinə daha artıq oxşar-

lıqları var”. Şəxsiyyətin sosiallaşması ilə bağlı 

müasir burjua nəzəriyyələri ekzogen nəzəriyyə-

lər sırasına daxil edilə bilər. Həzrəti Əli şəxsiy-

yətin təşəkkül tapıb formalaşmasında tərbiyənin 

roluna da yüksək qiymətləndirirdi. O, tərbiyə 

işində güzəştlərə yol verməməyi, ciddi olmağı 

məsləhət bilirdi. Aşağıdakı kəlamından bunu 

görmək mümkündür: “Hər bir kimsənin tərbiyə 

üsulu yumşaq olsa, onun övlad və törəmələri 

tərbiyəsiz olar”. 

Deyilənlərdən görünür ki, əslində insanın, 

o cümlədən şagird şəxsiyyətinin inkişaf edərək

formalaşmasında hər 3 amilin – irsiyyət, mühit 

və tərbiyənin rolu böyükdür. 

İnsanın şəxsiyyətə çevrildiyi dövrün bir 

hissəsi onun orta təhsil aldığı zamana düşür. 

Ümumtəhsil mərhələsi hazırda 11 ili əhatə edir. 

“Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası”nda orta təhsil müddə-

tinin 12 ilə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu heç 

də təsadüfi deyildir. Müəyyən pedaqoji, psixolo-

ji və sosioloji əsaslara söykənir. Həmin dövr şa-

gird şəxsiyyətinin formalaşması, onun özünü 

dərk etməsi, arzu, istək və maraqlarını müəy-

yənləşdirməsi, gələcəyini düşünməsi, özünə 

peşə seçməsi, həyata və əmək fəaliyyətinə hazır-

lanması dövrüdür. 

Şəxsiyyəti yetişdirəcək müəllim özü də nü-

munəvi olmalı, bir şəxsiyyət kimi seçilməlidir. . 

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində cəmiy-

yətin qarşısında duran ümdə vəzifələrin həyata 

keçirilməsi ahəngdar və hərtərəfli inkişaf etmiş 

fəal şəxsiyyətin formalaşdırılmasından çox asılı-

dır. "Şəxsiyyətin inkişafı” anlayışı insanın şüu-
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runda, fəaliyyətində və davranışında özünü gös-

tərən real dəyişikliklərin ardıcıllığını, güclənmə-

sini və mükəmməlliyini şərtləndirir. Şəxsiyyətin 

təşəkkül tapıb formalaşması ilə bağlı təkcə müa-

sir təcrübəyə deyil, eyni zamanda pedaqoji və 

psixoloji fikrin zəngin ideyalarından faydalan-

maq lazımdır. Azərbaycan mütəfəkkirləri, klas-

sik və müasir pedaqoqlar, maarifpərvərlər şəx-

siyyətin başlıca cəhətlərini onun cəmiyyətdəki 

münasibət və fəaliyyətində görmüşlər. Bu, təsa-

düfi deyil, təbiidir. Münasibətlər şəxsiyyətin, o 

cümlədən təhsilalanların həyat təcrübəsinin nəti-

cəsi olaraq, onların fəaliyyətini və daxili hisslə-

rini müəyyən edir. 

Müasir dövrdə pedaqogika və psixologiya 

elmlərinin, fənlərin tədrisi metodikalarının, fəal 

və interaktiv təlim metodlarının, təhsildə inno-

vasiyaların nailiyyətlərinin təlim prosesinə tətbi-

qi nəticəsində şagird nailiyyətləri təmin olunur. 

Şagird şəxsiyyətinin inkişafına öz müsbət tə-

sirini göstərən ictimai təsisatlardan, təlim-tərbi-

yə müəssisələrindən, məktəbdənkənar uşaq 

müəssisələrindən, mədəni-maarif ocaqlarından, 

ictimai təşkilatlardan, KİV-dən, cəmiyyətin əsas 

hüceyrəsi olan ailənin köməyindən səmərəli isti-

fadə olunması tərbiyəvi, təhsilləndirici və inki-

şafetdirici imkanları gücləndirir. 

Şəxsiyyətin fəal mövqeyinin formalaşdırıl-

ması tarixi-pedaqoji səciyyəsini vermək üçün, 

təbii ki, mövcud ədəbiyyatı izləmək lazımdır. 

Əvvəla, “formalaşma” anlayışına münasibət bil-

dirək. Ensiklopediya və lüğətlərdə “formalaşma”, 

adətən “tam yetkinlik, bitkin inkişaf” mənasında 

işlədilir. Fəqət pedaqogikada bu anlayış bir qədər 

başqa çalarlara da malikdir. Belə ki, prof. Q.İ. 

Şukinanın yazdığına görə, “formalaşma insanın 

müəyyən həyat şəraiti, fəaliyyəti, məqsədəuyğun 

təlim-tərbiyə prosesində əldə etdiyi inkişaf fone-

mini dərinləşdirir. Məqsədəuyğun, mütəşəkkil 

tərbiyə prosesindən fərqli olaraq formalaşma 

çoxlu saydaxarici-obyektiv də daxili subyektiv 

şəxsiyyətə bəzi amillərin kortəbii şəkildə təsirini 

də özünə qəbul edir” (6, 9). 

Prof. Q.İ. Şukinanın yuxarıdakı fikirlərinə 

münasibət bildirən akad. M.M. Mehdizadə gös-

tərirdi: “Buna əlavə edəcək bir fikrimiz yoxdur. 

Ancaq daha aydın olmaq üçün demək istərdik 

ki, formalaşma təlimin, üç əsas funksiyasının: 

təhsil, tərbiyə və inkişafın təsirindən əlavə biz 

başqa amillərin də təsirinə məruz qalmaqla cərə-

yan edir” (6, 30). 

Pedaqoji-psixoloji və fəlsəfi ədəbiyyatın 

araşdırılmasından görünür ki, şəxsiyyətin fəal 

mövqeyinin inkişaf etdirilməsi bir neçə istiqa-

məti nəzərdə tutur. Ümumtəhsil məktəblərində 

təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yol-

larını araşdıran akad. M.M. Mehdizadə ədəbiy-

yatda sosial fəallıq üçün məsləhət görülmüş üç 

istiqamətin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırıl-

ması üçün də məqbul hesab etmişdir. Həmin üç 

istiqaməti diqqət mərkəzinə gətirək: 

“1. İdrak fəallığı mövqeyi. 2. İctimai-siya-

si fəallığı mövqeyi. 3. Əmək fəallığı mövqeyi” 

(7, 41). 

Məsələyə bir qədər geniş şəkildə yanaş-

maq lazımdır. Bu istiqamətləri yalnız fəal həyat 

mövqeyinin formalaşdırılması üçün məhdudlaş-

dırmaq məqsədəuyğun deyildir. Ümumiyyətlə 

şəxsiyyətin fəal mövqeyindən danışmaq və isti-

qamətlərin əhatə dairəsini daha da genişləndir-

mək olar. Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi əslin-

də şəxsiyyətin fəal mövqeyinin formalaşdırılma-

sının tərkib hissəsidir. 

Fikrimizcə, şəxsiyyətin fəal mövqeyinin 

formalaşdırılması baxımından istiqamətlər aşa-

ğıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər: 

1. Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi. 

2. Şəxsiyyətin idrak fəallığı mövqeyi. 

3. Şəxsiyyətin ictimai-siyasi fəallığı möv-

qeyi. 

4. Şəxsiyyətin əmək fəallığı mövqeyi. 

5. Şəxsiyyətin fəal vətəndaşlıq mövqeyi. 

Prof. Q.İ. Şukina təlim prosesində məktəb-

liləri fəal mövqeyə yiyələndirməyin bəzi priyom-

larını qeyd edir. Həmin priyomlar hansılardır? 

Fikir verək: “1. Şagirdlərin öz fikrini müdafiə et-

məsi, onu əsaslandırmaq üçün arqument, dəlil, 

fakt gətirməsi, qazandığı bilik və təcrübədən isti-

fadə etməsi; 2. şagirdin öz müəlliminə və cavab 

verən şagirdlərə əlavə sual verməsi, cavablara 

əlavə etməsi; qaranlıq qalan cavabları tamamla-

mağa çalışması; 3. Yoldaşlarının cavablarına inşa-

larına rəy verməsi; 4. Çətinliyə düşən yoldaşlarına 

yardım göstərməsi və s. (6, 146-149). 

Şəxsiyyətin, o cümlədən şagirdin fəal möv-

qeyi dedikdə nə anlaşılmalıdır? Bizcə, təhsila-

lanın fəal mövqeyi dedikdə, şagirdin təlimə, zə-

ruri biliklərə həyati təcrübəyə yiyələnməyə olan 



Emilya Hüseynova 

28 Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 85, Number: 1, 2018

fəal münasibətinin elə bir təzahür forması, elə bir 

fəaliyyəti nəzərdə tutulur ki, bu zaman o, təhrik 

olmadan könüllü surətdə öz qüvvə, bacarıq və 

qabiliyyətlərini sərf edərək, məsuliyyətlə və sə-

mərəli şəkildə təlim tapşırıqlarını, üzərinə düşən 

işləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirir. 
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür 

şəraitində şəxsiyyətin fəal mövqeyinin formalaş-

dırılması və bu əsasda şagirdlərdə vətəndaşlığın tər-

biyə olunması öz aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Şəxsiyyətin fəal mövqe-

yinin inkişaf etdirilməsinin tarixi-pedaqoji səciyyəsi 

diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Şəxsiyyətin 

fəal mövqeyinin inkişaf etdirilməsinin sahəsində 

araşdırmalar aparan dissertant və doktorantlara öz 

köməyini göstərəcəkdir. 
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Cəmiyyətin və təbiətin çoxaspektli komp-

leks əlaqələrinin olmasını ekotəhsil və tərbiyə 

müəyyən edir. Ekotəhsildə əsas prinsiplər: inti-

zamlı yanaşma, ekomaterialların sistematik və 

fasiləsiz öyrənilməsi, intellektual və emosional 

bilik, qlobal, milli və s. əlaqələrin açılmasıdır. 

Ekotərbiyənin və təhsilin inkişafı üçün 

ekskursiyalar təşkil etmək məqsədəuyğundur. 

Bunun üçün canlı olaraq ətraf mühitin aşağıdakı 

formada müşahidə qaydaları öyrənilməlidir. 

1) ətraf mühiti öyrənmək: bitki növlərinin 

təyini (ağac, kol, ot ) və heyvanların öyrənilmə-

si; təbii komponentləri və onların vəziyyətini 

xarakterizə etmək, gedən proseslərə və təzahür-

lərə nəzarət etmək (fenoloji, mikroiqlim, geo-

morfoloji və s.) 

2) ətraf mühitin həm bütöv, həm də ayrıca 

kompleks və komponentlərinin vəziyyətini qiy-

mətləndirmək, təbii resursların ehtiyatlarını 

təyin etmək, çirklənmənin və deqradasiyanın 

dərəcəsini müəyyən etmək; 

3) Ətraf mühitin yaxşılaşdırılması üçün 

alternativ təkliflər etmək; 

4) Təbiətin qorunması üçün praktiki işlər-

də iştirak etmək.(sahələrin eroziyadan qorunma-

sı, bitkilərin əkilməsi və becərilməsi, heyvanla-

rın yemlənməsi və xülasə) 

Ekologiyanın tədrisində və ekoloji tərbiyə-

də vacib yer məktəblilərlə sinifdənxaric və mək-

təbdənkənar işlərin üzərinə düşür. Sinifdənxaric 

işlərə ekskursiyaların, turist səfərlərinin, kütləvi 

tədbirlərin keçirilməsi aid edilir: yaşayış məntə-

qələrinin yaşıllaşması, meşələrə qayğı, torpağın 

dağıdılmasına qarşı mübarizə, heyvanlara qulluq 

ekologiyanın tədris və tərbiyəsində mühüm yer 

tutur. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər eko-

loji tərbiyə sahəsində aşılanan hisslərin möhkəm-

ləndirilməsinə xidmət etməlidir. 

Ekoloji ekskursiyalar ətraf mühiti qrup 

şəklində dərk edən ekoloji tədris formasıdır. 

Ekskursiyalar obyekt və hadisələrin təbii şərait-

də öyrənilməsi və bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərq-

lənirlər. Tədqiqatlarda yaradıcılıq, təşəbbüskar-

lıq və yüksək dərəcədə sərbəstlik göstərilir. 

Praktik işlərin yerinə yetirilməsində tədris və 

tərbiyə işləri, eləcə də bacarıq və vərdişlər tək-

milləşdirilir. 

Ekoloji tərbiyə ümumiyyətlə tərbiyənin 

mühüm komponentlərindən hesab olunur. Çünki 

təbiətə münasibət ictimai, əxlaqi, şüurlu və hu-

manist münasibətdir. Hazırda ekoloji tərbiyə 

əqli, estetik, əmək, vətənpərvərlik və s. istiqa-

mətlərdə mənəvi keyfiyyətlər aşılayır. Ona görə 

də təlim prosesində ekoloji tərbiyə üzrə iş aparı-

larkən tərbiyənin digər komponentlərinin müs-

bət həllinə də diqqət yetirilməlidir. Ekoloji tər-

biyə probleminin optimal həlli üçün təkcə təlim 

və sinifdənxaric tədbirlər prosesində aparılan 

işlər azlıq təşkil edir. Bu işə ailə, ictimaiyyət, 

dövri mətbuat (qəzet, jurnal, radio və televiziya 

verilişləri) ictimai təşkilatlar cəlb olunmalı, on-

ların fəallığı son dərəcə təmin edilməlidir. 

İbtidai siniflərdə həm dərs məşğələlərində, 

həm də sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbir-

lərdə ekoloji tərbiyə üzrə aparılacaq işin məz-

mununun, mahiyyətinin, xarakterinin, başqa 

sözlə, onun nəzəri praktik məsələlərinin aydınlı-

ğı müəllimlərin həmin sahədəki fəaliyyət nəti-

cələrinin effektini yüksəldir. Fənlərin tədrisində 

ekoloji tərbiyə üzrə iş aparmağa imkan verən 

mövzu və bölmələr arasında möhkəm əlaqələr 

yaradılmalıdır. İbtidai siniflərin əmək təlimi 
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proqramında “Tədris – təcrübə sahəsində eks-

kursiya”, “Atmosferin çirklənməsi və ona qarşı 

mübarizə”, “Məktəbyanı sahədə şitillərin əkil-

məsi” mövzuları, Təbiətşünaslıq fənnindən “Bit-

kilərin qorunması və çoxalması”, “Havanın mü-

hafizəsi” mövzularını ekoloji tərbiyə ilə - təbiət-

şünaslıqla əlaqələndirmək, şagirdlərin biliklərini 

nəzəri və praktik cəhətdən sistemə salmaq, möh-

kəmləndirmək mümkündür. Hər bir mövzunun 

məzmunu mümkün qədər təbiət materialları, 

müxtəlif xarakterli şəkillər və vəsaitlərlə əyani-

ləşdirilməlidir. Bu prosesdə müəllimlər şagird-

lərin diqqətini daha zəruri məsələlər üzərində 

cəmləşdirməlidir. Ümumiyyətlə bütün bu pro-

seslərlə şagirdlərin həm ekoloji mühitin qorun-

masında, həm də inkişafında fəal iştiraklarını 

dəstəkləmək müsbət addım kimi qiymətləndiril-

məlidir. Şagirdlərin öyrəndikləri ilə praktiki təc-

rübələri bir birinə bağlı olmalıdır. 

Şagirdlərə xüsusilə vurğulamaq lazımdır 

ki, təbiət komponentlərindən bu və ya digəri 

sıradan çıxarsa ekoloji tarazlıq pozular və bu 

təbiətdə gedən digər proseslərə də öz mənfi təsi-

rini göstərə bilər. Atmosferin çirklənməsi və 

ekoloji vəziyyətin daha da pisləşməsi canlı var-

lıqların məhvinə belə səbəb ola bilər. Bu baxım-

dan təbiətdən istifadənin şüurlu şəkildə dərk 

edilməsi və təbiətin mühafizəsi şagirdlərə ətraflı 

şəkildə izah edilməlidir. Təbiətdəki tükənən və 

tükənməyən sərvətlərdən səmərəli istifadənin 

zəruriliyi, xammal və enerjiyə tələbatın ödənil-

məsi və ən əsas sağlamlığın qorunması baxımın-

dan irəli gələn bütün vəzifə və öhdəliklər şagird-

lərə öyrədilməlidir. 

Şəhər və kənd məktəblərində ekoloji tərbi-

yə üzrə işin başlıca istiqaməti əsasən məktəbin, 

məktəbyanı sahənin, yol kənarlarının, parkların, 

bağların, yaşayış məntəqələrinin ətrafının yaşıl-

laşdırılması, toxumların səpilməsi, heyvanlara 

və quşlara qulluq edilməsidir. 

Məktəblərdə ekoloji tədris və tərbiyə sis-

temində müəyyən istiqamətlərdən biri də huma-

nitar fənlərin üzərinə düşür. Belə ki, tarix dər-

sində bəşər tarixinin bəşər tarixinin bütün dövr-

lərində cəmiyyət və təbiət münasibətləri məsələ-

sinə baxılır, bu münasibətlər analiz edilir. Müx-

təlif tarixi dövrlərin və dövlətlərin mədəniyyəti-

ni təbiətin fəlsəfi cəhətdən dərk edilməsi və 

onun həmin mədəniyyətə münasibətini analiz et-

mədən öyrənmək olmaz. Cəmiyyətin ekoloji 

şüurunun inkişaf etapları mütləq açılmalıdır. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində, regionlarında 

mədəniyyətin, elmin, incəsənətin inkişafı ətraf 

mühitlə sıx əlaqəlidir. Bundan başqa cəmiyyət 

və təbiətin bütün tarixi etaplarında təbiətin qo-

runmasının müxtəlif formaları yaranmışdır. 
Problemin aktuallığı. Ekotərbiyənin diqqət 

mərkəzinə gətirilir. 

Problemin yeniliyi. Ekotərbiyənin təfəkkür 

baxımından təhlilə cəlb edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorant və 

dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni za-

manda müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. Onlar öz 

fəaliyyətlərində məqalədən bəhrələnəcəklər. 
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Н. Гасанлы 

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОВОСПИТАНИЯ 

РЕЗЮМЕ 

В статье повествуется о методах и принципах организации работ по эковоспитанию. 

Отмечается, что для развития экотуризма эффективно проведение экскурсий. Важное место в 

преподавании экологии и экологического образования занимают и внеклассные занятия с учениками. 

Очень важны экскурсии с классом, туристические поездки и массовые мероприятия. Важно 

подчеркнуть, что ученики должны знать, что нарушение экологического баланса, может иметь 

негативные последствия для других природных процессов. Загрязнение атмосферы и ухудшение 

экологической ситуации могут привести к уничтожению живых существ. 
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N. Hasanly 

METHODS AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF ECONOMICS 

 

SUMMARY 

It is desirable to organize excursions for the development of ecotourism and education. An important 

place in the teaching of ecology and ecological education lies with classrooms and extracurricular activities 

with schoolchildren. Excursions from the class to excursions, touristic trips and mass events are important. It 

is important to emphasize that pupils are disrupted by ecological balance if these or other components of 

nature are disrupted and may have negative effects on other natural processes. The pollution of the 

atmosphere and the deterioration of the ecological situation can lead to the destruction of living things. 
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ESTETİK TƏRBİYƏNİN MAHİYYƏTİ 
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Estetik tərbiyə ahəngdar inkişaf etmiş şəx-

siyyət tərbiyəsinin tərkib hissələrindən biridir. 

"Estetika" yunanca "estezis" sözündən olub, hiss 

etmək, qavramaq deməkdir. Estetik tərbiyə de-

dikdə, incəsənət və həyatdakı gözəlliklərin qav-

ranmasına, estetik zövq və qabiliyyətlərin inkişa-

fına yönələn təsirlərin məcmusu nəzərdə tutulur. 

Estetik tərbiyənin səmərəsi üçün bir sıra 

prinsipləri rəhbər tutmaq lazımdır. Həmin prin-

siplərə aşağıdakılar daxildir: 

1. Estetik tərbiyə insanın ideya-mənəvi

tərbiyəsi, dünyagörüşünün 

formalaşması prosesi ilə sıx əlaqəli şəkil-

də aparılmalıdır. 

2. Estetik tərbiyədə müəyyən sistem və

ardıcıllıq gözlənməlidir. 

3. Estetik tərbiyə hərtərəfli aparılmalıdır.

4. Estetik tərbiyədə tədriciliyi gözləmək

vacibdir. 

5. Estetik tərbiyədə uşaqların yaş xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmalıdır. 

6. Estetik tərbiyədə məktəb, ailə, məktəb-

dənkənar müəssisələr, mədəniyyət ocaqları, bə-

dii yaradıcılıq təşkilatları (rəssamlar, bəstəkar-

lar, yazıçılar birlikləri) bir-birilə sıx əməkdaşlıq 

etməli, vahid xətt üzrə əlbir işləməlidirlər. 

Estetik tərbiyə məqsədi ilə digər fənlərin də 

imkanlarından istifadə edilməlidir. Tədris etdiyi 

fəndən asılı olmayaraq müəllim öz gözəl nitqi, 

davranışı, münasibəti, geyimi ilə şagirdlərin zöv-

qünü tərbiyə edir: "Hər bir fənn müəllimi estetik 

tərbiyə müəllimi olmalıdır" (M. Cəfər). Dərsdə 

istifadə olunan əyani vəsaitlər, sinfin estetik tərti-

bi, dərsdə yaradılan mənəvi-emosional mühit də 

estetik zövqün mühüm mənbəyini təşkil edir. 

Dərslərdə aparılan estetik tərbiyə sinifdən-

xaric və məktəbdənkənar işlərdə daha da dərinləş-

dirilir və genişləndirilir. Bu işlər şagirdlərin ma-

raqlarının və fərdi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

inkişafına kömək göstərir. Estetik tərbiyə üzrə 

sinifdənxaric işlərin məzmunu, forması müxtəlif 

və rəngarəngdir. Bunları üç qrupa ayırmaq olar: 

dərnək işləri, kütləvi işlər və fərdi işlər. Bədii ya-

radıcılıq və incəsənət dərnəkləri estetik tərbiyə 

üzrə sinifdənxaric işlərin geniş yayılmış formala-

rındandır. Belə dərnəklərə musiqi, xor, rəsm, rəqs, 

ədəbiyyat, dram, bədii oxu, bədii tikiş və b. dər-

nəklər daxildir. Sinifdənxaric tədbirlərlə yanaşı, 

şagirdlər məktəbdənkənar müəssisələrdə uşaq və 

məktəblilər sarayları və evlərində, estetik tərbiyə 

mərkəzlərində, təsviri sənət studiyalarında müx-

təlif növ yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb edilirlər. Bir 

çoxları bu yolla öz gələcək həyat yolunu müəyyən 

edir, böyük sənətə vəsiqə alırlar. 

Estetik tərbiyənin mühüm bir vasitəsi tə-

biət gözəllikləridir. Təbiət gözəlliklər mənbəyi-

dir. O, estetik hisslərin, təxəyyülün inkişafına 

zəngin material verir. Təbiət ən yaxşı rəssamdır: 

"Xəyal həqiqi güldən daha yaxşı heç bir şey tə-

səvvür edə bilməz" (N. Çernışevski). Təbiət 

həm də tərbiyəçidir. O, insanın ağlını və qəlbini 

zənginləşdirir, onda yüksək estetik və mənəvi 

hisslər - vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, həssaslıq, 

doğma torpağa məhəbbət, iftixar hissləri oyadır. 
Problemin aktuallığı. Estetik tərbiyənin ma-

hiyyəti diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin yeniliyi. Estetik tərbiyənin mahiy-

yəti təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə pe-

daqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorant və disser-

tantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda 

müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. Onlar öz fəa-

liyyətlərində məqalədən bəhrələnəcəklər. 
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Х. Ибрагимова 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
РЕЗЮМЕ 

Эстетическое воспитание играет важную роль в образовании личности. Оно тесно связано с 

другими компонентами воспитания. Эстетическое воспитание помогает умственному воспитанию: 

оно дает знания людям, помогает понять жизнь. Эстетическое воспитание оказывает сильное влияние 

на человеческую мораль. Литература, искусство обогащают человека, формируют чувство 

гуманизма, доброты, патриотизма и другие положительные качества. 

 

Kh. İbrahimova 

SIGNIFICANCE OF AESTHETIC EDUCATION AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION 

 

SUMMARY 
Aesthetic education plays a major role in personality education. It is closely linked to other 

components of care. Aesthetic upbringing helps to educate mentally: she gives knowledge to people, helps to 

understand life. Aesthetic education has a strong impact on human morality. Literature, art enriches human 

morality, humanism, kindness, patriotism and so on. forms positive qualities. 
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Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda hə-

yata keçirilən təhsil islahatları davam edir, xüsu-

sən ümumtəhsil məktəbin qlobal dünyanın tə-

ləblərinə uyğun formalaşdırılması və inkişaf et-

dirilməsi sahəsində tədbirlər müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilir. Artıq yeni məzmunun yaradıl-

ması istiqamətində işlər görülür (1). 
Ümumtəhsil məktəbin ibtidai siniflərində 

keçirilən Həyat bilgisi fənni məzmununa görə 

müasir təlim texnologiyaları əsasında müəyyən 

olunmuşdur. Burada əsas diqqət ibtidai təhsil sə-

viyyəsində uşaqların təkcə bilikləri qazanması 

deyil, daha çox biliklər əsasında bacarıq və vər-

dişlərə yiyələnmələri ön planda yer tutur. Fənn 

məzmununun belə müəyyənləşdirilməsi nəticə-

sində şagird fəaliyyəti ardıcıl olaraq izlənilir, 

onların bilikləri müntəzəmliklə qiymətləndirilir. 

Təlim prosesi ilə gözlənilən nəticə arasında qar-

şılıqlı münasibət əlaqəsi yaranır.  

Həyat bilgisi fənni fərdin özünü bioloji, 

psixoloji, sosial mənəvi tərəfləri ilə bütöv bir 

varlıq kimi dərk edilməsi və reallaşdırması üçün 

uşaqlarda lazım olan bilik, bacarıq və dəyərlər 

formalaşdırmağa və təkmilləşdirməyə kömək 

edən inteqrativ fəndir (2). 

İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə ümumtəhsil 

məktəblərdə Həyat bilgisi fənnini müasir təlim 

texnologiyaları vasitəsilə tətbiq etməklə uşaq-

larda müəyyən bacarıqlar daha da təkmilləşir, 

şagirdlərdə təbiət və cəmiyyət hadisələrin qanu-

nauyğunluqlarının mahiyyəti haqqında ətraflı 

təsəvvürlər formalaşır, reproduktiv sağlamlıq, 

insan hüquqları, mənəvi kamillik, əxlaqi yetkin-

lik, vicdan azadlığı, sağlam həyat tərzi, təbii fə-

lakət və qəzalardan qorunma yolları haqqında 

məlumatlar əldə edilir.  

İbtidai təhsil səviyyəsində Həyat bilgisi fən-

ninə müasir təlim texnologiyaları tətbiq etməklə 

şagird konkret bir elmin əsaslarını öyrənir. O, bu 

fənnin vasitəsi ilə təbiət və sosial fənlər haqqında 

müəyyən elementar biliklər əldə etmiş olur (1). 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Həyat bil-

gisi fənninin tədrisində müasir təlim texnologi-

yalarının tətbiqi nəticəsində şagirdlərin həyati 

əhəmiyyət kəsb edən bilik, bacarıq və vərdişlər 

qazanması ilə yanaşı, eyni zamanda onlarda ən 

zəruri praktik işlərin həyata keçirilməsinə imkan 

yaranır, milli və bəşəri dəyərlərə yiyələnmələri-

nə, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına kömək olu-

nur. Yeni təlim texnologiyalarından istifadə et-

məklə həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı şagir-

dlərdə ünsiyyətqurma və birlikdə çalışma kimi 

bacarıqların formalaşdırılmasında, onlarda müha-

kimə yürütmək, öz nöqteyi-nəzərlərini sərbəst 

ifadə etmək, öz hüquqlarını qorumaq və başqala-

rının hüquqlarını müdafiə etmək vərdişlərinin 

aşılanmasında mühüm rolu vardır(6). İbtidai təh-

sil səviyyəsində Həyat bilgisi fənninin tədrisində 

müasir təlim texnologiyalarını tətbiq edərkən 

müəyyən olunmuş məzmun xətlərinin köməyi ilə 

şagirdlərin süurunda canlı və cansız aləmin va-

hid, bütöv və bölünməz obrazı yaranır. Onlar öz-

lərini bu aləmin bir hissəsi kimi dərk edir, təbiət-

də və cəmiyyətdə müşahidə etdikləri hadisələri, 
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dəyişiklikləri və bunlar arasındakı əlaqələri araş-

dırmağa, təhlil etməyə, nəticələr çıxarmağa, 

proqnozlar verməyə, fikir və istəklərini düzgün 

ifadə etmək bacarıqlarına yiyələnirlər. 

Müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə 

istehsal, istehlak, vergi, sığorta, ailə və dövlət 

büdcəsi haqqında bilgilərin sistemli şəkildə mə-

nimsənilməsi nəticəsində şagirdlərdə iqtisadiy-

yat anlayışları formalaşır. Onlar resurslara 

qənaətlə yanaşmaq, kiçik iqtisadi layihələr qu-

rub reallaşdırmaq, şəxsi və ailə büdcələrini idarə 

etmək bacarıqlarına yiyələnirlər (3). 

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təh-

sil İnstitutunun İbtidai təhsilin kurikulumu şöbə-

sində (Pərvinə Qədimova, Könül Pirverdiyeva) 

"İbtidai siniflərdə həyat bilgisi fənni üzrə yeni təh-

sil proqramının (kurikulumunun) tətbiqi nəticələri-

nin təhlili" mövzusunda tədqiqat işi aparılmışdır. 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, 

həyat bilgisi fənninin tədrisində müasir təlim 

texnologiyalarının tətbiqi şagirdləri axtarışa, 

düşünməyə, müqayisə etməyə, nəticə çıxarmağa 

yönəldir, kiçik təcrübələr aparmağa, təqdimatlar 

etməyə sövq edir, onlarda idrakı bacarıqları, 

məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir. Şagirdlərdə 

araşdırmaq, sistemləşdirmək, təhlil etmək, fərq-

ləndirmək, məntiqi düşünmə qabiliyyəti, ən əsa-

sı isə zəruri həyati bacarıqları formalaşdırır. 

Tədqiqat da I-IV siniflərdə Həyat bilgisi 

fənn kurikulumunun tətbiqi vəziyyətinin öyrənil-

məsi məqsədilə həmin fənn üzrə müəyyənləşdiril-

miş 4 məzmun xəttinə dair ("Təbiət və biz", "Fərd 

və cəmiyyət", "Mənəviyyat", "Sağlamlıq və təhlü-

kəsizlik") standartlar seçilmişdir. Standartlar seçi-

lərkən aşağıdakı meyarlar əsas götürülmüşdür: 

• Qloballaşma şəraitində ölkənin milli də-

yərlərini qorumaq, onu dünyada tanıtmaq işində 

ölkə haqqında kifayət qədər məlumatlı olmaq zə-

ruridir. Buna görə hər kəs ölkə atributlarını tanı-

malı, dövlət rəmzlərinə hörmətlə yanaşmalıdır; 

• Bu gün bəşəriyyəti qlobal istiləşmə, tez-

tez baş verən təbii fəlakətlər və s. kimi problemlər 

düşündürür. Hər bir kəs bu fəlakətlər haqqında 

məlumatlı olmalı, hadisə baş verən zaman isə nə 

edəcəyini, necə mühafizə olunacağını bilməlidir; 

• İqtisadi biliklər bu gün daha mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Hər gün bu və ya digər 

formada sadə iqtisadi münasibətlərə giririk. Bıı 

baxımdan sadə iqtisadi biliklərə yiyələnmək 

zərurəti ortaya çıxarılmalıdır; 

• Respublika Yol Polis İdarəsinin məluma-

tına əsasən, hər il ağır yol nəqliyyat hadisələrinin 

sayı durmadan artır. Bu isə zəruri yol hərəkət 

qaydalarını bilməyi, nişanlara əməl etməyi, ya-

ranacaq hər-hansı bir hadisə zamanı ilkin tibbi 

yardım bacarıqlarını nümayiş etdirməyi tələb edir. 

Tədqiqatçılar həyat bilgisi fənninin tədri-

sində müasir təlim texnologiyalarını tətbiq edə-

rək I-IV siniflər üzrə müvafiq standartlar seçmiş 

və test tapşırıqlarını hazırlamışlar. Həyat bilgisi 

fənni üzrə suallar tərtib olunarkən əvvəlki illər-

də bu sahədə aparılmış tədqiqatlar, onların nəti-

cələri nəzərə alınmışdır. Belə ki, 2010-cu ildə 

Həyat bilgisi fənninin tədrisində müasir təlim 

texnologiyalarını tətbiq edərək aparılan tədqi-

qatların nəticələrində göstərilir ki, həyat bilgisi 

ilə bağlı məzmunun mənimsəmə səviyyəsini öy-

rənmək məqsədilə 258 nəfər şagird arasında ke-

çirilən testdə iştirakçıların 90-100%-ə qədəri 

sağlam həyat tərzinin əsas şərtlərini, sağlamlıq 

və onun mühafizəsi qaydalarını bildiyini, nəq-

liyyat vasitələrini tanıdığını və onları xüsusiy-

yətlərinə görə fərqləndirdiyini, varlıq və hadisə-

ləri əlamətlərinə görə qruplaşdırmağı, hava du-

rumuna uyğun geyim seçmək qabiliyyətini, təbii 

fəlakətlərin adlarını sadalamağı, ətraf mühiti 

çirkləndirən mənbələri fərqləndirməyi nümayiş 

etdirmişlər. Lakin bəzi şagirdlər müəyyən məsə-

lələrdə, xüsusən texnogen və təbii fövqəladə 

halları bir-birindən ayırmaqda, yabanı və mədə-

ni bitkiləri fərqləndirməkdə çətinlik çəkmişlər 

(4). Ümumtəhsil məktəbin ibtidai təhsil səviyyə-

sində Həyat bilgisi fənninin tədrisində müasir 

təlim texnologiyalarının tətbiqi dövlət tələbi ilə 

əsaslanmışdır. Hər bir sinif səviyyəsinin sonun-

da şagirdlərin əldə edəcəyi biliyin həcminin 

göstərilməsi ona öz fəaliyyətinin nəticələrini 

müşahidə etmək və özünüqiymətləndirmə apar-

maqda yardımçı olacaqdır (2).  

İş təcrübəsindən - “Mən canlı varlığam” 

mövzusunu tədris edən zaman, uşaqları əhatə 

edən mühitin xüsusiyyətləri haqqında bilikləri 

qazandırmağa, həm də eyni zamanda duyğu 

orqanlarımızın insan həyatında oynadığı rol 

haqqında məlumatları veririk. Məsələn, dərs za-

manı biz əyani vasitə kimi, fənərdən, kaktusdan, 

ətirdən, musiqidən, şokoladdan istifadə edirik. 

Uşaqların qarşısında fənəri yandıraraq göstəririk 

ki, fənərin işığı bizim görmə duyğumuza təsir 

edir. Kaktusun iynəsini göstərərək onun tikanını 
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bizim dərimizə bataraq dəri duyğumuza, ətri iy-

ləyərək isə bizim iybilmə duyğumuza təsir edil-

diyini bildiririk. Musiqini çaldıraraq bizim eşit-

mə duyğumuzun bir daha normal işini qeyd edi-

rik və şokoladın dadına baxaraq dilimizdə dad-

bilmə duyğusunun olmasını göstəririk. Sonra 

uşaqları qrup halında “İnsanın hansı duyğu or-

qanı daha mühüm sayılır?” mövzusunda diskus-

siyaya dəvət edirik. Diskussiyadan öncə hər 

qrup ayrı-ayrılıq da öz mülahizələrini müəyyən 

zaman çərçivəsində hazırlayır. Bu dərs prosesin-

də uşaqlar duyğu orqanlarımızın əsas işini və 

duyğu orqanların vasitəsi ilə orqanizmin ətraf 

mühit ilə əlaqəli olduğunu öyrəndilər. Eyni za-

manda uşaqlar bizi əhatə edən mühitin əsas xü-

susiyyətləri haqqında bilikləri qazanmış oldular. 

Problemin yeniliyi. Yuxarıda qeyd olu-

nan tədbirlər və bizim təcrübəmiz ümumtəhsil 

məktəbin ibtidai siniflərində keçirilən Həyat bil-

gisi fənninin tədrisi zamanı müasir təlim texno-

logiyalarının tətbiq edilməsinin səmərəliliyini 

sübut etdi və göstərdi ki, Həyat bilgisi fənni va-

sitəsi ilə insan onu əhatə edən mühit haqqında 

daha çox məlumat əldə edir. Əldə etdiyi məlu-

matlar vasitəsi ilə şagirdin bilik dairəsi genişlə-

nərək bu bilikləri digər fənn kurikulumlarında 

da istifadə etmə bacarığına bilavasitə yiyələnmiş 

olur. Bu da öz növbəsində şagirdin hərtərəfli 

inkişafı üçün mühüm sayıla bilər (5). 

ƏDƏBİYYAT 

1. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf konsepsiyası. “Azərbaycan” qəz., 2012.

2. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. “Azərbaycan müəllimi” qəz.,

2013, 25 oktyabr 

3. A.O. Mehrabov. Müasir təhsilin konseptual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2010.

4. İbtidai təhsil səviyyəsində Həyat bilgisi fənni üzrə yeni təhsil proqramının (kurikulumun) tədbiqinin

nəticələri. (P. Qədimova, K. Pirverdiyeva) /Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi məsələləri / 

nəşrə haz.: Ə. Abbasov, İ. Cavadov. Bakı: Mütərcim, 2014. 

5. Выготский Л. С. Кризис семи лет // Собр. соч.: В 6 т. М., 1984.

6. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд. / Под ред. И.В.

Дубровиной. СПб.: Питер, 2009. 

А.Г. Кулиева 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРЕДМЕТА ПОЗНАНИЕ МИРА 

РЕЗЮМЕ 

В статье была дана информация о преподавании предмета Познание мира на основе современ-

ных технологий обучения в начальных классах общеобразовательной школы. В статье, кроме того, 

показано как в школах этот предмет, сущность которого включает совокупность закономерностей 

природы и общества, изучается со стороны учеников на научной основе. Далее также были освещены 

проводимые научные изыскания в отношении преподавания данного предмета и примеры из практи-

ческого опыта автора. 

A.G. Quliyeva 

THE APPLICATION OF MODERN ACADEMIC TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF THE 

NATURAL SCIENCE SUBJECT 

SUMMARY 

Information on the teaching of the natural science subject on the basis of modern learning technologies 

in the primary grades of the general academic school was presented in the paper. The article shows how this 

subject, the essence of which includes a set of laws of nature and society, is studied by pupils on a scientific 

basis at schools as well. 

The scientific researches concerning the teaching of this subject and examples from the author's 

practical experience were also covered further. 
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Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanda hə-

yata keçirilən təhsil islahatları davam edir, xüsu-

sən ümumtəhsil məktəbin qlobal dünyanın tə-

ləblərinə uyğun formalaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsi sahəsində tədbirlər müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilir. Artıq yeni məzmunun yaradıl-

ması istiqamətində işlər görülür (1). 

Təhsil İslahatlarının davamı kimi qəbul 

olunmuş 2012-ci ildə “Azərbaycan – 2020: gələ-

cəyə doğru” İnkişaf Konsepsiyasında və 2013-cü 

ilin oktyabrın 24-də “Azərbaycan Respublika-

sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-

sı”nda bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Dövlət tərəfindən təhsilin inkişafı üzrə göstərilən 

layihələrdə təhsilin məzmunca yeniləşməsinə 

istiqamətlənmiş islahat tədbirləri, Azərbaycan 

təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası 

kimi mövqelər əsas prioritet olaraq respublika-

mızda fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycanda ümumtəhsil məktəblərdə 

həyata keçirilən təhsil, ilk növbədə yeni təhsil 

proqramların (kurikulumları) tətbiqi nəticəsində 

reallaşacaq. Aparılan yeniliklər təhsilin bütün 

mərhələlərində olduğu kimi, məktəbəhazırlıq 

təhsil səviyyəsində də özünü əks etdirir (2). 

Müasir dövrdə məktəbəhazırlıq təhsil sə-

viyyəsinin keyfiyyətinin idarə olunması, uşaqla-

rın inkişaf dinamikasının izlənilməsı və proq-

nozlaşdırılması üçün təhsilin real vəziyyətinin 

öyrənilməsi vacib şərtdir. Uşaq inkişafının izlə-

nilməsi, təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdiril-

məsi, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi, uşaq-

ların inkişafının hansı mühitdə getdiyini, nəyi 

mənimsəyib, nəyi bilmədiklərini öyrənmək üçün 

obyektiv şərait yaradılmalıdır. Çünki məktəbə-

hazırlıq təhsil səviyyəsi uşağı müvəffəqiyyətlə 

ibtidai təhsil səviyyəsinə keçirərək onun əlaçı 

şagird kimi nailiyyətlər əldə etməsinə potensial 

imkanlar yaradır (3). Bu prosesdə iki mühüm 

aspekti qeyd etmək vacibdir: 

1. Uşağın davam edən məqsədyönlü şəxsi 

inkişafı və gələcəkdə onun müvəffəqiyyətlə mə-

nimsəməsi üçün idrak-psixi proseslərinin inkişafı; 

2. İbtidai təhsil səviyyəsi üçün lazım olan 

məktəb bilik və bacarıqlarının mənimsənilməsi 

(oxu, yazı, hesab elementlərinin öyrənilməsi). 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. İbtidai 

təhsil səviyyəsində şagird nailiyyətlərinin əldə 

olunması üçün uşağın inkişafına psixoloji nəzər 

yetirmək lazımdır. Bu zaman inkişafın prioriteti 

motivasiya tələb dairəsi və psixi proseslərin ixti-

yariliyi, uşağın incə əl motorikasının bacarıqları 

sayıla bilər. Müvafiq təlim motivasiyasını, diq-

qətin, hafizənin, şifahi məntiqi təfəkkürün ixti-

yarililiyini formalaşdırmaq, verilmiş tapşırığın 

düzgün həlli istiqamət üsulunu tapmaq ibtidai 

təhsil səviyyəsi üçün məktəbəhazırlıq təhsilin 

önəmli tərəflərindəndir(6). 

Praktik təcrübə göstərmişdir ki, ibtidai 

təhsil səviyyəsində şagirdin nailiyyət qazanması 

üçün məktəbəhazırlıq təhsil sistemli şəkildə keç-

məlidir. Bu iş ümumtəhsil məktəblərdə qrup 

şəklində olaraq, oyun-təlim şəklində aparılması 

məsləhətdir. Qrupda gələcək şagirdin inkişafı 

üçün metodoloji prinsiplərə riayət olunması əsas 

şərtdir. Bu prinsiplər aşağıdakılardır (4): 

1. Uşağın motivasiya dairəsinin yenidən 

qurmaqla onun ayrı-ayrı psixi proseslərini inki-

şaf etdirmək (uşağı təlim üsulları ilə tanış etdik-

də onda müəllim tərəfindən verilən biliklərə 
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istənilən halda maraq, çox bilmək istəyi yaranır. 

Bunun nəticəsində uşaq ixtiyari olaraq öz diqqə-

tinin, hafizəsinin ixtiyariliyini iradi güc hesabı-

na artırır, təfəkkürün məntiq və kreativliyi inki-

şaf etməyə başlayır). 

2. Məktəbəhazırlıq təhsil zamanı “inkişafın

ən yaxın sahəsi” ni nəzərə alaraq (L.S. Vıqotski) 

fərdi yanaşma üsulundan istifadə etmək olar. 

Fərdi yanaşma zamanı müəllim gələcək şagirdin 

bütün fərqli xüsusiyyətlərini nəzərə alır və onun 

inkişaf dairəsi üçün lazım olan sözlərdən, üslub 

və metodlardan yetərincə istifadə edir. 

3. Məktəbəhazırlıq təhsil zamanı gələcək

şagirdlərdə təlimə canlı maraq oyatmaq üçün 

dərslərin bir növ oyun şəklində keçirilməsi məs-

ləhət olardı. Bu təhsil növündə uşaqların yaş 

kateqoriyasını (hələ onların məktəbəqədər yaşlı 

olduqlarını) yaddan çıxarmaq olmaz (5). 

4. Məktəbəhazırlıq səviyyəsində aparıla-

caq məşğələlərdə uşaqlarla olan münasibət hə-

lim və dostluq şəraitində keçməlidir. Mentor və-

ziyyəti və müvəffəqiyyətsizliyə görə uşağı dan-

lamaq və töhmət etmək qəti qadağandır. 

5. Uşağın məktəbəhazırlıq səviyyəsində ke-

çirəcəyi məşğələlərdə səhv buraxma HAQQI VAR. 

6. Məktəbəhazırlıq səviyyədə keçirilən məş-

ğələlərdə uşağın qazanacağı nailiyyət sevincini öz 

dostları ilə bölüşməyi bacarmalıdır. Belə bir 

stimul, müəllim tərəfindən formalaşdırılmalıdır. 

7. Qrup məşğələsi zamanı müəllim uşağın

müstəqil olaraq öz əməyini qiymətləndirmək 

bacarığının inkişafına diqqət yetirməlidir. Qiymət 

burada hər hansı bir dəyər balını göstərmir. Müəl-

lim uşağın gördüyü işin mənfi və müsbət tərəfləri-

ni (şəxsiyyətə toxunmamaq şərti ilə) şifahi olaraq 

analiz edir. Öncə müəllim uşağa, onun gördüyü 

işin yaxşı alındığını söyləyir. Amma düzgün olun-

mayan hissənin daha yaxşı olma ehtimalını o, 

maksimal dərəcədə taktikadan istifadə edərək və 

uşağı səhvinə görə danlamayaraq nümayiş etdirir. 

Müəllim bu zaman uşağa gələcəkdə səhv-

lərin buraxılmayacağına inandığını söyləyir. 

Sonra müəllim uşaq ilə birgə onun gördüyü işi 

dəyərləndirərək qiymətləndirir (4). 

Məktəbəhazırlıq səviyyədə keçirilən məş-

ğələlərdə müəllim uşaqların bir-birinin işini qiy-

mətləndirməsi təklifini də verə bilər. Belə təlim 

üslubu şagirdin gələcək ibtidai təhsil səviyyəsin-

də görəcəyi işi analiz edərək özünənəzarət kimi 

fərdi xüsusiyyətin uşaqda inkişafı üçün münbit 

şərait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yuxarıda göstəri-

lən məlumatlar məktəbəhazırlıq səviyyəsi zamanı 

keçirilən məşğələlərin xarakteri, onların quruluşu 

və keçirilmə prosesində uşağın maraq dairəsi, 

emosional-iradi keyfiyyətləri pozitiv olaraq geniş-

lənir. Bütün bu xüsusiyyətlər uşağın ibtidai təhsil 

səviyyəsində şagird nailiyyəti üçün zəmindir. 

Onun ibtidai təhsil səviyyəsində maraqlı mütaliə, 

düzgün hesab, ifadəli yazı kimi savad təliminə 

yiyələnməsi üçün məktəbəhazırlıq səviyyədə 

uşağın təhsili düzgün quruluşu malik olmalıdır. 

İş təcrübəsindən - Tədris ili başlamazdan 

öncə biz hər bir uşağın fərdi psixoloji durumunu 

və onu əhatə edən insanların uşağa, təlimə olan 

münasibətlərini dəyərləndiririk. Tədris prosesin-

də biz daha çox “öyrənmənin öyrətmək” dəstək-

ləyici təlim üsulundan istifadə edirik. Məsələn, 

müəllim şəhadət barmağı ilə havada kiçik “a” 

hərfinin yazılışını göstərir. Uşaqlar onun hərə-

kətini təqlid edərək havada barmaqları ilə “a” 

hərfini çəkirlər. Bu proses oyun motivasiyası ilə 

şərtləşməsi bahəm eyni zaman müddətində 

uşaqda kiçik motorika, təxəyyül, qrafik bacarıq-

lar inkişaf edir və diqqətin ixtiyari olaraq cəm-

lənmə prosesi formalaşır. Bununla uşaq gələcək 

ibtidai təhsil səviyyəsi üçün müəyyən bilik və 

bacarıqlar əldə edir. 
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З. Aйвазлы 

ВЛИЯНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье отмечается, что наличие высококачественной дошкольной подготовки оказывает 

большое влияние на достижения учащегося на уровне начального образования. Поэтому формиро-

вание у ученика таких психологических качеств как учебная мотивация, внимание, память, произ-

вольность устного логического мышления должно превратиться в основной принцип работы педа-

гога. В статье также наряду с некоторыми учебными принципами был дан короткий комментарий из 

опыта работы самого автора. 

 

Z Ayvzli. 

THE INFLUENCE OF PRE-SCHOOL EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF PUPILS' 

ACHIEVEMENTS AT THE LEVEL OF PRIMARY EDUCATION 

 

SUMMARY 

Major impact of the existing high-quality pre-school education on the pupil’s achievement at the 

primary level education is mentioned in the article. 

Therefore, the main principle of the teacher's work should be the formation of the student's 

psychological qualities such as educational motivation, attention, memory, arbitrariness of oral logical 

thinking. A short commentary from the author's work experience was also given in the article along with 

some teaching principles. 
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Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil mək-

təblərin ibtidai təhsil səviyyəsində bəzən müşa-

hidə olunan qeyri-adi vəziyyətlər silsiləsindən 

yadda qalan daha çox təlimdə geri qalan şagird-

lərlə olan iş təcrübəsidir. 

Elmi ədəbiyyatda kiçik məktəb yaş döv-

ründə təlimdə geri qalma halını psixoloji mək-

təb dezadaptasiya səbəbi kimi qiymətləndirirlər. 

Təlim imkanı məhdud olan uşağın yeni situasi-

yaya – təlim situasiyasına, müəllimin təlim tələ-

bi və ünsiyyət üslubuna uyğunlaşması hələ tam 

dərəcədə formalaşmamış olur. Belə çatışmazlıq-

lar təlim fəaliyyəti üsullarında, bilik dairəsində 

olan boşluqda və təlim göstəricilərində əks 

oluna bilər (1). 

Digər tərəfdən isə, təlim materialını mə-

nimsəmə çətinliyi ilə əlaqədar təlimdə yaranan 

geriləmələr dezadaptasiya halına gətirib çıxara 

bilər. Bu özünü uşaq üçün ən yaxın insanlar 

olan müəllim və valideynlərin ona olan mənfi 

münasibətində yer alır (6). 

Təlimdə geri qalma ümumtəhsil məktəbin 

ibtidai təhsil səviyyəsi üçün ciddi problemdir. 

Elmdə bu erkən təlim geriliyi kimi qeyd olunur. 

Kiçik məktəb yaş dövründə təlim fəaliyyəti apa-

rıcıdır və o, idrak proseslərində diferensasiyanı 

təyin edir (yəni, uşaq nəyi öyrənmək, necə öy-

rənmək, necə yadda saxlamaq və s. kimi hallara 

düşüncəli olaraq yanaşır), şəxsiyyət strukturun-

da dəyişikliklər yaradır. Ümumtəhsil məktəblə-

rin ibtidai təhsil səviyyəsində təlimdə geri qal-

ma halları isə geniş problem dairəsinin mənbə-

yinə çevrilir və uşaq şəxsiyyətinin tam inkişafı-

na mənfi təsir göstərir (7, 8). 

Təlimdə geri qalan uşaq ilə aparılacaq 

istənilən korreksiya tədbirləri üçün diaqnostika 

məlumatları vacibdir. Diaqnostika vasitəsi ilə 

konkret şagirdin təlimdə gerilik səbəbləri təyin 

edilir və bu əsas üzərində valideyn, pedaqoq və 

məktəb psixoloqunun birgə iş planı tərtib olu-

nur. Pedaqoji təcrübədən irəli gələrək demək 

olar ki, təlimdə geriləmə hallarına qarşı ən sə-

mərəli üsul məktəb öncəsi uşağın psixo-pedaqo-

ji olaraq məktəb təliminə hazırlanmasıdır. 

Ümumtəhsil məktəbin ibtidai təhsil səviy-

yəsi dövründə təlimdə geri qalma hallarına pe-

daqoq psixoloqlar daha çox aşağıdakı halları aid 

edirlər: 1. Təfəkkürün inkişafında olan çatış-

mazlıqlar; 2. Təlim-əmək bacarıqlarının aşağı 

səviyyəsi; 3. Bilik dairəsində boşluqların olma-

sı; 4. Təlimə mənfi münasibət 5. Sağlamlıq 

probleminin, yorğunluq hallarının üstünlük təş-

kil etməsi; 6. İradi keyfiyyətlərinin inkişafının 

aşağı səviyyəsi və intizamsızlıq; 7. Ailənin, 

dostların mənfi təsiri, məktəb təliminin yetərin-

cə olmaması. 

Deyilənlərdən aydın oldu ki, Təlimdə ge-

riləmə halları uşağın həm “daxili” həm də “xa-

rici” mühiti ilə əlaqəlidir. Yəni, təlimdə gerilə-

mə halları həm uşağın inkişaf xüsusiyyətindən, 

həm də onu əhatə edən sosial mühitin neqativ 

təsirində ola bilər (8). 

Problemin elmi yeniliyi. Təlim fəaliyyəti 

yarımotivdir. Onu tam dolğun edib istiqamət və 

məna verən isə sosial motivlər, idrak maraqları 

və nailiyyətin motivasiyasıdır. Daha səmərəliliyi 

isə geniş miqyaslı sosial motivlər (məktəb həya-

tı ilə əlaqəli olan vətəndaşlıq borcu, dostluq his-

si və s.), şagirdi təlim fəaliyyətinin məzmununa, 
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idrak maraqlarına və keyfiyyətli təlim nəticəsi 

almağa yönəldən və nailiyyətin əldə olunmasını 

təmin edən təlim motivasiyasıdır. 

Motivasiya dairəsində olan çatışmazlıq tə-

lim geriliyinin əsas səbəblərindən biri ola bilər. 

Hətta psixi infantilizm (uşağın maraqları öz 

fizioloji yaş dövrünə yox, daha kiçik yaş döv-

rünə təsadüf etsin) zamanı uşaq öz yeni məktəbli 

sosial statusunu qəbul etmir (4). 

İş təcrübəsində müşahidə olunan analoji 

effekti iradə dairəsində olan zəiflik zamanı da 

görmək olar. Təlim motivasiyası və iradə dairə-

sində çatışmazlığı olan şagirdlər şəxsiyyət ola-

raq hələ məktəb təliminə hazır olmurlar. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqoji 

boşluğa malik uşaqlarda intellektin inkişaf 

səviyyəsi normal olur. Hətta bəzi fənlər üzrə bu 

uşaqlarda yüksək potensial imkanlarını da mü-

şahidə etmək olar. Lakin lazım olan bilik, baca-

rıq və vərdiş bazasının yetərincə olmadığı üçün 

belə uşaqlar təlim prosesində öz güclü tərəfləri-

ni göstərə bilmirlər. İş təcrübəsinə istinad edə-

rək söyləmək olar ki, belə uşaqlara təlim fəaliy-

yətinin təşkili üçün asanlıqla yardım etmək 

mümkündür. Belə uşaqlar təlim fəaliyyətindən 

yüksək nailiyyət əldə edə bilirlər. Onlar tez bir 

zaman ərzində müəllimin köməyini qəbul edir 

və məktəbəqədər dövrdə qazana bilmədiyi bilik 

boşluğunu sürətli şəkildə məktəb dövrü zamanı 

mənimsəyirlər. 

Təlimdə gerilik uşaq kateqoriyasına hiper-

aktiv uşaqlar, ləng hərəkət edən uşaqlar, həyə-

canlı uşaqlar, solaxay uşaqlar və s. daxildir. 

Diqqət pozuntusu və hiperaktiv sindromu 
ilə əziyyət çəkən uşaqlara adətən ibtidai sinif sə-

viyyəsində daha çox rast gəlinir. Belə uşaqlarda 

diqqət çatışmazlığı əsas qüsur mənbəyi olduğu 

üçün onların məktəb həyatında təlim ilə əlaqəli 

ciddi çətinlikləri yaranır (3). 

Ləng hərəkət edən uşaqlar hiperaktiv 

uşaqlar kimi davranış və fəaliyyətində olan spe-

sifik xüsusiyyətlərinə görə digər adi uşaqlardan 

fərqlənirlər. Bu uşaqlar yöndəmsiz olaraq həmi-

şə gecikir, heç bir işi vaxtında çatdırmırlar. 

Sinifdə onlar dərsi hamıdan gec yazır, ev tapşı-

rıqlarını yerinə yetirməyi çatdırmırlar. 

İbtidai sinif səviyyəsində yüksək həyəcanı 

ilə özünü göstərən uşaqlara rast gəlinir. Uşaqlar-

da həyəcanın davamlı müşahidə olunması gələ-

cəkdə onun şəxsiyyəti üçün bəzi problemləri 

yaşatmağa məcbur edəcək (5). 

Elmdə Solaxaylıq nə patologiya, nə də 

çatışmazlıq kimi təyin olunur. Solaxaylıq-mü-

hüm fərdi xüsusiyyət olaraq təlim prosesində 

müəllimin bu şagirdi diqqət mərkəzində saxla-

masına ehtiyac vardır. 

Əllərin asimmetriyası, yəni fəaliyyət pro-

sesində sağ və ya sol əlin dominant olması baş 

beyin yarımkürələrində funksional asimmetriya 

xüsusiyyəti ilə şərtləşmişdir. Sağaxaylarda sol 

yarımkürə dominantdır və verbal informasiya-

nın emalında sol yarımkürə mühüm rol oynayır. 

Solaxaylarda isə sağaxaylarda olduğu kimi ya-

rımkürələr arası əsas funksiyaların fəaliyyəti 

asimmetriya şəklində olmur. Aparılan tədqiqat-

lar göstərmişdir ki, solaxaylarda funksional 

asimmetriya özünü aydın göstərmir. Yəni nitq 

mərkəzi solaxaylarda həm sol, həm də sağ beyin 

yarımkürələrində yerləşə bilər, sağ yarımkürə-

nin funksiyası olan görmə-məkan funksiyasına 

eyni zamanda sol yarımkürədə nəzarət oluna 

bilər. Beləliklə, solaxay uşaqlarda baş beyin ya-

rımkürələrin işində qeyri-dəqiqlik müşahidə 

olunur. 

Bununla yanaşı, aparılan çoxsaylı elmi 

tədqiqatlar solaxay insanların lider, intellektual 

potensialı güclü, yüksək yaradıcılığa malik 

olduqlarını sübut etmişdir (2). 

İş təcrübəsindən. Təlimdə çətinlik çəkən 

şagirdlərlə işləyərkən biz fərqli yanaşma üsulun-

dan istifadə edirik. Yəni, abstrakt (mücərrəd) 

xarakterli sualları onlara şamil etmirik. Dərs za-

manı hər-hansı bir sualı onlar üçün elementlərə 

bölürük və bu elementləri əyani vəsaitlər üzərin-

də nümunə kimi göstəririk. Məsələn, riyaziyyat 

dərsində toplama əməliyyatını əyani vəsaitlər 

üzərində qururuq. Fərdi olaraq hər bir uşaqla 

işləyərkən çalışırıq ki, təlim tapşırıqları əyani 

vəsaitlər üzərində tətbiq olunsun və uşaq dərs 

tapşırığını anlaya bilsin. Belə yanaşma üsulu 

vasitəsilə uşaqda tədris olunan fənnə maraq oya-

nır və təlim fəaliyyəti motivləşir. 
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К.А. Велиева 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С УЧЕНИКАМИ, ОТСТАЮЩИМИ В ОБУЧЕНИИ 

РЕЗЮМЕ 

Отстающие в обучении ученики являются серьезной проблемой для начального образования 

общеобразовательной школы. В статье раскрыты моменты отставания в обучении, вызывающие 

наибольшее беспокойство у специалистов. Кроме того, в статье предоставлена информация, 

относящаяся к категориям детей с гиперактивностью, замедленной реакцией, тревожностью и 

леворукостью. До читателя доведена короткая информация из практического опыта работы с детьми, 

относящимся к этим категориям.  

K.A. Veliyeva 

FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING WORK WITH PUPILS WHO ARE LAGGING 

 IN LEARNING 

SUMMARY 

The students who are lagging behind in learning are a serious problem for the primary education of the 

general academic school. The article reveals the moments of the backlog in learning, which cause the 

greatest concern among specialists. In addition, the article provides information related to the categories of 

children with hyperactivity, delayed response, anxiety and left-handedness. Short information from the 

practical experience of work with children belonging to these categories has been brought before the reader. 
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Son illərdə respublikamızın ümumtəhsil 

məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi istiqamətində bir sıra addımlar atılmışdır. 

Təhsil sahəsində təlimin təşkilinin yeni, səmərə-

li yollarına müraciət edilməsi tədqiqat işinin 

müxtəlif formalarda aparılmasına gətirib çıxar-

mışdır. Təlimin təşkilinin didaktika, fənlərin 

tədrisi metodikası baxımından səmərəli forması-

nın müəyyənləşdirilməsi müasir dərsin qarşısın-

da duran mühüm problemlərdəndir. 

Qədim dövrlərdən müasir günümüzə kimi 

məktəb tarixində yaranmış təlimin təşkili forma-

larında başlıca tərəflər müəllim-şagird olmuş və 

tarix boyu yaranmış təlimin təşkili formalarının 

(yəni fərdi, fərdi-qrup, qarşılıqlı, diferensial, 

Manheym, Dalton-plan, sinif-dərs) hər birində 

şagirdlərin təlim materiallarını düzgün mənim-

səməsi zəruri sayılmışdır [2, 219]. 

Müəllimin dərs zamanı fəal təlimin müxtə-

lif metod və formalarına müraciət etməsi şagird-

lərin təfəkkürünü inkişaf etdirməklə yanaşı on-

larda kəşf olunanı özü üçün yenidən kəşf etmə-

sinə motiv yaradır. Müasir dərs prosesinin ge-

dişində tətbiq edilən fəal təlimin iş formalarına 

aşağıdakılar aiddir : fərdi iş; kiçik qruplarda iş; 

cütlük şəklində iş; bütün siniflə birgə iş [8, 22]. 

Fərdi iş verilən tapşırığın bir şagird tərə-

findən yerinə yetirilməsi və uşaqların potensial 

imkanlarının müəyyənləşdirilməsinə zəmin ya-

radırsa, cütlük şəklində iş zamanı isə məktəbli-

lər tapşırıqlar üzərində cütlərə ayrılaraq işləyir, 

bir-birilərinin qarşısında öz məsuliyyətlərini 

dərk etmək bacarığına yiyələnirlər. Kiçik qrup-

larda işdə 3-6 nəfərdən ibarət qrupun aparıcısı 

(nümayəndəsi) qrupun işini təşkil edərək, qru-

pun bütün üzvlərinin müzakirə prosesində fəal 

iştirakını təşkil etməyə çalışaraq, mövzudan ya-

yınmağa imkan verməyərək, bütün əhəmiyyətli 

fikirlərin qeydə alınmasına nəzarət edir. 

Nəhayət, bütün siniflə birgə iş, hansı ki, 

buna böyük qrupda iş də deyilir, sinfin bütün şa-

girdlərinin sual və tapşırıqlar üzrə işə cəlb edil-

məsini, cavabların, söylənilən fikirlərin geniş 

müzakirəsini nəzərdə tutur və daha çox diskus-

siya, debat metodlarının tətbiqində bu iş forma-

sından geniş istifadə edilir. 

Təcrübə göstərir ki, interaktiv təlim şərai-

tində qeyd edilən iş formalarının uzlaşdırılması 

daha səmərəli nəticə verir. Bununla yanaşı bir 

çoxları tərəfindən qrup işi formasının yeni təlim 

metodu kimi başa düşülməsi isə fəal təlim za-

manı ən çox istifadə olunan üsulun qrup işi for-

ması olması ilə bağlıdır. Məhz qrup işinin təşki-

linin müxtəlif variantları da mövcuddur ki bunu 

3 formada göstərmək olar. Bunlardan biri ümu-

mi mövzu ətrafında bütün qrupların müxtəlif 

tədris materialı ilə işləməsi, digər biri eyni ma-

terial üzərində qrupların növbə ilə işləməsidirsə, 

sonuncu isə eyni vaxtda bütün qrupların bir təd-

ris materialı üzərində işləməsidir. 

Unutmaq olmaz ki, qrupla işin təşkili yalnız 

şagirdlərin fəaliyyətindən ibarət deyil. Bu pro-

sesdə müəllimin də riayət etməli olduğu prinsiplər 

mövcuddur. Bu prinsiplər sırasında müəllimin 

qrup işinin faydalarını şagirdlərə başa salmasını, iş 

üçün lazım olan materialları əvvəlcədən hazırlaya-
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raq, işin təşkilini dəqiq fikirləşməsini, o cümlədən, 

qrupda iş qaydalarına düzgün riayət edilməsinə 

nəzarət etməsini qeyd edə bilərik. 

Digər mühüm məsələ qrupun tərkibi ilə 

bağlıdır. Belə ki müəllim sinfi qrupa bölərkən tər-

kibin mümkün qədər müxtəlif olmasını əsas gö-

türməlidir. Qrupları təşkil edərkən riayət olunmalı 

prinsip “yaxşı” və “pis” “ zəif” və “güclü” qrupla-

rın yaranmasına imkan verməmək, dostları bir 

qrupda saxlamamaq olmalıdır. Müəllim mümkün 

qədər tez-tez qrupların tərkibini dəyişərək, şagird-

lərin həmişə eyni tərkibdə işləmələrinə yol vermə-

məlidir. Müəllim çalışmalıdır ki, qrup işinin təşkili 

zamanı müxtəlif, cazibədar üsullara müraciət edə-

rək şagirdlərin bölgüdən darıxmasına imkan yarat-

masın. Qeyd edilən qruplara bölmənin üsullarına 

aşağıdakılar daxildir: 

- Rəqəmləri saymaqla; 

- Meyvə adları saymaqla; 

- Həndəsi fiqurları paylamaqla; 

- Rəngli fiqurları paylamaqla; 

- Şəklin hissələrinin yığılması (hər iş iştirak-

çı şəklin bir hissəsini alır və iştirakçılar şəklin his-

sələrini bir yerə yığıb tam pazlı almalıdırlar) [5]. 

Ümumtəhsil məktəblərində qruplarla işin 

təşkili probleminin məzmununa təlimin “müəl-

lim-şagird” dialoqundan imtina edərək “müəl-

lim-qrup-şagird” üçlüyünün qarşılıqlı münasi-

bətlərinə keçməsi aiddir. Qruplarla işin təşkili 

dedikdə kiçik qrupda (3-6 nəfərdən ibarət) bir 

neçə şagirdin hansısa problemin həllinə yönəl-

dilmiş birgə uzlaşdırılmış fəaliyyətdir.[3,360] 

İnteraktiv təlim şagirdlərə hazır biliyin 

verilməsini qəbul etmir. Belə ki, şagirdin biliyi 

tədqiqat vasitəsilə əldə etməsini daha məqsədə-

uyğun bilir və şagird təlim prosesində sinif, cüt-

lük və qrup formasında qoyulmuş məsələnin ax-

tarışına çıxıb, qrupların əldə etdikləri tədqiqat 

nəticələri arasında rabitə yaratmalı olur. Nəticə-

də təlimin interaktiv xarakteri cütlük və ya kiçik 

qruplar şəklində daha nəzərəçarpan olur. 

Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq fəal təlim-

də şagirdlər problemli situasiya zamanı təfəkkü-

rə, idraka əsaslanaraq şəxsi şərhlərini irəli sürə 

bilirlər. Qruplarla iş forması da bu təlimin ən üs-

tün forması olaraq şagirdlərin əməkdaşlıq edə-

rək bir-birindən öyrənməsinə və onların kollek-

tivdə işləmək, birgə fəaliyyət bacarıqlarının 

inkişaf etdirməsinə şərait yaradır. 

İstənilən iş formasının mənfi və müsbət 

cəhətləri vardır. Kiçik və böyük qruplarla iş for-

masının da ayrı-ayrılıqda bu cəhətlərinə nəzər 

almaq daha məqsədəuyğundur. İlk öncə kiçik 

qrup formasına nəzər salaq. 

Belə ki müəllim şagirdlərin öyrənməsini 

təşkil etmək üçün sinfi kiçik qruplara bölür və 

proses tədqiqatın aparılması mərhələsində icra 

edilir. Kiçik qrupla işin təşkilinin müsbət cəhət-

ləri çoxdur. Belə ki bir neçə şagird bir qrupda 

əyləşir və bu zaman şagirdlərin bir-birilərinin 

arasındakı münasibətləri üzə çıxmağa başlayır 

şagirdlər bir-birilərilə məsləhətləşdikləri və on-

ların qarşılarına qoyulan problemi birlikdə həll 

etdikləri üçün şagirdlər arasında əməkdaşlıq ya-

ranır eyni zamanda şagirdlər bir birilərinin fikir-

lərini dinləməyi bir birlərinin fikirlərinə hörmət-

lə yanaşmağı bir birlərinə qarşı tolerantlıq gös-

tərməyi öyrənirlər hətta aralarında inadçı şagird-

lər varsa zamanla artıq onlar digər şagirdlərin 

fikirlərini də üstünlüyünə diqqət edirlər və bu 

baxımdan da onların tərbiyə edilməsinə şərait 

yaranmış olur. Bu formada işin mənfi cəhət 

kimi isə xaosun yaranması şagirdlərin bir-birilə-

rinin fikrini qəbul etməməsi işgüzar səs küydən 

çox əlavə digər səslərin yaranmasına səbəb 

olunmasını qeyd edə bilərik. Vaxta qənaət et-

mək imkanı qazanır. Qruplar işi yerinə yetirlər 

işləri təqdim edirlər, və az vaxta çox iş yerinə 

yetirlər. Fəal təlimin bu iş formasına müraciət 

edən müəllimin pedaqoji ustalığa malik olması 

olduqca bağlıdır. Belə ki müəllim sinifdə şagird-

lərin çox olduğunu nəzərə alıb böyük qruplarla 

işə üstünlük verməlidir. Böyük qrupla işi dərsin 

tədqiqat mərhələsində və yaradıcı tətbiqetmə 

mərhələsində istifadə daha məqsədəuyğundur. 

Bu iş formasının müsbət tərəflərindən biri kimi 

müəllimin vaxta daha çox qənaət etmiş olması-

dır. Məhz bu iş formasında uşaq çox olduğu 

üçün problem daha tez həll olur və problemin 

öhdəsindən daha tez gəlinir. Şagirdlərin sayca 

çox olması əlverişli şərait yaratmaqla yanaşı 

mənfi cəhətin yaranmasına yol açır. Belə ki 

daha çox fikrə sahib şagirdlərin olması həmçi-

nin say baxımından çoxluq təşkil edilməsi bir 

birinin fikirlərini qəbul etməmək probleminin 

yaranmasına gətirib çıxarır. Nəticədə əməkdaş-

lıq pozulur. Digər mühüm məqam qoyulmuş 

problemin böyük qrup səviyyəsində olmasıdır. 
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Yəni çox sadə bir problemi böyük qrup iş for-

masına verilməsi düzgün olmazdı. Məsələn, de-

bat iş üsulunun tətbiqi zamanı şagirdlərin daha 

çox arqument toplaması üçün daha çox şagirdə 

ehtiyac duyulur Bu baxımdan da böyük qrupa iş 

forması daha məqsədəuyğun olur. 

Dərs zamanı fəal təlimin qruplarla, cütlər-

lə iş formalarına, BİBO cədvəli, Venn diaqramı 

və s. kimi metodlarına müraciət edilməsi şagird-

lərdə fəallığın yaranmasına, onlarda bir-birilə-ri-

nin fikirlərinə hörmətlə yanaşmağa, irad və tək-

liflərini söyləmək imkanına sahib olmağa, özlə-

rində inam hissinin formalaşdırıb, inkişaf etmə-

sinə şərait yaradır. 

Qruplarla iş şagirdlərə yaradıcı olmağa, 

dərs prosesinə temp və rəngarənglik gətirməyə, 

fikir mübadiləsi etməyə imkan yaradır ki, bu pro-

ses şagirdlərin məsuliyyətli fəaliyyətinə, yaradıcı 

işinə stimul yaradaraq bilik yarışına təməl olur. 
Problemin elmi yeniliyi və aktuallığı.  Mə-

qalədə qruplarla işin təşkilinin məzmunu və mahiy-

yətini açmaqla yanaşı şagirdlərin bilik və intellektual 

səviyyəsinin nitq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə 

təsir edən amillər də qeyd edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil 

məktəblərinin X-XI siniflərində qruplarla işin təşki-

linin ən əhəmiyyətli cəhəti şagirdlərə öz biliyini sər-

bəst əldə etmək, bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf 

etdirməsi üçün şərait yaratmasıdır. 

Nəticə olaraq, bu qənaətə gəlirik ki, ümum-

təhsil məktəblərinin X-XI siniflərində tədrisin qrup-

larla iş formasında təşkili 

-təlimin keyfiyyətini yüksəldərək, şagirdlərin 

bilik və intellekt səviyyəsini inkişaf etdirir; 

- şagirdlərə sərbəst olmaq üçün yer və fürsətin 

lazım olduğunu nəzərə alaraq, təlimin məhz bu for-

mada təşkili onlara daha çox ünsiyyətdə olmağa im-

kan yaradır; 

-şagirdlər təlim fəaliyyətinə daha fəal qoşula-

raq müəllimlə birgə iş yerinə yetirirlər; 

-şagirdlər yoldaşları ilə birgə fəaliyyətdə ola-

raq qarşılıqlı dinləmə, fikir mübadiləsi aparmaq mə-

dəniyyətinə yiyələnirlər. 
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СУТЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В 10-11 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящается, методам и формам, направленным на решение проблем в современных 

общеобразовательных школах 10-11 классов нашей Республики, которые позволяют выявить талант-

ливых учеников, и создаёт возможность для их развития. В статье также находит своё подтвержде-

ние, активное обучение классификаций рабочих форм, используемых в процессе преподавания и как 

эффективный результат организации работы с группами, показывается самостоятельность выражения 

учениками своих умений и знаний. 

V. Rustamova 

ESSENCE OF TEAMWORK IN PUBLIC SCHOOLS FOR 10-11 GRADERS 

 

SUMMARY 

This article talks about use of problem solving methods and formations in modern public schools for 10-11 

graders in public enriching lesson, unfolding talented students and supporting their progress. Also, it 

underlines classification of active training used in education proceses and deals with students expressing 

their ideas and abilities as a result of teamwork. 
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Təhsilin tarixi insanlıq tarixi qədər qədim-

dir. Bu gün təhsil zaman və məkan hüdudlarına 

sığmır. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, biliklər qısa 

zaman kəsiyində yenilənir. Təhsil milli çərçivədən 

çıxıb beynəlmiləlləşir. Bu gün Azərbaycan tələ-

bəsi, eyni zamanda müasir texnologiyalar və kom-

munikasiya vasitəsilə qlobal bir tələbəyə çevrilir. 

Qloballaşma Yer kürəsində bütün ictimai 

həyatın beynəlmiləlləşməsi, milli iqtisadiyyatın 

vahid dünya sisteminə qovuşmasıdır. Belə olan 

surətdə təhsil həm yerli, həm bəşəri bir təhsilə 

çevrilir, həmçinin həm yerli, həm beynəlxalq pro-

seslərə cavab verən gənclərin yetişdirilməsi günü-

müzün tələbinə çevrilir. İdraki bacarıqlarına mə-

dəni imkanların formalaşdırılması, çoxdillilik, və 

bir çox tələblərə cavab verən kadr yetişdirməliyik. 

Müstəqilliyimizin ilk günlərindən bu günə 

qədər təhsildə əsaslı dəyişikliklər edilmiş, çoxlu 

sayda qanun və bu qanuna uyğun qərarlar qəbul 

edilmişdir. Təhsil strategiyasının prioritet məsə-

lələrindən olan, müasir tələblərə cavab verən 

ömrü boyu təhsili təmin edən təhsil infrastruktu-

runun, həmçinin təhsilin dayanıqlı və müxtəlif 

mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələş-

dirmə mexanizminin yaradılması yolları diqqət 

mərkəzində verilir. Bazar iqtisadiyyatı dövründə 

təhsil ocaqlarımızın dünya təhsil sisteminin bir 

hissəsinə çevrilməsi hədəfimizə çevrilir. Elə öl-

kələr var ki, məsələn Avstraliya 2005-2006 cı 

illərdə təhsil esportu ölkə büdcəsinə 10 milyard 

Avstraliya dolları gətirmişdir. Xarici tələbələrin 

gətirdiyi pullar ABŞ kimi nəhəng iqtisadiyyata 

malik ölkənin beşinci ən böyük xidmət iqtisadiy-

yatıdır. Ölkəmizi də beynəlxalq tələbə mərkəzinə 

çevirmək olar. Ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi mə-

kan, qərblə şərqin qovuşması, beynəlxalq nəqliy-

yatların kəsişməsi, əlverişli iqlim şəraiti, tolerant-

lığımız, bizim istənilən, arzu edilən, təhsil almaq 

üçün əlverişli məkana çevirir. Ali təhsil ocaqları-

mızda əcnəbi tələbələrin sayını artıra bilərik. Bu-

nun üçün təhsil və tədrisi dünya standartları sə-

viyyəsində qurmalıyıq. Xüsusilə fənlərin tədrisi 

fəaliyyətində biz müasir yəni qlobal tələbəyə nə-

lər verə bilirik, hər şeydən əvvəl fənnin tədrisin-

də tələbənin gözləntiləri nələrdir, ilk öncə bunu 

bilməliyik. Sırf fənnin tədrisi bəlkə təhsildə ən 

kulminasiya nöqtəsidir. Şagird, yaxud tələbənin 

tədris prosesində yəni həmin dərsdə onun intel-

lekti, milli mənlik şüuru yaranır, öyrənci tədrisin 

dəqiqələri sonu nələrsə əldə edir, onun həyatında 

dəyişmələr baş verir. Tədrisin hər dəqiqəsi təhsil 

üçün ən qiymətli zamandır. Biz bu zamanı 

yetərincə dəyərləndirə bilirikmi. Hər hansı fənnin 

tədrisində hədəflər, əhatə dairəsi, dəyərləndirmə, 

deyə fənni tədrisinə çalışırıq. Xüsusilə müəllimin 

bacarıqları: ümumi intellekti; mövzu sahəsi bil-

gisi; məslək bacarığı və hər şeydən öncə müəl-

lim; təlim müddətini planlama; fərqlilik gətirmə; 

təlim müddətində səmərəli istifadəsi; şagird və 

tələbənin inkişafını müşahidə etmə, əsasında dər-

si tədris etməyə çalışırıq. Nə qədər nail oluruq, 

buna maddi-texniki baza imkan verirmi? 

Elmdə və təhsildə beynəlxalq təcrübəni 

göz ardı edə bilmərik. Sırf Dünyanın iqtisadi və 

sosial coğrafiyası fənnin tədrisində konkret tələ-

bəyə nələr verə bilərik: 
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Dünya ölkələri içərisində ölkəmizin yeri 

mövqeyi, eyni zamanda geosiyasi mövqeyi diq-

qətlə incələnməlidir. 

Ölkələrdən nələri özümüz üçün örnək 

götürə bilərik? 

Ölkəmizlə əlaqəli hansı müstəvidə qurul-

malı? 

Dərs tədqiqatyönlü olmalı konkret olaraq 

hər dərs elə tapşırıqlarla verilməli ki tələbə yara-

dıcı olsun. Hafizə biliyi yox problemi həll edə 

bilsin, mühakimə yürütsün, dəyərləndirə bilsin, 

məsələn Sinqapur kimi ölkəni özümüz üçün ör-

nək götürərək öz ölkəmizdə nələr edə bilərik , 

təhsilini, iqtisadi inkişafının sirlərini öyrənib tət-

biq edə bilərik. Özünəməxsus inkişaf yolu, tələ-

bələrə tədqiqatyönlü araşdırmalar verilməli. Elm 

tutumlu rəqabətliliyə davamlı məhsulların isteh-

salı, turizmin də özünəməxsus inkişaf yolu bi-

zim üçün nümunə ola bilər. Ələtdəki Azad iqti-

sadi zonadakı iş prinsipini Sinqapurdakı iş prin-

sipindən istifadə etmək olar. Qarşılıqlı əməkdaş-

lığı daimi inkişafda saxlamalı, tədrisində fənlə-

rin ümumiləşərək sırf tədqiqat yönümlü istiqa-

mətə çevrilməsi bizim üçün də əlyetən olmasına 

çalışmalıyıq. 

Fənnin tədrisində müəllim bilik verən yox, 

tələbə ilə birlikdə tədqiqat aparan, istiqamətlən-

dirən, bacarıqlar qazandıran yön verən rolda 

olmalıdır. Bir auditoriya saatında maksimum 

nələr qazanmaq olar, nələr əldə edə bilərik? Dü-

şünsək ki, auditoriyada müəllim tək, tələbələr 

çoxdur, demək informasiyada çox olan tərəfdə-

dir. Belə bir deyim var yaxşı müəllim əvvəlcə 

tələbələrini öyrətməli ,sonra ondan öyrənməli. 

Nəzərə alsaq ki informasiya bolluğunda yaşayı-

rıq, bu da əsas verir ki, biz düzgün istiqamət 

verdiyimiz tələbələrimizdən də öyrənə bilərik, 

biz buna hazırıqmı? 

Elə fənlər var ki, onlar tələbəyə heç nə 

vermirsə başqası ilə əvəz edə bilərik. 

Nanotexnologiya, bio-tibbitexnologiya, ge-

nom kimi yeni elm sahələrini təhsilimizə gətirmə-

liyik. 
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiy-

yəti Ali təhsildə elmi araşdırmalarla uğur qazana 

bilərik bu təhsilin istənilən sahəsində və əlbəttə ki 

fənlərin tədrisində də ən vacib şərtlərdən biridir. 

Hər fakültənin ingilis dili şöbələrinin açılması 

ən vacib və qaçınılmaz tələblərdən biridir. 

Tələbatdan asılı olaraq başqa beynəlxalq dillərdən 

də istifadə etmək olar. 

Problemin aktuallığı. Təhsil islahatının əsas 

məqsədi insanlara təhsil alma imkanları yaratma və 

təhsilin keyfiyyətini artırmaqdır. Bizim universitetdə 

qlobal təhsilə cavab verən, proqram hazırlanmalı. 

Əvvəlcə dəqiq elmləri götürə bilərik, sonra təklif edə 

bilərik ki, fizika riyaziyyat və s. Fənlərindən müəl-

lim hazırlayırıq. Ən azından inkişafda olan ölkələri 

cəlb edə bilərik. 57 islam ölkəsini nəzərə alsaq, 

ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi və 

tanındığını nəzərə alsaq bunu bacara bilərik. Təhsil 

müəssisəmizi əl çatan edə bilərik. Bu da insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi təhsildə 

keyfiyyətli təhsil vermə yolu ilə əldə edə bilərik. 

Beynəlxalq standartlara cavab verən proqramla əc-

nəbi tələbəni cəlb edə bilərik. Keyfiyyət hər kəsin öz 

işində məsuliyyəti dərk etməsi təhsil ocağında iş 

mədəniyyətinin hökm sürməsidir. Keyfiyyət hamının 

iştirakıdır, davamlı inkişafa yönələn sistem və 

üsulların hökm sürməsidir[1]. 
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УПРАВЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

РЕЗЮМЕ 

В этой статье упоминаются инновации в образовании, глобальность образования и интеграция 

в систему мирового образования. Упоминается, что предпочтение отдается применению инноваций в 

образовании и исследовательским исследованиям. Показаны проблемы в обучении предметов и пути 
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их решения. В статье показаны предстоящие задачи в области образования и обучения. В частности, 

задачи педагога и ученика в учебных заведениях.  

N.I. Zamanova 

WORLDS ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY – PROBLEMS OF THE MANAGEMENT 

AND THE EDUCATION OF THE SUBJECT 

SUMMARY 

In this article, there is mentioned about innovations in the education, global education and the 

integration to world education system. It is mentioned that, preference is given to apply innovations in the 

education, and to research-oriented investigations. There is shown the problems in the education of the 

subjects and the ways of solving them. In the article, there is shown upcoming tasks regarding the education 

and teaching. Especially, in the educational institutions, the tasks of the educator and the student was 

commented.  
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Problemlə bağlı çoxsaylı ədəbiyyatlarda 

mədəniyyətə müxtəlif təriflər verilib. Belə ki, 

“mədəniyyət ictimai tələbatı ödəmək məqsədi 

ilə bəşəriyyətin yaratdığı və yaratmaqda davam 

etdiyi maddi və mənəvi sərvətlərin toplusudur” 

(1, 402). Siyasi mədəniyyəti ümumi mədəniyyə-

tin bir hissəsi hesab etmək olar (2, 230). Siyasi 

mədəniyyət xüsusi mənəvi hadisədir və özünü 

hakimiyyət sferasında göstərir. Siyasi proseslər 

və siyasi həyatda baş verən hadisələr əhəmiy-

yətli dərəcədə vətəndaşların siyasi mədəniyyəti 

ilə bağlıdır. Siyasi mədəniyyət anlayışını birinci 

dəfə XVIII əsrdə alman filosofu İ. Gerda əsərin-

də istifadə etmişdir. Siyasi mədəniyyət haqqında 

elmi nəzəriyyə isə XX əsrin ortalarına aiddir. 

Amerika tədqiqatçısı X. Fayer 1956-cı ildə yaz-

dığı "Böyük Avropa dövlətlərinin idarəçiliyi sis-

temləri "əsərində ilk dəfə siyasi mədəniyyət 

kateqoriyası məsələsinə toxunmuşdur (3, 262). 

Siyasi mədəniyyət termininin ilkin tədqiqatçıları 

kimi Q.Almond və S.Verbanı da nümunə kimi 

göstərmək olar. Bu ABŞ politoloqları öz araş-

dırmalarının nəticəsi olaraq ... “ən çox demokra-

tik rejimin yüksək siyasi mədəniyyət tələb etdiyi 

qənaətinə gəlmişlər”(4, 172). 

Siyasi mədəniyyət haqqında çoxsaylı 

elmi tədqiqatlar aparılsa da Q. Almond və Q. 

Pouelin birgə təklif etdiyi definisiya hələ də 

gündəmdədir. Bu iki tədqiqatçı siyasi mədəniy-

yəti ... “siyasi sistemin iştirakçıları arasında 

siyasi münasibətdə özünü göstərən fərdi mövqe 

və meyllərin nümunəsi hesab etmişlər”. (2, 231) 

Onların bu fikrinin polyak politoloq Y. Vyatrın 

siyasi mədəniyyət anlayışı ilə bağlı düşüncəsinə 

böyük təsiri olmuşdur. Vyatr siyasi mədəniyyəti 

... “vətəndaşların hakimiyyətlə bağlı mövqe 

,davranış və nümunələrinin məcmusu hesab 

etmişdir” (3, 263). 

Politologiya ilə bağlı ədəbiyyatlarda siyasi 

mədəniyyətə əsasən normativ, evristik, psixoloji, 

kompleks, aksioloji, sosial mövqelərdən nəzər 

yetirilib. Normativ yanaşma siyasi sistem tərə-

findən qəbul edilən davranış formalarıdır. Ev-

ristik yanaşma arzu olunan davranış fərziyyələri-

dir. Sosial psixoloji yanaşmada siyasi mədəniy-

yət müəyyən çərçivədə saxlanılır və siyasi mədə-

niyyəti sosial amillər müəyyən edir. Aksioloji 

yanaşmada siyasi mədəniyyət müəyyən qaydalar-

dan ibarət dəyərlər məcmusudur (5, 49-50). 

İnsanlarda siyasi mədəniyyəti formalaş-

dırmaq üçün əvvəlcə siyasi təfəkkür və şüurunu 

inkişaf etdirmək lazımdır. Siyasi şüurun adi və 

nəzəri – ideoloji formalarını tədqiq edərkən mü-

hüm funksional istiqamət üzə çıxır. Siyasi şüu-

run bu iki formasının öyrənilməsi siyasi mədə-

niyyətin məzmununu daha dərin başa düşməyə 

kömək edir. Adi praktik şüur özündə sistemləş-

dirilməyən təsəvvürləri, müxtəlif sosial qrupla-

rın hiss və əhval ruhiyyəsini birləşdirir. Nəzəri 

ideoloji şüura gəldikdə isə “millətin, dövlətin 

mənafeyini ifadə edən ideyalar və cəmiyyətin 

hansı formada təşkil olunması, quruluşu haqqın-

da baxışlar sistemidir”. (1,409) 

Siyasətdə vətəndaşların iştirakının 4 sə-

viyyəsi var: 1) Funksional səviyyə 2) dolayı yol-

la və ya birbaşa cəlbedilmə 3) sırf siyasi və qey-

ri-siyasi səviyyə 4) siyasi prosesin mərhələsin-

dən asılı olan səviyyə (5, 53). 
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Müasir dövrdə siyasi mədəniyyətin məz-

munu və mahiyyəti ilə bağlı 3 əsas mövqe vardır. 

Q. Almond, D. Duvayn və b. alimlər siyasi mə-

dəniyyəti mənəvi hadisələrin toplusu kimi qiy-

mətləndirərək siyasətin subyektiv məzmunu ilə 

eyniləşdirmişlər. 2-ci qrupa daxil olan alimlər isə 

siyasi mədəniyyəti normativ tələblərin göstəricisi 

yaxud siyasətdəki davranış nümunəsi hesab 

etmişlər. Bu qrupa C. Vayt və C. Pleyno daxildir. 

I. Şapiro, V. Rozenbaum və s. alimlər daxildir. 

3-cü qrupa daxil olan tədqiqatçılar isə 

siyasi mədəniyyəti “davranışda özünü göstərən 

fəaliyyət tərzi kimi başa düşmüşlər” (3, 233). 

Siyasi sistemi müdafiə edən sərvətlər və 

siyasi sistemin dəyişdirilməsinə təsir edən amil-

lər siyasi mədəniyyətin məzmununa daxildir. Bu 

xüsusiyyət siyasi mədəniyyət və bütün siyasi 

sistemin inkişafının göstəricisi hesab olunur. Elə 

bu səbəbdən “siyasi sistemdə mövcud olan 

qrupların siyasi inamının dərəcəsini, fərqlərini 

mütləq dərk etmək lazımdır” (1, 412).  

X. İbrahimli siyasi mədəniyyətin kompo-

nentlərdən 3-nü xüsusi qeyd edir. Bunlara ... 

“siyasi düşüncə mədəniyyəti, siyasi davranış 

mədəniyyəti, siyasi institutların fəaliyyət mədə-

niyyəti daxildir” (4, 173). 

Siyasi mədəniyyətin məzmun və mahiy-

yətini düzgün dərk etmək üçün strukturunu 

anlamaq çox əhəmiyyətli hesab olunur. Milli - 

mədəni, sosial iqtisadi, ictimai – tarixi və s. 

ünsürlər siyasi mədəniyyətin strukturunu təşkil 

edir. Bu amillər daimi olması və ancaq cəmiy-

yətdə xüsusi dəyişiklik baş verən zaman yeni 

cəhətlər qazanması ilə səciyyələnir (6, 312). Bir 

sıra ədəbiyyatlarda siyasi mədəniyyətin struktu-

runu siyasi hadisələri qiymətləndirmə, siyasi 

dünyagörüşü və dövlət hakimiyyətinə münasibət 

baxımından 3 istiqamətə bölürlər (5, 52). Dün-

yagörüşü baxımından siyasi mədəniyyətin struk-

turu zorakılıq və ya azadlığa, fərdi və kollektiv 

sərvətlərə və s. ideologiyalara ya rəğbət bəslə-

mək, ya da onları qəbul etməməkdir. Dövlət ha-

kimiyyətinə münasibət baxımından ya dövlətin 

şəxsiyyətdən, ya da şəxsiyyət hüquqlarının döv-

lətdən üstün olduğunu qəbul etməkdən ibarətdir. 

Bu xüsusiyyət dövlətin vətəndaşların hüquq və 

vəzifələrinə olan münasibətini də əks etdirir. 

“Siyasi hadisələri qiymətləndirmə baxımından 

isə insanın müxtəlif siyasi hadisələrə təsir edib, 

obyektiv təhlil və ümumiləşdirmə bacarığını 

özündə əks etdirir” (1, 417). Siyasi təfəkkür 

mədəniyyəti və tərzi, siyasi davranış və fəaliy-

yət, siyasi baxımdan hiss və emosiyalar və s. 

siyasi mədəniyyətin strukturunu formalaşdıran 

əsas amillər hesab olunur (5, 52). Siyasi mədə-

niyyətin strukturuna həmçinin ayrı-ayrı şəxslər, 

cəmiyyət və dövlət arasındakı münasibətlərin 

prinsipləri daxildir.(6, 312) Siyasi şüur, siyasi 

davranış və siyasi təsisatların mədəniyyəti siyasi 

mədəniyyətin strukturunu təşkil edən amillər-

dəndir (3, 233).  

“Siyasi mədəniyyətin strukturu subyektin 

davranış texnologiyasını əks etdirir. Siyasi mə-

dəniyyət siyasi davranış hesabına reallaşır” (3, 

233-234). 
Problemin yeniliyi ondan ibarətdir ki, siya-

si mədəniyyətin məzmunu və strukturuna dair ədə-

biyyatları öyrənərək ümumiləşdirməsi nəticəsində 

siyasi mədəniyyətin məzmunu və strukturunun siste-

mi yaradılmışdır. 

Problemin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, siyasi mədəniyyətin məzmununa dair iş siste-

mi tarixin tədrisi metodikasını nəzəri cəhətdən zən-

ginləşdirir və ona bir töhfədir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, müəllif tərəfindən irəli sürülən müddəalardan 

və təkliflərdən ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəl-

limləri özlərinin gündəlik fəaliyyətində istifadə edə 

biləcəklər. 
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М.Ф. Мамедова 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

РЕЗЮМЕ 

Факторы, защищающие и меняющие политическую систему, включают в себя содержание 

политической культуры. Для правильного понимания содержания политической культуры необходи-

мо осознать ее структуру. Политическая ментальность, политическое поведение, политический 

смысл и эмоции и т. д. формируют структуру политической культуры. Социально-экономические, 

социально-исторические и другие факторы формируют структуру политической культуры. Структура 

политической культуры отражает поведение субъекта. В статье обоснована актуальность данной 

проблемы.  

 

M.F. Mammadova  

THE CONTENT AND STRUCTURE OF POLITICAL CULTURE 

 

SUMMARY 

The factors defending and changing political system include the content of political culture. For 

correctly understanding the content of political culture, it is necessary to realize the structure of it. Political 

mentality, political behaviour, political sense and emotions and so on forms the structure of political culture. 

Social economic, social - historical etc. factors form structure of political culture. The structure of political 

culture reflects the behaviour of subject . The urgency of the problem is substantiated in the article. 
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Təlim prosesində əyani vasitələr xüsusi 

rol oynayırlar. Şagirdlər tarixi keçmişi bilavasitə 

qavramaq imkanından məhrumdurlar. Tarixi 

hadisələr təkrar olunmur. Bu səbəbdən burada 

tarixi biliklərin mənbəyi qismində müxtəlif 

əyani vasitələr çıxış edirlər. Əyani vasitələrin 

köməyi ilə şagirdlərin təsəvvüründə keçmiş 

dövr hadisələrinin əyani obrazları yaranır. Əya-

ni tədris vasitələri hər bir şagirdin təsəvvüründə 

tarixi faktları konkretləşdirir və bununla da keç-

mişin müasirləşməsinin qabağını alırlar. Əyani-

lik tarixi hadisələrin mahiyyətini açıqlayır, əsas 

tarixi anlayışları və qanunauyğunluqları forma-

laşdırır, şagirdlərin onları dərindən qavramasını 

təmin edir. 

Tarix dərsliklərində əyanilikdən geniş 

şəkildə istifadə olunur. Hər şeydən əvvəl qeyd 

etmək mütləqdir ki, dərslik, dərs vəsaitləri, təd-

ris planı şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun 

olmalıdır. Dərs prosesində müəllim şagirdlərin 

əvvəlki dərslərdə qazandıqları bilikləri yoxla-

malı, onu möhkəmləndirdikdə sonra yeni mate-

rialın tədrisinə başlamalı, məsələyə dair müəy-

yən edilmiş tapşırıqları verməlidir. Bunlar sorğu 

 yeni mövzuya keçid  yeni mövzunun şərhi 

 verilən biliklərin möhkəmləndirilməsi  evə 

verilən tapşırıqlar ardıcıllığında özünü göstər-

məlidir. (5, 65) 

Tarix təlimində müxtəlif təlim metodların-

dan istifadə olunur. Təlim metodları dedikdə tə-

lim prosesində müəllim və şagirdlərin müvafiq 

məqsədlərə doğru istiqamətlənmiş qarşılıqlı 

fəaliyyət üsulları başa düşülür. Şagirdlərin idra-

ki müstəqillik səviyyəsinə və bilik mənbələrinə 

görə Azərbaycan tarixinin təlim metodları bir 

birindən fərqləndirilir. Lakin bütün təlim metod-

ları dərk olunmuş məqsədlərə fəaliyyət sistemi-

nə və gözlənilən müvafiq nəticələrə xidmət edir. 

(1, 98) 

Təlimdə əyanilik dedikdə hər şeydən əv-

vəl şagirdlərdə anlayış və təsəvvürlərin, hadisə 

və proseslərin əyani vasitələrlə formalaşdırılma-

sı başa düşülür. Tarixin tədrisində əyani təlim 

metodlarından istifadənin böyük əhəmiyyəti 

vardır. Qeyd etdiyimiz kimi, tarixi hadisələr tək-

rar olunmur, şagirdlər keçmiş hadisələri canlı 

şəkildə görə bilmirlər. Ona görə də müxtəlif 

əyani vasitələr tarix üzrə bilik mənbəyi kimi 

çıxış edir. Təcrübə göstərir ki, əyani təlim təkcə 

şagirdlərin hisslərinə deyil, eyni zamanda təfək-

kürünə də güclü təsir göstərir və müxtəlif 

funksiyaları yerinə yetirir. 

Təlim prosesində əyani vasitələrin köməyi 

ilə şagirdlərdə tarixi keçmişin gözlə görünən 

obrazları yaradılır. Bundan başqa əyani vasitələr 

tarix üzrə faktların konkretləşdirilməsinə, şa-

girdlərin təsəvvüründə keçmişin aydın mənzərə-

sinin yaradılmasına kömək edir. Məsələn, ermə-

ni vəhşilikləri, azərbaycanlıların soyqırımı mə-

sələlərin izah edərkən ayrı-ayrı əyani vəsaitlərə, 

şəkillərə müraciət olunması şagirdlərin prob-

lemlə bağlı təsəvvürlərini xeyli dərinləşdirir. 

Onlar tarixi fakt və hadisələrin mahiyyətini daha 

aydın dərk edirlər. 

Qabaqcıl tarix müəllimləri ilin sonunda əl 

ilə düzəldilmiş əyani vəsaitlərin sərgisini təşkil 

edirlər. Toplanmış əyani vəsait məktəbin tarix 

kabinəsində saxlanılmalıdır. Tarixi xronologiya-

nı şagirdlərə əyani öyrətmək üçün əldə hazırlan-

mış əyani vasitədən istifadə edilməlidir.  

mailto:ayten_2018@list.ru
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Ümumiyyətlə təlimdə əyanilikdən istifadə 

Yan Amos Komenski tərəfindən irəli sürülmüş-

dür. O, təlimdə əyaniliyə böyük qiymət vermiş-

dir: “Tədris edilən hər şey dəlillərlə elə əsaslan-

dırılmalıdır ki, nə şübhəyə, nə unutqanlığa heç 

bir yer qalmasın. Təlimdə əyaniliyin bir əhəmiy-

yəti də ondan ibarətdir ki, əyanilik şagirdləri 

müəllimin izahatını diqqətlə dinləməyə vadar 

edir. Əyani vəsaitin köməyilə öyrənilmiş bilik-

lər hafizədə daha yaxşı yadda saxlanılır. Əyani-

lik eyni zamanda biliklərin dərinləşdirilməsinə 

və möhkəmləndirilməsinə kömək edir. Əyanilik 

emosional təsirin artmasına böyük kömək edir. 

Əyanilik təlimdə şagirdlərin fəallıq və 

müstəqilliyini, təlimin səmərə və keyfiyyətini 

artırmağın vacib şərtidir. Dərsdə şagirdlərin 

təfəkkürünə, düşüncə bacarığına əhəmiyyət ver-

məyən müəllimlər materialı şagirdlərə asan “çey-

nənmiş” şəkildə təqdim edirlər. Şagirdlər isə hər 

şeyi asan əldə etməyə çalışır, özləri material 

üzərində kifayət qədər düşünmürlər. Nəticədə 

təlimin səmərə və keyfiyyəti aşağı düşür. 

Əyanilik nəinki uşaq təfəkkürünün xarak-

terinə, eləcə də, orta yaşlı adamların və böyüklə-

rin də təfəkkürünə uyğundur. əyanilik bu və ya 

başqa hadisə haqqında daha dərin təsir oyadır və 

həmin hadisə uzun müddət yadda qalır. Qeyd 

etdiyimiz kimi əyanilik emosional təsirin artma-

sına böyük kömək edir. Məsələn, yuxarı sinif 

şagirdləri və ya ali məktəb tələbələri görkəmli 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi 

gözəl” əsərini bir və ya bir neçə dəfə oxumuşlar. 

Lakin Nizaminin bu poeması əsasında SSRİ 

xalq artisti Qara Qarayev tərəfindən yazılmış 

“Yeddi gözəl” baletinə tamaşa etdikdən sonra 

və ya həmin poema əsasında çəkilmiş şəkillərə 

baxdıqdan sonra böyük şairin “Yeddi gözəl” 

poemasını uzun müddət yadda saxlamaq müm-

kündür. (8, 5) 

Tarix təlimində müxtəlif əyani vasitələr-

dən istifadə olunur. Tarixçi metodistlər – P. 

Qora, A. Strajev, N. Andrevskaya, V. Bernadski 

əyani tədris vasitələrini əsasən 3 qrupa bölürlər. 

1. Predmet əyaniliyi 

2. Təsviri əyanilik  

3. Şərti – qrafik əyanilik 

A. Vagin daxili əyaniliyi də qeyd edərək 4 

növ göstərir. O, daxili əyanilik dedikdə təlim 

prosesində şagirdlərin idrakında artıq formalaş-

mış real əşyaların və ətraf mühit hadisələrinin 

müşahidəsi ilə qavranılan hazır obrazlara istina-

dın edilməsini nəzərdə tutur. 

1) Predmet əyaniliyi. Xüsusi idraki əhə-

miyyətə malikdir. Keçmişin real maddi abid-

ələrinin və onun maddi izlərinin bilavasitə qavra-

nılmasını nəzərdə tutur. əyani tədrisin bu növünə 

monumental tarixi abidələr aiddir. Bunlara misal 

olaraq Misir ehramları, Roma su kəmərinin qa-

lıqları, Konstantinopolda müqəddəs Aya Sofiya 

kilsəsi, Kiyevdəki Sofiya kilsəsini göstərmək 

olar. Bu cür abidələr dəyişməz şəkildə dövrümü-

zə nisbətən az sayda gəlib çatmışdır, lakin onlar 

şagirdlərin əksəriyyəti üçün bilavasitə qavrama 

obyektləri qismində çıxış edə bilməzlər. Keçmi-

şin maddi abidələrinə əmək alətləri, məişət əşya-

ları, geyim növləri, zinət əşyala-rı, nəqliyyat va-

sitələri, silah və digər əşyalar aiddir. Bu əşyalar 

mərkəzi, yerli, bəzən məktəb muzeylərində 

nümayiş olunurlar. Məktəblərdə tarix muzeyləri-

nin yaradılması zəruri idraki əhəmiyyət daşımaq-

la şagirdlərin ideya mənəviyyat və əmək tərbiyə-

sində böyük rol oynayırlar (4, 270). 

2) Təsviri əyanilik. Əyaniliyin bu forması 

memarlıq abidələrinin, əmək və məişət əşyaları-

nın, bədii kompozisiyaların, elmi baxımdan 

əsaslandırılmış rekonstruksiyaların istifadəsini 

nəzərdə tutur. Onlar müxtəlif maketlərdə, mo-

dellərdə, eləcə də əsillərinə tam uyğun olaraq 

hazırlanmış nüsxələrdə təcəssüm olunurlar. Bu 

sənədli əyani vasitələrə sənədli fotoşəkillər və s. 

aiddirlər. Təsviri vasitələr tarix təlimində əsas 

yerlərdən birini tutur. Tərbiyəvi cəhəti bu vasi-

tələrin hazırlanmasında müxtəlif yaş kateqoriya-

larına aid şagirdlərin də iştirak edə bilməsidir. 

 3) Şərti-qrafik əyanilik. Əyaniliyin bu 

növü şərti işarələr vasitəsi ilə tarixi hadisələrin 

mahiyyətini, onların qarşılıqlı əlaqəsini və dina-

mikasını əks etdirir. Əyaniliyin bu növünə xəri-

tələr, sxemlər, qrafiklər, diaqramlar aiddir. 

Dərs nümunəsi: VII sinif Ümumi tarix. 

 Mövzu: Avropa və Amerika xalqları-

nın mədəniyyəti 

 Standart: 

5.1.1. Avropa və Şərq mədəniyyətinin 

inkişaf xüsusiyyətlərini izah edir. 

5.1.3. Mədəniyyətlərin inkişafı ilə bağlı 

materiallar toplayır. 

 Məqsəd: 

1. Avropa mədəniyyətinin inkişaf xüsu-

siyyətlərini izah edir. 
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2. Avropa mədəniyyəti barədə məlumat

toplayır. 

 İş forması: qrup işi.

 İş üsulu: beyin həmləsi, mühazirə,

müzakirə. 

 Resurslar: dərslik, marker, iş vərəq-

ləri, xəritə, şəkillər, İKT. 

 İnteqrasiya: Azərbaycan tarixi 5.1.1.,

Coğrafiya. 

Dərsin gedişi: 

 Motivasiya: İKT yəni slayd şagirdlərə

nümayiş etdirilir. Avropa intibah nümayəndələ-

rinin rəsmləri və onların əsərlərini şagirdlərə 

göstərilir. Bu şəxsiyyətləri və yaxud da onların 

əsərlərini görüb görmədikləri, hansısa bir məlu-

mata malik olub olmadıqları soruşulur. Cavablar 

dinlənildikdən sonra mühazirə mətni izahlı şə-

kildə oxunaraq əlavə məlumatlar verilir. Burada 

dövrün ən görkəmli nümayəndələri və böyük 

əsərlərinə diqqət yetirilir. 

 Tədqiqatın aparılması: Tədqiqat apar-

maq üçün sinif qruplara bölünür, hər bir qrupa 

ad verilir və iş vərəqləri paylanılır. Və tədqiqat 

sualı səsləndirilir. 

1-ci qrup: “Da Vinçi” 

2-ci qrup: “Mikelancelo” 

3-cü qrup “Albrext Dürer” 

4-cü qrup: “Rafael Santi” 

Tədqiqat sualı:Avropa mədəniyyəti 

dünyaya nələr bəxş edib? 

Hər bir qrupa tədqiqat sualı verilir: 

“Da Vinçi” qrupu – Leonardo Da Vinçinin 

Avropa mədəniyyətindəki izini təsvir edin. 

“Mikelancelo” qrupu – Avropa memarlı-

ğını, heykəltaraşlığının inkişafını izah edin. 

 “Albrext Dürer” qrupu –Albrext Dürer və 

Da Vinçi rəssamlığını müqayisə edin. 

“Rafael Santi” qrupu – Avropa rəssamlı-

ğında Rafael Santinin rolunu izah edin. 

 Məlumatın mübadiləsi: Müəyyən

edilmiş zaman kəsiyində şagirdlər cavabları ha-

zırlayır və təqdim edirlər. 

 Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diq-

qətlə dinlənilir. Əgər varsa əlavələr olunur və 

müzakirə edilir. 

 Nəticə və ümumiləşdirmə: Nəticədə

şagirdlər Avropa mədəniyyətinin inkişaf xüsu-

siyyətlərini izah edir və Avropa mədəniyyəti 

barədə məlumat toplaya bilirlər. 

 Yaradıcı tətbiqetmə və ya ev tapşırı-

ğı: “Avropa mədəniyyəti” haqqında esse yazın. 

 Qiymətləndirmə:

MEYARLAR 

QRUPLAR 
TƏQDİMETMƏ 

VAXTA 

QƏNAƏT 

TAPŞIRIĞIN 

DÜZGÜN 

YERİNƏ 

YETİRİLMƏSİ 

ƏMƏKDAŞLIQ 
ÜMUMİ 

NƏTİCƏ 

DA VİNÇİ 

MİKELANCELO 

ALBERXT DÜRER 

RAFAEL SANTİ 

Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

əyaniliyin tarix dərslərində səmərəli istifadəsinin 

üsulları müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə bəhs edilən əyani təlim vasitələrin-

dən tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyət-

lərində istifadə edə biləcəklər. 

Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, 

dərsliyin əsas hissəsini təşkil edən mətn və onun 

öyrənilməsi zamanı istifadə olunan əyani vasitələrin 

tətbiqi, reallaşdırılması şagirdlərin yaş xüsusiyyət-

lərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. 
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Ali texniki məktəblərdə riyazi analiz böl-

məsinin tədrisində kontrmisallardan istifadə bu 

nəzəriyyənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində, 

təfəkkürün inkişafında, biliyin dərinləşməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ali texniki mək-

təblərdə riyazi analiz bölməsindən kifayət qədər 

kontrmisallardan istifadə həm də professor 

müəllimlərin bu istiqamətdə peşəkarlığının for-

malaşmasında rol oynayır və bu bölmənin tədri-

si prosesində gələcək mühəndis mütəxəssisləri-

nin müxtəlif iş fəaliyyətində və fasiləsiz təhsildə 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Riyazi analiz bölməsində təlimin yaxşılaş-

dırılması və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilmə-

sində professor-müəllimlərin nəzəri və praktiki 

istiqamətlərdə kontrmisallardan istifadə etməsi 

zəruridir. Kontrmisallardan istifadənin bir ma-

hiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu bölmənin tədri-

sinə ayrılan saatlardan səmərəli istifadə etməkdə 

rol oynayır. 

1. Verilmiş parçada məhdud, bu parçada

ibtidai funksiyası olmayan və bu parçada Riman 

mənada inteqrallanan funksiyа. 
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funksiyasına baxaq. Bu funksiya ]1;1[  

pаrçаsındа təyin оlunub, bu pаrçаdа məhduddur 

və pаrçаnın 0x  nöqtəsindən bаşqа qаlаn bü-

tün nöqtələrində kəsilməzdir. Lаkin funksiyаnın 

]1;1[  pаrçаsındа ibtidаi funksiyаsı yохdur, 

bеlə ki, funksiyа 1; 0 və 1 qiymətlərindən ibа-

rət yаlnız üç qiymət аlır. Bu qiymətlər аrаsındа-

kı hеç bir qiyməti isə аlа bilmir. Törəmə funksi-

yаsının birinci növ kəsilmə nöqtəsinə mаlik оlа 

bilməməsi хаssəsinə əsаsən bu funksiyаnın 

]1;1[  pаrçаsındа ibtidаi funksiyаsı yохdur (bах 

[1], səh. 146). Lаkin bu funksiyаnın ]1;1[  pаr-

çаsındа Rimаn intеqrаl vаrdır. Dоğrudаn dа 

0)(

1

0

0

1

1

1

 


dxdxdxxf

оlur. 
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2. Vеrilmiş pаrçаdа Rimаn mənаdа intеq-

rаllаnmаyаn məhdud funksiyа. 

 





 olduqdairrasional;0

olduqda,rasional;1
)!(coslimlim)(

x

x
xmxD n

nm

 

 

funksiyаsınа bахаq. Bu funksiyа məlum 

Diriхlе funksiyаsıdır. Funksiyаnın ]1;0[  pаrçа-

sındа оlаn аşаğıdаkı hissəsinə, yəni 
 










olduqdairrasional,]1;0[;0

olduqda,rasional,]1;0[;1
)(

xx

xx
x  

 

funksiyаsınа bахаq. )(x  funksiyаsı ]1;0[  

pаrçаsındа təyin оlunmuş məhdud funksiyаdır. 

Lаkin )(x  funksiyаsı ]1;0[  pаrçаsındа Rimаn 

mənаdа intеqrаllаnаn dеyil. Çünki ]1;0[  pаrçа-

sınа dахil оlаn istənilən nöqtənin istənilən ətrа-

fındа həm rаsiоnаl, həm də irrаsiоnаl ədədlər 

оlduğundаn 
 

)1...0,()( 101

1

 



 nkkk

n

k

kk xxxxxxxcf

. 

Rimаn intеqrаl cəmindəki 
kc  nöqtələrinin 

sеçilməsi hеsаbınа  cəmini həm 1-ə, həm də 0-

а bərаbər еtmək оlаr ki, bеlə intеqrаl cəminin də 

limiti оlmаz. Yəni )(x  funksiyаsının ]1;0[  

pаrçаsındа Rimаn intеqrаlı оlmаz. 

3. Vеrimiş pаrçаdа ibtidаi funksiyаsı оlаn, 

lаkin bu pаrçаdа Rimаn intеqrаlı оlmаyаn funk-

siyа. 














0,0

,]1;0()0;1[,
1

sin
)( 2

2

x

x
x

x
xf  

 

funksiyаsınа bахаq. ]1;0()0;1[ x  

оlduqdа bu funksiyаnın sоnlu 

22

1
cos

21
sin2)(

xxx
xxf   törəməsinin 

оlduğu məlumdur. 0x  nöqtəsində isə törəmə 

 

0
1

sinlim

1
sin

lim
)0()(

lim)0(
20

2

2
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 x

x
x

x
x
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fxf
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оlur. Dеməli, 

 














0,0

,]1;0()0;1[,
1

cos
21

sin2
)( 22

x

x
xxx

x
xf

 
törəməsi vаr və bu törəmə ]1;1[  pаrçа-

sının istənilən nöqtəsində sоnludur. Yəni )(xf   

funksiyаsının ]1;1[  pаrçаsındа ibtidаi funksi-

yаsı vаr, lаkin )(xf   funksiyаsı ]1;1[  pаrçа-

sındа qеyri-məhdud funksiyа оlduğundаn оnun 

bu pаrçаdа Rimаn intеqrаlı yохdur. 

4. Vеrilmiş pаrçаdа sоnsuz sаydа kəsilmə 

nöqtəsinə mаlik оlаn, lаkin bu pаrdаçа intеqrаl-

lаnаn funksiyа. 

 











,0

,
1

)( nxf  

əgər x rasional ədəddirsə 

(x=m/n, mZ, nN) və m/n 

kəsri ixtisar olunmayandır; 

əgər x irrasional ədəddirsə 
 

Riman funksiyаsınа bахаq (bах [2], səh. 

77). 

Əvvəlcə göstərək ki, bu Rimаn funksiyаsı 

ədəd охunun bütün rаsiоnаl nöqtələrində kəsilən, 

bütün irrаsiоnаl nöqtələrində isə kəsilməzdir. 

Tutаq ki, 
q

p
x 0  istənilən rаsiоnаl ədəd-

dir, yəni Qx 0 , onda 
q

xf
1

)( 0  . Rimаn funk-

siyаsının tərifinə əsаsən 












nq

np 1
 rаsiоnаl 

ədədlər аrdıcıllığı n olduqda həmişə 0x
q

p


 
rаsiоnаl ədədinə yığılаcаq. Lаkin bu hаldа 

)(0
1

lim
1

lim 0xf
qnqn

pn
f

nn








 



 

оlduğun-

dаn istənilən 
q

p
x 0  nöqtəsi bu funksiyа üçün 

kəsilmə nöqtəsi оlаcаq. 

İndi fərz еdək ki,  istənilən irrаsiоnаl 

ədəddir, 
n

n

nn
q

p
rx 

 

...),2,1( n  аrdıcıllığı 

isə  irrаsiоnаl ədədinə yığılan istənilən rasional 

ədədlər ardıcıllığıdır. Аydındır ki, bu zaman 




n
n

qlim  olar və 
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)(0
1

limlim)(lim xf
qq

p
frf

n
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n

n

n
n

n













olar. Digər tərəfdən isə -yа yığılаn istə-

nilən }{ nx  аrdıcıllığı (rаsiоnаl və yа irrаsiоnаl 

ədədlərdən düzələn) üçün 

0)()(lim 


fxf n
n

 olar, yəni  irrаsiоnаl 

ədədinə yığılan istənilən }{ nx

 

аrdıcıllığı üçün 

(  nxn , ) 0)()(lim 


fxf n
n

şərti 

ödəniləcək. Bu isə ardcıllıqların köməyilə funk-

siyanın nöqtədə kəsilməzliyinin tərifinə əsasən 

f(x) funksiyаsının istənilən irrаsiоnаl  nöqtə-

sində kəsilməz оlduğunu göstərir. 

5. Еlə f(x) funksiyаsı vаrdır ki, bu funksiyа

üçün 
x

dttfxg
0

)()(  funksiyаsı hər yеrdə difе-

rеnsiаllаnаndır, lаkin )()( xfxg   münаsibəti 

hər yеrdə sıх çохluqdа ödənilmir. 

Dоğrudаn dа, yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz Ri-

mаn funksiyаsınа bахаq. 











,0

,
1

)( nxf

əgər x=m/n (mZ, nN) 

şəklində rasional ədəddirsə 

(m/n kəsri ixtisar olunmur); 

əgər x irrasional ədəddirsə. 

İstənilən );( x üçün 

0)(
0


x

dttf və dеməli, 0)())((
0


















 

x

dttfxg оlur. 

Lаkin istənilən rаsiоnаl Q
n

m
x   ədədi 

üçün 
n

xfxg
1

)()(0  оlаcаq. Dеməli, R 

həqiqi ədədlər çохluğundа hər yеrdə sıх оlаn Q 

rаsiоnаl ədədlər çохluğundа )()( xfxg  , yəni 

)()( xfxg 

 

bərаbərliyi dоğru оlmаyаcаq. 

6. Еlə iki intеqrаllаnаn funksiyа vаrdır ki,

оnlаrın supеrpоzisiyаsı (yəni mürəkkəb 

funksiyаsı) inteqrаllаnаn dеyil. 

Аşаğıdаkı funksiyаlаrа bахаq: 
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,10,1
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olduqdax

olduqdax
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,0

,
1

)( nxg

əgər x=m/n[0;1] (mZ, nN), 

m və n qarşılıqlı sadə 

ədədlərdirsə; 

əgər x[0;1] və x irrasional 

ədəddirsə 

Onda 






,0

,1
))(( xgf

əgər x[0;1] və x rasional 

ədəddirsə; 

əgər x[0;1] və x irrasional 

ədəddirsə 

оlаr. 

Dеməli, f(x) və g(x) funksiyаlаrının [0;1] 

pаrçаsındа intеqrаllаnаn funksiyаlаr оlduğunа 

bахmаyаrаq, bu funksiyаlаrın supеrpоzisiyаsı 

оlаn f(g(x)) funksiyаsı [0;1] pаrçаsındа 

intеqrаllаnаn dеyil (2-si misаlа bах). 

7. [a;b] pаrçаsındа mütləq intеqrаllаnаn

еlə f(x) funksiyаsı vаr ki, bu funksiyаnın özü 

[a;b] pаrçаsındа intеqrаllаnаn dеyil. 

Аşаğıdаkı funksiyаyа bахаq: 










.olduqdairrasional,]1;1[;1

olduqda,rasional,]1;1[;1
)(

xx

xx
xf

2)(
1

1

1

1

1

1






 xdxdxxf , yəni )(xf

funksiyаsı [1;1] pаrçаsındа intеqrаllаnаndır. 

Lаkin f(x) funksiyаsının özü [1;1] pаrçаsındа 

intеqrаllаnаn dеyil, çünki [1;1] pаrçаsının 

istənilən nöqtəsi bu funksiyа üçün ikinci növ 

kəsilmə nöqtəsidir. 

8. Kоşinin bаş qiyməti mənаdа yığılаn,

lаkin özü dаğılаn qеyri-məхsusi intеqrаl. 

f(x)=х funksiyаsının (;) аrаlığındа 

qеyri-məхsusi intеqrаlı dаğıdır. Lаkin bu 

funksiyаnın (;) аrаlığındаkı Kоşinin bаş 

qiyməti mənаsındа qеyri-məхsusi intеqrаlı 

0
22

lim
2

limlimv.p.
222
























aax

xdxdxx
a

a

a
a

a

a
a

 

yığılır. 

Əvvəlcə qеyri-məхsusi intеqrаllаrın аşаğı-

dаkı yığılmа əlаmətini söyləyək (bах [1], səh. 

375). 

Tеоrеm. Əgər istənilən х[a;+) üçün 

0f(x)g(x) şərti ödənilərsə, оndа: 
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1) 


a

dxxg )( intеqrаlı yığılаrsа, 


a

dxxf )(  

intеqrаlı dа yığılаr; 

2) 


a

dxxf )( intеqrаlı dаğılаrsа, 


a

dxxg )(  

intеqrаlı dа dаğılаr. 

 

Bu tеоrеmin hökmünə əsаsən istənilən 

х[a;+) üçün 0f(x)g(x) şərti ödənildikdə və 




0

)( dxxg  intеqrаlı dаğılаn оlduqdа, 


0

)( dxxf  

intеqrаlının yığılаn və yа dаğılаn оlmаsı hаqqın-

dа hеç nə söyləmək оlmаz. 

9. İstənilən х[3;+) üçün 

xxxx ln

1

ln

1
2 




 

bərаbərsizliyi ödənilir. Lаkin 






 3

3

)ln(ln
ln

xdx
xx

dx  intеqrаlı dаğılır, 

3ln

1

ln

1

ln 33

2




 x
dx

xx

dx  intеqrаlı isə yığılır. 

10. İstənilən х[3;+) üçün 
xxx

1

ln

1



 

bərаbərsizliyi ödənilir. Lаkin 




 3

3

ln xdx
x

dx  

və 




 3

3

)ln(ln
ln

xdx
xx

dx  intеqrаllаrının hər 

ikisi dаğılır. 

9-cu və 10-cu misаl yuхаrıdа söylənilən 

fikrimizi sübut еdir. 

11. Еlə yığılаn 


1

)( dxxf  qеyri-məхsusi 

intеqrаlı vаr ki, bu qеyri-məхsusi intеqrаl yığı-

lаndır, intеqrаlаltı f(x) funksiyаsı [1;+) 

аrаlığındа kəsilməzdir, müsbətdir, məhduddur, 

lаkin х+-dа bu intеqrаlаltı funksiyа 0-а 

yахınlаşmır. 

Şəkil1-də bu funksiyanın qrfikinin [0;6] 

parçasında yerləşən hissəsi verilmişdir. 

İstənilən nаturаl n>1 ədədi üçün g(n)1 

qəbul edək. n>1 ədədi üçün 







 n

n
n ;

1
2

 və

 











2

1
;

n
nn  parçalarının tam olmayan 

2

1

n
n   

və 
2

1

n
n   nöqtələrində g(x) funksiyasını sıfra 

bərabər götürməklə, parçanın qalan nöqtələrində 

xətti funksiya qəbul edək. x-ın x1 şərtini 

ödəyən və g(x)-in təyin olunmadığı bütün 

nöqtələrdə isə g(x)0 qəbul edək (şəkil 1). 

 
Şəkil 1. 

 

2

1
)()(

x
xgxf   funksiyası x1 

qiymətlərində (х[1;+)) yuxarıdakı şərtləri 

ödəyən funksiya olar. Doğrudan da g(x) və 
2

1

x
 

funksiyaları [1;+) aralığında kəsilməz, müsbət 

və məhdud funksiyalardır.  

İstənilən х[1;+) üçün 0g(x)1, 

1
1

0
2


x
 olduğundan 

2

1
)()(

x
xgxf   

funksiyası istənilən х[1;+) üçün 1f(x)2 

şərtini ödəyər ki, bu da f(x)-in [1;+) аrаlığındа 

müsbət və məhdud funksiyа оlduğunu göstərir. 

Həmçinin iki kəsilməz funksiyаnın cəmi kimi 
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f(x) funksiyаsının [1;+) аrаlığındа kəsilməz 

funksiyа оlduğu dа аydındır. 

Qеyri-məхsusi intеqrаlın həndəsi оlаrаq 

sоnsuz fiqurun təşkil оlunduğu üçbucаqlаrın 

sаhələri cəmi оlduğunu nəzərə аlsаq (şəkil 1), 
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dxxg

ədədi sırаsı yığılаn оlduğundаn 
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)( dxxg  

qеyri-məхsusi intеqrаlı dа yığılаn оlаr. Digər 

tərəfdən, 1
1

11

2




 xx

dx
 оlduğundаn аlırıq 

ki, 


1

)( dxxf  qеyri-məхsusi intеqrаlı iki yığılаn 

qеyri-məхsusi intеqrаlın 





1

2

11

)()(
x

dx
dxxgdxxf

cəmi kimi yığılаndır. Lаkin 0)(lim 


xf
x

 

şərti ödənilmir. Çünki sоnsuz uzаqlаşmış 

nöqtənin istənilən ətrаfındа g(x) funksiyаsı həm 

0-а, həm də 1-ə bərаbər qiymətlər аldığındаn 

)(lim xg
x 

 limiti оlmаyаcаq. Dеməli, dоğrudаn 

dа x  yахınlаşdıqdа f(x) funksiyаsı 0-а 

yахınlаşmаyаcаq. Bu kontrmisala səbəb f(x)-in 

[1;+) аrаlığındа artmayan olmamasıdır. 

Qеyd еdək ki, f(x) funksiyаsının 

kəsilməzlik və məhdudluq şərtini sахlаmаqlа 

müsbətlik şərtini tələb еtməsək, bеlə misаlın 

qurulmаsı kifаyət qədər аsаnlаşаr. Bu məqsədlə 

аşаğıdаkı misаlа bахаq. 

12. 2sin)( xxf   funksiyаsınа bахаq. Bu 

funksiyа [0;+) аrаlığındа kəsilməzdir, məh-

duddur. Funksiyаnın məlum 


0

2sin dxx  Frеnеl 

intеqrаlı isə yığılаndır, lаkin x  yахınlаş-

dıqdа 2sin)( xxf   funksiyаsının limiti yохdur, 

yəni x -dа 2sin)( xxf   funksiyаsı 0-а 

yахınlаşmır (bах [4], səh. 569). 

13. Elə f(x) funksiyаsı vаr ki, 


0

)( dxxf

qеyri-məхsusi intеqrаlı yığılır, lаkin f(x) funk-

siyаsı x  yахınlаşdıqdа qеyri-məhdud 

funksiyа оlur. 

Dоğrudаn dа, 4sin)( xxxf   funksiyаsı 

x -dа qеyri-məhduddur, lаkin 





0

4sin dxxxJ  qеyri-məхsusi intеqrаlı yığılır. 

Dоğrudаn dа, bu intеqrаldа tx 2
əvəzləməsi 

аpаrsаq, 
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4 sin
2

1
sin dttdxxxJ  оlduğu-

nu аlаrıq. Sоnuncu 


0

2sin dtt  intеqrаlı Frеnеl 

intеqrаlı оlduğu üçün yığılаndır. 

14. [a;+) аrаlığındа təyin оlunmuş еlə

f(x) və (x) funksiyaları var ki, 


a

dxxf )(  qеyri-

məхsusi intеqrаlı yığılаndır, (x) funksiyası isə 

[a;+) аrаlığındа məhduddur, lаkin  

а) 



a

dxxxf )()(  qеyri-məхsusi intеqrаlı 

dаğılаndır; 

b) 



a

dxxxf )()(  qеyri-məхsusi intеqrаlı 

isə yığılаndır. 

а) 
x

x
xf

sin
)(  ; xx sin)(   funksiyаlа-

rınа bахаq (f(0)=0 qəbul еdirik). 

Məlumdur ki, 


0

sin
dx

x

x
 qеyri-məхsusi 

intеqrаlı yığılır, lаkin 


0

2sin
dx

x

x
 qеyri-məхsusi 

intеqrаlı isə dаğılır (bах [2], səh. 207). 
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x
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)(  ; xx cos2)(   оlаrsа, 
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sin
)( dx
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x
dxxf  qеyri-məхsusi intеqrаlı 

yığılır (f(0)=0 qəbul еdirik), (x) funksiyası isə 

[0;+) аrаlığındа məhduddur. Istənilən х[0;+) 

üçün  
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2sin
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intеqrаlı isə yığılır. 
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переменной. Эти контрпримеры играют важную роль в процессе изучения курса математического 

анализа, в также вспомогательную роль для глубокого усвоения тем исследовательского характера 

указанного раздела. 

 

M.J. Makhmudov, N. Shikhaliyev, A. Mammadli, A. Rasulzadeh 

INTEGRAL CALCULATION OF FUNCTIONS ONE VARIABLE 

 

SUMMARY 

In this paper some counterexamples of the integral calculus of functions of one variable are presented. 

This counterexamples play an important role in the course of studying the course of mathematical analysis, 

and also a supporting role for the profound assimilation of the research topics of this section. 
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Silindrin və konusun yan səthinin sahəsi 

onların müvafiq açılışındakı fiqurların sahələri 

cəmi ilə müəyyən olunur. Lakin bu üsul istəni-

lən səth üçün uyğun deyil. Məsələn, sferanı 

müstəvidə açmaq mümkün deyil. 

Fırlanma səthinin sahəsini ümumi hal üçün 

yazaq və onun hesablanması üçün düstur verək. 

Tutaq ki, tənliyi y=f(x), xϵ[a;b], olan əyri-

nin AB qövsü verilmişdir, burada f(x) kəsilməz 

törəməsi olan mənfi olmayan funksiyadır (şəkil1). 

Şəkil 1. 

[a;b] parçasını i
n

ab
axi


 , 

i=1,2,...,n-1 nöqtələri ilə uzunluqları bərabər 

olan n sayda parçalara bölək. xi nöqtələrindən 

Oy oxuna paralel düz xətlər keçirək , bu düz 

xətlərin AB qövsü ilə kəsişmə nöqtələrini Mi ilə 

işarə edək. 

AM1M2...Mn-1B sınıq xəttinə AB qövsünün 

daxilinə çəkilmiş sınıq xətt deyilir. 

[a;b] parçasını kifayət qədər kiçik hissələ-

rə böldükdə, yəni n kifatət qədər böyük olduqda 

AB qövsünün və onun daxilinə çəkilmiş sınıq 

xəttin Ox oxu ətrafında fırlanmasından alınan 

səthlərin sahələri bir-birindən az fərqlənəcəkdir. 

Sınıq xəttin fırlanmasından alınan səth n 

sayda kəsik konusun (yaxud silindrin) yan səth-

lərinin cəmindən ibarətdir. Onun sahəsinin he-

sablanması isə məlumdur. 

AB qövsünün daxilinə çəkilmiş AM1...Mn-1B 

sınıq xəttinin fırlanmasından alınan səthin sahə-

sinin n  şərtində yaxınlaşdığı limitə AB 

qövsünün fırlanmasından alınan səthin sahəsi 

deyilir. 

İsbat etmək olar ki, AB əyrisinin Ox oxu 

ətrafında fırlanmasından əmələ gələn səthin sahəsi 

 

b

a

dxxfxfS 2))((1)(2 , 

yaxud daha qısa yazsaq, 

dxyyS

b

a

  212 . (1) 

düsturu ilə hesablanır. 

Dediklərimizi aşağıdakı məsələlərə tətbiq 

edək. 

Məsələ 1. xy 2 , 0 ≤ x ≤ 1 parabola 

qövsünün (şəkil 2) Ox oxu ətrafında fırlanma-

sından alınan səthin sahəsini hesablayın. 

  Şəkil 2. 
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Həll: 
x

y
1

  və a=0, b=1 olduğundan 

(1) düsturuna əsasən fırlanma səthinin sahəsi 

dxxdx
x

xS  

1

0

1

0

14
1

122  , 

düsturu ilə ifadə olunacaqdır, buradan 

aşağıdakı alınır : 

)12(
3

8
)1(

3

2
4 2

3
1

0

2

3




 xS . 

Beləliklə, parabola qövsünün Ox oxu 

ətrafinda fırlanmasından alınan səthin sahəsinin 

)122(
3

8



 olduğunu alırıq. 

AB əyrisi )(tx  , )(ty  ,  ;t  

( burada )(t  və )(t kəsilməyən törəmələri 

var ) parametrik tənlikləri ilə verilərsə, onda 

dttttS 22 ))(())(()(2 




  , 

və yaxud daha qısa yazsaq, 

dtyxyS 222  




  (2) 

alarıq. 

 

Məsələ 2. Tsikloid qövsünün Ox oxu ətra-

fında fırlanmasından alınan səthin sahəsini tapın 










),cos1(

),sin(

tay

ttax
  2;0t . 

Həll: x'=a(1-cost) və y'=asint olduğundan 

(2) düsturuna əsasən 

dt
tt

adt
t

a

dttta

dttatataS

2
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2
cos18

2
sin8

)cos1(2)cos1(2

sin)cos1()cos1(2
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alınır. Əvəzləmə aparsaq: 
2

cos
t

u  , 

dt
t

du
2

sin
2

1
 . Onda 

2

1

1

22

3

64
)1(16 aduuaS   



. 

Beləliklə, tsikloid qövsünün Ox oxu 

ətrafında fırlanmasından alınan səthin sahəsi 

2

3

64
a - ya bərabər olar. 

Məsələ 3. 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 (a ≥ b) ellipsinin 

absis oxu ətrafında fırlanmasından alınan səthin 

sahəsini hesablayın. 

 

Həll: Ellipsin tənliyindən alarıq ki, 

2

2

2
22 x

a

b
by  ; x

a

b

dx

dy
y

2

2
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1
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dx
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burada 2

22
2

a

ba 
  . 

Beləliklə, aldığımız ifadəni (1) düsturunda 

nəzərə alsaq, 
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Deməli, 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 (a ≥ b) ellipsinin 

absis oxu ətrafında fırlanmasından alınan səthin 

sahəsi 

  arcsin2 2222 aaaa
a

b
S   

Düsturu ilə hesablanacaqdır. Əgər burada 

a=b=R olarsa, onda sonuncu bərabərlikdən 

2

0

0

4442 RRxdxRdxRS
R

RR

R

  


 

alarıq, yəni ellips R radiuslu çevrə isə, 

onda bu çevrənin absis oxu ətrafında fırlanma-

sından alınan R radiuslu sferanın səthinin sahəsi 
24 RS  -a bərabərdir. 

 

Məsələ 4. Tutaq ki, l əyrisi y = sin x 

funksiyasının x ϵ[0,π ] parçasında qrafikidir. Bu 
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əyrinin Ox oxu ətrafında fırlanmasından alınan 

səthin sahəsini hesablayın. 

Həll: Məsələnin şərtinə görə a = 0, b = π , 

y = sinx, y' = cosx olduğu üçün (1) düsturuna 

əsasən, axtarılan səthin sahəsi 

dxxxS  




0

2cos1sin2

olur. 

Buradan alırıq ki, 

dtt

dttxdxS
o










1

0

2

1

1

22

14

12)cos()cos(12






(2) 

Sonuncu ifadədən isə 

cttttdtt  )1ln(
2

1
1

2

1
1 222

(3) 

Bərabərliyi doğrudur ,burada c- ixtiyari 

sabitdir. (3) bərabərliyini (2) də nəzərə alsaq, 

 )21ln(221ln(
2

1
1

2

1
4

1

0

22 







  ttttS

olar, yəni l əyrisinin Ox oxu ətrafında fır-

lanmasından alınan səthin sahəsi 

 )21ln(22  -ə bərabərdir.

Məqalənin aktuallığı. Ümumi təhsil məktəblə-

rində bəzi fırlanma fiqurlarının səthinin açılışını ta-

paraq onun sahəsini müstəvi fiqurunun sahəsi kimi he-

sablamaq olar. Lakin bir sıra fırlanma fiqurlarını müs-

təvidə açmaq mümkün deyil. Ona görə belə hesab-

lamaları yerinə yetirmək üçün riyaziyyatın güclü 

aparatı olan inteqral hesabının tətbiqi əlverişlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müstəvi-

də açıla bilməyən fırlanma səthi sahəsinin hesablan-

masına inteqral hesabının tətbiqi işlənilmişdir. 

Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Fırlanma səthinin sahəsinin hesablanmasına inteqral 

hesabının tətbiqi bir sıra məsələləri daha əlverişli 

üsulla hesablamağa imkan verir. 
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ВРАЩАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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SUMMARY 

The article describes the application of an inteqrated calculation of the surface area of the objects not 

opened in the rotation surface the application has been developed and examples of problem solving are 

shown. 
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Ali pedaqoji məktəbin Riyaziyyat fakültə-

sində təhsil alan gələcək riyaziyyat müəlliminin 

elmi və peşə hazırlığı elementləri onun hələ orta 

məktəb illəri ərzində özünü göstərmişdir. Ali mək-

təbdə, əsasən I-II kurslarda gələcək riyaziyyat 

müəlliminin elmi hazırlığı məsələləri həll olunur. 

III-IV kurslarda isə onun peşə (metodiki) hazırlığı 

məsələləri həll olunur və bu mərhələdə pedaqoji 

təcrübənin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Ali məktəbi yenicə bitirmiş gənc riyaziy-

yat müəllimi orta məktəbdə öz peşə fəaliyyətinə 

başladıqda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Bun-

lardan ən başlıcaları peşə texnologiyaları ilə 

bağlı olur:  

- müasir inkişafetdirici təlim şəraitində 

müasir təlim metodlarını və onların tədrisi 

metodikasını bilməlidir; 

- müasir riyaziyyat dərsi, onun strukturu, 

ona verilən tələbləri bilməlidir; 

- dərsə hazırlaşarkən, ayrı-ayrı mövzuların 

metodiki xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərində 

onların tədrisi ilə bağlı şagirdlərin bilik, bacarıq 

və vərdişlərinə verilən tələbləri bilməlidir; 

- mövzunun şərhində evristik yanaşmalar 

tətbiq etməklə şagirdlərin müstəqil idrak fəaliy-

yətini gücləndirməyi, diferensiasiyalı tapşırıq-

lardan istifadə etməyi; 

- zəruri hallarda əyani-texniki vasitələrdən 

istifadə etməyi; 

- təlim nəticələrini qiymətləndirmək üçün 

müasir qiymətləndirmə növlərini (diaqnostik, 

formativ, summativ) və onların reallaşdırılması-

nın səmərəli üsullarını bilməlidir. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin ikinci tə-

rəfi – təlim prosesində tərbiyə funksiyasının 

reallaşdırılmasından ibarətdir. Tərbiyə funksi-

yası iki cəhətlidir: 

1) təlim prosesində intizamın təmin edil-

məsi, tədris intizamına riayət edilməsi, 

2) riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndi-

rilməsi prosesində şagirdlərdə mənəvi-əxlaqi 

keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi. Bunun üçün təd-

ris olunan hər mövzuya uyğun məsələlərin seçil-

məsində həyatiliyin təmin olunması mühüm 

şərtdir. Müəllimin öz üzərində işləməsi, elmi-

metodiki səviyyəsini yüksəltməsi, dərsə hazır-

laşması tədris fəaliyyəti bütövlükdə onun peşə 

səviyyəsinin təkmilləşməsinə xidmət edir.  

Belə ki, müəllimin növbəti dərsə hazırlaş-

ması aşağıdakı məsələləri əhatə etməlidir: möv-

zunun aktuallığının, motivasiyanın müəyyən 

edilməsi, mövzunun şərh ardıcıllığının, metod-

ların, izahedici, əsaslandırıcı məsələ və ya mi-

salların seçilməsi, paylayıcı və ya illüstrativ ma-

terialların hazırlanması, dərslikdə, metodik və-

saitdə, metodik jurnallarda mövzunun tədrisinə 

dair yanaşmalar, İKT-nin tətbiqi məsələlərinin 

zəruriliyi və digər aspektlər müəllimin diqqət 

mərkəzində olmalıdır. Müasir interaktiv təlim 

şəraitində şagirdlərin müstəqil idraki fəaliyyət-

lərinin gücləndirilməsi məqsədilə axtarış-tədqi-

qat və yaradıcı tədqiqat metodlarının tətbiq edil-

məsi müasir dərsin funksiyalarının reallaşdırıl-

masına xidmət edən əsas komponentlər hesab 

olunur [1; 2]. 

Müəllimin iş təcrübəsi artdıqca onun özü-

nəməxsus metodikası yaranır, məlum metodika-

lara tənqidi münasibət formalaşır. “Şagird-müəl-

lim” və “müəllim-şagird” münasibətləri yeni 

forma və məzmun kəsb edir. Tətbiq etdiyi tədris 
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planına, təqdim olunan metodiki yanaşmalara, 

məsələ həlli üsullarına yeni mövqedən yanaşır 

və daha səmərəli metod və vasitələrdən istifadə 

etməyə çalışır, proqramdakı məzmun xətlərin-

dən bəzi məsələlərin konkretləşdirilməsi və ya 

dəyişdirilməsi ideyasını irəli sürür. Deməli, 

müəllim tədris etdiyi kursun strukturunda və 

məzmununda konkret dəyişikliklərin zəruri 

olduğu nəticəsinə gəlir. Bütün bunlar onu göstə-

rir ki, müəllim riyaziyyat tədrisinin qlobal məsə-

lələri olan: təlimin məqsədi və məktəb tədrisinin 

mənası və mahiyyətinin konkretləşdirilməsi ilə 

maraqlanır, dəqiqləşmələr aparmağa çalışır. 

Məktəbdə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələn-

dirilməsinin yolu və vasitələrini müəyyənləşdir-

məyə çalışır. Məktəb riyaziyyat kursunun müa-

sir riyaziyyat elmi ilə nə dərəcədə əlaqədar ol-

ması, yeni elmi informasiyaların və ideyaların 

məktəb təlimində hansı səviyyədə əks olunması, 

ənənəvi və müasir məktəb riyaziyyatı kursları-

nın hansı üstün cəhətlərinin mövcud olması, 

müasir riyaziyyat dərslikləri müasirliyi, yeni və 

zəruri informasiyaları özündə nə dərəcədə əks 

etdirməsi – kimi məsələlər müəllimin elmi-

metodiki hazırlığının zəruri elementlərini təşkil 

edir. Kurikulumda şagirdin konkret sinifdə riya-

ziyyatdan bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən 

tələblərin ödənilməsinə dərsliyin məzmunu im-

kan verirmi? 

Şagirdin təlim nəticələri və tədris planı 

tələbləri qarşılıqlı adekvatdırmı? Şagirdin konkret 

sinifdə riyaziyyatdan qazandığı bilik və bacarıqlar 

tədris proqramında maddi bazaya malikdirmi? 

Şagirdlərin əldə etdiyi riyazi biliklər onun 

ümumi riyazi inkişafını təmin edirmi? Yeni 

təlim sistemində I-XI siniflərin kursunda “Sta-

tistika və ehtimal” məzmun xətti tədrisi metodi-

kasının təkmilləşdirilməsi üçün fənlərarası əla-

qələrin reallaşdırılmasında hansı prinsiplər əsas 

götürülməlidir? “Həndəsə” və “Ölçmələr” məz-

mun xətləri arasında metodik əlaqələrin reallaş-

dırılmasında hansı faktoru ön plana çəkək 

lazımdır? “Kəmiyyətlər və onların ölçülməsi” 

adı altında müstəqil mövzunun məzmun xəttinə 

daxil edilməsinə ehtiyac varmı? və s. kimi sual-

lar müəllimi yeni şəraitdə elmi və metodiki cə-

hətdən daha yaradıcı işləməyə sövq edir [2; 3]. 

Məlumdur ki, məktəbdə riyaziyyat təli-

minin məqsədləri – cəmiyyətin məktəb qarşısın-

da qoyduğu vəzifələrdən asılı olaraq müəyyən 

dərəcədə dəyişir. Məsələn, XX əsrin 50-60-cı 

illərində ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 

əmək təliminə xüsusi diqqət yetirilirdi və bu 

ideyanın reallaşdırılması müvəffəqiyyətlə nəti-

cələndi və yeni formalı orta ixtisas peşə məktəb-

ləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə gətirib 

çıxardı. XX əsrin 90-cı illərində və sonrakı illər-

də peşə təhsilinə diqqətin azalması həmin mək-

təblərin sayının azalmasına, təhsilə diqqətin 

azalmasına gətirib çıxartmışdı, lakin son illərdə 

orta təhsil verən peşə məktəbləri şəbəkəsinin 

artırılmasına dövlət səviyyəsində qayğı göstəri-

lir. Bu, həyatın tələbidir. Riyazi təhsil bütün 

mərhələlərində ona ciddi və düşünülmüş şəkildə 

yanaşmağı, tarixi təcrübəyə və varisliyə əsaslan-

mağı tələb edir. Riyazi təhsilin səmərəli və düz-

gün reallaşdırılması üçün ilk növbədə aşağıdakı 

problemlər həll olunmalıdır: 

1. Kimyəvi və ya ümumi təlim şəraitində

riyaziyyat fənni necə tədris olunmalıdır? 

2. Riyaziyyatın məktəb kursu məzmunu və

onun tədrisi metodikasını müəyyən edərkən nəyi 

və hansı prinsipləri əsas götürmək lazımdır? 

3. Riyaziyyatı hansı səviyyədə tədris et-

mək lazımdır? 

4. Riyaziyyatın fundamental anlayışlarını:

ədəd və çoxluq anlayışlarını, funksiya və inikas 

anlayışlarını, törəmə və inteqral anlayışlarını, 

ehtimal, statistika və məntiq əməliyyatları anla-

yışlarını hansı səviyyədə tədris etmək lazımdır? 

Məktəbdə riyaziyyat təliminin müvəffə-

qiyyəti – yuxarıda qeyd olunan problemlərin 

həllindən çox asılıdır. Riyaziyyatın məktəbdə 

təlimi əsasən müvafiq dərsliklər əsasında real-

laşdırılır. Müasir riyaziyyat dərsliklərinin yara-

dılması ən aktual problemdir. Riyaziyyat dərs-

liyi şagird üçün ən zəruri tədris vasitəsidir və 

özündə metodiki elementləri əks etdirir. Müəl-

lim üçün metodik vəsait isə dərsliyin funksiya-

larını daşıya bilməz. Dərslik üçün zəruri ma-

terialların metodik vəsaitdə verilməsi arzu olun-

mazdır və təlimin elmilik və müvafiqlik prin-

sipinə cavab vermir. 

Riyaziyyat təlimində “tədrisin Sokrat me-

todu” həmişə dəbdə olub və bu gün də yeni tə-

lim sistemində “müəllim-şagird”, “şagird-müəl-

lim” və “şagird-şagird” iş münasibəti müzakirə, 

mübadilə forması öz aktuallığını saxlayır [3; 4] 



Riyaziyyat müəlliminin elmi-metodik hazırlığının aktual məsələləri 

 

    67 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 1, 2018 

və mahiyyəti belədir: öyrənilən mövzu, məsələ 

doqmatik şəkildə deyil, birgə müzakirə olunur, 

informasiya mübadiləsi baş verir, ümumiləşdir-

mə aparılır, nəticə çıxarılır və tətbiq mərhələsinə 

keçilir. Yəni müasir təlim yaradıcı, kollektiv 

xarakter daşıyan təlimdir.  
Problemin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı: 

Müasir müəllim riyaziyyat təliminin həyatla əlaqə-

ləndirilməsinin yolu və vasitələrini müəyyənləşdir-

məyi bacarmalıdır. Müəllim elmi və metodiki cəhət-

dən daha yaradıcı işləməlidir. Hazırda şagirdlərin 

müstəqil və yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi 

məsələsi ön plana çəkilmişdir.  

Problemin elmi yeniliyi: Təqdim olunan mə-

qalədə riyazi təhsilin səmərəli və düzgün reallaşdırıl-

ması üçün həllini gözləyən problemlər qeyd olun-

muş və hazırki təhsil islahatına əsasən müəllimi ma-

raqlandıran bir sıra suallar öz cavabını tapmışdır. 
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Hər bir şagird, hər bir tələbə ətraf mühit-

də baş verən təsadüfi hadisələri və onların baş 

verməsinin qanunauyğunluqlarını demək olar ki, 

bilirlər. Lakin onlar təsadüfiliyin elmi əsaslarını 

şüurlu surətdə mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər. 

Ona görə də ilk dərslərdə onları təbiət və cəmiy-

yətdə baş verən təsadüfi hadisələr, onların baş 

verməsində qanunauyğunluqların obyektiv 

surətdə mövcud olması ilə yaxından tanış etmə-

yin xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Bunun üçün aşağıdakı misallardan istifa-

də etmək faydalı olar. Tutaq ki, təbii şəraiti eyni 

olan hər hansı sahədə ölçüsü, növü eyni olan 

eyni dərinlikdə buğda toxumları əkilmişdir. Bu 

toxumların hər birinin ayrılıqda nə qədər məhsul 

verəcəyini əvvəlcədən demək olmaz. Lakin bun-

ların hər birindən eyni cinsli məhsul götürüləcə-

yinə böyük ümid bəsləmək olar. Əgər toxumları 

quru torpağa əkmiş olsaq və onu rütubətdən ta-

mamilə məhrum etsək, qəti demək olar ki, hə-

min sahə məhsul verməyəcəkdir. 

Bu misaldan belə bir nəticə çıxarmaq olar 

ki, hər hansı hadisə haqqında bizim qabaqgörən-

liyimiz, o hadisəni törədən səbəblər haqqında 

nəyi bilməyimizdən və nə dərəcədə bilməyimiz-

dən asılıdır. Buna görə də təsadüfi hadisələrin 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi, onları do-

ğuran səbəbləri araşdırmaqdan və düzgün hesa-

ba almaqdan ibarətdir. Hadisə o zaman təsadüfi 

hesab edilir ki, onun baş verməsi şəraiti və onu 

törədən səbəblər çox olur və bunların hamısı 

bizə əvvəlcədən məlum olmur. 

Təsadüfi hadisələrin baş verməsində 

müəyyən qanunauyğunluqlar vardır. Məsələn, 

yerin müəyyən sahəsində temperaturun neçə də-

rəcə olacağını əvvəlcədən bilmək çətindir. Çün-

ki temperaturu törədən səbəblər çoxdur. Lakin 

buna baxmayaraq hava məlumat bürosu bir neçə 

gün, hətta bir neçə ay və s. ərzində havanın necə 

olacağı haqqında məlumat verə bilir. Bu, təsa-

düfi hadisələrin qanunauyğunluqlarını öyrən-

mək nəticəsində mümkün olur. Təsadüfi hadisə-

lərin qanunauyğunluqlarını öyrənməyə sənaye-

də, kənd təsərrüfatında, biologiyada, iqtisadiy-

yatda və s. çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Tutaq ki, toxuculuq fabrikində bir neçə 

dəzgahı bir fəhlə idarə edir. Bu fəhlə hansı dəz-

gahda sap qırılsa ona yaxınlaşaraq sapı bağlayır, 

dəzgahı işə salır. Sapın qırılması təsadüfi hadisə-

dir. Bu təsadüfi hadisə bir neçə amildən: sapın 

keyfiyyətindən, bəzi yerinin nazik olmasından, 

dəzgah işləyərkən sapın dartılmasından və s. ası-

lıdır. Dəzgahı idarə edən fəhlənin işinin miqda-

rını, sərf edəcəyi vaxtı və beləliklə də onun əmək 

haqqını müəyyən etmək, təsadüfi hadisələrin qa-

nunauyğunlunu bilməyin köməyi ilə olur. 

Ehtimalın elmi tərifi tarixən müşahidənin 

məntiqi təhlili və onun təcrübəyə müvəffəqiy-

yətlə tətbiqi nəticəsində yaranmışdır. 

Ehtimal nəzəriyyəsinin klassikləri hesab 

edilən Y. Bernulli, P. Laplas, P.L. Çebışev, 

mailto:af_64@mail.ru
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A.A. Markov ehtimal anlayışına eyniimkanlı ha-

disələr əsasında tərif vermişlər. Buna ehtimalın 

klassik tərifi deyilir. 

Sonralar klassik tərifin əsas nöqsanları 

müəyyən edilmiş və bunun nəticəsində P. 

Mizesin statistik tərifi və S.N. Bernşteyn - A.N. 

Kolmoqorovun aksiomatikası meydana gəlmiş-

dir. Orta məktəblər üçün yazılmış dərslikdə 

(Cəbr və analizin başlanğıcı, XI sinif) ehtimalın 

klassik tərifi aşağıdakı kimi ifadə olunur. 

Tərif. A hadisəsi üçün əlverişli hallar 

sayının bütün eyniimkanlı hadisələr sayına nis-

bətinə A hadisəsinin ehtimalı deyilir. 

n sayda eyni olan təcrübədə A hadisəsi 

üçün m sayda əlverişli hal varsa, A hadisəsinin 

ehtimalı  düsturu ilə hesablanır. 

Bu tərifə hadisənin ehtimalının klassik 

tərifi deyilir. Aşkardır ki,  olduqda, 

 olur. 

Əgər  olarsa, yəni nəticənin hamısı 

A hadisəsi üçün əlverişlidirsə,  

olur. Deməli, yəqin hadisənin ehtimalı 1-ə 

bərabərdir.  

Əgər  olarsa, yəni heç bir nəticə A 

hadisəsi üçün əlverişli deyilsə,  

olur. Deməli, mümkün olmayan hadisənin ehti-

malı 0-a bərabərdir. 

Ehtimalın klassik tərifinin köməyi ilə 

məsələ həlli nümunələrinə baxaq. 

Məsələ 1. İki oyun zəri atılmışdır. Aşağı-

dakı hadisələrin ehtimallarını tapın: 

a) düşən xallar cəminin 7-yə bərabər 

olması (A hadisəsi); 

b) düşən xallar cəminin 8-ə, fərqinin isə 

4-ə bərabər olması (B hadisəsi);  

c) düşən xallar fərqinin 4-ə bərabər 

olması məlumdursa, cəminin 8-ə bərabər olması 

(C hadisəsi); 

ç) düşən xallar cəminin 5-ə, hasilinin isə 

4-ə bərabər olması (D hadisəsi). 

Həlli. a) Hər zər üçün mümkün hallar 

sayı 6-dır. Vurma qaydasına əsasən A hadisəsi 

üçün mümkün hallar sayı  A 

hadisəsi üçün (1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), 

(4,3) (və yalnız onlar) əlverişli hallardır ((1,6) – 

birinci zərdə 1, ikincidə 6 xalın düşməsidir və 

s.).  Ona görə də  

 
b) Bu halda  (2,6), (6,2), 

(3,5), (5,3), (4,4) halları birinci tələbi ödəyir 

(cəm 8-dir), ikinci tələbi isə yalnız (2,6), (6,2) 

halları ödəyir (böyükdən kiçik çıxılır). Ona görə 

də B hadisəsi üçün əlverişli hallar sayı 2-dir: 

 Deməli,  

 
c) Fərqi 4-ə bərabər olan hallar yalnız 

(2,6), (6,2), (1,5), (5,1)-dir. Deməli,  

Əlverişli hallar sayı isə yalnız (2,6), (6,2)-dir: 

 Ona görə də 

 
ç) Bu halda  Cəmi 5-ə bərabər 

olan hallar yalnız (4,1), (1,4), (2,3), (3,2)-dir. 

Bunlar arasında hasili 4-ə bərabər olanlar (4,1), 

(1,4)-dir. Ona görə də -dir. Deməli, 

 
Məsələ 2. Hədəfi birinci atıcının vurma 

ehtimalı -ə, ikinci atıcının vurma ehtimalı -yə 

bərabərdir. Atıcılardan heç olmasa biri hədəfi 

vursa hədəf dağılır. Atıcılar eyni zamanda atəş 

açarsa hədəfin dağılma ehtimalını tapın (A 

hadisəsi). 

Həlli. Məsələni başqa formada ifadə 

edək: tutaq ki, iki qutunun hər birində 1-dən 15-

ədək nömrələnmiş kürəcik var . 

Birinci qutudakı kürəciklərdən 12-si qırmızı, 3-

ü qara; ikinci qutudakı kürəciklərdən 10-u 

qırmızı, 5-i qaradır. Çıxarılmış 2 kürəcikdən heç 

olmasa birinin qırmızı olması (A hadisəsi) ehti-

malını tapın. 

Birinci qutudakı hər bir kürəcik ikinci qu-

tudakı kürəciyin hər biri ilə çıxarıla bildiyindən, 

mümkün hallar sayı -dir. 

Əlverişli hallar sayını hesablayaq. Birinci qutu-

dakı 12 qırmızı kürəcik ikinci qutudakı kürəcik-

lərdən istənilən biri ilə çıxarıldıqda, çıxarılmış 

kürəciklərdən biri qırmızı olacaq. Belə hallar 

sayı -dir. Birinci qutudakı 3 qara 

kürəcik ikinci qutudakı 10 qırmızı kürəciklərdən 
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istənilən biri ilə çıxarıldıqda da çıxarılmış kürə-

ciklərdən biri qırmızı olacaq. Belə hallar sayı 

-dur. Deməli əlverişli hallar sayı 

-dur. Çıxarılmış 2 

kürəcikdən heç olmasa birinin qırmızı olması (A 

hadisəsi) ehtimalı: . 

Bu həm də hədəfin dağılma ehtimalıdır. 

Tez-tez mümkün elementar nəticələri 

sonlu olan elə sınaqlar (təsadüfi) qarşıya çıxır 

ki, praktiki müşahidələrinə və ya nəzəri arqu-

mentlərinə əsasən bu nəticələrdən heç birinə 

üstünlük vermək, yəni onlardan hər hansı birinin 

digərindən daha tez-tez baş verəcəyini iddia 

etmək olmur. Sınağın nəticələrinə nəzərən belə 

simmetriklik onların hamısının eyniimkanlı 

olduğunu göstərir. Bu halda, yəni bütün elemen-

tar nəticələrin (elementar nəticələr fəzasında) 

ehtimalları bərabər olduqda, hər bir sınaq klas-

sik ehtimal sxemi və ya qutular sxemi adlanır. 

Belə xassəyə əl ilə yoxlanmaqla fərqləndirmək 

mümkün olmayan, verilmiş sayda kürəciyin 

olduğu qutudan (qutular sxemi də buradan götü-

rülüb) təsadüfən müəyyən saydasının çıxarılma-

sı sınağı və bu kimi sınaqlar malikdir. 

Klassik sxemdə hadisəni törədən elemen-

tar nəticələrin sayı hesablanarkən tez-tez kombi-

natorikanın məlum düsturlarından istifadə edilir. 

Ehtimal məsələlərinin həlli zamanı bu və ya 

digər kombinator düsturlardan istifadə etməyin 

mümkün olduğu sınaqların (eksperimentlərin) 

ayrılması vacibdir. Kombinator düsturlardan hər 

biri müəyyən qutular sxemində (  sayda müxtə-

lif elementi olan ilkin çoxluqdan təsadüfən 

saydasının seçilməsindən ibarət ideal sınaqda) 

elementar nəticələrin ümumi sayını təmin edir. 

Bu zaman hər belə sınaq aparılarkən hansı üsul-

la seçim aparılması və müxtəlif seçimlər dedik-

də nə başa düşüldüyü aydın şəkildə göstərilir. 

Seçimin iki prinsipial sxemi var: birinci sxemdə 

seçim elementlər qaytarılmadan aparılır. Bu o 

deməkdir ki,  elementdən  elementin hamısı 

ya eyni vaxtda seçilir, ya da hər dəfə bir element 

götürülür və götürülmüş element ilkin çox-luq-

dan çıxarılır. İkinci sxemdə hər dəfə bir element 

götürülür, götürülmüş element hər addımda 

hökmən geriyə qaytarılır və növbəti seçimdən 

əvvəl ilkin çoxluq diqqətlə qarışdırılır. Bu və ya 

digər qayda ilə seçim aparıldıqdan sonra seçil-

miş elementlərin (və ya onların nömrələrinin) ya 

nizamlanması tələb olunur (yəni ardıcıllıqla dü-

zülə bilərlər), ya da nizamlanma tələb olunmur. 

Nəticədə müxtəlif  elementli çoxluğun təsadü-

fən  elementinin seçilməsindən ibarət sınağın 

(eksperimentin) aşağıda göstərilən qoyuluşları 

alınır. 

I. Kombinezonlara gətirən seçim üsulu. 

Sınaq, geriyə qaytarılmadan və nizam 

aparılmadan  elementdən  elementin seçilmə-

sindən ibarətdirsə, sınağın müxtəlif nəticələri 

olaraq verilmiş elementli çoxluğun müxtəlif 

tərkibli elementli alt çoxluqların sayı, yəni 

 ədədi götürülməlidir. Yəni baxılan 

hadisə üçün mümkün hallar sayı -dir. 

Məsələ 3. Azərbaycan əlifbasının ilk 15 

hərfindən təsadüfən götürülmüş dördü arasında 

a hərfinin olması ehtimalını tapın. 

Həlli. 

hadisəsini A ilə işarə edək. 

Mümkün hallar sayı 15 elementli çox-

luğun 4 elementli alt çoxluqları sayına 

bərabərdir: 

A hadisəsi üçün əlverişli hallar sayı 

uyğun A çoxluğunun elementləri sayı -ya 

bərabərdir. a hərfi A çoxluğuna daxil 

olduğundan A-nın elementləri sayı 14 elementli 

(15 hərfdən biri çıxarılıb) çoxluğun 3 elementli 

(4 hərfdən biri A-dadır) alt çoxluqları sayına 

bərabərdir: 

Beləliklə, axtarılan ehtimal 

-ə bərabər 

olur. 

II. Aranjemanlara gətirən seçim üsulu.

Sınaq, geriyə qaytarılmadan və nizamla-

maqla  elementdən elementin seçilməsindən 

ibarətdirsə, sınağın müxtəlif nəticələri olaraq 

verilmiş  elementli çoxluğun ya elementləri ilə, 

ya da elementlərinin düzümü ilə fərqlənən  ele-
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mentli alt çoxluqları sayı, yəni  ədədi 

götürülməlidir. Yəni baxılan hadisə üçün müm-

kün hallar sayı -dir. Xüsusi halda  

olarsa, sınaq  elementli çoxluğun aranjemanla-

rı sayının tapılmasından ibarətdir:  

 
Məqalənin aktuallığı. Son illər orta məktəb 

“Riyaziyyat” tərsliklərinə ehtimal nəzəriyyəsinin 

bəzi elementləri daxil edilib. Mövcud dərsliklərdə bu 

mövzular kifayət qədər verilmədiyindən baxılan 

problemin tədqiqinin nəticələri ehtimal nəzəriyyəsi-

nin təliminin intensivləşdirilməsində aktuallıq kəsb 

edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ehtimal məsələlə-

rinin həlli zamanı bu və ya digər kombinator düstur-

lardan istifadə edilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Tədqiqatın nəticələrindən riyaziyyatı dərindən öyrə-

nən siniflərdə, şagirdlərin ali məktəblərə qəbul imta-

hanlarına və olimpiadalara hazırlığı üçün istifadə 

edilə bilər. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И КОМБИНАТОРНЫЙ МЕТОД 

ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье описывается, как студенты могут ознакомиться с элементами теории вероятностей. С 

помощью классического определения вероятности были решены типовые задачи. В классической 

схеме дан комбинированный метод расчета вероятности.  

 

M.Y. Gozalova, U.F. Musayeva  

ELEMENTS OF PROBABILITY THEORY AND COMBINATION METHOD OF PROBABILITY 

CALCULATION IN PROBABILITY THEORY  

 

SUMMARY 

The article describes ways in which students can familiarize themselves with the elements of 

probability theory. With the help of the classic definition of probability, type issues have been solved. In the 

classical scheme, the combination method of probability calculation is given. 
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RİYAZİ İSBATIN AXTARILMASINDA ANALİZ 
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Analiz – məntiqi priyom, tədqiqat metodu 

olaraq öyrənilən obyektin fikrən (və ya praktik) 

tərkib elementlərinə (əlamətlərinə, xassələrinə, 

münasibətlərinə) ayrılmasından ibarət olub, onla-

rın hər biri tamın ayrılmış hissələri kimi ayrılıqda 

tədqiq olunur. 

Sintez ayrı-ayrı elementlərin tamda birləş-

dirilməsinə kömək edən məntiqi priyomdur. 

Çox vaxt fikirləşmə bacarığını analiz etmə 

(təhlil etmə) bacarığı ilə əlaqələndirirlər. Bu 

tamamilə qanunidir, belə ki, öyrənilən obyektin 

yeni xassələrini ifadə edən çıxarılan nəticələr 

çox vaxt onun haqqında artıq məlum olanların 

analizini tələb edir. 

Riyaziyyatda analiz dedikdə “tərs istiqa-

mətdə” mühakimə başa düşülür, yəni, məlum 

olmayandan tapılması zəruri olana ,məluma, 

artıq tapılmışa, verilənə, isbatın tapılması zəruri 

olandan artıq isbat olunmuş və ya həqiqiliyi qə-

bul olunmuşa istiqamətlənmiş mühakimədir. 

Belə anlamda təlim üçün çox mühüm olan, ək-

sər hallarda özü həll, isbat olunmayan analiz 

həllin və isbatın axtarılması vasitəsidir. 

Analizin gedişində alınan, verilənlərə isti-

nad etməklə sintez məsələnin həlini və ya teore-

min isbatını verir. 

Analiz və sintezin belə başa düşülməsi ilə 

kifayətlənmək olar. Analiz məsələlərin altməsələ-

lər çoxluğuna gətirilməsi (reduksiyası) adı ilə ta-

nınan məsələlərin həllinə (uyğun alqoritmi olma-

yan qeyri standart məsələlər nəzərdə tutulur) ümu-

mi yanaşmanın əsasında dayanır. Belə yanaşma 

ideyası “tərs istiqamətdə mühakimələr”-ə mə-

sələlərin analizindən ibarət olan alt məsələlərə, 

onların da daha kiçik alt məsələlərə və.s ayrılması 

verilmiş məsələnin elementar məsələlər çoxluğuna 

gətirilməsinə qədər davam edir. Elementar məsə-

lələr dedikdə birincisi bir axtarış addımında həll 

edilən, ikincisi daha mürəkkəb məsələlərin (bir 

axtarış addımında həll olunmayan) həlli təcrübə-

dən artıq məlum olanlar başa düşülür. 

Təsvir olunan yanaşmanın isbat məsələsi 

həllinə tətbiqini nəzərdən keçirək. 

 Məsələ. Çevrə xaricindəki nöqtədən ona 

toxunan və kəsən çəkilərsə , onda kəsənin öz xa-

rici hissəsinə hasili toxunanın kvadratına bəra-

bər olar. 

Qısa olmaq üçün şərti P ilə işarə edək : 

AC toxunan, C toxunma nöqtəsi, AD kəsən, AB 

onun xarici hissəsi olsun, nəticəni Q ilə işarə 

edək: AD·AB = AC
2
 (Şəkil 1)

Daxil edilən işarələmədə məsələ T,P 

kimi yazıla bilər. Burada T – həndəsənin artıq 

məlum olan doğru təkliflər çoxluğudur. İsbat 

ediləcək bərabərliyi sanki əvvəl məlum olanlar-

dan bilavasitə almaq olmur. Həmin bərabərliyi 

bir qədər başqa şəklə çevirək. Onu aşağıdakı tə-

nasüb şəklində yazmaq olar: 

mailto:aynel91@gmail.com
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Aydındır ki, 

 

T,P, elementar məsələdir. 

 

Bu zaman yeni məsələ meydana çıxır: 

 

T,P  

 

Parçaların mütənasibliyini haradan almaq 

olar? Aydındır ki, tərəfləri bu parçalar olan 

üçbucaqların oxşarlığından. Hansı üçbucaqları 

düzəltmək olar? Bunu tənasübdən görmək olar. 

Əgər birinci nisbətin AC və AD hədlərini bir 

üçbucağın tərəfləri, ikinci nisbətdə AB və AC 

hədlərini ikinci üçbucağın hədləri hesab etsək, 

onda ACD və ABC üçbucaqlarını almaq lazım-

dır, yəni C və D nöqtələrini, həmçinin B və C 

nöqtələrini birləşdirmək lazımdır (Şəkil1.a) 

 

Beləliklə, 

T,P,∆ACD∽∆ABC elementar mə-

sələdir (uyğun tərəflərin mütənasibliyi üçbucaq-

ların oxşarlığından biləvasitə alınır), lakin bu 

zaman yeni məsəslə meydana çıxır: 

 

 T,P ∆ACD∽∆ABC. 

 

Üçbucaqların oxşarlıq əlamətlərini fikirdə 

seçərək və tərəflərin mütənasibliyini isbat etmək 

lazım olduğunu nəzərə alaraq ona istinad etmık 

olmaz, aşağıdakı elementar məsələyə gəlirik: 

 

T,P,˂A=˂A,˂ACB=˂ADC ∆ACD∽∆A 

 

BC (üçbucaqların oxşarlığının birinci 

əlaməti). Bu halda daha iki yeni məsələ meyda-

na çıxır: 

 

T,P ˂A=˂A və T,P ˂ACB=˂ADC 

 

Bunlardan birincisi trivial, ikincisi daxili 

bucağın ölçülməsindən biləvasitə alınır, ona 

görə elementar məsələ hesab olunur. 

Bununla da əvvəlki məsələnin altməsələyə 

gətirilməsi başa çatır. 

İndi tərs istiqamətdə gedərək, elementar 

məsələlərdən nəhayət verilmiş məsələyə gəlirik 

həmin məsələnin həllini, yəni ifadə olunmuş 

təklifin isbatını alırıq. Həyata keçirilən isbatın 

axtarılışı (məsələnin altməsələlər çoxluğuna gə-

tirilməsi vasitəsiylə) və bu axtarışın nəticəsində 

alınan həllin özü aşağıdakı qraflar şəklində əya-

ni göstərilə bilər.  
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İsbatın axtarılması 

qrafı(analiz) 

 

İsbatın qrafı(sintez) 

𝑇, 𝑃
𝐴𝐶

𝐴𝐷
=

𝐴𝐵

𝐴𝐶

?
� 𝑄 

𝑇, 𝑃, ∆𝐴𝐶𝐷~∆𝐴𝐵𝐶
?
�

𝐴𝐶

𝐴𝐷
=

𝐴𝐵

𝐴𝐶
𝑇, 𝑃

?
� ∆𝐴𝐶𝐷~∆𝐴𝐵𝐶 

𝑇, 𝑃, 𝐴 = 𝐴 , 𝐴𝐶𝐵 = 𝐴𝐷𝐶 
?
� ∆𝐴𝐶𝐷~∆𝐴𝐵𝐶 𝑇, 𝑃

?
� 𝐴 = 𝐴  𝑇, 𝑃

?
� 𝐴𝐶𝐵 = 𝐴𝐷𝐶  

𝑇, 𝑃 → 𝑄 

𝑇 𝑃 𝑄: 𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶2 

𝐴^ = 𝐴^ 𝐴𝐶𝐵^ = 𝐴𝐷𝐶^ 

∆𝐴𝐶𝐷~∆𝐴𝐵𝐶 

𝐴𝐶

𝐴𝐷
=

𝐴𝐵

𝐴𝐶

Göstərilən misalda verilən məsələ bir alt-

məsələlər çoxluğuna gətirildi ki, bunun nəticə-

sində bir həll(isbat) üsulu tapıldı. Lakin çox 

vaxt belə axtarış verilən məsələnin alternativ 

məsələlər çoxluğuna gətirilməsi imkanı yaradır. 

Belə gətirilmə prosesi və \və ya qrafın köməyi 

ilə əyani təsvir edilir. Belə qrafın köməyi ilə yu-

xarıdakı şəkildə təsvir olunan A məsələsinin gə-

tirilməsi prosesi aşağıdakından ibarətdir: A mə-

sələsini həll etmək üçün B və ya C məsələlərin-

dən birini həll etmək kifayətdir( B və C təpələri 

qrafın İLİ təpələri və ya İLİ tipli təpələr adlanır) 

. B məsələsini həll etmək üçün D və E məsələlə-

rini həll etmək zəruridir(D və E –yə VƏ təpələri 

və ya VƏ tipli təpələr deyilir). F, G, H, K, L 

belə tip təpələrdir. M və P təpələri isə ya təpələ-

ridir (H məsələsini həll etmək üçün M və ya P 

məsələlərindən birini həll etmək kifayətdir). 
Problemin aktuallığı. Analiz və sintez riya-

ziyyatda mühüm əhəmiyyət kəsb edən məntiqi pri-

yomlardır. Təlim üçün vacib olan analiz və sintez 

isbatın axtarılması metodlarıdır. 

Problemin yeniliyi. Məktəbdə cəbr və anali-

zin başlanğıcı kursunun təlimində şagirdlərə fərdi 

yanaşma zərurəti meydana çıxır. Doğrudan da, cəbr 

və analizin başlanğıcı kursunun öyrənilməsinə baş-

lanması ərəfəsində şagirdlərin inkişaf səviyyəsi, ma-

raqların istiqaməti elə dağınıq olur ki, bir qrup şagird 

üçün material anlaşılmaz olur, digər qrupun inkişafı-

nın ləngiməsinə gətirir. Bütün bunlar materialın əhə-

miyyətinə, mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakteri-

nə görə diferensiallaşmağın zəruri olmasına gətirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Məqalədən müəllimlər, magistrantlar və tələbələr 

istifadə edə bilərlər. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье повествуется о применении методов анализа и синтеза в математических доказательст-

вах. Автор подчеркивает, что анализ и синтез -это логические приёмы, которые используются в мате-

матике. А так же отмечается, что синтез даёт решение задач и доказательство теорем, опираясь на 

результаты, полученные при ходе анализа. 

 

A. Veysalova 

APPLICATION OF ANALYSIS AND SYNTHESIS METHODS IN SEARCH OF 

MATHEMATICALPROOF 

 

SUMMARY 

Analysis and synthesis are the main logical methods used in mathematics. Thus, by referring to those 

received in the course of the analysis, the synthesis provides the solution of the case or proof of the theorem. 
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Məktəbdə funksiyanın öyrənilməsi VII 

sinfin cəbr kursunda başlanır və X sinifdə törə-

mənin öyrənilməsinə qədər davam edir. Funksi-

yanın elementar üsullarla araşdırılması bu və ya 

digər şəkildə cəbr kursunda öyrənilir. Cəbr kur-

sunda funksional təsəvvürlər ehtiyatı toplandıq-

dan sonra cəbr və analizin başlanğıcı kursunda 

törəmənin köməyi ilə funksiyanın araşdırılması-

na başlanır. Lakin şagirdlər törəməni funksiya-

nın araşdırılması aparatı kimi mənimsədikdən 

sonra böyük ümumilik əldə edirlər. Bundan son-

ra funksiyanın araşdırılmasına və qrafiklərin qu-

rulmasına törəmə geniş miqyasda cəlb edilir.  

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, indiyə 

qədər funksiyanın araşdırılmasının bu iki üsulu 

bir–biri ilə əlaqəli şəkildə deyil, az qala bir-biri-

ni inkar edən üsullar kimi öyrənilir.  

Cəbr dərslərində funksiyalar yalnız ele-

mentar üsullarla, cəbr və analizin başlanğıcı 

dərslərində isə yalnız törəmənin köməyi ilə 

araşdırılır. Sonralar onların əlaqələndirilməsinə 

və vahid riyazi üsul kimi formalaşdırılmasına 

ehtiyac vardır.  

Biz burada funksiyanın araşdırılmasının 

bu üsulları arasında sıx əlaqə yaradılmasının 

mümkün yollarından birini göstərmək istəyirik.  

Tənliklərin və bərabərsizliklərin həlli, ey-

niliklər və eynilik bərabərsizliklərin isbatı funk-

siyanın araşdırılmasının elementar vasitələridir. 

Bu vasitələrin köməyi ilə adətən aşağıdakı ənə-

nəvi sxem üzrə elementar funksiyaları araşdır-

maq mümkün olur: a) təyin oblastları; b) dəyişmə 

oblastları; c) funksiyanın sıfırları (kökləri); ç) 

işarə sabitliyi aralıqları; d) monotonluğu; e) qa-

barıqlığın istiqaməti; j) cütlüyün (təkliyin) araş-

dırılması; i) dövrülük; z) asimptotların tapılması. 

Bu anlayışlar müəllimlərin tədris praktika-

sında normal şəkildə daxil edilir və şagirdlər 

tərəfindən də müvəffəqiyyətlə mənimsənilir.  

Elementar üsullar bütün bəndlər üzrə (bu-

caq əmələ gətirən nöqtələrdə və kəsilməzlik 

haqqındakı məsələlərdən başqa) ən sadə funksi-

yaları araşdırmağa imkan verir. Lakin bəzi hal-

larda bu böyük çevirmələrlə əlaqədar olur, ona 

görə də bəzi bəndlər üzrə bir sıra funksiyaların 

(məsələn, istənilən rasional dərəcədən qüvvət 

funksiyasının qabarıqlığının araşdırılması) ele-

mentar araşdırılmasından imtina etməyə məcbur 

oluruq. Araşdırılan funksiya bir qədər mürəkkəb 

olduqda onun elementar vasitələrlə tədqiqi 

mümkün olmur. Funksiyanın dəyişmə oblastı, 

monotonluğu və qabarıqlığının tədqiqi ilə əlaqə-

dar çətinliklər meydana çıxır. Məhz burada riya-

zi analiz bizim köməyimizə gəlir. Riyazi analiz 

funksiyanın kəsilməzliyi haqqında məsələnin və 

qrafikin bucaq əmələ gətirən iti uclu nöqtələrdə 

araşdırılması üçün vasitə verir. Bu zaman riyazi 

analizin (limit və törəmə kimi) iki əsas anlayı-

şından istifadə olunur.  

Funksiyanın araşdırılmasına riyazi anali-

zin anlayışlarını cəlb edərək istifadə etdiyimiz 

əsas təriflər və teoremləri nəzərdən keçirək. 

1. Funksiyanın kəsilməzliyinə aşağıdakı

kimi tərif verilir: 

=  af olduqda y =  xf

funksiyasına a nöqtəsində kəsilməz funksiya 

deyilir. 

Bu tərifin daxil edilməsi funksiyanın araş-

dırılması sxeminə mühüm bir bəndin (kəsilməzli-
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yə araşdırmanın) əlavə edilməsinə imkan verir. 

Onu funksiyanın təyin oblastının tapılmasından 

dərhal sonra aparmaq münasibdir. Bu zaman 

funksiyanın dəyişmə oblastının tədqiqi sadələşir.  

Doğrudan da, Bolsano – Koşi teoreminə 

görə [ a, b ] parçasında kəsilməyən və onun üç 

nöqtələrində f (a) və f (b) qiymətlər alan funk-

siya parçasının daxilində bir y₀ qiyməti alır ki,  

 af < y₀ <  af (  bf < y₀ <  af ) olur.  

Y = a ͯ funksiyasının dəyişmə oblastını 

məhz bu üsulla araşdırmaq münasibdir. Əgər 

sadə funksiyanın kəsilməzliyi onun tərifinə əsa-

sən tədqiq edilirsə, mürəkkəb funksiyaları kəsil-

məz funksiyaların cəmi və hasili haqqındakı 

teoremlərə əsasən araşdırmaq olar : 

Əgər  xf  və ϕ (x) funksiyaları 

 ba, parçasında kəsilməzdirsə, onda  xf + ϕ 

(x) və  xf ϕ(x) funksiyaları da  ba, parçasında 

kəsilməzdir. Əgər  xf  funksiyası  ba, parça-

sında kəsilməzdirsə və ϕ (x) funksiyası 

    bfxf , parçasında kəsilməzdirsə, onda f ( 

ϕ(x) ) funksiyası  ba, parçasında kəsilməzdir. 

 xf funksiyasının tərs funksiyası  ba, parçasın-

da kəsilməzdirsə, onda o,     bfxf , parçasında 

(və ya     afbf , parçasında) kəsilməzdir.  

Kəsilməz funksiyanın dəyişmə oblastını 

araşdırmaq üçün onun lokal ekstremumlarını 

tapmaq və təyin oblastının sərhədlərinə onun 

özünü necə aparmasını araşdırmaq kifayətdir. 

Sonra isə hər iş Bolsano–Koşi teoreminə əsasla-

naraq aparılır. Əvvəlcə funksiyanın lokal ekstre-

mumunun tərifini verək.  

Əgər x₀ nöqtəsi  xf funksiyasının kəsil-

məzlik oblastına daxildirsə və əgər bu nöqtənin 

elə ətrafı varsa ki, f (x₀) ≥ f (x)( f (x₀) ) ≤ f (x) ) 

(burada x həmin aralığın istənilən nöqtəsidir) ol-

sun, onda x₀ nöqtəsində bu funksiyanın lokal 

maksimumu ( minimumu ) və ya ekstremal nöq-

təsi deyilir. Riyazi analiz kursunda ekstremu-

mun varlığının zəruri şərti isbat edilir :  

Əgər funksiya x₀ nöqtəsində diferensialla-

nandırsa və bu ekstremal nöqtədirsə, onda funk-

siyanın bu nöqtədə törəməsi sıfıra bərabərdir.  

Aydındır ki, ekstremal nöqtə funksiyanın 

diferensiallanma oblastına daxil olmaya bilər. 

Göstərilən şərt yalnız zəruridir, lakin kafi 

deyildir. Ona görə törəmənin sıfra bərabər oldu-

ğu (və ya törəmənin olmadığı nöqtələrlə birlik-

də) nöqtələrdə ekstremumun varlığının kafi şər-

tini nəzərə almaqla tədqiq olunmalıdır: ikinci 

tərtib törəmənin işarəsini dəyişdiyi və ya veril-

miş nöqtədə sıfırdan fərqli ikinci tərtib törəmə 

(törəmənin olmadığı nöqtələr üçün yalnız birinci 

yol əlverişlidir) 

Aydındır ki, funksiyanın dəyişmə oblastı-

nın araşdırılması üçün, ümumiyyətlə desək, 

onun ekstremumlarının hesablanması kafi deyil-

dir. Bunun üçün funksiyanın təyin oblastının 

sərhəd nöqtələrində özünü aparmasını da aydın-

laşdırmaq lazımdır. Məsələn, funksiyanın bütün 

ədəd oxunda təyin olunduğu halda  

 və  

limitlərini nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Tutaq ki, məsələn, y =  xf  funksiyası 

bütün ədəd oxunda təyin olunmuş, M nöqtəsin-

də aldığı ən böyük lokal maksimum a, M nöqtə-

sində aldığı ən kiçik lokal minimumu b-dir və 

 =  limitləri 

bərabərdir. Onda funksiyanın dəyişmə oblastı [ 

b; ∞ ) yarımintervalı olacaqdır.  

 =  = - 

∞ olduqda dəyişmə oblastı [ - ∞ ; a ) yarıminter-

valı olar. 

Sonlu sayda kəsilmə nöqtələri və lokal 

ekstremumları olan hissəli kəsilməz funksiyaların 

(və ya sonlu sayda kəsilmə nöqtələri və uzunluğu 

onun perioduna bərabər parçada lokal ekstre-

mumları olan periodik funksiyalar üçün) digər 

halları üçün də bu məsələ belə sadə həll olunur.  

Bu nəticələrin doğruluğu Bolsano – Koşi 

teoreminə əsaslanır. Göstərilən hallardan birin-

cisini nəzərdən keçirək.  

Tutaq ki, funksiya həqiqi ədədlər çoxlu-

ğunda kəsilməyəndir və sonlu sayda lokal 

ekstremumları vardır. Onların ən kiçiyi b = 

 mf  olsun. Daha sonra  = 

 = ∞ olsun.  

Əvvəlcə isbat edək ki, b – dən böyük olan 

hər bir B ədədi bu funksiyanın dəyişmə oblastına 

daxildir. Sonsuz limitin tərifinə görə kifayət qə-

dər böyük x = x  ̽ üçün f (x  ̽) > B olur [m; x  ̽] 
parçasını nəzərdən keçirək. Bolsano–Koşi teore-
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minə görə bu aralıqda arqumentin elə qiyməti 

tapılır ki, funksiyanın qiyməti B-yə bərabər olur.  

İndi isbat edək ki, funksiyanın hər bir 

qiyməti [b; ∞) yarımintervalında yerləşir. Bu-

nun üçün arqumentin ixtiyari xₒ ϵ  dc,  həm də

 cf > b =  mf və  df > b =  mf olan  dc,

parçasını nəzərdən keçirək.  

Bu parçada Veyerştrasın ikinci teoreminə 

görə funksiya həm böyük, həm də ən kiçik 

qiymət alır. Ən kiçik qiyməti o, parçanın c və d 

uc nöqtələrində və ya daxili nöqtədə ala bilər. 

Lakin  cf > b və  d > b olduğundan funksiya-

nın ən kiçik qiyməti parçanın daxilində yerləşir. 

Aydındır ki, bu lokal minimumlardan biridir. 

Buradan isə dərhal alınır ki, bu ən kiçik qiymət 

b–dir. Ona görə f (xₒ) > b alırıq. 

Misal. Y = funksiyasının dəyiş-

mə oblastını tapın. 

a) Elementar araşdırma. X – i y ilə ifadə

edək : 

x² y + xy + y = x² - x + 1 ; ( y – 1) x² + ( y + 1) x 

+ y – 1 = 0 

Əgər y = 1 olarsa, x = 0 olar; başqa halda 

x - ə nəzərən kvadrat tənlik alırıq.  

X =  = 

Kvadrat tənliyin həllinin olması üçün: -3y² 

+ 10y – 3 ≥ 0 olmalıdır. Onu həll edərək  ≤ y 

≤ 3 alırıq. 

b) Törəmənin köməyi ilə araşdırma.

Y ’ =  = 0 olduqda x = 1 və x 

= -1 alırıq. 

 =  = 1 

y( - 1) = 3 ; y (1) = olduğundan 

funksiyanın dəyişmə oblastı [  ; 3] olur. 

Məqalənin aktuallığı: Məktəb riyaziyyat 

kursunda funksiyanın araşdırılmasına iki müxtə-

lif yanaşma mövcuddur. Sonradan bu iki yanaş-

ma arasında əlaqənin yaradılmasına və vahid ri-

yazi üsulun formalaşmasına böyük ehtiyac var. 

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə bu iki 

yanaşmanın arasında sıx əlaqənin yaradılması-

nın mümkün yollarından biri araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbi-

qi: Məqalədən müəllimlər, şagirdlər, tələbələr 

və magistrantlar istifadə edə bilər.  
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Mövzu barədə mövcud dərslikdə lazımi sə-

viyyədə məlumat azlığını nəzərə alaraq bu barədə 

əlavə məlumatın verilməsi məqsədəuyğundur. 

Bizə məlum olduğu kimi bitkilərdə böyü-

mə gövdənin uc hissəsində olan böyümə konu-

sunun hesabına baş verir, budaqlanma isə zoğ-

larda qoltuq tumurcuqlarından yanlara doğru 

yeni zoğların inkişaf etməsi nəticəsində baş ve-

rir. Yan zoğlardan isə yenə də zoğlar əmələ gəlir 

və nəticədə ağac bitkilərinin çətiri formalaşır. 

Ot və kol bitkilərində gövdənin torpaq sə-

viyyəsində olan hissəsindən çox sayda zoğların 

əmələ gəlməsi ot və kol bitkilərinin kollanmasına 

səbəb olur. Ot bitkilərindən buğdanı, çovdarı 

göstərmək olar. Buğda və ya çovdar sıx səpiləndə 

bir zoğ, zoğda isə bir sünbül yetişir. Bitkilər ara-

sında müəyyən məsafə olduqda isə bitki kollanır. 

Kollanma nəticəsində əmələ gələn zoğlar-

da sünbüllərin çoxluğu bitkinin məhsuldarlığı-

nın artmasına səbəb olur. Kol bitkilərindən nar, 

fındıq, böyürtkən, zoğal və s. eyni qaydada, yəni 

yerin səthindəki tumurcuqların inkişafı sayəsin-

də kollanır. 

Budaqlanmada yatmış hüceyrələrin də xü-

susi yeri vardır. 

Çoxillik bitkilərin gövdələrində elə tumur-

cuqlar vardır ki, onlar gözlə müşahidə edilmir 

və illər uzunu onlardan zoğ inkişaf etmir. Bu cür 

tumurcuqlar yatmış tumurcuqlar adlanır. Bəzən 

çoxillik bitkinin kəsilmiş gövdəsi və budaqları-

nın yerindən yeni zoğlar inkişaf edir. 

Bu cavan zoğlar daha gur və yaxşı inkişaf 

etmiş olur. Bunun da sayəsində yaşlı ağacların 

cavan pöhrələri daha yaxşı qol budaq ataraq ca-

vanlaşır. Bəzən qocalaraq çürümüş ağacların 

kökünə yaxın gövdə hissələrindən də cavan zoğ-

ların çıxdığını müşahidə edirik. Bu da yatmış tu-

murcuqların oyanması nəticəsində baş verir. 

Bu zoğların daha yaxşı və sürətlə inkişaf 

edərək cavan pöhrələrə çevrilməsi onunla izah 

olunur ki, bitkinin budaqlarının kəsilməsi və ya 

sınması nəticəsində kök vasitəsilə torpaqdan so-

rulan qidanın hamısı yatmış tumurcuqların, on-

lardan əmələ gələn zoğların inkişafına sərf olu-

nur. Beləliklə də zoğlar bol qida alaraq yaxşı 

inkişaf edirlər. 

Yatmış tumurcuqların bu xüsusiyyətini 

nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, bit-

kinin boy artımına sərf olunan qidanın qənaət 

edilərək yan budaqların inkişafına yönəldilməsi 

məqsədilə bitkilərin uc hissəsinin vurulmasının 

mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Xiyar, boranı və s. bitkilərin uc hissəsi qo-

parıldıqda bitki uzanmaqdan qalır, daha çox qol 

budaq atır, həmçinin daha çox meyvə yetirir. 

Pomidorun isə yan budaqlarını qoparmaqla boy 

atmasına və daha çox meyvə gətirməsinə nail 

olurlar. Məlum olduğu kimi ot biçini də çalınan 

sahələrdə məhsuldarlığı artırır. Kəsilmiş ot bit-

kiləri daha çox zoğ əmələ gətirməklə sıxlaşır və 

biçilən otun kütləsinin artmasına şərait yaranır. 

Parklarda və bağlarda həmişəyaşıl bitkilə-

rin zoğlarını kəsməklə onları kol şəklinə salırlar. 

Bu bitkilərin sıx zoğları kəsməklə onları kol 

şəklinə salırlar. Bu bitkilərin sıx zoğları əmələ 
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gəlir. Bununla bitkilərə maraqlı formalar verə-

rək parklarda yaraşıqlı guşələr yaradırlar. 

Budaqlanma, kollanma, yatmış tumurcuq-

lar, ucvurma, biçin sözləri ilə mövzunun əsas 

cəhətləri ümumiləşdirilir. 

Gövdənin müxtəlifliyi: Çiçəkli bitkilərin 

gövdələri quruluşuna görə fərqlənir. Bu gövdə-

lər, ağac, kol və ot şəklində olur. Bəzi bitkilərdə 

yeraltı gövdələr, yeraltı zoğlar da olur. Yerüstü 

gövdələr qısa və uzun gövdələrə bölünür. 

Qısa gövdələr əsasən ot bitkilərinə aiddir. 

Məsələn, soğan, sarımsaq, bağayarpağının gövdə-

ləri son dərəcə qısadır və bu gövdələrdə birbaşa 

tumurcuq və yarpaq yerləşir. Qəribə də olsa ot bit-

kilərinin qısa gövdələrindən yarpaqlar və genera-

tiv zoğların inkişafı ağac bitkilərindən fərqlənir. 

Ağac bitkilərində vegetativ zoğlar yaxşı 

inkişaf edir. Generativ zoğlar (üzərində çiçək və 

meyvə əmələ gətirən zoğlar) qısa olur. Ot bitki-

lərində isə əksinə olaraq generativ zoğlar vege-

tativ zoğlardan uzun olur. 

Zoğların vəziyyəti də müxtəlifdir. Ağac və 

kol bitkilərində gövdə və zoğ dik dayanır. Ot bit-

kilərində isə dik duran, sərilən, sürünən, dırmaşan, 

sarmaşan zoğlar vardır. Sərilən gövdələrə cayrı, 

qaytarmanı misal göstərmək olar. Sürünən göv-

dələrdən üçyarpaq yonca, yemiş, xiyar, çiyələk və 

s. misal göstərmək olar. Sürünən gövdələrdə göv-

dəni torpağa tikən əlavə köklər də əmələ gəlir. 

Lianaların gövdələrində də gövdə müxtə-

lifliyi vardır. Lianalara dırmaşan, sarmaşan göv-

dələr aiddir. 

Dırmaşan gövdələrə üzümün, noxudun, 

daş sarmaşığının gövdələrini misal göstərmək 

olar. Üzüm və noxud bığcıqları ilə daş sarmaşığı 

isə əlavə köklərinin vasitəsilə hər hansı bir da-

yağa və ya ağac gövdəsinə dırmaşır. 

Sarmaşan gövdəyə lobyanı, çöl sarmaşığı-

nı misal göstərmək olar. Bu bitkilərin gövdələri 

spiral kimi burula-burula böyüyür və hər hansı 

bir dayağa sarılaraq yuxarıya, günəşə boylanır. 

Şəklini dəyişmiş zoğlara, tumurcuqlara 

bitkilərin yeraltı hissələrdə kökümsov gövdələr, 

gövdə yumruları, soğanaqlar, yerüstü hissələrdə 

isə tikan və bığcıqlar daxildir. 

Ümumi anlayışlar: Uzun zoğlar, qısa, dik 

duran, sürünən, sərilən, sarmaşan, dırmaşan 

gövdələr, lianlar. 

Gövdənin şəkildəyişməsi: Müəllim möv-

zunun tədrisinə canlı bitki nümunələrinin nüma-

yiş etdirilməsi ilə başlayır. Müəllim şəklini də-

yişmiş gövdələrə və ya zoğlara misal olaraq tu-

murcuğu, çayırın kökümsovlarını, üzümün bığ-

cıqlarını, tikana çevrilmiş zoğ nümunələrini, 

kartof, soğan, sarımsaq, imkan olarsa, zəfəran 

və ya qarğasoğanının yeraltı zoğlarını onların 

şəkillərini nümayiş etdirərək bunlar barədə şa-

girdlərə yığcam məlumat verməlidir. Bunun 

ardınca “cütlərlə iş” aparam müəllim lövhəyə 

aşağıdakı sözləri yazmalıdır: gövdənin şəkildə-

yişməsi, bitkinin adı, zoğun quruluşu, şəkildə-

yişmənin bitkinin həyatında rolu. 

Dərsin sonunda ayrı-ayrı cütlərin nüma-

yəndələri tərtib etdiyi cədvəli yoldaşları üçün 

oxuyur. Müəllim onların cavablarını təhlil edir. 

Şagirdlərin biliyi qiymətləndirilir. 

Ağac gövdəsinin daxili quruluşu: Mövzu 

dərslikdə lazımınca əhatə olunmuşdur. Lakin 

müəllim şagirdlərə əlavə olaraq xatırlatmalıdır 

ki, biz keçən dərslərimizdə zoğla tanış olmuşuq. 

Zoğ, bitkinin üzərində yarpaq və tumurcuqlar 

olan cavan hissəsidir. Cavan zoğlar illər keçdik-

cə yaşlanır, onun üzərində tumurcuq və yarpaq 

nəzərə çarpmır, tumurcuqlar yatmış hala keçir-

lər. Yaşıl gövdə hissəsində zərif və yaşıl rəngli 

qabıq da olmur. Qabığın zərif və yaşıl dəriciyi 

get-gedə mantarlaşır. 

Müəllim gövdənin en kəsiyini əks etdirən 

şəkli, habelə cavan zoğ, mişarlanmış gövdə his-

sələrini nümayiş etdirməklə dəricilik, məməcik-

lər və mantar, liflər, ələyəbənzər borular, odun-

caqda yerləşən borucuqlar floema, kambi barədə 

məlumat verməlidir. Gövdənin əsasən qabıq, 

oduncaq, özəkdən ibarət olduğunu izah etməlidir. 

O, həmçinin gövdənin hissələrinin ayrı-

ayrılıqda və birlikdə funksiyalarını aydınlaş-

dırmalıdır. 

Şagirdlərin zoğ, yaşlı gövdə, qabıq, mə-

məciklər, dəricik, mantar, liflər, floema, ələyə-

bənzər borular, kambi, oduncaq, özək anlayışla-

rını necə dərk etdiyini aşkar etmək məqsədilə 

sinifdə şifahi sorğu keçirməlidir. 

Dərsin kifayət qədər mürəkkəb olması 

yeni terminlərin mənasının xüsusi olaraq aşkar-

lanması, habelə mövzunun laboratoriya işində 

müstəqil olaraq araşdırılacağı nəzərə alınaraq 

mövzunun ənənəvi üsulla tədrisini məqsədəuy-
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ğun hesab etmək olar. Bununla belə müəllim 

istənilən üsulu seçməkdə müstəqildir. 

Gövdənin uzununa və eninə böyüməsi, illik 

halqalar: Müəllim öyrədici, inkişafetdirici, tərbi-

yələndirici məqsədləri müəyyən edir. Fikrimizcə 

dərsə “əqli hücumla” başlamaq məqsədəuyğun-

dur. Şagirdlərə yada salmaq, düşünmək üçün aşa-

ğıdakı düşündürücü suallarla müraciət etmək olar: 

1. Bitki uc hissədən hansı toxuma vasitə-

silə böyüyür? 

2. Bitkinin eninə böyüməsinə səbəb hansı 

toxumadır? 

3. Bitkini uzununa və eninə böyüdən 

hüceyrələrin digər hüceyrələrdən fərqi nədir? 

4. Sizcə hüceyrələrin daha sürətlə böyü-

məsi və çoxalması üçün hansı şərtlər lazımdır? 

5. Bitki ilin hansı fəsillərində daha sürətlə 

böyüyür? 

6. Yazda və yayda əmələ gələn hüceyrələr 

iridir, ilin soyuq fəsillərində artan hüceyrələr xır-

dadırsa, illik halqaların formalaşması necə baş 

verir? 

7. Quraqlıq və ya soyuq mühitdə bitən bit-

kilərlə isti və rütubətli yerlərdə bitən bitkilərin 

illik halqaları necə fərqlənə bilər? 

8. Sizcə illik halqaları sayaraq bitkinin 

ömür etdiyi dövrdə əlverişli və əlverişsiz şəraiti 

olan illəri necə müəyyən etmək olar? 

9. İllik halqalara əsasən bitkilərin yaşı 

necə müəyyən edilir? 

Sualları şagirdlərlə birlikdə aydınlaşdıran 

müəllim, bitkilərin böyümə xüsusiyyətləri, dün-

yada və Azərbaycanda yaşayan uzunömürlü bit-

kilər barədə sinfə məlumat verməlidir. 

Suyun və suda həll olmuş mineral maddə-

lərin gövdə hərəkəti: Müəllim bütün dərslərdə 

olduğu kimi dərsin öyrədici, inkişafetdirici və 

tərbiyələndirici məqsədlərini müəyyən edir. 

İrəlicədən hazırlanmış təcrübə materialla-

rını sinfə təqdim edir. 

Müəllim mürəkkəb qatılmış suya bir gün 

irəlicədən çiçəklə birlikdə və ya ağ hissəsi olan 

yarpaqlı zoğu qoyur. Dərsi başlayarkən müəllim 

rəngli suda saxlanmış və adi bitki nümunələrini 

nümayiş etdirərək çiçək və yarpaqların boyanma 

səbəbini şagirdlərdən soruşur. (“əqli hücum”) 

Şübhəsiz ki, şagirdlər suyun bitki tərəfindən 

sorulduğu qənaətinə gəlmiş olacaqlar. Sonra 

müəllim həmin zoğdan en kəsiyi hazırlayaraq 

torpaqdan suyun bitkinin gövdəsinin oduncağı 

ilə sorulduğunu (oduncağın da rəngləndiyini) 

əyani olaraq şagirdlərə nümayiş etdirməlidir. 

Üzvi maddələrin gövdədə hərəkəti: Bitki-

lərdə üzvi maddələr fotosintez vasitəsilə sintez 

olunur. Tədris proqramında fotosintez prosesinin 

sonralar keçiləcəyini nəzərə alan müəllim üzvi 

maddələrin gövdədə hərəkətini izah etməzdən 

əvvəl üzvi maddələrin yarpaqlarda fotosintez 

prosesi sayəsində yarandığını şagirdlərin diqqəti-

nə çatdırmalıdır. Müəllim qeyd edir ki, yarpaq-

larda əvvəl nişasta əmələ gəlir. Sonra bu nişasta 

şəkərə çevrilir və bitkinin kökünə, gövdəsinə, 

meyvə və toxumlara daşınır. Burada gövdədə 

yerləşən floema boruları və onların funksiyaları 

barədə də məlumat verməlidir. Dərsdə qabığı 

zədələyərək çapıqlaşmış gövdə hissəsini əyani 

vəsait kimi nümayiş etdirmək olar. Burada çapıq-

laşmış hissənin yuxarı tərəfdə daha da qabarıq ol-

duğu nəzərə çarpır. Bununla da bitkilərin inkişafı 

zamanı qabığın yuxarı tərəfdən şişkinləşməsini 

əks etdirən nümunələri müşahidə etməklə üzvi 

maddələrin qabıq vasitəsilə yarpaqlardan digər 

orqanlara paylanmasının şagirdlər tərəfindən 

dərk edilməsinə nail olmaq olar. 

Müəllim şagirdlərə sualla müraciət etmə-

lidir. 

Üzvi maddələr bitkilərin ən çox hansı 

orqanlarında toplanır? 

Şagirdlər şübhəsiz ki, üzvi maddələrin mey-

və və toxumalarda, bitkinin özəyində, kök və yer-

altı zoğlarında toplandığını söyləyir. Müəllim bu 

barədə şagirdlərin məlumatını genişləndirməlidir. 

Müəllim meyvə və toxumlarda, kök və 

gövdə yumrularında üzvi maddələrin toplanma-

sının səbəbini izah etməlidir. 

Dərsin sonunda ümumi anlayışlar lövhəyə 

yazılmalı və mövzu bu anlayışlar əsasında möh-

kəmləndirilməlidir: fotosintez, maddələr, yağ, şə-

kər, nişasta, zülal, floema, ehtiyat qida maddələri 
Problemin aktuallığı: Müəllim və şagirdlər 

bilik və bacarıqlarını qarşılıqlı işgüzarlıq şəraitində 

öyrənməli olurlar. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Tədris pro-

sesində şagirdlərə bitkilərin böyüməsi və budaqlan-

masının tənzim edilməsi, interaktiv təlim metodun-

dan səmərəli istifadə edilməsi şagirdlərin təbiətə ma-

rağını artırır və bilik səviyyələri yüksəlir. 

Problemin elmi yeniliyi: Müasir dərs müəl-

limdən elə bacarıqlar tələb edir ki, şagirlərin dərs 

prosesində əldə etdikləri nəzəri bilikləri həyati baca-

rıqlara çevrilməsinə imkan yaratsın. 
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Müasir kurikulum islahatının həyata keçi-

rilməsi ilə əlaqədar olaraq öyrənənlərin inkişaf-

yönlü, şagirdyönlü və ən əsası şəxsiyyət kimi 

formalaşması zəruri hesab edilir. Dünyanın bir 

çox inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələri təh-

sil sistemini daha səmərəli təşkil etmək və istər 

elm sahəsində, istərsə də digər sahələrdə uğurlu 

inkişafa zəmin yaradılması üçün tədqiqatçılıq 

bacarıqlarının formalaşmasına, özünüdərkin və 

özünükəşfin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş şəx-

siyyət yetişdirməyi vacib hesab edirlər. Belə ki, 

şəxsiyyət kimi formalaşmış hər bir fərd cəmiy-

yət üçün, bəşəriyyət üçün xeyirlidir. Belə isla-

hatların həm ölkəmizdə, həm də dünyada tətbiqi 

sayəsində elmi kəşflərin, nailiyyətlərin daha da 

artdığını görür, demək olar ki, hər gün elm və 

təhsil sahəsində kəşflərin, ixtiraların şahidi olu-

ruq. Bütün bunlara baxmayaraq, inkişaf sonsuz-

dur. Bu qədər inkişafa baxmayaraq, təhsildə və 

tədrisdə müəyyən çatışmazlıqlar vardır. Kuriku-

lumun yeni tətbiq olunduğu ölkə kimi Azərbay-

canda da orta ümumtəhsil məktəblərində biolo-

giyanın tədrisi sahəsində də ciddi problemlər 

vardır. Bu problemlərdən biri də laboratoriyalar-

dan düzgün istifadə edilib-edilməməsidir ki, bu 

da biologiya tədrisində çox vacib rol oynayır. 

Bu zaman şagird müəyyən canlıları, onlarda baş 

verən anatomik, fizioloji, kimyəvi və digər dəyi-

şiklikləri əyani olaraq müşahidə edir. Digər bir 

problem biologiya müəlliminin metodlardan sə-

mərəli istifadə edib-etməməsi problemidir. Belə 

ki, müəllim metodların laboratoriya dərslərində 

tətbiqi zamanı həm əyani, həm şifahi, həm də 

praktik metodlardan istifadə etməkdə çətinlik 

çəkir və ya metodları çox uğursuz tətbiq edir ki, 

bu da dərslərin səmərəliliyini gözəçarpacaq də-

rəcədə aşağı salır. Bu problemin yaranmasının 

başlıca səbəblərindən biri də biologiya müəllim-

lərinin laboratoriya dərslərinə qeyri-ciddi yanaş-

masıdır. Laboratoriya dərslərinə laqeyd müna-

sibət problemi tədrisin keyfiyyətini aşağı salır. 

Bəzi biologiya müəllimləri bu dərsləri laborato-

riyalarda tədris etmək əvəzinə biologiya kabine-

tində “nağıl” kimi izah etməyi üstün tuturlar. 

Bəzən laboratoriya dərslərinin keçirilməməsi 

problemi özünü məktəblərdə (xüsusən də rayon 

və kənd məktəblərində) lazımi avadanlıqların və 

əyani vəsaitlərin olmamasında əks etdirir. Təəs-

süflər olsun ki, X-XI sinifdə təhsil alan əksər şa-

girdlər laboratoriya dərslərinə maraq göstərmir-

lər. Onlar mövcud təhsil sisteminin tələblərinə 

müvafiq olaraq test həll etməklə və bunun nəti-

cəsində ali məktəblərə qəbul olunmaqla öz vəzi-

fələrini bitmiş hesab edirlər. Biologiyaya bu cür 

yanaşma laboratoriya dərslərini şagirdlər üçün 

daha arxa plana keçirir. Şagirdlər, “onsuzda im-

tahanda bizdən laboratoriya işləri aparmaq tələb 

olunmur.” düşüncəsi ilə laboratoriya dərslərini 

“vaxt itkisi” hesab edirlər.  

Laboratoriya təcrübələrinin aparılması və 

eksperimentlərin qoyulması üçün ilk növbədə 

laboratoriya otağının steril olub-olmaması vacib 

rol oynayır. Əgər laboratoriya otağı steril olma-

zsa, burada təcrübə aparan şagirdlər müxtəlif 

xəstəliklərə yoluxa bilərlər. Laboratoriya otağın-

dakı alətlərin təmizliyi, eyni zamanda vizual cə-

hətdən də şagirdlərdə həvəs yaradır. Nəzərə 

alsaq ki, ümumi biologiya kursunda laboratoriya 

dərsləri, həm də, məktəbyanı sahədə, canlı guşə-

də aparılır, məktəbyanı sahənin və canlı guşənin 
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də təmizliyinə ciddi riayət olunmalıdır. Mək-

təbyanı sahədəki bitkilər alaqlardan təmizlən-

məli, xüsusi pestisidlərdən və herbisidlərdən 

istifadə olunaraq onlara xüsusi qulluq göstəril-

məlidir. Canlı guşədə olan herbarilər, hüceyrə 

kulturaları, mulyajlar, müqəvvaların təmizliyinə 

və steril olmasına diqqət yetirilməli, onları uzun 

müddət saxlamaq üçün lazımi maddələr və 

şərait təmin edilməlidir, bu işə birbaşa məktəb 

rəhbərliyi nəzarət etməlidir.  

Laboratoriya işlərinin aparılmasının va-

cibliyi ən mühüm məsələlərdən biridir. Hər bir 

biologiya müəllimi müasir tədris imkanlarından 

istifadə etməklə və dərsi mükəmməl şəkildə 

qurmaqla öz məqsədinə çata bilər. Lakin dərsi 

interaktiv formada qurmaq və sinfə tam nəzarət 

etməklə şagirdlərin fəallığını təmin edib onların 

hər birini dərsə cəlb etmək və prosesdə aktiv 

mövqe tutmaları üçün tədris saatı kifayət etmə-

yə bilir. Bu vəziyyət laboratoriya dərslərində 

özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir, belə ki, 

müəllim həm dərs demək, həm də laboratoriya 

təcrübəsini şagirdlərə nümayiş etdirmək, nüma-

yiş etdirdikdən sonra isə şagirdlərin apardıqları 

işə nəzarət etməlidir, şagirdlərdən hər hansı biri 

təcrübəni aparmaqda çətinlik çəkdikdə və ya hər 

hansı səhvə yol verdikdə, onu digər şagirdlərin 

də iştirakı ilə düzəltməlidir. Bütün bu prosesləri 

müəllim tək apara bilməz. Bunun üçün müəlli-

mə laboratoriya otağına təhkim olunmuş labo-

rant kömək etməlidir. Təəssüflər olsun ki, hal-

hazırda orta ümumtəhsil məktəblərimizin əksə-

riyyətində təcrübəli laborant çatışmazlığı yaşa-

nır. Biologiya laborantı laboratoriya otağındakı 

əyani vəsaitlərdən, alətlərdən, cihazlardan nəin-

ki istifadə edə bilmir, hətta onları tanımır. Belə-

liklə, təlimin keyfiyyəti aşağı düşür. Şagirdlər 

mövzunu öyrənsələr də, onu dərk edə bilmirlər. 

Təcrübəli laborant çatışmazlığı problemini ara-

dan qaldırmaq üçün biologiya laborantları üçün 

təlimlər təşkil olunmalı, laborantlar həmin tə-

limlərə cəlb olunmalıdır. Mütəmadi olaraq isti-

fadə olunması zəruri olan və əksər mövzuların 

tədrisində lazım olan vasitələr ilin əvvəlində 

hazırlanmalı, il boyu təkmilləşdirilməlidir. Təd-

ris ilinin əvvəlindən müəllim, əyani, texniki va-

sitələri siniflər üzrə, çevik şəkildə onlardan isti-

fadə vaxtına görə planlaşdırmalıdır. Çatışmayan 

əyaniliklərin və avadanlıqların, aparatların siya-

hısını çıxarmalıdır. Həmin çatışmazlıqların əldə 

edilməsinə səy göstərməlidir. 

Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün ilk 

növbədə məktəbin maddi təminatı yaxşı səviy-

yədə olmalıdır. Məktəb rəhbərliyi laboratoriya 

otağının şagirdlərə təlim prosesində istifadəyə 

yararlılığına ciddi nəzarət etməlidir. Eyni za-

manda biologiya müəllimi də bu avadanlıqların 

şagirdlərin “oyuncaq” vasitəsinə çevrilməsinə 

yol verməməli və bütün avadanlıqlarla, onların 

istifadə edilməsi üsulu və işləmə prinsipləri ilə 

şagirdləri yaxından tanış etməlidir. Bu işdə bio-

logiya laborantı da öz köməyini əsirgəməməli-

dir. Beləliklə, şagirdlər də bütün bu əyani və-

saitlərlə və laboratoriya avadanlıqları ilə işləmə 

vərdişlərinə yiyələnir, müstəqil surətdə tədqiqat 

işi və təcrübə apara bilirlər. 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin X-XI 

siniflərində laboratoriya işləri şagirdlərin daha 

çox marağına səbəb olur. Hər hansı bir təcrübə-

ni yerinə yetirdikdə şagirdlərdə özünə inam his-

si formalaşır və biologiya fənnini bir elm kimi 

öyrənməyə daha da həvəs göstərirlər. Bildiyimiz 

kimi kurikulum 2005-ci ildən etibarən ölkəmi-

zin orta ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olu-

nur. Hal-hazırda I-X siniflər üzrə dərsliklər kuri-

kulum əsasında hazırlanır və nəşr olunaraq mək-

təblərdə istifadə olunur. XI sinif üzrə ümumi 

biologiya mövzuları ənənəvi dərs forması ilə 

tədris olunur. Laboratoriya dərslərinin X-XI 

siniflərdə nə dərəcədə zəruri olduğunu aşağıdakı 

dərs nümunəsi əsasında göstərmək olar.  

Dərs biologiya kabinetinin laboratoriya 

otağında aparılır. İlk növbədə biologiya laboran-

tı istifadə olunacaq avadanlıqları və laboratoriya 

dərsində şagirdlərə veriləcək tapşırıqlar haqqın-

da biologiya müəllimi tərəfindən məlumatlandı-

rılır. Biologiya laborantı istifadə ediləcək ava-

danlıqları və əyani vəsaitləri dərsdə istifadə 

edilməsi üçün hazır vəziyyətdə olub-olmaması-

na nəzarət edir və çatışmazlıq olduqda onları 

aradan qaldırır. Müəllim dərsə başlayır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, aşağıdakı laboratoriya dərsi 

nümunəsində istifadə olunan mövzu orta ümum-

təhsil məktəbləri üçün ümumi biologiya dərsli-

yinin 2011-ci il nəşri əsasında göstərilmişdir. 

Mövzu: Mikroskopla bitki, heyvan və 

göbələk hüceyrələrinə baxılması 

Məqsəd: Bitki, heyvan və göbələk hüceyrə-

ləri timsalında canlı orqanizmlərin struktur və 
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funksional vahidlərinin oxşarlığını göstərmək, 

həmçinin, hüceyrənin əsas komponentlərini öy-

rənmək, hüceyrənin biologiyası ilə tanış olmaq. 

Təchizat: Bitki, heyvan və göbələk hücey-

rəsinin quruluş sxemini əks etdirən tablolar, 

mikropreparatlar: soğan qabığı pərdəsi, qurba-

ğanın qan yaxması və ya dəri epitelisi, pivə ma-

yası, kif göbələyi, mikroskop, əşya və örtük 

şüşələri, pipetlər. 

Şagirdləri mövzu, məqsəd və iş zamanı 

istifadə ediləcək təchizatla məlumatlandırdıqdan 

sonra şagirdləri saylarına müvafiq olaraq 5 qru-

pa bölür və hər bir qrupa 1 tapşırıq verir. Eyni 

zamanda müəllim hər bir qrupa işin mərhələləri-

ni və iş zamanı nələrə diqqət edəcəklərini onlara 

izah edir. Laboratoriya işlərini şagirdlər labo-

rantın və müəllimin nəzarəti altında sərbəst yeri-

nə yetirirlər.  

Tapşırıq №1. Soğan pərdəsi hüceyrələ-

rinin müşahidə edilməsi. 

İşin mərhələləri: 1. Baş soğanın lətli 

hissəsini ayıraraq ətli pulcuğun daxili səthini ör-

tən pərdəni pinsetlə götürmək. 2. Qayçı vasitəsi-

lə ondan kiçik parça kəsərək, əşya şüşəsi üzəri-

nə qoymaq. 3. Həmin kəsiyin üzərinə pipetlə bir 

damcı yod töküb, üzərini əşya şüşəsi ilə örtmək.  

4. Əvvəl mikroskopun kiçik, sonra böyük 

böyüdücüsü ilə baxmaq. Laboratoriya işi zama-

nı müəllim şagirdlərə nəyə diqqət yetirməli ol-

duqlarını da izah edir: 1. Bir-birinə sıx söykən-

miş düzbucaqlı formada uzunsov hüceyrələrə. 2. 

Yodun təsiri ilə sarımtıl-qəhvəyi rəngə boyan-

mış iri və dəyirmi nüvəyə. 3. İkikonturlu hücey-

rə divarına. 4. Dənəvər quruluşlu sitoplazmaya. 

5. Nüvə daxilində olan bir-iki ədəd nüvəciyin 

olmasına. 6. Bəzi hüceyrələrdə olan iri boşluq-

lara-vakuollara. Eyni zamanda müəllim izah 

edir ki, şagirdlər laboratoriya işinin nəticəsi ola-

raq nə etməlidirlər: Aşağıdakı elementlər qeyd 

olunmaqla, bir-iki hüceyrənin şəklini çəkmək: 1. 

Qılaf; 2. Nüvə; 3. Sitoplazma; 4. Vakuol. 

Tapşırıq № 2. Qurbağanın qan hüceyrələ-

rindən hazırlanan müvəqqəti preparatlara mikro-

skop altında baxılması. 

İşin mərhələləri: Fizioloji məhlulda olan 

qurbağa qanından bir damcı götürüb əşya şüşə-

sinin üzərinə tökmək. 

Nəyə diqqət yetirməli: 1. Mikroskopun bö-

yük böyüdücüsü altında çəhrayımtıl-sarıya çalan 

qeyri-düzgün formalı, nazik qılaflı və dənəvər 

sitoplazmalı eritrositlərə. 2. Mikrovinti bir qədər 

ehtiyatla fırlatmaqla, hüceyrənin mərkəzində 

olan bir qədər dartılmış formalı nüvəyə. Daimi 

preparatlarda: 1. Əsasən, oval formalı eritrosit-

lərə. 2. Çəhrayı rəngə boyanmış sitoplazmaya. 

3. Göy-bənövşəyi rəngə boyanmış uzunsov nü-

vəyə. 4. Eritrositlər arasında olan dəyirmi for-

malı leykositlərə. 5. Bitki hüceyrəsindən fərqli 

olaraq, hüceyrə divarının olmamasına. 6. Ley-

kositlərin nüvənin quruluşuna görə eritrositlər-

dən fərqlənməsinə. Nə etməli: Aşağıdakılar 

qeyd olunmaqla bir neçə eritrositin şəklinin çə-

kilməsi. 1. Eritrositlər. 2. Qılaf. 3. Nüvə. 4. 

Sitoplazma. 

Tapşırıq № 3. Qurbağanın dərisinin epite-

lisindən müvəqqəti preparatların hazırlanması. 

İşin mərhələləri: 1. Qurbağanın dəri epitelisin-

dən kiçik bir hissə götürmək. 2. Həmin hissəni 

əşya şüşəsinin ortasında qoyulmuş su damlasına 

və ya yod məhluluna salmaq. 3. Üzərinə örtük 

şüşəsi qoymaq. 

Nəyə diqqət yetirməli: 1. Çoxbucaqlı for-

mada olan epiteli hüceyrələrinə. 2. Sitoplazmanın 

boşluğunu tutan dənəvərliyə. 3. Sitoplazmanın 

mərkəzini tutan çoxlu tünd rəngli piqment də-

nələrinə. 4. Vakuolların olmamasına. 5. Hücey-

rənin mərkəzi hissəsini tutan dəyirmi nüvəyə. 

Nə etməli: Qılaf, sitoplazma və nüvəni 

göstərməklə bir neçə hüceyrəni çəkmək. 

Tapşırıq 4. Mikroskop altında maya göbə-

ləyinə baxılması. 

İşin mərhələləri: 1. Əşya şüşəsinin üzərinə 

bir damcı suda həll edilmiş pivə mayası tökmək. 

2. Üzərini örtük şüşəsi ilə örtərək, əvvəl mikro-

skopun böyük, sonra isə kiçik böyüdücüsü ilə 

baxmaq. 

Nəyə diqqət yetirməli: 1. Maya hüceyrələ-

rinin uzunsov-oval və ya dəyirmi formada olma-

sına. 2. Hüceyrə tək nüvəyə. 3. Küknar budağını 

xatırladan 5-7 hüceyrədən ibarət şaxələnmiş ko-

loniyaya. 

Nə etməli: Alboma bir neçə tumurcuqlan-

mamış və tumurcuqlanmış hüceyrə çəkərək, 

orada aşağıdakıları əks etdirin: 1. Maya hücey-

rəsi. 2. Nüvə. 3. Tumurcuqlanan hüceyrə. 

Tapşırıq № 5. Mikroskop altında kif göbə-

ləyinin mitselisinə baxılması. 

İşin mərhələləri: 1. Əşya şüşəsinə bir 

damcı su qoymaq. 2. Pinset vasitəsilə kif göbə-
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ləyinin bir neçə mitselisini götürərək suya qoy-

maq və örtük şüşəsi ilə üzərini örtmək.  

3. Əvvəl mikroskopun kiçik, sonra böyük

böyüdücüsü ilə praparata baxmaq. 

Nəyə diqqət yetirməli: 1. Şaxələnmiş, 

yarımşəffaf və nazik göbələk mitselisinə.  

2. Mitselilər arasında olan uzun ayaqcığa

malik qutucuqşəkilli sporangiyə. 3. Dağılmış spo-

rangilərdən kənara çıxan sporlara (kiçik və 

dəyirmi). 

Nə etməli: Kif göbələyinin preparatını 

müşahidə etməklə aşağıdakıları alboma çəkmək: 

1. Mitseli. 2. Sporangilər. 3. Sporlar.

Laboratoriya işləri tamamlandıqdan sonra 

şagirdlər nəticələrini qrup şəklində təqdim edir-

lər. Səhvlər aydınlaşdırılır. Müəllim şagirdlərin 

işlərini qiymətləndirir. Nəticə etibarı ilə şagird-

lər mikroskopun quruluşu və canlı orqanizmlə-

rin mikroskopda görünüşü haqqında nəzəri 

cəhətdən öyrəndiklərini laboratoriya işlərini icra 

etməklə praktiki cəhətdən tətbiq edirlər. Onlarda 

tədqiqatçılıq bacarıqları formalaşır və inkişaf 

edir. Bununla da bir daha aydın olur ki, biologi-

ya fənninin tədrisini laboratoriyasız təsəvvür et-

mək və onu yalnız nəzəri biliklər əsasında tədris 

etməyi düşünmək sadəcə olaraq absurddur.  
Problemin aktuallığı. Biologiya fənninin təd-

risində laboratoriya işlərinin zəruriliyi ön plana çəkilir. 

Problemin yeniliyi. Orta ümumtəhsil məktəb-

lərində, o cümlədən, rayon və kənd məktəblərində 

biologiya dərslərində laboratoriya işlərinin aparılma-

sının təhlil edilməsi 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə, pe-

daqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorantlar və 

dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, həm orta 

məktəb, həm də ali məktəb müəllimləri üçün faydalı 

olacaqdır. Onlar öz fəaliyyətlərində biologiya dərslə-

rində laboratoriyadan istifadə probleminə daha geniş 

müstəvidən yanaşa biləcəklər. 
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BIOLOGY CLASSES AT SECONDARY SCHOOLS USE OF THE LABORATORY WORKS 

SUMMARY 

The use of laboratory works in the teaching of biology at secondary general education schools forms 

the research skills, making the teaching more efficient with the use of visual and practical methods. What 

does laboratory classes give to students? What is the importance of laboratory classes in schools? What are 

the problems that hinder the efficient conduct of laboratory classes? The answers to all these questions are 

found in the article. 

А.Ф. Бейлярбекова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

РЕЗЮМЕ 

Использование лабораторных работ в преподавании биологии в средних общеобразовательных 

школах формирует исследовательские навыки, делая обучение более эффективным с использованием 

визуальных и практических методов. Что дают лабораторные занятия ученикам? Насколько эффек-

тивно проведение лабораторных занятий в школах? Каковы проблемы, препятствующие эффектив-

ной реализации лабораторных занятий? Ответы на все эти вопросы содержатся в статье. 
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Ölkəmizdə hər bir sahədə, o cümlədən təhsil 

sahəsində də yeniliklər edildi, uğurlar qazanıldı. 

Bunlardan biri fənlərin tədrisində fəal təlim me-

todlarının tətbiqi ilə təlimdə inensivləşdirilmə, in-

teqrativləşdirmə, şagirdlər üçün maraqlı təşkil-

etmə, fəallığı artırma, inkişafetdirici istiqaməti 

gücləndirmə problemlərinin həll edilməsidir. 

Doğrudur, fəal təlim metodları təlimdə şa-

girdlərə müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söylə-

mək, başqasının fikrinə münasibət bildirmək, 

qərar qəbul etmək kimi bacarıqları formalaşdırı-

lır. Şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı tə-

fəkkürün inkişafına şərait yaradır. Lakin bu o 

demək deyildir ki, ənənəvi təlim metodlarının 

tətbiqi təlimin inkişafına kömək etmir, onlar 

təlimdə özünü doğrultmur. Ənənəvi təlimdə elə 

metodlar vardır ki, onlarsız tədrisi təşkil etmək 

belə mümkün deyildir. Belə metodlardan biri 

müşahidə metodudur. Müşahidə metodu ümum-

təhsil məktəb fənlərinin, o cümlədən biologiya-

nın tədrisində geniş tətbiq olunur. O, elmi idrak 

metodu olmaqla həm də şagirdlərin fəallığını 

artıran metodlar siyahısına daxil edilmişdir.  

Müşahidə obyekt və hadisələr üzərində 

bilavasitə və məqsədəuyğun aparılan hissi qav-

rayışdır. Məlumdur ki, elm sahələrinin öyrənil-

məsi canlı seyrdən, müşahidədən başlayır. Bu 

baxımdan təlimdə müşahidə metodunun tətbiqi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Metodun tətbiqində 

hadisə və prosesləri asan qavramaq, materialı 

dərindən dərk etmək, fənlərarası əlaqənin həyata 

keçirilməsinə imkanını yaradır. Tədrisdə müşa-

hidə metodunun səmərəli tətbiqində onun qa-

baqcadan planlaşdırılması vacib məsələlərdən-

dir. Fənnin illik planlaşdırılmasında mövzunun 

tədrisində müşahidə metodunun tətbiqi ilə fən-

lərarası əlaqənin yaradılmasına imkan verən 

mövzular müəyyən edilir. Biologiyadan əksər 

mövzularda müşahidə metodunun tətbiqi ilə fən-

lər arasında əlaqənin həyata keçirilməsi müm-

kündür. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyinə 

dair mövzuların tədrisində obyekt və hadisələrin 

onların şagirdlər tərəfindən müşahidə edilməsi 

və fənlər arasında əlaqə yaradılması ilə öyrədil-

məsi yaxşı nəticə verir. Bitkilərin inkişafı, on-

larda gedən bioloji proseslər, heyvanların hərə-

kəti kimi mövzuların da müşahidə metodu ilə 

tədrisi maraqlı olub, kimya, coğrafiya, həyat bil-

gisi, fizika fənləri ilə əlaqə yaradılmasına, şa-

girdlərin materialı şüurlu dərk edilməsinə səbəb 

olur. Təbiətdə gedən təkamül proseslərini sübut 

edən əlamətlərin, biosenoz, biomüxtəliflik, can-

lılararası və canlılarla mühit arasındakı əlaqələ-

rin müşahidə təşkil edilmədən öyrədilməsi çox 

çətindir. Bir sözlə, biologiyanın əsas obyekti 

canlılar olduğundan onların müşahidə etməklə 

öyrədilməsi materialın asan qavranılmasını, 

hadisələrin mahiyyətini fənlər arasında əlaqə 

yaradılmasını təmin edir, təhsilalanlarda duyğu, 

qavrayış, təsəvvür kimi psixi proseslərin inkişa-

fını istiqamətləndirir (1, 45-47). 

Müşahidə metodunun dərslərdə tətbiqi 

üçün müəllim bir sıra şərtlərə əməl etməlidir. O, 

əvvəlcə şagirdlərin diqqəti müşahidə edilən ob-
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yekt və hadisələrin görünən əlamətlərinə yönəl-

dir. Getdikcə daha mürəkkəb, düşünməyi tələb 

edən əlamətlərə diqqət edilməsini tapşırır. Sonra 

bu əlamətlər arasındakı əlaqələrin şagirdlərin di-

gər fənlərin tədrisində aldığı biliklər əsasında 

təhlilini təşkil edir. Müşahidə apararkən müəl-

lim bir sıra prosesləri həyata keçirir: 

 Konkret məqsədi müəyyən edir;

 Zəruri materialı seçir;

 Digər fənlərdən əlaqələndirəcəyi möv-

zuları müəyyən edir; 

 Tapşırıqları ardıcıllıqla verir;

 Müşahidənin nəticələrini qeyd etdirir;

 Nəticələrin müzakirəsini təşkil edir;

 Müşahidə materialına dair bilikləri

möhkəmləndirir. 

Bitkilərin orqanları: kök, gövdə, yarpaq, 

çiçək, toxum, meyvənin quruluşu, onların şəkil-

dəyişmələri, təbii bitkilər üzərində, xüsusilə bə-

zək, dibçək bitkilərinin müşahidəsində coğrafi-

ya, kimya, həyat bilgisi fənlərindən şagirdlərin 

öyrəndikləri biliklərlə əlaqəli öyrədilməsi müs-

bət nəticə verir. 

Heyvanların quruluşu, müxtəlifliyi, xüsusilə 

ibtidai heyvanların mikroskop və lupa ilə müşahi-

də edilməsi də çox vacibdir. Heyvanlardan soxul-

can misalında qurdların, müxtəlif kolleksiya və şə-

killər üzrə hörümçəklərin, həşəratların, xərçənglə-

rin əlamətlərinin müşahidəsi də digər fənlərin ma-

terialları ilə əlaqələndirilməsi imkanını artırır.  

Müqəvva, şəkil, tablo əsasında xordalı hey-

vanların quruluşu və müxtəlifliyinin öyrədilməsi 

materialın dərindən dərk olunmasına əsaslanır. 

Balıqların quruluşu, müxtəlifliyi və hərəkəti 

akvarium balıqlarının müşahidə edilməsi ilə öy-

rədilir. Digər heyvanlar, xüsusilə sinfə gətirilməsi 

mümkün olmayan heyvanların, şəkillər, slaydlar, 

videogörüntülər üzərində, ekskursiya təşkili ilə 

təbii obyektdə (qoruq və ya parklarda) müşahidə-

si fənlərarası əlaqə prinsipi əsasında təşkil edilir.  

Biologiyanın tədrisində balıqların qurulu-

şu, müxtəlifliyi və hərəkətinin müşahidəsinin təş-

kili müvafiq mərhələlərlə aparılır. Sinfə içərisin-

də müxtəlif balıqlar saxlanılan akvarium gətirilir, 

yaxud şagirdlər akvarium yerləşdirilmiş məkana 

dəvət edilir. Müəllim şagirdlərin müşahidəsini 

istiqamətləndirir. İlk növbədə balıqların qurulu-

şuna diqqət etməyi tapşırır. Balıqların bədən qu-

ruluşunun baş, gövdə və quyruq hissədən ibarət 

olduğunu qeyd etdirir. Baş hissədə ağız, bir cüt 

gözün yerləşdiyinə diqqəti yönəldir. Gövdənin 

bir qədər qalın olduğunu onlarda əzələ sisteminin 

yaxşı inkişaf etdiyi ilə əlaqələndirir. Döş üzgəclə-

rinin, qarın və quyruq üzgəclərinin quruluşu və 

sayının qeyd edilməsini tapşırır. Şagirdlərin diq-

qətini balıqların rənglərinə diqqəti yönəldir. On-

ların rənglərini ətraf mühitlə əlaqələndirir. Müəl-

lim şagirdlərə balıqların qidalanmasına və tənəf-

füsünə diqqət etməyi tapşırır. Qəlsəmələrin quru-

luşunu qeyd etdirir, balıqların tənəffüsünün fiziki 

qanunlar, kimyəvi maddələrin yerdəyişməsi əsa-

sında getdiyini müşahidə əsasında izah edir. Ba-

lıqların tənəffüsü üçün əlverişli mühit amillərini 

şagirdlərdən soruşur. Suda oksigen qazının necə 

artırılması yollarının sadalanmasını təklif edir. 

Balığın qidalanması prosesinin də şagirdlər tərə-

findən izlənməsini təşkil edir. Balıqların qidalan-

ması xüsusiyyətlərini, şagirdlərin fizikadan, kim-

yadan biliklərinə əsasən izah edir. Müəllim balıq-

ların quruluşu ilə onların hərəkətini, davranışının 

həyat tərzi ilə əlaqələndirilməsini şagirdlərin ixti-

yarına buraxır. Balıqlarda cinsi dimofizmi izah 

edən müəllim erkək və dişi balıqların fərqini mü-

şahidə etməyi və onları fərqləndirməyi şagirdlərə 

həvalə edir.  

Müşahidə zamanı şagirdlər balıqların dav-

ranışına diqqət edir, onlarda müvafiq reflekslə-

rin yarandığını izləyirlər. Akvariumun divarını 

taqqıldatdıqda onların uzaqlaşdığının, suya qida 

tökdükdə balıqların qidaya yaxınlaşdığını və 

qidanı ağızlarına necə aldıqlarının şahidi olurlar. 

Eyni zamanda səs və işıqdan onların qorxaraq 

qaranlıq hissədə, yaxud bitkilərin arasında giz-

ləndiyini müşahidə edirlər (4, 100-106). 

Şagirdlər müşahidə zamanı akvarium ba-

lıqlarının quruluşu, forması, hərəkəti, davranışı, 

qidalanması, tənəffüsü və digər əlamətləri haq-

qında bilikləri əyani olaraq əldə edirlər. Onlar 

balıqlara dair bilikləri müəllimin izahından eşi-

dir, həm də qarşılarındakı akvariumda onları gö-

rürlər, vacib məsələləri dəftərlərində qeyd edir-

lər. Qeydlərini digər fənlərdən aldıqları biliklər-

lə əlaqələndirir, bilikləri dərindən mənimsəyir 

və uzun müddət yadda saxlayırlar. 

Dərslərdə obyekt və hadisələrin müşahidə 

metodu və fənlərarası əlaqənin təşkili ilə öyrə-

dilməsi gözlənilən təlim nəticələrini verir, təli-

min keyfiyyətini yüksəldir. Ona görə də biologi-
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ya dərslərində müşahidələrin təşkilinə və fənlər-

arası əlaqəyə geniş yer verilməlidir.  

Müəllim müşahidəni təşkil etdikdə onu 

qabaqcadan planlaşdırır. Məsələn, “Balıqların 

quruluşu, müxtəlifliyi” mövzusunun müşahidə 

metodunun tətbiqi ilə tədris etdikdə müşahidəni 

aşağıdakı kimi planlaşdırması dərsin keyfiyyə-

tinə müsbət təsir göstərir.  

Balıqların quruluşu və müxtəlifliyi möv-

zusu üzrə müşahidənin planı 

1. Balıqların xarici görünüşünə baxılması; 

2. Müşahidə etdikləri əlamətlərin: forma, 

ölçü, rəng və s. qeyd edilməsi; 

3. Bədən hissələrinin: pulcuqlar, üzgəclər, 

ağız, gözlər, qəlsəmələr və s. quruluşuna və yer-

ləşməsinə diqqət edilməsi; 

4. Müşahidə edilən hissələrin dəftərdə 

qeyd edilməsi; 

5. Balıqların həyat tərzinə diqqət edilməsi; 

6. Balığın hissələrinin şəklinin çəkilməsi; 

7. Balıqların qidalanma, tənəffüs prosesi-

nin izlənməsi və qeydlər aparılması; 

8. Balıqların davranışının izlənməsi və 

onların hərəkətlərinin qeyd edilməsi; 

9. Balıqların quruluşu ilə həyat tərzi arasın-

dakı əlaqələrin təhlil edilməsi və nəticə çıxarıl-

ması; 

10. Balıqların quruluşu, davranışı, hərə-

kəti, qidalanma, tənəffüs proseslərinin fizika, 

kimya, coğrafiya fənlərindən öyrəndikləri bilik-

lərlə əlaqələndirilməsi; 

11. Akvarium balıqlarının müşahidəsindən 

və biliklərinin digər fənlərin materialları ilə öy-

rəndikləri əlaqələndirilməsi, ümumiləşdirilməsi. 

Dərsin tətbiqetmə mərhələsində müəllim 

şagirdlərə müşahidə etdikləri obyektin, hadisə-

nin şəklinin və ya sxeminin işlənməsini tapşırır. 

Ev tapşırığı kimi şagirdlərə müxtəlif tullantı 

məhsullarından akvarium, balıq düzəldilməsini 

təklif edir. 

Tədrisdə müşahidənin və fənlərarası əla-

qənin belə planlı təşkili dərsin və müşahidənin 

keyfiyyətini yüksəldir, mənimsəməni asanlaşdı-

rır. Şagirdlər materialı dinləyir, görür, təhlil 

edir, yazır, şəklini, sxemini işləyir, digər fənlər-

dən bildikləri il əlaqələndirir. Bütün bunlar ma-

terialın yaddaşda möhkəmlənməsini, uzun müd-

dət yadda qalmasını təmin edir.  

Biologiyadan suda-quruda yaşayanlardan 

qurbağanın, sürünənlərdən, kərtənkələnin, quş-

lardan qəfəs quşlarının, məməlilərdən pişiyin, 

dovşanın, siçanın quruluşu, davranışı üzərində 

planlı şəkildə müşahidənin təşkil edilməsi im-

kanları mövcuddur. Müşahidənin təbii heyvan 

üzərində təşkil edilməsi mümkün olmadıqda 

videogörüntülər üzrə də aparıla bilər. Videogö-

rüntülər üzrə obyekt və hadisənin müşahidə 

edilməsi çox asan və maraqlıdır. Lakin bunun 

üçün daha çox vəsait: noutbuk, proyektor, löv-

hənin, internet şəbəkəsinin və ya müvafiq disk 

materiallarının dərsə gətirilməsi tələb olunur. 

Bütün məktəb və müəllimin bu vəsaitləri əldə 

etmək imkanı mövcud deyildir. Həm də İKT va-

sitəsilə təşkil edilən müşahidə təbii obyekt və 

hadisə üzərində təşkil edilən müşahidənin ver-

diyi effekti vermir. Ona görə də təbii obyekt və 

hadisələr üzərində müşahidə aparmaqla fənlər-

arası əlaqənin təşkilinə üstünlük verilməlidir. 

Müşahidə metodunu tətbiq edən müəllim, 

onun mexanizmini, müsbət və mənfi cəhətlərini 

bilməli, mövzuya uyğun obyekt və hadisəni seç-

məli, vaxtını, yerini əlaqələndirəcəyi fənlərin ma-

teriallarını müəyyənləşdirməli, gözlənilən nəticə-

lərə diqqət etməlidir. Eyni zamanda məzmun stan-

dartlarının reallaşdırılmasına xidmət etməsini nə-

zərə almalıdır. O, əvvəlcədən müşahidənin planını 

müəyyən etməli, işi plan əsasında aparmalıdır. 
Problemin aktuallığı. Təlimin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi bu gün təhsilin qarşısında duran ən 

aktual problemlərdəndir. Problemin həlli əsasən təli-

min prinsiplərinə əməl olunması və müvafiq metodun 

seçilməsindən çox asılıdır. Təlimin keyfiyyətinə 

əsaslı təsir göstərən metodlardan müşahidəni və prin-

siplərdən isə fənlərarası inteqrasiyanı göstərmək olar.  

Problemin elmi yeniliyi. Fənlərin, o cümlə-

dən biologiyanın tədrisində müşahidə metodunun 

tətbiqi ilə fənlərarası əlaqənin təşkil edilməsinin im-

kan və yolları araşdırılmış, sistemə salınmış, misal-

lar göstərilmişdir.  

Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Fənlərin, xü-

susilə biologiyanın tədrisində müşahidə metodunun 

tətbiqində fənlərarası əlaqənin həyata keçirilməsinin 

imkan və yollarına dair metodik məsləhətlər verilir.  

Nəticə. Dərslərdə müşahidə metodunun göstə-

rilən pedaqoji tələblər əsasında tətbiqi təlimin key-

fiyyətini yüksəldir, mənimsəməni asanlaşdırır, 

şagirdləri fəallaşdırır, onlara bilikləri müstəqil əldə 

etmək imkanı verir. Belə bir nəticələrin alınmasına 

xidmət edən müşahidə metodunun biologiyanın təd-

risində tətbiq edilməsinə daha çox yer verilməlidir. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассказывается о применении метода наблюдения на уроках биологии в общеобразо-

вательных школах. В статье показываются суть, механизм, и пути применения метода наблюдения. 

Установлены тематики, раскрывающие широкие возможности для применения метода наблюдения в 

процессе преподавания предмета биологии. Принципы подбора объектов и явлений, рассматривае-

мых в процессе применения метода наблюдения, представляют широкий план наблюдения. При этом 

разъясняются преимущества применения метода наблюдения, указываются пути их эффективной 

организации, и даются методические рекомендации учителям данной отрасли.  

P.M. Gafarova, K.A. Rahimli 

ORGANIZATION OF INTER-SUBJECTS RELATIONS  

BY APPLICATION OF METHOD OF OBSERVATION IN TEACHING OF SECONDARY 

SCHOOL BIOLOGY 

SUMMARY 

Article is devoted to application of method of observation in biology lessons in secondary schools. Essence, 

mechanisms, ways of application of observation method is indicated here. Topics with wide opportunities for 

application of observation methods have been determined in the teaching of biology. Principles of selection of 

object and events to be considered in application of observation method and extended plan of observation is 

shown here. Advantages of observation method are explained, their effective organization ways are indicated and 

methodic recommendations to teachers of this sphere are shown in this article.  
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Qloballaşma cəmiyyətdə və Elm aləmində 

öyrənilmə və tədqiq edilməsi ən aktual problem-

lərdən biridir. XIX əsrin II yarısından kapita-

lizm özünün ən yüksək fazası olan imperalizmə 

yerini vermiş oldu. Bazar iqtisadiyyatında cə-

miyyətdə aparıcı rol oynayan sindikat, konsern, 

kartel trestlər və konsern davamı olan konqlo-

meratların fəaliyyəti üçün stimul olmaqla geniş 

imkan açmışdır. 

Qloballaşma latın mənşəli söz olmaqla 

“Qlobus” sözündən yaranmışdır. Burada konqlo-

meratların inteqrasiyası hesabına yer kürəsinin 

yeni ictimai əmək bölgüsü yaradan fəaliyyəti nə-

zərdə tutulur. XX əsrdə bir sıra qabaqcıl ölkələrin 

tədqiqatçıları iqtisadi inteqrasiya hesabına qlo-

ballaşmanı diqqətlə öyrənib tədqiq etmişlər. Belə 

tədqiqatçılardan ABŞ-da Qudzon Tədqiqat İnsti-

tutunda Q. Kan, U. Braun, L. Juartli və b. gös-

tərmək olar. 1976-ci ildə onların birgə nəşrdir. 

“Axırıncı 2000-ci ildə Amerika və dünya iqtisadi 

mənzərəsi» və Q. Kanın dünya iqtisadi mənzərəsi 

və gələcək (1970) adlı əsərləri Qloballaşmanın 

mahiyyətini izah edən tədqiqat işləridir.  

Qloballaşmanı Rusiyada U. Bek, V. Bun-

dam, A. Gözəlov, D.H Kərimov və başqaları 

tədqiq etmişlər. Onlar öz tədqiqat işləri ilə qlo-

ballaşmanın əsl mahiyyətini izah etmişlər. Bu və 

ya digər elmi tədqiqat əsərləri dünyada gedən 

inteqrasiya ilə bağlı iqtisadi, fəlsəfi prosesləri 

tədqiq edərək belə bir nəticəyə gəlmişlər: 

1. Bəşəriyyətdə yeni qaydalarla əlaqədar 

cəmiyyətin yeni reformaların həyata keçirilməsi. 

2. Dünya iqtisadi sisteminin yaranması. 

3. Milli dövlətlərdə böhran və onların 

zəifləməsi. 

4. Dünya ticarətinin yüksəlməsi və Bey-

nəlxalq əmək bölgüsünün güclənməsi. 

5. Miqrasiya axınının güclənməsi və 

multikulturalizm cəmiyyətinin yaranması.  

Bu baxımdan bizim ölkə multikulturaliz-

min beşiyidir. Azərbaycanda tədris prosesində 

deyilən və yazılanları əsaslandırmaq üçün məq-

sədə müvafiqdir ki, Tarix dərsləri fəlsəfi və bey-

nəlxalq münasibətlər elmi, erməni faşizmin ma-

hiyyəti ilə əlaqəli formada tədris edilsin, inteq-

rasiya və Qloballaşma şəraitində onun iç üzü 

daha qabarıq şəkildə ifşa edilsin. Həm də bu 

fənlər bir-birinə qohumdur. Eyni zamanda yeni 

inteqrasiya və qloballaşma bu fənlərin bir-birinə 

inteqrasiyası və əlaqələndirilməsini tələb edir. 

Fənlərin bir-biri ilə əlaqəsinin mütləqliyi xüsusi-

lə multikulturalizm ölkəsi kimi tanınan doğma 
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Azərbaycanımızın mənafeyinə uyğun bir tələb-

dir. Azərbaycan tarixinin elə bir mövzusu yox-

dur ki, onu fəlsəfə və beynəlxalq münasibətlərlə 

əhatəli və canlı izah etməyəsən. Fərz edək Azər-

baycan tarixinin hansısa bir mövzusunu II Dün-

ya müharibəsi ilə əlaqədar tədris ediriksə onda 

biz mütləq faşizm ideologiyasını izah etməli 

oluruq. Onda fəlsəfədə Aristotelin mürtəce nə-

zəriyyəsi və Avstriya filosofu və Antropoloq 

Freydə görə, faşizmi izah etməklə Erməni faşiz-

min əsl mahiyyəti izah edilmiş olur. Əlbəttə al-

man, yunan və italyan faşizminə nisbətən Ermə-

ni faşizmi daha təhlükəlidir. Bu iyrənc təhlükə 

ikili standartın və Qloballaşmanın görünməyən 

təhlükəli tərəfidir. Bunu müəllim faktlarla izah 

etməlidir.  

Qloballaşma iqtisadiyyat və cəmiyyətdə 

olduğu kimi tarix ,fəlsəfə və beynəlxalq münasi-

bətlərdən də yan keçməmişdir. Qloballaşma 

dünya iqtisadi inkişafının məntiqi nəticəsidir. 

Tarix fəlsəfə və beynəlxalq münasibətlər qlobal-

laşmaya uyğun tədris edilərsə, daha çox elmi və 

mənimsənilməsi üçün real zəmin yaratmış olar. 

Tarixdə elə bir mövzu yoxdur ki onun, 

qloballaşmaya uyğun tədris edilməsi mümkün 

olmasın. Əgər biz 1918-ci il 28 may AXC-ni 

izah ediriksə, biz mütləq Azərbaycan ərazisində 

mövcud olan dövlətləri xatırlamalı və ADR-in 

onun məntiqi davamı olmasını fəlsəfənin inkarın 

– inkar qanununa əsasən izah edib dinləyənləri

başa salmağa çalışmalıyıq. Bu məsələ ADR 

Milli mənafe və Milli mənlik şüurunun inkişafı 

baxımından izah edilməlidir. Yaxud biz ADR-

nin yaranması və onun daxili və xarici siyasətin-

dən danışırıqsa, onda fəlsəfənin əsas qanunların-

dan biri olan inkişafın spiral forması olan inka-

rın inkarına uyğun izah edilməlidir. Aydın gös-

tərilməlidir, AXC ADR-nı inkar etmir, əksinə, 

ADR AXC-nin varisi olmaqla onun müsbət key-

fiyyətli görülmüş işlərini daha çox cəhətli və 

mənalı aparılması faktlarla izah edilməlidir. Bu 

proses də beynəlxalq münasibətlərdə fəal iştirak 

etmiş olur. İnkarın inkar spiralvarı inkişafına 

diqqət yetirək: 

Spiralvari tablonu diqqətə çatdırırıq. 

Azərbaycan ərazisində dövlətlərin inkarın 

– inkar qanuna uyğun inkişaf dialektikasının,

sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən – aliyə doğru 

inkişaf dinamikası yaranır. 

 

Sacilər, 

Salarilər, 

Şirvanşah

lar

Qaraqoyunlu 

Ağqoyunlu 

Atropotena 

Albaniya 

ADRAXC 
Səfəvilər 

(Azərbaycan) 

Atabəylər 

Manna 
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Azərbaycanın ərazisində olan dövlətlərin 

keyfiyyət əlamətləri spiralvari dalğanın dairəsi-

nin həcmi ilə ölçülür. Azərbaycan tarixinin e.ə 

III minillikdən və b .e XXI əsrin inkarın-inkar 

dinamikası həcminə həm də məzmununa görə 

bir-birindən fərqlidir. 

Azərbaycan tarixi ilə bağlı başqa bir misa-

la müraciət edək. Azərbaycanda İntibah dövrü 

olan XII-XIV əsrlərin tarixi tədris edilir. Bu 

dövrdə Azərbaycanda təhsil ,elm, incəsənət, me-

marlıq, tarixi, fəlsəfi fikir tarixi tədris edilir. 

İndiki Qloballaşmanın inkişaf dövrü ,fəlsəfənin 

kəmiyyət dəyişmələrin keyfiyyət dəyişilməsinə 

çevrilməsi baş verir. İnkişaf faktlarla izah edi-

lərsə daha çox uğur qazanmış olar. Belə ki, Mu-

ğamda ilk dəfə Seyfəddin Urməvi tərəfindən 

muğamların notlaşdırılmışdır. Qloballaşma döv-

ründə muğamlarla bağlı Muğam festivalı, Mu-

ğam müsabiqəsi, Muğam mərkəzi, Muğam ge-

cələri xatırlanarsa mövzu daha çox əyani izah 

edilmiş olar. 

Ümumiyyətlə, tarixin tədrisində Qlobal-

laşma ilə əlaqədar bütün mövzularda Fəlsəfə və 

beynəlxalq münasibətləri əlaqəli şəkildə tədris 

etmək lazımdır. Xüsusilə tarixin tədrisində Fəl-

səfə və beynəlxalq münasibətlərdə Qloballaşma 

tələbinə uyğun tədris edilməsi məqsədə uyğun-

dur. Beləliklə, inteqrasiya və qloballaşmanın 

mahiyyətindən gələn tələb ondan ibarətdir ki, 

tarixi tədris edən müəllim mütləq fəlsəfənin in-

karın-inkarı, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi, 

kəmiyyət dəyişmələrinin, keyfiyyət dəyişikliklə-

rə çevrilməsi qanunların bilməli onda Azərbay-

can ərazisində baş verən proseslərdən və hadisə-

lərin ibtidaidən aliyə və sadədən mürəkkəbə 

doğru inkişafdan baş çıxarmaqla sadə təsəvvür-

lərə malik olar. Bundan başqa tarixi şərh edən 

adam beynəlxalq münasibətləri bilmədən ADR-

nin xarici siyasətindən Bazar iqtisadiyyatından 

o, cümlədən, Bakı-Tiblisi-Qars dəmiryol xəttin-

dən, “Əsrin neft, qaz müqaviləsin”dən və ya 

Xocalı soyqırımından geniş diapazonlu təsəvvü-

rə malik olmarıq və s..  

Problemin aktuallığı: Tarixin tədrisində 

qloballaşma ilə əlaqədar mövzuların fəlsəfi ya-

naşma və beynəlxalq münasibətlərin əks etdiril-

məsindən ibarətdir. 

Problemin elmi yeniliyi: Tarix fənninin 

tədrisində spiralvari əlaqələrin yaradılmasıdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Tarix 

tədrisində qloballaşma şəraitində beynəlxalq 

münasibətlərin öyrədilməsində inteqrasiyadan 

istifadə etməkdir. 
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М. Алиев 

НОВЫЙ ПОДХОД К ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

В СВЯЗИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ И ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ 

 

PЕЗЮМЕ 

Экономическое развитие в обществе привело к интеграции и глобализации. Изучение и внедре-

ние процесса глобализации считается одной из самых актуальных проблем современности. Одной из 

изучаемых и исследуемых нами проблем является «Проблем интеграции и глобализации». 

В связи с интеграцией и глобализацией были сделаны попытки изучения и обучения истории, 

философии и международных отношений. Толерантность нашей страны делает необходимым изуче-

ние этого процесса.  
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M. Aliyev 

NEW APPROACH TO HISTORY, PHILOSOPHY AND INTERNATIONAL RELATIONS 

IN CONNECTION WITH INTEGRATION AND GLOBALIZATION 

SUMMARY 

Economic development in society has led to integration and globalization. The study and 

implementation of the process of globalization is considered one of the most pressing problems of our time. 

One of the problems studied and investigated by us is "Problems of integration and globalization".I n 

connection with integration and globalization, attempts were made to study and teach history, philosophy 

and international relations. The tolerance of our country makes it necessary to study this process. 
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Taksonomiya – yunan sözüdür (taxus – 

qayda ilə yerləşmə + romos – qanun deməkdir). 

Təlim məqsədlərinin taksonomiyası tədris pro-

sesini elmi-metodik səviyyədə planlaşdırmaq və 

onun nəticəsini ölçmək imkanı verir. Bu sahədə 

aparılan araşdırmalarından belə bir qənaətə gəli-

nir ki, “Təlim məqsədlərinin taksonomiyası 

ayrı-ayrı fənlər və siniflər üzrə konkretləşdiril-

məli, dövlət standartları və yaş normativləri 

kontekstində açıqlanmalıdır. Bu mühüm məsələ-

ni metodistlərimiz, psixoloq və pedaqoqlarla 

birlikdə həll etməlidirlər”. 

Müxtəlif zamanlarda alimlər bu məsələyə 

diqqət yetirmiş, ona öz münasibətlərini bildir-

miş və təhsil taksonomiyaları haqqında mülahi-

zələr söyləmişlər. Təlim məqsədlərinin taksono-

miyası 30-cu illərdən başlayaraq tədqiqat ob-

yekti kimi müxtəlif alimlər tərəfindən araşdırıl-

mış, koqnitiv proseslərin, intellektin strukturunu 

əks etdirən konseptual modellər yaradılmışdır. 

R.V.Tayler (1930), B.Blum (1956), G.Gilford 

(1967), Vilson (1967), Bruner (1979) və başqa-

ları tərəfindən idrak (koqnitiv), emosional 

(affektiv), psixomotor (qeyri-iradi), fəaliyyətlər 

üzrə taksonomiyalar işlənilmişdir. Taksonomi-

yaların müəyyən olunmasında, ona aid təsnifatın 

aparılmasında yanaşmalar, demək olar ki, eyni 

olmuşdur [2, s.20]. 

Dünya pedaqoji psixologiyası təcrübəsin-

də taksonomiya konsepsiyası Amerika psixolo-

qu B. Blumun adı ilə bağlıdır. Onun konsepsiya-

sında öyrənmə taksonomiyaları mahiyyətcə fon 

hadisəsi kimi özünü göstərir. Taksonomiyanın 

ağırlıq mərkəzi isə bilavasitə inkişaf taksonomi-

yaları ilə şərtlənir. 

Ümumtəhsilin məzmununu, müasir inkişaf 

istiqamətlərini araşdıran M.N. Rıjakov kuriku-

lum ideyasını açıqlayarkən təlim məqsədlərinin 

şəbəkəsini yaratmışdır. Blumun taksonomiyala-

rının meydana gəlməsini mütərəqqi bir hal kimi 

dəyərləndirmişdir. Fikirlərini ümumiləşdirərkən 

belə bir qənaətə gəlmişdir ki”, “arabanı atdan 

qabağa qoşmaq mümkün olmadığı kimi, məqsə-

di müəyyənləşdirməzdən əvvəl məzmunu işlə-

yib hazırlamaq mümkün deyildir” [5, 7]. 

Halbuki müasir təhsil nəzəriyyəsi “öyrən-

mə + inkişaf + mədəniyyət” taksonomiyasına 

xüsusi diqqət yetirməyi tələb edir. Lakin dünya 

təcrübəsində üç komponentli (“öyrənmə+inki-

şaf+mədəniyyət”) taksonomiya yaradılmayıb. 

Bu sahədə ilk uğurlu addım Azərbaycan psixo-

logiyasında atılıb. 

Professor Əbdül Əlizadənin taksonomi-

yası üçtərkibli taksonomiya adlandırılır. Orada 

şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması öyrənmə 

inkişaf mədəniyyət parametrləri üzrə nəzərdə 

tutulur. Bu taksonomiya səriştələrə əsaslanan 

yeni məzmunun yaradılması baxımından mü-

hüm didaktik əhəmiyyət daşıyır [2, 20]. 

Kurikulumlarda fənlərin məzmunu baca-

rıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrindən 

(standartlardan) ibarətdir. Təhsil pillələri və hər 

bir sinif üzrə müəyyən olunmuş bu təlim nəticə-

lərinin ( standartların) əsasında üç tərkibli takso-

nomiya durur.  
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“Təhsilin məzmunu dedikdə, həyata, əmə-

yə hazır olmaq üçün məktəblilərin yiyələnməli 

olduqları bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi başa 

düşülür” fikrini irəli sürən M.N. Skatkin və 

V.V. Krayevski qeyd edirlər ki, bu anlayış 

özündə dörd komponenti birləşdirir: 1) dünya 

(ətraf aləm) haqqında biliklər; 2) bacarıq və vər-

dişlər-tipik stereotip fəaliyyətin icrasının rasio-

nal üsulları; 3) yaradıcı (qeyri-standart) fəaliy-

yət təcrübəsi; 4) dünyaya və bir-birinə münasi-

bətlərin (ruhi, mənəvi, estetik) normaları; yəni 

tərbiyəlilik normaları [4, 94]. 

“Məzmun standartı-təhsil alanların bilik , 

bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir”. 

Məzmun standartları iki tərkib hissədən ibarətdir: 

bilik və fəaliyyət. Onların psixoloji əsasını “Üç 

tərkibli” taksonomiyanın “ÖYRƏNMƏ” və 

“INKIŞAF” səviyyələri təşkil edir. Məzmun 

standartları hazırlanarkən prof. Ə.Ə. Əlizadə tak-

sonomiyasının “Öyrənmə səviyyəsində” faktları, 

faktların seçilmə üsullarını, təsnifatı, qiymətlən-

dirmə meyarlarını, və s. haqqında verilən biliklər 

əsasında mahiyyəti açıqlama, problemi həll 

etmək üçün informasiyanı konkret hadisələrə tət-

biq etmək kimi sosial, perspektiv, intellektual ba-

carıqların mənimsənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Taksonomiyanın öyrənmə səviyyəsi məzmun 

standartlarının ilk tərkib hissəsini təşkil edir. 

“İnkişaf səviyyəsi” isə məzmun standartla-

rının fəaliyyət tərkib hissəsinin əsasını təşkil edir. 

Tənqidi təfəkkürün, fikrin müstəqilliyinin, ağlın 

dərinliyi, genişliyi, çevikliyi, sürətliliyi və qənaət-

cilliyinin, divergent və konvergenf təfəkkürün 

inkişafı sayəsində şagirdlərdə analiz, sintez, 

mücərrədləşdirmə, problemli situasiyalardan çıxış 

yolu tapmaq, və s. bu kimi bacarıqlar formalaşır. 

Beləliklə, şagirdlər təlim prosesində sadəcə 

öyrənmir, öyrənə-öyrənə inkişaf edirlər. Həmin 

prosesin son nəticəsində mədəniyyətə (hissi, ün-

siyyət, kommunikativ, əxlaqi, iradi, milli-mənəvi, 

dünyəvi), dəyərlərə malik şəxsiyyət kimi for-ma-

laşır. Hisslər mədəniyyəti, ünsiyyət mədəniyyəti, 

kommunikativ mədəniyyət, əxlaqi mədəniyyət, 

iradi mədəniyyət, milli-mənəvi mədəniyyət, dün-

yəvi mədəniyyət- “Üç tərkibli” taksonomiyanın 

“Mədəniyyət” səviyyəsini təşkil edir. Təlim fəa-

liyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan şagird nai-

liyyətlərinin qiymətləndirilməsi məhz “Mədəniy-

yət” səviyyəsini təşkil edən dəyərlərə istinad edir. 

Qiymətləndirmə Milli Kurikulumun tərkib hissəsi-

dir. Bu o deməkdir ki, “Üç tərkibli taksonomiya” 

Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil siste-

mində Qiymətləndirmə Konsepsiyasının da elmi-

psixoloji əsasını təşkil edir.  

Şagirdlərin təlim boyu düşünmə bacarıqla-

rının inkişaf etdirilməsi müəllimin qarşısında 

duran ən mühüm məsələlərdən biri, bəlkə də 

birincisidir. Artıq insanın yalnız yadda saxla-

maq funksiyası tələblərə cavab vermir, müasir 

cəmiyyət əldə edilmiş informasiyanı istehsal və 

istifadə edən insan tələb edir. 

Düşünmə vərdişləri iki hissəyə ayrılır: 

mikro-vərdişlər və makro-vərdişlər. Mikro-vər-

dişlərə tətbiq və təhlil, makro-vərdişlərə isə 

problemi həlletmə və qərar çıxarma aid edilir. 

Əgər şagird hər hansı bir problemi həll etmək 

üçün informasiyalardan istifadə etmək bacarığı-

na yiyələnirsə, deməli, onda düşünmə vərdişləri 

formalaşmışdır.  

Ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanmış 

tarix fənni üzrə yeni fənn proqramının (kuriku-

lumun) məzmunu nəticələr, yəni standartlar şək-

lində ifadə olunmuşdur. Hər bir standart öz mü-

qabilində bilik və fəaliyyətdən ibarətdir: şagird 

nəyi bilir və o bildiyini necə nümayiş etdirir. 

Standartların bilik və fəaliyyət hissələri özləri 

də qruplara ayrılır. 

Deklarativ, prosedural və konsektual bili-

yin, idrak, ünsiyyət və psixomotor isə fəaliy-

yətin kateqoriyaları hesab olunur. 

Şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin inkişafı 

mühüm amillərdən biridir. Blum taksonomiyası 

idraki bacarıqlar kimi götürülmüşdür. Bu takso-

nomiya idrak fəaliyyətləri sadədən mürəkkəbə 

doğru altı kateqoriyaya görə təsnif edir və bu vər-

dişlər şagirdlərdə mikro-vərdişlər formalaşdırır. 

Amerika psixoloqu B.Blumun taksonomi-

yası 4 prinsip əsasında yaradılmışdır: Praktik 

istiqamət prinsipi - taksonomiya məqsədəuy-

ğunluq nəzəriyyəsini əks etdirməli, müəllim-

praktik üçün effektiv vasitə olmalıdır. 

Psixoloji prinsip: taksonomiya psixologiya 

elminin müasir nailiyyətlərinə əsaslanmalıdır. 

Məntiqlilik prinsipi: taksonomiya məntiqi 

baxımdan tamamlanmış və mükəmməl daxili 

bitkinliyə malik olmalıdır. 

Obyektivlik prinsipi: məqsədlərin təsnifatı 

onların dəyərlərinin təsnifatı demək deyil. 
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Taksonomiyanın prinsipi hər bir yuxarı 

mərtəbənin ondan aşağıdakı mərtəbənin üzərin-

də qurulmasıdır. Yəni, yuxarı səviyyələr aşağı 

səviyyədə nail olunmuş bacarıq və vərdişlərdən 

asılıdır. Şagird əgər dördüncü mərhələdəki (təh-

lil) tapşırığı yerinə yetirə bilirsə, deməli o artıq 

aşağıdakı mərhələlərdəki (bilik, anlama, tətbiq) 

tapşırığı yerinə yetirmişdir.  

Blum taksonomiyasının təsnifatı: Bilmək, 

anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, sintez etmək 

və dəyərləndirmək. Taksonomiya – iyerarxiya 

əsasında qurulmuş əlaqəli sistemdir. Bu sistem 

müəllimin fəaliyyətinin keyfiyyətini qiymət-

ləndirmək üçün əlverişli vasitədir. Taksonomiya 

göstərir ki, hansı səviyyədə uşaqları öyrətmək 

olar və hansı səviyyədə onları öyrədirlər [1, 402]. 

Şagird əgər nəyisə xatırlayırsa, tanıyırsa, 

göstərirsə, sadalayırsa, adlandırırsa bu bilmə 

mərhələsidir. Bilmə mərhələsi yadasalma və 

yaddasaxlama kimi bir kateqoriyadır. Bu mərhə-

lədə şagird yaddaşında qoruyub saxladığı infor-

masiyanı xatırlayır. Burada şagirddən bildiyini 

dəyişmək və ya bildiyindən istifadə etməklə 

yeni informasiya yaratmaq tələb olunmur. Mə-

sələn, əgər dünənki dərsdə şagird ilkin olaraq 

Manna dövlətinin idarə olunmasını mənimsə-

mişdisə, sonrakı dərsdə ona veriləcək sual dü-

nən aldığı biliyi əhatə edərək, “hansı dövlət ida-

rəetmə sistemlərini bilirsiniz?” olmalıdır. Ümu-

miyyətlə, idrak taksonomiyasının bilmə mərhə-

ləsi digər mərhələlər üçün baza rolunu oynayır. 

Digər mərhələlərin də reallaşması üçün bu mər-

hələnin rolu böyükdür. Lakin bütün dərs boyu 

yalnız bu mərhələdən istifadə problemlər yara-

dır, şagirdin düşünməsinə, aldığı biliklərin tətbi-

qinə və inkişafına əngəl törədir.  

Əgər şagird izah edirsə, nümunə göstərir-

sə, öz sözləri ilə ifadə edirsə, fərqləndirirsə bu 

anlama mərhələsidir. İkinci mərhələdə şagird 

yadında saxladığı informasiyanı anlamalıdır. 

Müəllimin verəcəyi anlama səviyyəli suallar 

vasitəsilə şagird cavabın üzərində müxtəlif ya-

naşmalarla düşünür. Problemlərin həlli üçün əv-

vəl şagirdin təklif olunan ideyanı anlaması va-

cibdir. Misal üçün aşağıdakı suallardan istifadə 

etmək mümkündür: 

– Albaniya və Atropatena dövlətlərinin 

idarəetmə sistemləri arasındakı oxşar cəhətləri 

müəyyənləşdir. 

– İki hökmdar və iki imperator idarəetmə-

sində olan dövlət adı de. Bu idarəetmələr ara-

sında fərq nədir? 

Şagird problem həll edirsə, müəyyən nəti-

cələr əldə etmək üçün informasiyaları tətbiq et-

dirsə, istifadə edirsə, bu tətbiq mərhələsidir. Tət-

biq mərhələsində adından da məlum olduğu kimi 

şagirdin yadına saldığı və anladığı informasiyanı 

qarşısına çıxan hər hansı problemi həll etmək 

üçün istifadə etməsidir. Tətbiq mərhələsində 

şagird problemlə qarşılaşır, keçmiş biliklərdən 

istifadə edərək həll yolu seçir və həll edir. Məsə-

lən, xəritə üzərində ölkələri tipoloji xüsusiyyətlə-

rinə görə qruplaşdırır, relyef formalarını müxtəlif 

əlamətlərinə görə təsnif edir, miqyasa və cəhət-

lərə əsasən planını tərtib edir və s. 

Hissələrə ayırmaq, strukturu müəyyənləşdir-

mək təhlil (analiz) mərhələsidir. Təhlil mərhələ-

sində şagird ünsiyyətin əsasını təşkil edən struktu-

ru tapır, onların bir yerdə necə mövcud olduğunu 

göstərmək üçün nəyisə parçalayır, ayırır, motivləri 

müəyyənləşdirir. Taksonomiyanın bu mərhələsi 

anlamanın üzərində qurulur, lakin ondan üstündür. 

Təhlil zamanı şagird hər hansı hadisə və ya vəziy-

yətdə müxtəlif fikirləri bir araya gətirərək yekun 

fikir nümayiş etdirir. Məsələn, araşdırmalar nəti-

cəsində səyyahların topladıqları bilikləri sistem-

ləşdirmək, ölkələrin idarəetmə sistemini təhlil et-

mək, dövlətlərin inkişafında idarəetmə tələblərini 

analiz etmək, dövlətlərin Roma və Yunanıstanla 

əlaqəliyini təhlil etmək və s.  

Sintez mərhələsi yeni ideyaların yaranma-

sı üçün köhnə ideyalardan istifadə, verilmiş 

faktların ümumiləşdirilməsi və bir neçə sahə 

üzrə biliklərin əlaqələndirilməsi. Məsələn, su 

hövzələrini çirkləndirən əsas mənbələrin araşdı-

rılması və onların mühafizəsi ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması, ekoloji problemlərin həlli yolları-

na aid layihələrin hazırlanıb təqdim edilməsi, 

xammal ehtiyatlarının çatacağı illərin proqnoz-

laşdırılması və s [3]. 

Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxar-

maq, mübahisələri və ya fikir müxtəlifliklərini 

həll etmək, münasibət bildirmək, qarşılaşdırmaq 

dəyərləndirmə və ya qiymətləndirmə mərhələsi-

dir. Qiymətləndirmə sualları şagirdlərin fikirlə-

rini, düşüncələrini əsaslandırmağı, mühakimə 

etməyi və bunların nəyə əsaslandığı ilə bağlı 

xüsusiyyətlər təqdim etməyi tələb edir. Hər 
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hansı bir məsələnin şagird tərəfindən qiymətlən-

dirilməsini istəyən müəllim, bu məsələnin qiy-

mətləndirmə meyarlarını düzgün müəyyən et-

məyi bacarmalı və şagirdin cavabını da bu me-

yarlarla qiymətləndirməlidir.  

Son nəticə də onu deyə bilərik ki, taksono-

miyalar müəllimə dərs üçün hazırlayacağı təlim 

məqsədlərini müəyyənləşdirməsinə kömək edir 

və təlim məqsədlərinin əlaqəliliyini və əhatəlili-

yini təmin edir. Məqsədlərin səviyyələr üzrə (bi-

lik, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, dəyərləndirmə) 

əlaqəli şəkildə müəyyənləşməsi təlim prosesin-

də taksonomiyaların müxtəlif mərhələlərini əha-

tə etmək imkanı verir və müəllimi yalnız məlu-

matları yadda saxlamağı öyrətmək kimi uğursuz 

tədris fəaliyyətindən qoruyur. Bu baxımdan tak-

sonomiyalar, təkcə müəllimin fəaliyyətinə rən-

garənglik qatmır, həm də şagirdin nail olacağı 

təlim məqsədlərinin əhatə dairəsi baxımından 

geniş və dəqiq olmasını təmin edir. 
Problemin aktuallığı. “Təlim məqsədlərinin 

taksonomiyası ayrı-ayrı fənlər və siniflər üzrə kon-

kretləşdirilməli, dövlət standartları və yaş normativ-

ləri kontekstində açıqlanmalıdır. Bu mühüm məsələ-

ni metodistlərimiz, psixoloq və pedaqoqlarla birlikdə 

həll etməsi zəruridir”. 

Problemin yeniliyi ondan ibarətdir ki, Azər-

baycan tarixinin təlimində istifadə olunan taksono-

miyaların yeni xüsusiyyətləri və didaktik imkanları 

müəyyənləşdirilərək sistemli şəkildə öyrənilərək 

ümumiləşdirilib. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, Azərbaycan tarixinin təlimində sistemli şəkil-

də istifadə olunan taksonomiyalar ümumtəhsil mək-

təblərinin çoxsaylı tarix müəllimləri və tarixin tədrisi 

metodikası və metodologiyası sahəsində tədqiqat 

aparan gənc tədqiqatçılar istifadə edə bilər. 
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HISTORY OF AZERBAIJAN IN STUDENTS ABILITIES AND SKILLS IN THE FORMATION 

OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE APPLICATION OF SUBJECT TEACHING 

IN BLOOM TAXONOMY 

SUMMARY 

Taxonomy is a Greek word (taxus-placement with rule + romos - law). The taxonomy of educational 

objectives allows to plan the learning process at the scientific - methodological level and measure its outcome. 

The contents of the new subject curriculum for history subjects prepared for secondary schools are 

summarized as standards. Each standard consists of knowledge and action in exchange for itself: the student 

knows what he is and shows how he knows. The knowledge and activities of the standards themselves are also 

grouped into groups. 

А. Аллахвердиев 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ТАКСОНОМИИ БЛУМА В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

РЕЗЮМЕ 

Таксономия - это греческое слово (taxus - placement with rule + romos - law). Таксономия образова-

тельных целей позволяет планировать процесс обучения на научно-методологическом уровне и измерять 

его результат. Содержание новой предметной учебной программы по предмету истории, подготовленной 

для средних школ выражено в стандартах. Каждый стандарт состоит из двух частей, включающих знания 

и деятельность. Знания и деятельность в самих стандартах также подразделяются на группы. 
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Azərbaycan unikal bir ərazidə yerləşir. 

Onun həm əhalisi, həm coğrafi mövqeyi, həm də 

təbii şəraiti, eləcə də yeraltı və yerüstü sərvətləri 

onun qorunub saxlanılmasını tələb edir. Bu gözəl 

məkanı daimi olaraq qoruyub saxlamaq və onu 

gələcək nəsillərə ötürmək üçün ölkə vətəndaşla-

rında vətən sevgisini, vətəni qoruyub saxlamağın 

zəruriliyini formalaşdırmaq lazımdır. Ölkə vətən-

daşlarında vətənpərvərliyin formalaşdırılması 

həm ailələrin, həm də təhsil işçilərinin mühüm 

vəzifələrindən biridir. Bu baxımdan ümumtəhsil 

məktəblərində tədris olunan Azərbaycan tarixi 

kurslarının imkanlarından geniş istifadə olunma-

lıdır. Bu məsuliyyətli vəzifənin yerinə yetirilmə-

sində ölkəmizdə təhsillə bağlı ayrı-ayrı qurumlar 

ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin vətənpər-

vərlik tərbiyəsini daim diqqət mərkəzində saxla-

yırlar. Təhsil qanunumuzda eləcə də Təhsil Na-

zirliyi tərəfindən qəbul edilmiş direktiv sənədlər-

də də orta məktəb şagirdlərinin vətənpərvərlik ru-

hunda tərbiyə edilməsinin zəruri olduğu qeyd 

edilir. Respublikamızda həyata keçirilən təhsil 

islahatlarının əsas məzmununda da bu məsələ xü-

susi qeyd olunur (1, 119). 

Bu məqsədlə tarix müəllimi tədris ilinin 

başlanğıcında illik planlaşdırmanı hazırlayarkən 

Vətən tarixinin tədrisində şagirdlərdə vətənpər-

vərlik tərbiyəsini formalaşdıracaq mövzuların 

imkanlarını araşdıraraq onların tədrisini xüsusi 

diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Dərslərdə vətən-

pərvərliklə bağlı sxemlərdən, cədvəllərdən, şəkil-

lərdən, portretlərdən, tədris filmlərindən, didakti-

kanın tələbləri əsasında istifadə edilməlidir.  

Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi sahə-

sində tədqiqatlar aparan mütəxəssislər də həmin 

problemə öz münasibətlərini bildirmişlər. Belə 

ki, M.N. Ağayev yazır: ”Vətənin qüdrətli olması 

gənclərin Vətənə münasibətindən ,onların hansı 

yöndə tərbiyə edilməsindən bilavasitə asılıdır” 

(2, 8). Digər müəllif S. Əliyev yazır: “respubli-

kamızın uğurlu inkişafı ilk növbədə gənc nəslin 

təhsilindən onların dövlətimizə, xalqımıza bağlı-

lığından, əsl vətəndaş olaraq yetişməsindən çox 

asılıdır. Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi bü-

tün dövrlərdə aktual olmuşdur” (3, 50-52) Lakin 

hazırkı dövrdə doğma torpaqlarımızın erməni iş-

ğalı altında olduğu və düşmənə qarşı mübarizə 

aparıldığı bir şəraitdə şagirdlərin vətənə məhəb-

bət, yurda, xalqa sevgi ruhunda tərbiyə edilməsi 

olduqca vacibdir. Müstəqil dövlətimizin ərazi 

bütövlüyü, suverenliyi, milli sərhədlərimizin to-

xunulmazlığı məsələlərinə tarixin tədrisində xü-

susi diqqət yetirilməlidir. 

Müasir dövrdə təhsilimizin qarşısında qo-

yulmuş şəxsiyyətyönlü, nəticəyönlü yüksək in-

tellektual səviyyəli vətəndaşların formalaşdırıl-

ması kimi mühüm vəzifələri yerinə yetirmək 

üçün təlim və tərbiyənin kompleks şəkildə tə-

min olunmasına nail olmalıyıq. 

Bu baxımdan pedaqoji elmlər doktoru, 

professor, əməkdar elm xadimi F. Rüstəmov ya-

zır: “şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi milli-

mənəvi dəyələr zəminində inkişaf etdirilməlidir. 

Bu isə öz növbəsində yetişməkdə olan gənc nəs-

lə tarix elminin əsaslarını dərindən mənimsət-

məklə yanaşı, eyni zamanda zəngin mənəviyya-
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ta, vətəninə, xalqına sədaqətli, yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlərə, əməksevərliyə malik həqiqi və-

tənpərvərlər formalaşdırır. Şagirdlərdə vətənpər-

vərlik hisləri aşılamaq onların şəxsiyyətinə təsir 

etmək deməkdir” (4, 6,10) . 

Cəmiyyətdəki sosial-iqtisadi eləcə də siyasi 

cəhətdən dəyişikliklər vətənpərvərlik əlamətləri-

nin keyfiyyətcə yeniləşməsinə səbəb olmuşdur. 

Vətənpərvərlik milli dövlətçilik ideologiyasının 

tərkib hissəsi olub çox böyük və geniş məf-

humdur. 

Məlumdur ki, metodik ədəbiyyatda tərbi-

yəedici təlimə geniş yer verilir. Bu işi uğurla hə-

yata keçirmək üçün tarixin tədrisi böyük imkan-

lara malikdir. Tarix fənni şagirdlərin mənəvi tər-

biyəsində, onların vətənpərvər ruhda yetişmə-

sində, vətənə, dövlətə sədaqət hissinin aşılanma-

sında xüsusi rol oyanır. Tarix dərslərində tərbiyə 

işi elə təşkil edilməlidir ki, şagirdlər yaşadıqları 

ölkəni inkişaf etdirmək, qorumaq məsuliyyətini 

dərk etmək qənaətinə gəlsinlər. Şagirdlərin və-

tənpərvərlik tərbiyəsi Azərbaycanın qədim tari-

xini, onun misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş 

igidlərini, tarixi şəxsiyyətlərini öyrənməyi tələb 

edir. Tarix müəllimləri fənnin təhsil və tərbiyə 

vəzifələrini uğurla həyata keçirərək şagirdlərin 

hərtərəfli inkişafını təmin etməlidirlər. “Vətən-

pərvərlik tərbiyəsinin məqsədi, mahiyyəti yalnız 

tərbiyə edən, onu şagirdlərdə aşılayan tərəfindən 

deyil, tərbiyə olunan tərəfindən də dərk edilmə-

lidir. Ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işi bir 

qayda olaraq ayrı-ayrı fənlərin tədrisi zamanı 

mövzuların tərbiyə imkanlarından istifadə edilə-

rək şagirdlərdə vətənpərvərlik hisləri aşılanır. 

Tarix, insan və cəmiyyət, əmək, ibtidai hazırlıq 

və başqa fənlərin tədrisi qeyd olunan məsələ ilə 

əlaqədar böyük imkanlara malikdir" (5, 11). 

Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan 

tarixi dərsliklərində azadlıq və milli azadlıq uğ-

runda mübarizəyə dair çoxsaylı mövzular var. 

Həmin mövzuların imkanlarını 1 saylı cədvəldə 

ümumiləşdirilmiş şəkildə vermişik. 

Cədvəl 1 

V sinif VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif 

1.Azərbaycanın ən qədim

dövləti . 

2. Qaniçən Kiri kim məğlub

etdi. 

3. Cavanşir ; Qırx il kölə

kimi yaşamaqdansa”. 

4. Şəmsəddin Eldəniz necə

Azərbaycan hökmdarı oldu. 

5.İlk müstəqil Azərbaycan

xanlığı . 

6. Milli mətbuatımızın

banisi . 

7.Səttarxan .

8. “Bir kərə yüksələn

bayraq” . 

9. Azərbaycan ordusunu

yaradanlar 

10. Qardaş köməyi.

11. Dirçəliş.

12. Qanlı Yanvar.

13. İstiqlalımızın bərpası

14. Müstəqil  Azərbaycanın

Qurucusu 

1. 1.Azərbaycan 

qədim ölkədir. 

2. Manna dövlətinin

yaranması və 

yüksəlişi. 

3. Atropatena

dövləti. 

4. Albaniya

övlətinin yaranması. 

5.Albanların

yadellilərə qarşı 

mübarizəsi. 

1. 1. Azərbaycan 

–Albaniya

hökmdarı 

Cavanşir. 

2. Babəkin

başçılığı altında 

azadlıq hərəkatı . 

3. Müstəqil

dövlətçilik 

ənənələrinin 

dirçəlişi. 

4.Xudafərin

körpüsünün 

birləşdirdiyi iki 

Azərbaycan 

dövləti .  

5. Səlcuq

sarayından 

müstəqil 

hakimiyyətə 

6. Hökmdarın

müdrikliyi və 

yerli hakimin 

1. Azərbaycan

torpaqlarının 

azad edilməsi. 

2. Nadir xan

Əfşar Səfəvi 

dövlətinin 

sərhədlərini 

bərpa edir . 

3.Azərbaycanda

ilk müstəqil 

xanlıq. 

4.Birləşdirmə

siyasətinin 

ikinci mərhələsi 

.  

5. Azərbaycan

torpaqlarının 

birləşdirilməsin

də son təşəbbüs. 

1. Millətin

formalaşması. 

2.Xalq hərəkatı.

.3.Azadlıq 

hərəkatının yeni 

mərhələsi. 

4.Azərbaycanlı

əhaliyə qarşı 

ermənilərin 

törətdikləri kütləvi 

qırğınlar. Milli 

demokratik hərəkat. 

5. Azərbaycan Birinci

Dünya müharibəsi 

illərində 

6. Şimali

Azərbaycanda türk-

müsəlman əhaliyə 

qarşı soyqırımlar. 

7. Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyətinin 

yaranması. 



V-IX siniflərin Azərbaycan tarixi kurslarında azadlıq və milli azadlıq uğrunda mübarizəyə dair biliklərin verilməsi 

prosesində şagirdlərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşdırılması 
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Tarix dərslərində fəal təlim metodlarından 

istifadə etməklə dərsi daha səmərəli şəkildə qur-

maq olar. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün VII sinif 

Azərbaycan tarixi kursunda “Azərbaycan-Alba-

niya hökmdarı” mövzusuna müraciət edərək be-

yin həmləsi üsulu ilə dərs nümunəsi təqdim edi-

rik. Dərsin məqsədi VII əsrdə Azərbaycan Meh-

ranilər sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi Cavan-

şirin daxili və xarici siyasəti, Bizans və Xəzər 

dövlətləri ilə münasibətləri qaydada saxlamağı-

nın, onun ölkədəki daxili sabitliyi qoruyub saxla-

dığı fikrinin şagirdlər tərəfindən mənimsənilmə-

sinə nail olmaq. Müəllim yeni materialın öyrədil-

məsində Cavanşirin simasında igid, uzaqgörən, 

ölkəsinin azadlığı uğrunda mübarizə aparan 

hökmdar obrazını şagirdlərin təsəv-vüründə for-

malaşdırır. Bu mövzunun tədrisi zamanı müəllim 

Albaniya dövlətinin siyasi xəritəsini lövhədən 

asaraq şagirdlərə göstərir. Şagirdlər hökmdarı xa-

rakterizə edən müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Eyni 

zamanda Cavanşirin şagirdlər tərəfindən çəkilmiş 

portreti, onun şəxsiyyəti və mübarizliyi, dövlətin 

sabitliyi uğrunda ərəblərə, xəzərlərə qarşı mü-

barizəsini əks etdirən suallar lövhədə qeyd olu-

nur. Müəllim qoyulmuş suallar ətrafında şagird-

ləri diskussiyalar aparmağa səsləyir. 

Müəllim Cavanşirin simasında şagirdlərə 

vətənpərvər, igid, qorxmaz, öz vətəninə bağlı, 

diplomatik bacarıq nümayiş etdirməklə öz vətə-

nini ən çətin zamanlarda qorumağı bacaran 

hökmdar obrazı formalaşdırır. Bu məlumatlar 

şagirdlərin qəlbinə və ağlına təsir göstərərək on-

larda iftixar hissini gücləndirir. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, hər bir tarix 

müəllimi çalışmalıdır ki, xalqın azadlıq və sosial 

rifahı ilə bağlı mövzuların tədrisində şagirdlərin 

vətənpərvərlik tərbiyəsini xüsusi diqqətdə saxlaya-

raq vətənə və xalqa bağlılığın insan həyatı üçün nə 

qədər dəyərli olduğunu aşılamalıdır. Tərbiyə 

işindəki inandırma və alışdırma metodlarından 

səmərəli istifadə etməlidir. Vətənə layiqli övladlar 

və nümunəvi vətəndaşlar formalaşdırmalıyıq. 
Məqalənin yeniliyi ondan ibarətdir ki, Vətən 

tarixinin tədrisində milli azadlıq uğrunda mübarizəyə 

dair mövzuların tədrisində təlimin tərbiyəedicilik məq-

sədinin yüksəldilməsi üzrə iş sistemi yaradılmışdır. 

15. Ulu Öndərin yolu ilə. inadlı mübarizəsi.  

7. Qaraqoyunlu 

dövləti. 

8. Ağqoyunlu 

Uzun Həsənin 

dövlət siyasəti. 

 8. Dövlət quruculuğu 

sahəsində tədbirlər . 

9. Erməni 

işğalçılarına qarşı 

mübarizə . 

10.Sovet rejiminə 

qarşı xalq hərəkatı. 

11.Milli oyanış 

cəhdləri.  

12.Ərazi bütövlüyü 

və milli hüquqların 

qorunması uğrunda 

mübarizə. 

13.Dövlət 

müstəqilliyinin 

bərpası. 

14.Qurtuluş hərəkatı . 

15.Dövlət 

müstəqilliyini 

möhkəmləndirmək 

tədbirləri. 

16. Cənubi 

Azərbaycanda milli 

azadlıq . 
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Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, yaradılan iş sistemi tarixin tədrisi metodikası 

elminin nəzəri əsaslarını daha da zənginləşdirəcək. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, materialda irəli sürülən müddəalardan ümum-

təhsil məktəblərinin tarix müəllimləri gündəlik peda-

qoji fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər. 
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С.В. Набиева 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ О БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В V-IX КЛАССАХ 

РЕЗЮМЕ 

В статье повествуется о формировании патриотического воспитания учащихся в процессе 

передачи знаний о борьбе за свободу и национальную независимость на уроках Истории Азербайджа-

на в V-IX классах. Автором отмечено, что в учебниках по Истории Азербайджана очень много пара-

графов, посвященных данной теме. Возможности данных тем обобщены и представлены в статье в 

виде схем. В заключение статьи отмечается, что учителя истории при преподавании тем, о борьбе за 

свободу и независимость народа, должны стараться формировать у учащихся патриотизм, чувство 

любви к Родине, к народу.  

S. V. Nabiyeva 

THE FORMATION OF PATRIOTIC EDUCATION PUPIL`S EDUCATION IN THE PROCESS OF 

GIVING KNOWLEDGE FOR FREEDOM AND NATIONAL LIBERTY OF AZERBAIJAN IN THE 

V-IX GRADES HISTORY COURSES OF SECONDARY SCHOOLS 

SUMMARY 

The essence of the problem, its social, economic, political and moral significance has been based on, 

too. The level of the development of the issue has been commented on. Examining the capabilities of topics 

devoted to the struggle for freedom and national liberty in our nations history has been studied in the V-IX 

classes of the Azerbaijan`s history text books. The problem solving example lesson has been given. 
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Dərsdənkənar tədbirlər şagirdlərin məqsəd-

yönlü formalaşması prosesidir. Həmin tədbirlərə 

müəllim və şagirdlərin idarəedilən və nəzarətdə 

olan qarşılıqlı təsiridir. Ümumtəhsil məktəblərin-

də xüsusi təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti olan həmin 

problem yetərincə tədqiq edilməmişdir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, bir çox 

elmlərdə olduğu kimi tarixin tədrisi metodikası 

elmində də mübahisəli məsələlər var. Bunlardan 

biri də tarix üzrə tədris ekskursiyalarının təşkili 

və aparılması ilə bağlıdır. Deməli, tarix üzrə 

tədris ekskursiyalarına tədris planında xüsusi 

saat ayrılırsa bunu dərs ekskursiya adlandırırlar. 

Xüsusi olaraq dərs saatı ayrılmırsa dərsdənkənar 

tədbirlər adlandırılır. Buna görə də tarixin təd-

risi metodikası elmi həmin məsələyə aydınlıq 

gətirməyi lazım bildi. 

Problemin işlənmə səviyyəsinə diqqət 

yetirdikdə aydın olur k, rus pedaqoqu T.V. 

Sorokina ekskursiyanın təşkilini aşağıda sadala-

nan tələblər əsasında planlaşdırılmasını məqsə-

dəuyğun hesab edir: “1) ekskursiyaların məqsə-

dinin aydın müəyyənləşdirilməsi, bütün fəaliy-

yətin əvvəldən axıra qədər gözdən keçirilməsi; 

2) ekskursiyanın keçirilməsi prosesində hər bir 

şagirdin vəzifəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi; 

3) ekskursiyada görüləcək iş üçün lazım olan 

hər şeyin hazırlanması nəyin köməyi ilə nail ol-

maq olar? ; 4) ekskursiyadan əldə edilən bilik, 

bacarıq vərdiş və tərbiyəliliyin nəticələrini ölç-

mək üçün icranın normalarının müəyyənləşdiril-

məsi yəni nailiyyətin həcmi, ölçüsü necədir?” 

(1, 135). Müəllifin fikrinə görə ekskursiyaların 

düzgün planlaşdırılması və mütəşəkkil təşkili 

prosesin səmərəliliyini yüksəltmək üçün şərait 

yaradır. 

Pedaqoji ədəbiyyatlarda məktəbdənkənar 

tədbirlərin təlim-tərbiyəsini təkmilləşdirmək 

məqsədi ilə məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələ-

rinin üç şəbəkədən ibarət olduğunu müəyyənləş-

dirmişik. Bunları aşağıdakı qaydada sistemləş-

dirmişik. 

“Məktəbdənkənar müəssisələrin birinci 

şəbəkəsinə daxildir: gənc turistlər stansiyaları, 

gənc təbiətçilər stansiyaları, uşaq-gənc yaradıcı-

lıq sarayları, uşaq-xor studiyaları, gənc paraşüt-

çülər klubu, musiqi məktəbləri və s  

Məktəbdənkənar müəssisələrin ikinci şə-

bəkəsinə daxildir: kütləvi kitabxanalar , gənclər 

parkları, gənclər teatrları, gənclər kinoteatrları, 

gənc yaradıcılıq klubları, bədii yaradıcılıq mər-

kəzləri, ekoloji mərkəzlər və s. 

Məktəbdənkənar müəssisələrin üçüncü 

şəbəkəsinə daxildir: İdman və incəsənət (studi-

yaları), gənc radistlər klubu, gənclər meydança-

ları, sağlamlıq mərkəzləri, dəmiryol stansiyaları, 

estetik tərbiyə mərkəzləri, gənc dənizçilər klu-

bu, gənc aviatorlar stansiyaları, incəsənət mər-

kəzləri və s (2, 69). 

Göründüyü kimi məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisələri öz səmərəli fəaliyyətləri ilə gənc 

nəslin təlim-tərbiyəsinə yetərli töhfə verməkdədir. 

Digər ədəbiyyatda məktəbdənkənar tədbir-

lərin metodları məsələləri işıqlandırılıb. Bu ba-

xımdan prof. M.M. Əmirov yazır “ dərsdənkənar 

tədbirlərin təşkilinin üç forması var 1) kütləvi işlər 
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buraya daxildir: 1) şagirdlərin mühazirələrə, dis-

putlara, söhbətlərə, görüşlərə, tarix gecələrinə, 

cəlb edilməsi; 2) qruplarla aparılan işlər – dərnək-

lər, gənc hüquqşünaslar, gənc tarixçilər, şagird 

dəstələri; 3) fərdi-işlərə - mütaliə, növbətçilik, mə-

qalə yazmaq, şeir yazmaq və s” (3, 111). 

Müəllifin irəli sürdüyü dərsdənkənar iş for-

maları respublikanın ümumtəhsil mək-təblərində 

çox istifadə edilir. İstifadə edilən həmin iş for-

maları mərhələ - mərhələ təkmilləşir, məktəblərdə 

təlim və tərbiyənin səmərəliliyini yüksəldir 

Pedaqoji ensiklopediyada qeyd edilir ki, 

ekskursiya – bu təhsilalanlarda tədris tərbiyəvi 

işinin, təbii şəraitdə və ya muzeylərdə və s müx-

təlif predmet və hadisələrin öyrənilməsini təşkil 

etməyə imkan verən forma və metoddur. 

Məktəbdə tarix üzrə ümumi tədris ekskur-

siyası, həmçinin ekskursiyaların başqa növləri, 

hər şeydən əvvəl onların məqsədlərində əks olu-

nur. Tarixi bilik elmi dünyagörüşlərinin forma-

laşmasına motiv yaradır. Ekskursiya əyaniliyi 

göstərir: Tarixi keçmişin bilavasitə mənimsənil-

məsi və keçmişin predmetləri və indiki həqiqət-

lərin aktiv dərk edilməsi tədris ekskursiyasının 

mahiyyətini təşkil edir. 

Tədris ekskursiyaları anlayışları konkret-

ləşdirir, parlaq və bədii təsəvvürlərin yaradılma-

sına kömək edir, tarixi biliklərin müxtəlif mənbə-

lərini cəlb etməyə, ən yaxşı üsulla öyrənilən 

hadisə və prosesləri canlandırmağa, keçmişi bər-

pa etməyə imkan verir. Tədris ekskursiyası düş-

üncə və təxəyyülünün inkişafına imkan yaradır, 

onların idrak fəaliyyətini aktivləşdirir və müəy-

yən edir, tarixə maraq oyadır və inkişaf etdirir.  

Tarixdən tədris ekskursiyası dərsdənkənar 

ekskursiyadan aşağıda sadalanan səciyyəvi 

cəhətlərinə görə fərqlənir: 

a) Tarixdən tədris ekskursiyası məktəb

proqramının əsasında keçirilir və tez-tez analoji 

mövzu sinifdə dərsi əvəz edir  

b) Şagirdlər üçün məcburidir və bütün

sinfi əhatə edir 

c) Tədrisə ekskursiyasını adətən ekskurso-

vod deyil, müəllim keçirir. 

Hal-hazırda məktəblərdə yüzlərlə diyarşü-

naslıq və tarix muzeyləri yaradılmışdır. Burada 

müxtəlif tipli dərslərin keçirilməsini təmin edən 

şərait var. Belə ki, biliklərin yoxlanılması, dəf-

tərlərdə qeydlər və s. Bu şagirdlərin muzeydə 

rahat yerləşməsi nəticəsində mümkün ola bilər. 

Muzeydə yalnız zəngin ekspozisiya materialları 

olduqda və həm də sinfə gətirilə bilməyən 

ekspozisiya materialı olduqda daha məqsədə-

uyğun olur. 

Tarix təlimində tədris ekskursiyalarının 

formaları obyektin xarakterindən asılı olaraq bir 

neçə formaya bölünür:  

a) Muzey; b) tarixi hadisələrin yerləri; c)

tarixi-mədəni abidələr; d)müasir yerlər və s. 

Tədris ekskursiyalarının səmərəli təşkili-

nin metodik şərtləri aşağıdakılardır:  

Tədris ekskursiyalarının səmərəli keçiril-

məsinin metodik şərtlərinə tarix dərsinə verilən 

tələblər də aid ola bilər. Məktəblərdə tarix üzrə 

keçirilən tədris ekskursiyalarının bir neçə vacib 

metodlarının üstündə dayanaq: 

1. Tədris ekskursiyası şagirdlərin xüsusi

hazırlığını tələb edir. Müəllim əvvəlcədən sinif 

ilə ekskursiyanın mövzusu, yeri, vaxtı haqqında 

müsahibə keçirir, qısa olaraq obyektin özəllik-

ləri haqqında məlumat verir. 

2. Şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına nail

olmaq üçün düşünülmüş məsələlərin qoyulması-

dır (həm kollektiv, həm də fərdi) Şifahi və yazılı 

məlumat hazırlamaq, rəsm, şəkil çəkmək, həmçi-

nin bülleten albom hazırlamaq, təşkil etmək və s. 

Tapşırıq tarixi abidənin xüsusi "dilinin" 

başa düşülməsini formalaşdırmalıdır. Həmçinin 

abidə, sənəd, hər hansı tarixi mənbə öz-özünə 

deyil, hər hansı tarixi hadisə əsasında proseslə-

rin inkişafı kimi yaranır. Eləcə də ümumi tipdə 

olan sual-tapşırıqlar da verilə bilər. Eksponatlar-

dan hansı daha çox təəssürat yaratdı? Ekskursi-

ya dərsində ən çox nə yadda qaldı? Dərsliklə 

müqayisədə siz yeni nə öyrəndiniz? Hansı eks-

ponatlar hadisə, təzahür, insanlar haqqında daha 

aydın təsəvvür yaradır? Sizin keçmiş haqqında 

düşüncələriniz ekskursiya dərsindən sonra necə 

dəyişdi? Ekskursiya dərsində siz hansı tarixi 

mənbələrlə tanış oldunuz? Gördüyünüz ekspo-

natların "dilinin" öz. ahəngi nədir? 

3. Bir çox hallarda ekskursiyanı ekskurso-

vod keçirir, amma müəllim də ona hazırlaşmalı-

dır. Əgər ekskursiyanı müəllim aparsa, ekspozi-

siyanı öyrənir, eksponatların fərdi xüsusiyyətlə-

rini mənimsəyir, ətraflı təhlil üçün bir neçə 

obyekt seçməlidir. 

4. Müsahibə zamanı, müəllim ekskursiya
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obyektlərinin, materialının mənimsənilməsinə 

nail olmalıdır. Bu müsahibənin xarakteri müxtə-

lif ola bilər: bir çox hallarda əyani obyektlər bi-

likləri təyin edən mənbə kimi çıxış edir. Digər 

hallarda isə əsas aparıcı rolu müsahibə tutur, 

əyani obyektlər isə bədii, sənədli dayaq rolunu 

oynayır. Tədris ekskursiyası tələbələrin yalnız 

əyani təsəvvürlərlə yüklənməsi ilə məhdudlaş-

mır. onun gedişində xarici obyektin təsvirini və 

hadisənin mahiyyətinin açılmasını, onun qanu-

nauyğunluqlarını birləşdirməlidir 

Nəzəri material əyani obyektlərin mənimsə-

nilməsini aktivləşdirir, onların mahiyyətini anla-

mağa kömək edir. Eyni zamanda zəruri tarixi tə-

səvvürlərin yaradılmasına, mürəkkəb anlayışları 

mənimsəməyə, ümumiləşdirilmiş biliklər Müəllim 

və ya şagirdlərə abidələri, eksponatları oxumağı 

və görməyi öyrətməlidir. Onların spesifikasını 

başa salmaq müəllimin fəaliyyətinin məcburi 

vəzifəsidir. Ekskursiyada həmçinin keçmişin 

şifahi canlandırılması obyekti onun ilk görüşündə 

təsvir etmək, dövr haqqında parlaq müsahibə ilə 

ayrı-ayrı eksponatları bağlamaq, insanlar, onların 

əhval-ruhiyyələri, zövqləri, adət-ənənələrini qeyd 

etmək çox vacib və əhəmiyyətlidir. 

5. Ekskursiyalarda hekayə, təsvir, başa 

salmaq, sənədlərlə iş və s. istifadə oluna bilər. 

Ancaq təlimin formalarından istifadə muzeydə 

və şəkil qalereyasında müxtəlif olacaq (əmək 

alətlərinin, geyimlərin, avadanlıqların təsviri 

vaxtı) digər tərəfdən, abidə yerləri (küçə ekskur-

siyaları, abidələrə baxış, döyüş yerləri və s) üzrə 

ekskursiyaların gedişi müxtəlif olur. Bu vaxt 

müəllim nəinki şagirdlərin müşahidələrinə, 

obyektləri xarakterizə etməyə rəhbərlik edir, 

həm də abidələr haqqında canlı, bədii şərh verir, 

şagirdlərin özlərinin obyektlərin müşahidəsi 

zamanı mənimsəyə bilmədikləri məlumatları 

onlara mənimsədir. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tədris 

ekskursiyalarının təşkilində didaktikanın və 

tərbiyə nəzəriyyəsinin tələbləri nəzərə alındıqda 

həm təlimin, həm də tərbiyənin səmərəliyi, yük-

səlir, şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşdırıl-

masına motiv yaranır. 
Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

tədris ekskursiyalarının mahiyyəti, məzmunu, didak-

tik və tərbiyəçi əhəmiyyəti ümumiləşdirilmişdir. 

Nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tarixdən 

tədris ekskursiyaları üzrə yaradılmış iş sistemi üzrə 

yaradılmış iş sistemi tarixin tədrisi metodikası elmi-

nin nəzəri əsaslarına daxil olaraq onu daha da zən-

ginləşdirəcək. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədə irəli sürülən iş sistemindən ümum-

təhsil məktəblərinin tarix müəllimləri istifadə edə 

biləcəklər. 

Tarix üzrə tədris ekskursiyalarının səmərəli 

təşkili məktəbdə təlim tərbiyənin yüksəldilməsinin 

mühüm vasitəsi kimi. 
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Cəmiyyət üzvləri arasında nümunəvi və-

təndaşlıq keyfiyyətini tətbiq etmək dövlət və hü-

quq tarixində həmişə mövcud olub. Tanınmış 

yunan filosofu Aristotel qədim dövr vətəndaşı-

nın hüquq və vəzifələri haqqında yazırdı: “Yax-

şı insan tabe olmağı və hakim olmağı bacarmalı-

dır və vətəndaş fəziləti azad insanlar üzərində 

hakim olmaq və hakimiyyətdə tabe olmağı 

bacarmalıdır. Əgər təmkin və ədalətin növləri 

azad məmurda və azad xidmətçidə fərqlidirsə, 

onda bu yaxşı insan fəziləti, məsələn, ədalətsiz-

liklə eyni deyildir: kişi və qadının təmkin və 

cəsarəti fərqləndiyi kimi, insan… bir neçə növə 

ayrılır: əgər kişinin igidliyi qadının igidliyi və 

cəsurluğu səviyyəsində olarsa, o, qorxaq görü-

nərdi, qadın isə xeyirxah kişi kimi ciddi olarsa, 

zəvzək görünərdi: təsərrüfatı idarə etmək bacarı-

ğı da kişi və qadında eyni deyildir: kişininki qa-

zanmaq, qadınınkı yığmaqdır ” (1, 99-100). 

Böyük mütəfəkkir əslində həm vətəndaşın, 

həm də kişi və qadının cəmiyyət həyatındakı funk-

siyaların yetərincə dəyərləndirməlidir. Bu ba-

xımdan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı 

haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda 

deyilir: “Azərbaycan Respublikasının Konstitusi-

yasının 52-ci maddəsinə görə, Azərbaycan dövlə-

tinə mənsub olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılı-

ğı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Vali-

deynlərindən biri Azərbaycan Respublikası ərazi-

sində və ya Azərbaycan Respublikası vətəndaşla-

rından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası-

nın vətəndaşıdır. Valideynlərindən biri Azərbay-

can Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşıdır.” (2, 3) 

Deməli, qanunun məzmununda vətəndaşla 

dövlət arasında bağlılığın istiqamətləri aydın 

təsvir edilib. Həmin bağlılıqları aşağıda kon-

kretləşdiririk: 

1-ci şəxsin Azərbaycan dövlətinə mənsub-

luğu olmalıdır; 

2-ci şəxsin hüquqi və siyasi bağlılığı 

olmalıdır; 

3-cü hər iki tərəfin hüquq və siyasi bağlı-

lığı olmalıdır; 

Həmin qanunun ikinci maddəsində vətən-

daşlıq hüququnun təminatı ilə bağlı məsələlərə 

aydınlıq gətirərək deyilir: Azərbaycan Respubli-

kası Konstitusiyasının 53-cü maddəsinin I hissə-

sinə görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 

heç bir halda Azərbaycan Respublikasının və-

təndaşlığından məhrum edilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 53-cü maddəsinin II hissəsinə görə Azərbay-

can Respublikasının vətəndaşı heç bir halda 

Azərbaycan Respublikasından qovula bilməz və 

ya xarici dövlətə verilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-sı-

nın 53-cü maddəsinin ikinci hissəsinə görə, 

Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kə-

narda müvəqqəti və ya daimi yaşayan Azərbay-

can Respublikasının vətəndaşlarının hüquqi 

mühafizəsinə təminat verir. 

“Vətəndaşlıq hüququnun təminatı üçün 

Azərbaycan dövləti öz orqanlarının və vəzifəli 
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şəxslərin simasında Azərbaycan Respublikası və-

təndaşları qarşısında məsuliyyət daşıyır” (2, 3-4). 

Dövlətimiz cəmiyyətdə öz vətəndaşının 

azad və bərabər hüquqlu yaşamasını təmin edir. 

Bu baxımdan qanunun 3-cü maddəsində deyilir: 

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı onu 

əldə edilməsi əsalarından asılı olmayaraq hamı 

üçün bərabərdir.” 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını 

hüquqları, azadlıqları və vəzifələri onların mən-

şəyindən, sosial və əmlak vəziyyətindən, irqi və 

milli mənsubiyyətindən, cinsindən, təhsilindən, 

dilindən, dinə münasibətindən, siyasi və başqa 

əqidələrindən, məşğuliyyət növündən və xarak-

terindən, yaşayış yerindən, həmin yerdə yaşadı-

ğı müddətdən və başqa hallardan asılı olmaya-

raq bərabərdir (2, 1.4). 

Vətəndaşlığın müxtəlif funksiya və istiqa-

mətləri, onun hüquqi bazası, nümunəvi vətəndaş 

olmağın həm dövlət üçün, həm də vətəndaş üçün 

müsbət cəhətlərinin tələbələrə aşılanması vacibli-

yini əsaslandırmaqla həmin vəzifənin yüksək siya-

si əhəmiyyət kəsb etdiyini də müəyyənləşdirdik. 

Deməli vətəndaşlıqla bağlı çoxsaylı hüqu-

qi sənədlərin məzmunu tanışlıqdan aydın olur 

ki, daimi olaraq dövlətin nəzarətində olan vətən-

daşların dövlətə, xalqa, doğma Vətənə bağlılığı 

problem xüsusi diqqət tələb edən son dərəcə 

aktual bir problemdir. Həmin problemin həlli ali 

təhsilin bakalavr pilləsində Azərbaycan tarixinin 

tədrisindən keçir. Belə ki, ali məktəblər üçün 

nəzərdə tutulmuş Azərbaycan tarixi (4) dərsli-

yində tələbələrdə vətəndaşlıq tərbiyəsini forma-

laşdıracaq kifayət qədər mövzular var. Araşdır-

malardan aydın olur ki, həmin mövzular aşağı-

dakılardan ibarətdir. 

1. Güney Azərbaycanda milli-azadlıq

hərəkatı; 

2. Azərbaycanda totalitar rejimin güc-

lənməsi dövründə; 

3. Cənubi Azərbaycan 1978-1979-cu

illərdə İran inqilabı dövründə; 

4. Böyük sınaqlar ərəfəsində;

5. Qarabağ düyünü, onun törətdiyi faciələr;

6. Xalq hərəkatının formalaşması və yük-

səlməsi; 

7. Milli-demokratik hərəkatın birliyinə

doğru. İlk qələbə; 

8. Moskva azadlıq hərəkatının boğmağa

çalışır; 

9. Qanlı hadisələr ərəfəsində;

10. Azərbaycan Respublikası dövlət müs-

təqilliyinin bərpası; 

11. Mədəni həyat. Özünə qayıdış. Bəşəri

dəyərlərə doğru; 

12. Milli və bəşəri mənəvi dəyərlərə doğru

13. Milli ideologiyanın formalaşması və s.

Mənəvi tərbiyənin tərkib hissələrindən biri 

olan tələbələrin vətəndaşlıq tərbiyəsi məsələsi və-

təndaş cəmiyyəti, hüquqi, dünyəvi demokratik 

dövlət quruculuğunda mühüm əhəmiyyətə ma-

likdir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə 

etdikdən sonra vətəndaş-dövlət, dövlət-vətəndaş 

münasibətlərinin hüquqi, mənəvi və elmi əsas-

larla tənzimlənməsinin zəruriliyi aydın oldu. 

Keçmiş Sovet İttifaqı tanınmış pedaqoqu 

V.A. Suxomlinski “Vətəndaşın doğulması” əsə-

rində vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin belə səciy-

yələndirilmişdir. 

“Bir tərbiyəçi kimi sinif rəhbəri və huma-

nitar fənlərin müəllimi kimi çalışırdım ki, yeni-

yetmələrdə dünyaya vətəndaşlıq baxışı inkişaf 

etsin, kəskinləşsin. 

… Dünyanı vətəndaş gözü ilə görmək

qabiliyyəti əxlaqın canı, əti və qanıdır. Mən 

çalışırdım ki, şagirdlər xeyir və şəri, ədaləti və 

ədalətsizliyi, şərəfi və şərfsizliyi başa düşsünlər, 

həm də ictimai bəlaya şərəfsizliyə, ədalətsizliyə 

qarşı barışmaz olsunlar, nifrət bəsləsinlər. 

Mən cəhd edirdim ki, mənim şagirdlərim öz 

ətrafındakı aləmi və özlərini vətəndaş gözü ilə 

görsünlər. Bütün əxlaq və tərbiyəsi dünyanı vətən-

daş gözü ilə görmək əsasında qurulur” (3, 211) 
Elmi nəticə. Məqalədə ali məktəb tələbələrin 

də vətəndaşlıq tərbiyəsinin formalaşdırılmasının hü-

quqi və mənəvi bazasının müəyyənləşdirilməsidir. 

Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ali məktəbdə 

Vətən tarixinin təlimində tələbələrdə vətəndaşlıq tərbi-

yəsinin formalaşdırılmasının imkan və yollarının 

şərhidir. 

Məqalənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

materiallarda irəli sürülən elmi-nəzəri müddəalar tari-

xin tədrisi metodikası elmi daha da zənginləşdirəcək. 

Məqaləni praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalədəki metodik sistemdən ali məktəblərin 

Azərbaycan tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji 

fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər. 
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Azərbaycan Respublikasının təhsil sahə-

sində dövlət siyasətinin əsasını təhsilin uzun 

müddətli dövr üçün əsas inkişaf istiqamətlərini 

müəyyən edən milli təhsil konsepsiyası və təhsil 

sisteminin bütün sahələrinin inkişafını nəzərdə 

tutan dövlət proqramları təşkil edir.  

Artıq neçə illərdir ki, respublikamızın təh-

sil sahəsində müxtəlif istiqamətdə ciddi islahat-

lar həyata keçirilir. Şəxsiyyətyönlü təhsil, insan 

resurslarının müasirləşdirilməsi, şəffaf və səmə-

rəli idarəetmə mexanizmlərinin və ömür boyu 

təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yara-

dılması, təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi 

məsələləri ön plana çəkilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 24 oktyabr tarixli nömrəli 

Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 

təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası təsdiq 

edilmişdir. Strategiya Azərbaycan Respublikasın-

da, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dün-

ya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli 

müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texno-

logiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil 

sisteminin yaradılması üçün beş strateji istiqa-

mətdə genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur. 

Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə 

görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə me-

xanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu 

istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və idarə-

etmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında 

müasirləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticə-

yönlü və şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin 

keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə 

yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradıl-

ması kimi hədəfləri əhatə edir. Təhsil strategiya-

sının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin 

keyfiyyətinin dayanıqlı yüksəlişində maraqlı 

tərəflərin cəlb olunmasını təmin edən səmərəli 

idarəetmə mühüm rol oynayır. Bu, ilk növbədə, 

bütün növ təhsil müəssisələrinin müstəqilliyinin 

artırılmasını, valideyn, şagird, tələbə və təhsil 

prosesinin digər iştirakçılarını geniş cəlb etməklə 

təhsil ocaqlarının idarə olunmasını, nəticəyönlü 

menecmentin və digər müasir idarəetmə texnolo-

giyalarının prosesə tətbiqini tələb edir. 

Məktəb sosial sahənin elə fəaliyyət obyek-

tidir ki, burada müəssisənin əsas rəhbəri – direk-

tor məktəbin idarə olunmasını dörd istiqamətdə 

aparır:  

• Pedaqoji kollektivlə iş,

• Şagird kollektivi ilə iş,

• Valideyn kollektivi ilə iş

• obyektin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti

Təhsil qarşısında qoyulan müasir tələblər 

məktəb direktorundan çevik idarəetmə tələb 

edir. Bu onunla bağlıdır ki, təhsil özü – özlü-

yündə çox böyük sayda maraqları, proqramları 

özündə birləşdirən qlobal instituta çevrilir.  

Məktəb direktorunun yeni pedaqoji texno-

logiyalara bacarıqla yiyələnməsi həyati zərurət-

dir. Direktor məktəbin idarə edilməsi ilə bağlı 

öz şəxsi təcrübəsində müasir texnologiyalardan 

istifadə etməyin nə qədər mühüm olmasına 

inanmalı, yeni texnologiyalardan istifadənin va-

cibliyini dərk etməli və onu mənimsəməli və tət-

biq etməyi bacarmalıdır.  
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Müasir məktəb direktoru təhsilin qabaqla-

yıcı xarakterini təmin etməyi, bu gün üçün vacib 

olan, sabah isə daha vacib olacaq məsələləri qal-

dırmağı və onların həlli yollarını tapmağı bacar-

malıdır. Məhz belə məktəb direktoru peşəkar və 

bacarıqlı idarəedici ola bilər. 

Təhsilin məzmunu hər hansı bir təhsil 

müəssisəsində həyata keçirilən təlim prosesinin 

sonunda təlim alanın əldə etməli olduğu biliklə-

rə, bacarıqlara, vərdişlərə və formalaşdırılması 

nəzərdə tutulan şəxsi keyfiyyətlərə qoyulan tə-

ləblərlə müəyyən edilən bir anlayışdır. Bu 

tələblər cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilir və 

cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılı olur. 

Elmi-texniki tərəqqinin, ümummədəni səviyyə-

nin, istehsalın və ümumiyyətlə, cəmiyyətin inki-

şafı ilə əlaqədar olaraq təhsilin məqsədi və uy-

ğun olaraq bu məqsədlərə çatmaq üçün təhsilin 

məzmununa qoyulan tələblər də dəyişir. Bu 

tələblər konkret olaraq müəyyən normativ sə-

nədlər - standartlar şəklində ifadə olunur. Geniş 

mənada isə bu tələblər təhsil pilləsindən asılı 

olaraq ictimai həyata hazır olan, öz gələcək peşə 

fəaliyyətini müəyyən edə bilən, müəyyən dün-

yagörüşünə və ümumi mədəni səviyyəyə malik 

olan, peşə hazırlığı üzrə təhsilini davam etdir-

mək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərlə 

silahlan Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması 

sistemi keyfiyyət, fəaliyyətin səmərəliliyi və 

monitorinq kimi üç anlayışın vəhdətini təşkil 

edir. Keyfiyyət fəaliyyətin xarakteristikasıdır, 

səmərəliliyin qiymətləndirilməsi keyfiyyətin 

müəyyən edilmə üsuludur, monitorinq isə bu 

üsulun reallaşdırılması mexanizmidir. 

Nəticələrin reallaşdırılması fənni tədris edən 

müəllimin peşəkarlığından çox asılıdır. Ümu-

miyyətlə, nəticələri müəllim reallaşdırır. Lakin 

məktəb təkcə müəllim kollektivindən ibarət deyil. 

Məktəbi idarəedənlər də nəticələrin düzgün real-

laşdırılmasına cavabdehdirlər. Təhsilin və təlimin 

məzmunun idarə olunması mühümdür.  

Təhsil islahatının uğurla həyata keçirilmə-

sində təhsil işçilərinin hər birinin  

məsuliyyət və vəzifələri vardır. Bildiyimiz 

kimi, ölkəmizdə aparılan təhsil islahatı onun bir 

bölgəsinə, və yaxud hər hansı pilot rayonlarına 

aid deyil. 1999-cu ildə ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış və mərhə-

lə-mərhələ həyata keçirilən bu islahat bütün öl-

kəmizi əhatə edir. Beləliklə, dövlət səviyyəsində 

bütün ölkəni əhatə edən islahatlar bütün ölkədə, 

ölkəmizin hər bir bölgəsində, bölgələrin hər bir 

şəhər və rayonunda, burada yerləşən hər bir 

məktəbə də və sinifdə reallaşdırılmalıdır.  

İslahat bütün məsələlərdə əlaqəlilik gözlə-

nilməklə bir neçə səviyyədə və mərhələdə həya-

ta keçirilir. Dövlət səviyyəsində verilən əmrlər 

şəhər (rayon) səviyyəsində ondan sonra məktəb 

səviyyəsində və sinif səviyyəsində həyata keçi-

rilir. Müəyyənləşdirilmiş nəticələrin sinif səviy-

yəsində reallaşdırılmasına qədər bir neçə mərhə-

lədən keçməlidir. Dövlət səviyyəsində ölkə 

üçün əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilir. Bu qərar-

lar şəhər və rayon səviyyəsində xüsusiləşərək 

ərazinin coğrafiyasına, əhalisinin etnik tərkibi-

nə, yaşayış səviyyəsinə, təhsil müəssisələrinin 

inkişaf dinamikası, siyasi və iqtisadi vəziyyət 

nəzərə alınaraq islahatın tətbiqi fəaliyyət planla-

rında əksini tapır və həyata keçirilir. Məktəb sə-

viyyəsində isə məktəbin yerləşdiyi məkan, 

müəllim və şagird heyətinin sayı, etnik tərkibi, 

sosial vəziyyəti, məktəbdə mənəvi-psixoloji mü-

hit, maddi-texniki baza, təhsilin vəziyyəti, inki-

şafın dinamikası araşdırılır, varislik qorunmaq 

şərti ilə məktəbin fəaliyyət planı hazırlanır. Sinif 

səviyyəsində isə şagirdlərin sosial, idraki, psixo-

loji, fiziki vəziyyəti, idrak səviyyəsi, yaş xüsu-

siyyətləri, fiziki və fizioloji sağlamlığı, mənəvi-

psixoloji vəziyyəti, sosial vəziyyəti, görmə, eşit-

mə, linqvistik və riyazi yaddaşı, maraq və ehti-

yacları, sinifdə mənəvi-psixoloji iqlim, sinfin 

təchizatı və tərtibatı, şagirdlərin hazırlıq səviy-

yəsi, inkişafın dinamikası və s. nəzərə alınmaqla 

müəllim fəaliyyət planını hazırlayır və həyata 

keçirməyə başlayır.  

Məktəbin idarə olunmasında dərin bilik, 

bacarıq, peşəkarlıq, çeviklik, səriştəlilik, yenilik-

lərin mənimsənilməsi və s. kimi zəngin keyfiy-

yətlərə malik olmaq lazımdır. Müəllimlərin dərs-

lərini dinləyib təhlil etmək, səmərəli tövsiyələr 

vermək, onların yaradıcılıq imkanlarını aşkarla-

maq, təkmilləşmələrinə şərait yaratmaq, şagirdlə-

ri müşahidə etmək, valideynlərlə sistemli şəkildə 

əlaqə qurmaq və s. üçün direktor hərtərəfli inki-

şaf etmiş, dövrün nəbzini tuta bilən pedaqoji psi-

xologiyanı mükəmməl mənimsəyib ondan fayda-

lanmağı bacaran idarəedən olmalıdır. Məktəbin 

idarə olunmasından asılı olaraq təhsilin keyfiyyə-

tini yüksəltmək olar. Bunun üçün məktəb direk-

toru yeni pedaqoji texnologiyanı mənimsəyib tət-
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biq etməklə İKT-dən faydalanmalıdır. Dünyada 

sürətlə genişlənməkdə olan qloballaşma dövrü 

yeni cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq ida-rə-

etmə elminin formalaşması zərurətini qarşıya qo-

yur. Son illər pedaqoji menecment anlayışı mək-

təbdaxili idarəetmədə geniş işlədilir. Mahiyyətinə 

görə pedaqoji menecment təhsil prosesinin sub-

yektlərinin maraqları, tələbləri, ehtiyacları və 

motivləri üzrə istiqamətlərini xarakterizə edir. 

Burada əsas məqsəd təhsil müəssisəsinin idarə 

olunmasının optimallaşdırılmasıdır. Optimal ida-

rəetmə prosesin sürətləndirilməsi ilə şərtlənmir. 

Ünsiyyətdə diqqətli yanaşma, insanların ləya-

qətini və keyfiyyətlərinin imkanlarına önəm ver-

mək tələbi qarşıda durur.  

Məktəb səviyyəsində təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməli-

dir. Bunlar fəaliyyət planı hazırlanarkən nəzərə 

alınmalıdır. Fənlərin tədrisinin monitorinqi, zəruri 

təlim materialları ilə təmin etmə, fənn kurikulum-

larının tətbiqi məsələləri, müəllimlərin peşəkarlıq 

səviyyəsinin artırılması, KSQ və BSQ-lərin hazır-

lanması, aparılma qaydaları və yoxlanması kimi 

məsələlər göz önündə saxlanılmalıdır.  

Məktəbdə təlim-tərbiyənin keyfiyyəti, şa-

girdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf 

etdirilməsi, pedaqoji kadrların hazırlıq səviyyəsi, 

məktəbin maddi-texniki və tədris bazasının möh-

kəmləndirilməsi, təchizatı, bir sözlə, məktəbin bü-

tün fəaliyyətinə nəzarət məktəbdaxili idarəetmə-

nin demokratik əsaslarla qurulmasını tələb edir. 
Problemin aktuallığı: Keyfiyyətli təhsil hər 

şeydən əvvəl mənəviyyatı zəngin, yüksək mədəniy-

yətə malik bir şəxsiyyətin, insanda özünü realizə et-

mənin və özünü inkişaf etdirmənin, özü-özünü tərbi-

yələndirmənin, nizamlamanın, insanlar arasında sülh 

və əmin-amanlıqla yaşama kimi bilik, bacarıq və 

vərdişlər formalaşdırır.  

Problemin elmi yeniliyi. Keyfiyyətli təhsilin 

məqsədi, onun strategiyası ilə sıx bağlıdır. Aydın 

ifadə edilmiş hədəflərin yoxluğu, nəticələrin cəmiy-

yətin yeni tələbləri ilə ayaqlaşmaması, ənənəvi stra-

tegiyalardan əl çəkə bilməmək təhsilin məhsuldarlı-

ğını aşağı salan səbəblərdəndir.  

Problemin praktik əhəmiyyəti. Keyfiyyətli 

təhsil Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsu-liyyə-

tini dərk edən, хalqının milli ənənələrinə və demо-

kratiya prinsiplərinə, vətənpərvərlik və azərbaycan-

çılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı dü-

şünən vətəndaş və şəхsiyyət yetişdirməli, müasir 

təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar 

hazırlamalı, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli 

əmək fəaliyyətinə hazırlamalıdır. 
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Х. Селимова 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ 

РЕЗЮМЕ 
Качество образования в школе, развитие знаний, навыков и навыков учащихся, уровень подготовки 

педагогических кадров, укрепление материально-технической базы школы и, короче говоря, контроль за 

деятельностью школы требуют создания школьного управления на демократической основе. 

Kh. Selimova 

EFFECTIVE MANAGEMENT OF EDUCATION IN SCHOOLS 

SUMMARY 

The quality of education in the school, the development of students' knowledge, skills and habits, the 

level of training of pedagogical personnel, the strengthening of the school's material and technical base, and, 

in short, control of the school's activities require the establishment of school-based governance on a 

democratic basis. 
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Məşhur rus pedaqoqu K. D. Uşinski qeyd 

etmişdir ki, «tərbiyə elm sahəsi kimi fiziologi-

yanı hələ əxz etməmişdir» (o zaman tərbiyə an-

layışına təlim prosesi də daxil idi-red). Həmin 

vaxtdan 150 ildən artıq keçməsinə baxmayaraq 

bu sahədə vəziyyət təcrübi olaraq dəyişilməmiş-

dir. Müəllimlər uşaqların böyümə və inkişaf qa-

nunauyğunluqları, optimal tədris yükünün orqa-

nizmin funksional vəziyyətinə təsiri və s. haq-

qında yenə də səthi təsəvvürlərə malikdirlər. 

Görkəmli alim V. V. Davudov qeyd edir ki, 

«tərbiyə və inkişafın bütün qanunları fiziologi-

yaya əsaslanmalıdır» (3).  

Təlim və öyrətmə səviyyəsinin yüksəldil-

məsinin elmi əsasını fizioloji mexanizm təşkil 

etdiyi üçün pedaqoji metod və prinsiplərlə apa-

rılan tədris prosesində şagirdlərin fizioloji xüsu-

siyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır . Çünki 

şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınması (ŞFXNA) təlim səviyyəsini yüksəlt-

məklə yanaşı uşaqların, gənclərin sağlamlıqları-

nın qorunmasına və onun möhkəm-ləndirilməsi-

nə xidmət edir (1; 2; 5; 6). Məhz buna görə də 

şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınmasının stress amillərinin optimallaşdırılma-

sında rolunu araşdırmaq məqsədə müvafiqdir. 

 İnteraktiv dərs zamanı ŞFXNA-aq məq-

sədilə əvvəlcə tədqiqat aparılacaq hər sinfin 

«psixofizioloji xarakteristikası» hazırlanmışdır. 

Bu xarakteristikaya sinifdə olan hər şagirdin 

temperamenti, yaddaşının, diqqətinin həcmi, 

reaksiya sürəti, situativ, fərdi və ümumi həyəca-

nın səviyyəsi, ləngliyi, hiperaktivliyi haqqında 

məlumat daxil edilmişdir. Qeyd edilən fizioloji 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasını (FXNA) asan-

laşdırmaq məqsədilə uşaqlar 5 qrupa bölünmüş-

dür. İlk dörd qrupa temperamentləri uyğun gə-

lən şagirdlər daxil edilmişdir. V qrupa (qarışıq 

qrup) isə müxtəlif temperamentli şagirdlər daxil 

edilmişdir.  

FXNA-la V – VIII siniflərdə oxuyan yeni-

yetmələrdə interaktiv dərsdən əvvəl və fəal 

təlim metodu ilə keçirilmiş dərs ərəfəsində psi-

xofizioloji göstəricilər təyin edilmişdir. Tədqi-

qatdan alınmış nəticələr göstərdi ki, yeniyetmə-

lərdə interaktiv dərs ərəfəsində situativ həyəca-

nın səviyyəsi də 29,62 ±1,03 bal olduğu halda 

FXNA-ı ilə keçirilən interaktiv dərs ərəfəsində 

bu səviyyə azalaraq 27,15±1,01 bala enmişdir 

(şəkil 1). Fərdi həyəcanın səviyyəsi interaktiv 

dərs ərəfəsində 38,46 bal olmuş, şagirdlərin 

fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə almaqla keçirilən 

dərs ərəfəsində isə 3, 23 bal azalaraq 35, 23 bala 

enmişdir. Görünür uşaqların fizioloji xüsusiy-

yətlərini nəzərə almaqla keçiriləcək dərsə hazır-

lıq tədbirləri də uşaqların emosional gərginliyi-

nə müsbət təsir göstərmişdir.  
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Tədqiqat prosesində maraqlı nəticələr 

alınmışdır. Belə ki, ŞFXNA-la keçirilmiş inter-

aktiv dərsdən əvvəlki səviyyə ilə müqayisədə 

dərsdən sonra simpatik tonusunu üstünlüyü qey-

də alınmışdır. Lakin bu üstünlük adi interaktiv 

dərsdən sonra müşahidə edilən səviyyədən az 

olmuşdur. Bu zaman adi interaktiv dərsdən əv-

vəl situativ həyəcanın səviyyəsi 26 ±2,4 bal ol-

duğu halda ŞFXNA-la keçirilmiş interaktiv 

dərsdən əvvəl bu səviyyə azalaraq 24±0,2 bala 

enmişdir. Fərdi həyəcanın səviyyəsi isə adi 

interaktiv dərs ərəfəsində 25 ±1,7 bal olmuş, 

ŞFXNA-la keçirilmiş interaktiv dərsdən əvvəl 

23± 1,9-a enmişdir. Göründüyü kimi burada adi 

interaktiv dərs ərəfəsində situativ və fərdi həyə-

canın səviyyəsi ŞFXNA-la keçirilmiş interaktiv 

dərs ərəfəsində olan göstəricilərdən az fərqlənir.  

Adi interaktiv dərsdən sonra situativ həyə-

canın səviyyəsi 44, 28±1, 96 bal, fərdi həyə-

canın səviyyəsi 48, 35 ±1,75 bal olmuşdur. Bu 

göstəricilər ŞFXNA-la keçirilmiş interaktiv 

dərsdən sonra əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq 

müvafiq olaraq 36, 22±1, 52; 39, 12 ±1,24 bal 

olmuşdur. Dərsdən sonrakı nəticələrin statistik 

hesablamaları adi interaktiv dərslə ŞFXNA-la 

keçirilmiş interaktiv dərs arasındakı fərq ehti-

malını təsdiq edir (p<0,001).  

Ümumiyyətlə yeniyetmələrdə ŞFXNA-la 

keçirilmiş interaktiv dərs ərəfəsində və dərsdən 

sonra situativ və fərdi həyəcanın səviyyəsi adi 

intekraktiv dərslərin eyni adlı göstəriciləri ilə 

müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Bu 

xüsusiyyət «şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətləri-

nin nəzərə alınması, interaktiv təlimin yaratdığı 

stress amillərinin optimallaşdırılmasının adekvat 

vasitəsi olduğunu nümayiş etdirir. 

Gənclər üzərində aparılan tədqiqatın nəti-

cələri göstərdi ki, adi interaktiv dərsdən əvvəl 

situativ həyəcanın səviyyəsi 24,20±2,01 bal 

olduğu halda ŞFXNA ilə keçirilmiş dərs ərəfə-

sində 23,15± 1,90 bal olmuşdur. Göründüyü 

kimi, bu iki göstəricilər arasında ciddi fərq yox-

dur. Dərsdən sonra situativ həyəcanın səviyyəsi 

hər iki göstəricidə artır. Lakin ŞFXNA-ilə aparı-

lan interaktiv dərsdən sonrakı situativ həyəcanın 

artımı (24,44± 2,04) adi interaktiv dərsdən son-

rakı səviyyədən (26,15±1,80) azdır. 

Gənclər üzərində fərdi həyəcanın səviyyə-

sində də analoji dəyişiklik müşahidə edilir. Yəni 

Adi interaktiv dərs ərəfəsində alınan hər iki gös-

tərici (müvafiq olaraq 26,15±1,80; 25, 44±2,04) 

arasında əhəmiyyətsiz fərq qeydə alındığı halda 

adi interaktiv (27,45±2,05) dərslə FXNA-la keçi-

rilən interaktual dərsin göstəricisi (24, 35±1,71) 

arasında nəzərə çarpan fərq qeydə alınır.  

A 1 2. 3 4 5 6 7 8 

0

10

20

30

40

50



İnteraktiv təlim prosesində şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alinması stress amillərinin 

optimallaşdırılmasının əsas vasitəsi kimi 

 

    115 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 1, 2018 

 B 1 2. 3 4 5 6 7 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. 4. 4. 1. Yeniyetmə və gənclərin 

həyəcan göstəricilərinə stress amillərin təsiri. 

A – situativ həyəcan; B – fərdi həyəcan. 1 – 

yeniyetmələrdə interaktiv dərsdən əvvəl; 2 – 

yeniyetmələrdə fizioloji xüsusiyyətlər nəzərə 

alınan dərsdən əvvəl; 3 – yeniyetmələrdə inter-

aktiv dərsdən sonra; 4 – yeniyetmələrdə fizioloji 

xüsusiyyətlər nəzərə alınan dərsdən sonra; 5 – 

gənclərdə interaktiv dərsdən əvvəl; 6 – gənclər-

də fizioloji xüsusiyyətlər nəzərə alınan inter-

aktiv dərsdən əvvəl; 7 – Gənclərdə interaktiv 

dərsdən sonra; 8 - gənclərdə fizioloji xüsusiy-

yətlər nəzərə alınan dərsdən sonra.  

Tədqiqatın əvvəlində qeyd etmişdik ki, 

yeniyetmə və gənclərin funksional vəziyyətlə-

rindən asılı olaraq müzakirədə aktiv və qismən 

passiv (yaxud müvəffəq və qeyri müvəffəq qiy-

mət alanlar) iştirak edən şagirdlərdə çıxış vəziy-

yətinin bərpa müddəti arasında aydın fərq nəzə-

rə çarpır. Müvafiq fərq ŞFXNA-la keçirilmiş 

interaktiv dərsdən sonra da müşahidə edilir. 

Həm də interaktiv dərsdən sonra olduğu kimi 

12-14 yaşlı yeniyetmələrdə 15-16 yaşlı gənclərə 

nisbətən həyəcan göstəricilərinin çıxış vəziyyəti 

gec bərpa olunur. Lakin ŞFXNA-la keçirilmiş 

interaktiv dərsdən sonra bərpa müddəti inter-

aktiv dərsdən sonrakı müddətlə müqayisədə 

xeyli qısadır. Bu dəlilləri vegetativ göstəriciləri 

də təsdiq edir.  

İnteraktiv dərsdən sonra (İDS) situativ hə-

yəcan yeniyetmələrdə təxminən 50% artdığı hal-

da, FXNA ilə keçirilmiş dərsdən sonra 44% 

artır. 15-17 yaşlı gənclərdə isə bu göstərici mü-

vafiq olaraq 40-35%- olur. Fərdi həyəcan inter-

aktiv dərsdən sonra 18% artır, FXNA-la keçiri-

lən dərsdən sonra bu səviyyə azalaraq 13%-ə ça-

tır. Gənclərdə isə hər iki tipli dərsdən sonra əhə-

miyyətsiz artım müşahidə edilir (müvafiq olaraq 

3-5%; 2-4%). Bu zaman İDS-a ümumi həyəcan 

yüksək səviyyədə (61%) olduğu halda FXNA-la 

keçirilən dərsdən sonra bu göstərici əhəmiyyətli 

dərəcədə azalaraq 45%-ə enir. Bütün tədqiqat 

obyektlərində həyəcanın növləri eyni vaxtda 

bərpa olunmur. Bərpa müddəti şagirdlərin 

müzakirədə iştirak etmə aktivliklərindən və tem-

peramentlərindən asılı olaraq formalaşır. 

Ədəbiyyat materiallarında qısa müddətli 

stress faktorlarına qarşı reaksiyalarına görə 

insanlar aktiv, passiv, konstruktiv-emosional və 

neytral-stress qruplara təsnifatlandırılır (4). Bu 

təsnifata və bizim apardığımız tədqiqatın nəticə-

lərinə əsaslanaraq interaktiv təlim materialları-

nın müzakirəsində iştirak edən şagirdləri aktiv-

lik və səmərəlilik səviyyələrinə görə təsnifatlan-

dırdıq. Müzakirədə aktiv iştirak edənləri I qru-

pa, qeyri fəal iştirak edənləri passiv II qrupa, 

heç iştirak etməyənləri isə neytral III qrupa da-

xil etdik. Lakin müzakirədə aktiv iştirakçıların 

hamısı eyni səviyyədə müvəffəqiyyət qazanmır. 
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Onların bəziləri müzakirədə hamıdan çox iştirak 

etsə də mənasız ideyalar irəli sürür və suallara 

qeyri adekvat cavab verirlər. Lakin elə şagirdlər 

də vardır ki, məntiqli, təvazökar, obyektiv və 

tələsmədən, emosional vəziyyəti gözə çarpma-

dan (emosional tarazlıq) çıxış edərək suallara 

düzgün cavab verir və müzakirə edilən mövzuya 

uyğun ideyalar irəli sürür. Buna görə də təlim 

materiallarının müzakirəsində aktiv iştirak edən-

ləri konstruktiv və qeyri konstruktiv qruplara 

ayırdıq. Nəticədə interaktiv təlim materiallarının 

iştirakçılarını 4 qrupa təsnifatlandırdıq: aktiv-

konstruktiv, aktiv-qeyri konstruktiv, passiv və 

neytral qrup. I qrupa daxil olan şagirdlərin sayı-

nın artması və digər qruplarda azalması interak-

tiv təlim müvəffəqiyyəti yüksəlişinin göstəricisi 

ola bilər. Yəni interaktiv dərs prosesinin göstəri-

cisi bu qruplara daxil olan şagirdlərin miqdarı 

ilə müəyyən edilə bilər. İnteraktiv təlim prosesin 

gedişində I qrupda olan uşaqların sayının çoxa-

lıb-azalması interaktiv dərsi aparan müəllimin 

və sinif şagirdlərinin müvəffəqiyyət göstəricisi 

kimi qiymətləndirmək olar. 

ŞFXNA ilə keçirilən dərsə hazırlıq prose-

sində şagirdlərlə motivasiya yaradıcı, inandırıcı, 

faktlara əsaslanan təbliğat xarakterli söhbət (iza-

hat) aparılır. Söhbətin əsas istiqaməti hər şagir-

də məxsus fərdi fizioloji xüsusiyyətin onun 

üçün normal hal olmasına və bu xüsusiyyətləri 

təkmilləşdirmək mümkün olsa da onları tamam 

dəyişmək mümkün olmamasına yönəldilməlidir. 

Hər adamın psixofizioloji xüsusiyyəti əhəmiy-

yətli və onun özü üçün qiymətlidir. Siz bu fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə almaqla gələn dərsə hazır-

laşmalısınız. Bilməlisiniz ki, kimsə verilən sual-

lara gec cavab tapırsa o şəxsin reaksiya sürəti, 

analiz-sintez qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Həmən 

şəxsin əsas vəzifəsi sürət yarışına hazırlaşmaq 

deyil, öz potensial imkanları daxilində şəxsi 

keyfiyyətlərini inkişaf etdirməkdir.  

Cədvəl 1. 12-14 yaşlı yeniyetmələrdə görmə və eşitmə yaddaşının həcminə emosional 

gərginliyin təsirinin optimallaşdırılması (%-lə) 

Qeyd: İADƏ – interaktiv dərsdən əvvəl; FXNADƏ – fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınan 

dərsdən əvvəl; İADS – interaktiv dərsdən sonra; FXNADS – fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınan 

dərsdən sonra 

Aparılmış ətraflı söhbətdən sonra yeniyet-

mə və gənclərdə qısamüddətli görmə və eşitmə 

yaddaşlarının həcmini təyin etdik. Yeniyetmələ-

rin qısa müddətli görmə və eşitmə yaddaşlarının 

tədqiqinin nəticələri göstərdi ki, keçirilən inter-

aktiv dərsdən əvvəl və interaktiv dərsdən sonra 

görmə və eşitmə yaddaş həcmlərinin göstəricilə-

ri arasında kəskin dəyişiklik baş verir (cədvəl 

Görmə yaddaşı Eşitmə yaddaşı 

Dərsdən əvvəl Dərsdən sonra Dərsdən əvvəl Dərsdən sonra 

İADƏ FXNADƏ İADS FXNADS İADƏ FXNADƏ İADS FXNADS 

OƏ 50 50 70 80 40 40 50 60 

Me1 50,21 59,5 41,07 49 

Me2 51,09 79,8 40,12 61 

S1 1 6 3 9 

S2 00 16 1 8 

U 1 22 4 17 

P 0,05 0,001 0,05 0,001 



İnteraktiv təlim prosesində şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alinması stress amillərinin 

optimallaşdırılmasının əsas vasitəsi kimi 
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1). Daha aydın desək həm görmə yaddaşının 

həcmi, həm də eşitmə yaddaşının həcmi əhə-

miyyətli dərəcədə artır. Bu artım statistik ehti-

malla təsdiq olunur (p<0,001).  

İlk baxışda İnteraktiv dərsdən sonra oldu-

ğu kimi ŞFXNA ilə keçirilən dərsdən sonra da 

qısamüddətli görmə və eşitmə yaddaşlarının 

həcmi artır. Belə təqdirdə biz hansı dəlillərə əsa-

sən deyə bilərik ki, şagirdlərin fizioloji xüsusiy-

yətlərinin nəzərə alınması interaktiv dərs zamanı 

yaranan stress amillərini optimallaşdırır? İnter-

aktiv dərsdən sonra alınmış göstəricilərə nəzər 

saldıqda aydın olur ki, qısamüddətli görmə və 

eşitmə yaddaşlarının həcminin yüksəlməsi situa-

tiv, fərdi və ümumi həyəcan səviyyələrinin yük-

səlməsi ilə müşayiət olunur. ŞFXNA ilə keçiri-

lən interaktiv dərs prosesində də situativ, fərdi 

və ümumi həyəcanın səviyyəsi artır. Lakin bu 

səviyyə adi interaktiv dərsdən sonrakı artımdan 

əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Görünür həyacan 

səviyyəsinin nisbətən normal səviyyəyə enməsi 

yaddaşa mənfi təsir göstərən stress amillərinin 

neytrallaşmasına səbəb olduğu üçün qısamüd-

dətli görmə və eşitmə yaddaşlarının həcmi 

müəyyən qədər artmışdır.  

Apardığımız tədqiqatın nəticələrinin təhli-

linə ümumi yekun vuraraq qeyd etmək olar ki, 

ilk dəfə olaraq «şagirdlərin fizioloji xüsusiyyət-

lərinin nəzərə alınmasından» interaktiv dərs pro-

sesində yaranan stress amillərinin optimallaşdı-

rılmasının əsas vasitəsi kimi istifadə edilmişdir. 

Aşağıdakı dəlillər «interaktiv dərs prosesində 

ŞFXNA-ı stress amillərinin optimallaşdırılması-

nın adekvat vasitəsidir» deməyə əsas verir: 1) 

ŞFXNA-i ilə keçirilən interaktiv dərsdən sonra 

görmə və eşitmə yaddaşı həcmi səviyyəsinin 

artmasının situativ və fərdi həyəcan səviyyəsi-

nin azalması ilə müşayiət olunması; 2) ləng və 

hiperaktiv uşaqların müəllim-şagird münasibət-

lərinə mənfi təsirlərinin neytrallaşdırılması; 3) 

İnteraktiv dərs prosesində müzakirə edilən təlim 

materiallarının şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə 

və potensial imkanlarına uyğunlaşdırılması; 4) 

interaktiv dərs prosesində şagirdlərin tempera-

ment tiplərinin xüsusilə emosionallıq səviyyələ-

rinin nəzərə alınması. 5) şagirdlərin sağlamlığını 

təmin etmək məqsədilə onların gündəlik, həftə-

lik, aylıq rejim cədvəlinin tərtibi (qidalanma, 

yuxu, ev tapşırığının icrası, oyun, idman və 

gəzinti tədbirləri daxil etməklə), bu işin icrasına 

müəllim və valideynlərin nəzarəti.  
Tədqiqatın elmi yeniliyi: Məktəblərdə ənə-

nəvi və interaktiv dərs prosesində stress amillərinin 

şagirdlərin sağlamlığına təsiri zamanı baş verən psi-

xofizioloji dəyişikliklər və bu amillərin inkişaf 

etməkdə olan uşaq orqanizminə təsirinin optimallaş-

dırılmasından ibarətdir. Tətqiqat ümumtəhsil məktəb 

şagirdləri üzərində aparılaraq müəyyən nəticələr əldə 

olunmuşdur. 

Mövzunun tətbiqi sahələri: İnteraktiv dərs 

ərəfəsində və dərsdən sonra, eləcə də şagirdlərin 

fizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə aparı-

lan interaktiv dərs ərəfəsində və dərsdən sonra psi-

xofizioloji göstəricilər (temperament, situativ, fərdi, 

ümumi həyəcan ) və həmçinin qısa müddətli görmə, 

eşitmə yaddaşı şagirdlər üzərində aparılan tətqiqat 

nəticəsində təyin edilmişdir. 
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Э.Т. Гаджиева 

ПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

В ИНТЕРАКТИВНОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ  

РЕЗЮМЕ 

Целью исследования является психофизиологические изменения воздействия стрессовых фак-

торов на здоровье учащихся в традиционном и интерактивном процессе обучения в школах и опти-

мизация влияния этих факторов на развивающийся детский организм. Исследование проводилось для 

учащихся общеобразовательных школ. Психофизиологические показатели (темперамент, ситуатив-

ная, индивидуальная и общая восприимчивость), а также краткосрочное зрение и память слуха после 

интерактивного урока, а также с учетом физиологических характеристик учеников были определены 

в результате исследований, проведенных на учениках. Результаты показали, что после традиционного 

и интерактивного урока подростки восстанавливаются относительно поздно. 

E.T. Hajıyeva 

TAKING INTO ACCOUNT THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN 

THE INTERACTIVE LEARNING PROCESS AS A KEY TOOL FOR OPTIMIZING STRESS 

FACTORS 

SUMMARY 

The aim of the study is psychophysiological changes in the impact of stress factors on the health of 

students in the traditional and interactive learning process at schools and the optimization of the influence of 

these factors on the developing child organism. The study was conducted for pupils of secondary schools.  

During the interactive class and after the class as well as during the interactive class in which 

physiological features are taken into consideration and after the class when psychophysiological indicators 

(temperament, situative, individual, general susceptibility) and also shortterm vision, hearing memory were 

defined as a result of studies conducted on pupils. 
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Yeniyetməlik dövrü insan şəxsiyyətinin 

formalaşmasında vacib bir mərhələ kimi əsas rol 

oynayır. Belə ki, bu dövrdə yeniyetmədə həm 

fizioloji (səsin dəyişməsi, cinsi inkişaf və s.), 

həm də psixoloji dəyişikliklər (özünüqiymətlən-

dirmənin formalaşması, mənlik şüurunun inkişafı 

və s.) özünü göstərir. Yeniyetməlik dövrü təxmi-

nən 10-11 yaşdan 14-15 yaşa qədər olan dövrü 

əhatə edir (6, 298). Bu yaş dövründə yeniyetmə-

lərdə mənlik şüuru, özünüqiymətləndirmə, özü-

nüdərketmə ilə yanaşı, həm də cinslərinə müva-

fiq gender rolları formalaşır. Gender rolları de-

dikdə, qadın və kişi üçün gözlənilən davranış tər-

zi nəzərdə tutulur.  

Bu gün cəmiyyəti narahat edən məsələlər-

dən biri də ən çətin yaş dövrlərindən biri olan ye-

niyetməlik yaşı dövründə yeniyetmələri hərtərəfli 

bir şəxsiyyət kimi tərbiyə etməkdir. Hərtərəfli 

tərbiyədən bəhs edərkən cinsi tərbiyədən danış-

mamaq olmaz. Ən azı ona görə ki, cəmiyyətin, 

xalqın mədəni səviyyəsindən, əxlaqi, mənəvi də-

yərlərindən danışarkən ilk növbədə qadın - kişi, 

oğlan-qız münasibətləri, ictimai həyatda, ailədə 

onların rolu nəzərdə tutulur. Ailədə, məktəbdə, 

kollektivdə, bütövlükdə cəmiyyətdə yalnız hansı-

sa abstrakt vətəndaş yox, ilk növbədə gələcəyin 

qadın və kişisi, ata və anası formalaşır. Tərbiyə-

nin başlıca vəzifələrindən biri də yeniyetmələrə 

və gənclərə onların sabahın kişisi və ya qadını, 

ailə başçısı olacağını anlatmaqdan ibarətdir.  

Vaxtilə N.Q. Çernışevski yazırdı ki, hələ 

körpəlikdən ictimai həyatda iştirak etməyən, müs-

təqillik vərdişi qazanmayan oğlan böyüdükdən 

sonra kişi cinsinə aid olsa da əsl kişi ola bilmir. 

Onda kişiyə aid olan yalnız bığ və saqqalını qırx-

maqdır. Bu fikirdən də aydın olur ki, cəmiyyətə 

yararlı əsl kişi və qadın yetişdirmək istəyiriksə, ilk 

növbədə yeniyetmə oğlan və qızlarda mentaliteti-

mizə uyğun gender rolları formalaşdırmalıyıq.  

Yeniyetmələrdə oğlan və qız münasibətlə-

rini, onlarda əsl qadına (femin) və kişiyə (mas-

kulin) xas olan keyfiyyətləri formalaşdırmaq 

xeyli mürəkkəb bir prosesdir. Çünki burada çox-

saylı amillər: milli xüsusiyyətlər, adət-ənənə, 

ictimai mühit, tarixi şərait, iqtisadi vəziyyət, 

coğrafi şərait, ailə, məktəblə yanaşı hər cinsin 

özünəməxsus bioloji xüsusiyyətləri, irsi amillər, 

fərdi xüsususiyyətlər birlikdə təsir edir (4, 93). 

İctimai bir təşkilat olaraq məktəb də, yeni-

yetmələrdə gender rollarının formalaşdırılma-

sında təsirli rol oynayır. Lakin məktəbin ailənin 

yeniyetmələrdə formalaşdırdığı gender rollarını 

aradan qaldıraraq onlara yeni bir gender rolları-

nı yükləməsi tam mümkün deyildir. Bu məz-

munda məktəb, ailənin bir davamı olaraq ənənə-

nin modernləşdirilməsi ölçüsündə düşünülə bi-

lər. Belə ki, məktəbdə davranış etalonu kimi se-

çilmiş müəllimlər mənsub olduqları millətin 

mentalitetini daha dolğun şəkildə nümayiş etdi-

rirlər. Onlar özləri də bir ata və ana modelidir. 

Onların rəftarı, davranış tərzi, danışığı, hətta ge-

yim tərzi belə yeniyetmə oğlan və qızlarda gen-

der rollarını formalaşdıran əsl nümunədir. Belə 

ki, kişi müəllimlər instrumental (problemi həll 

edən), qadın müəllimlər isə ekspressiv (qayğı-

keş) gender rollarını ifa edirlər.  
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İnsanların əxlaqi keyfiyyətlərinə, onların 

davranış normalarına, bir-birilə qarşılıqlı müna-

sibətlərinə maraq yeniyetmələrdə əxlaqi idealla-

rın formalaşması ilə nəticələnir. Müəllimlər bu 

cəhətə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Yeniyetmə-

lərdə əxlaqi idealların formalaşması onların özü-

nütərbiyəsi və onlarda cinslərinə müvafiq gen-

der rollarının formalaşması baxımından xüsusilə 

böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Yeniyetmə oğlan və qızlar istəyirlər ki, 

ətrafdakı adamlar, xüsusilə valideynlər, müəl-

limlər onlara kiçik uşaq kimi deyil, yaşlı adam 

kimi yanaşsınlar. Məhz buna görə də onlar müs-

təqilliyə meyl edir, hətta öz həyatlarının müəy-

yən sahəsini yaşlıların müdaxiləsindən qoruma-

ğa çalışırlar. Onlar müşahidə etdikləri cisim və 

hadisələri də öz nöqteyi-nəzərlərinə görə qiy-

mətləndirməyə başlayırlar. Bu əlamətlər əsasın-

da yeniyetmə üçün səciyyəvi olan ən başlıca xü-

susiyyətlərdən biri - yaşlılıq hissi və meyli for-

malaşır (5, 199). Belə ki, yeniyetmə qızlar qadı-

na xas (femin), yeniyetmə oğlanlar isə kişiyə 

xas (maskulin) xüsusiyyətləri mənimsəyərək öz-

lərini yaşlı kimi aparırlar.  

Müəllim-şagird ünsiyyətinin tədqiqi göst-

ərir ki, müəllimin davranışı, mimikası, jestləri, 

intonasiyası, hərəkəti və s. kompleks siqnal ol-

maqla, birgə fəaliyyət zamanı şagirdlərdə gen-

der rollarının formalaşmasına əhəmiyyətli dərə-

cədə təsir göstərir.  

Yeniyetmə oğlan və qızların qadın və kişi 

müəllimlərlə münasibətlərində fərq özünü göstə-

rir. Belə ki, oğlanlar kişi müəllimlərə qızlara nis-

bətən daha çox və tez-tez müraciət edirlər. Bunun 

bir səbəbini də psixoloqlar ailədə oğlanların ata-

ları ilə daha yaxşı münasibətdə olmaları ilə izah 

edirlər. Bundan başqa, təbiətən oğlanlar kişi, qız-

lar isə qadın keyfiyyətlərinin daşıyıcılarıdırlar. 

Yeniyetmə qızlar isə qadın müəllimlərlə 

daha asan ünsiyyətə girə bilirlər. Bunun səbəb-

lərindən biri də qadın müəllimlərin qızları daha 

zəif və zərif hesab etmələri ilə bağlıdır.  

Qadın və kişi müəllimlərin oğlan və qızları 

həvəsləndirmə və tənbeh etmələrində də fərq özü-

nü göstərir. Qadın müəllimlər şagirdləri daha az 

tənbeh edir, daha çox həvəsləndirməyə çalışırlar. 

Qızları oğlanlara nisbətən az tənbeh edirlər.  

Ayrı-ayrı fənlərə münasibətin formalaşma-

sında da qadın və kişi müəllimlərin təsiri fərqlidir. 

Belə ki, qadın müəllimlərin dərs dediyi siniflərdə 

oğlan və qızlar humanitar fənlərə daha çox maraq 

göstərdikləri halda, kişi müəllimlərin sinfində 

şagirdlər təbiət elmlərinə maraq göstərirlər.  

Müəllim-şagird münasibətlərində iki cəhə-

tə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Müəllimlər, bir 

tərəfdən, təlim - tərbiyə prosesində şagirdlərin 

cinsi xüsusiyyətlərini, digər tərəfdən isə yeni-

yetmə oğlan və qızların psixologiyasının özünə-

məxsus cəhətlərini nəzərə almalıdırlar. 

Yeniyetmə oğlan və qızların düzgün gen-

der rollarına yiyələnməsində müəllimlərin rəftar 

və davranışı ilə yanaşı, həmçinin onların zahiri 

görünüşü, geyimi və s. böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə ki, qadın müəllimin kişi cinsinə məx-

sus geyim geyinməsi və kişiyə xas davranışı nü-

mayiş etdirməsi yeniyetmələrin psixikasına 

mənfi təsir göstərir. Bu hal kişi müəllimlərdə də 

müşahidə edildikdə çox vaxt bu əksər yeniyet-

mələr tərəfindən qəbul olunmasa da, bəzi yeni-

yetmələr onları rol modeli olaraq görürlər. 

Yeniyetmələrin qadın və kişi müəllimlər-

də hansı keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirmələ-

ri ilə bağlı apardığımız şifahi sorğuya əsasən 

müəyyənləşdirdik ki, yeniyetmələr kişi və qadın 

müəllimlərdə bilik, bacarıq və pedaqoji qabiliy-

yətlərlə yanaşı, həmçinin onların cinslərinə mü-

vafiq geyinməsini, davranmasını da yüksək qiy-

mətləndirirlər.  

Yeniyetmə oğlan və qızlarda cinslərinə 

müvafiq gender rollarının formalaşması müəl-

lim-şagird münasibətinin xarakteri, onların bir-

birinə münasibəti, aralarındakı qarşılıqlı etimad 

və inamın xarakterindən də çox asılıdır. Lakin 

həmin qarşılıqlı münasibət sistemində aparıcı 

yeri, mövqeyi müəllim tutur. Yəni müəllimin 

həm təlim fəaliyyəti, həm də şəxsiyyətinin isti-

qaməti, peşəkarlığı, eləcə də əxlaqi keyfiyyəti, 

məsuliyyət hissi, ən başlıcası şagirdlərə münasi-

bəti həlledici rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, 

L.N. Tolstoy bu cəhəti xüsusi olaraq qeyd edir. 

O, göstərirdi ki, "əgər müəllim yalnız işinə mə-

həbbət bəsləyirsə, onda o, yaxşı müəllim olacaq. 

Əgər müəllim yalnız öz şagirdlərinə məhəbbət 

bəsləyirsə və onları öz ataları, anaları kimi 

sevirsə, onda o, bütün kitabları oxumuş ancaq 

nə işinə, nə də şagirdlərə məhəbbəti olmayan, 

onları sevməyən müəllimdən yaxşı olacaq. Əgər 

müəllim həm öz işinə, həm də şagirdlərinə olan 

sevgisini, məhəbbətini birləşdirsə, onda o, kamil 

müəllim olacaq". Böyük mütəfəkkirin bu hik-
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mətli fikrində müəllim - şagird münasibətində 

müsbət psixoloji iqlimin yaradılması ilk növbə-

də müəllimin öz işinə, öz şagirdlərinə səmimi 

münasibətindən, atalıq (analıq) qayğısından, hə-

qiqi sevgi və məhəbbətindən asılıdır. Bu halda 

müəllim-şagird münasibətlərində əlverişli psixo-

loji iqlim hökm sürür və hər iki tərəfin fəaliyyə-

tinə çox ciddi müsbət təsir göstərir (5, 479). 

Müəllim-şagird münasibətlərində yeniyet-

mələrdə gender rollarının formalaşmasında müəl-

limin rəhbərlik üslubunun da böyük əhəmiyyəti 

var. Belə ki, kişi müəllimlər əsasən avtoritar və 

demokratik rəhbərlik üslubuna üstünlük verdik-

ləri halda, qadın müəllimlər daha çox demokratik 

və liberal rəhbərlik üslublarına üstünlük verirlər.  

Avtoritar üslublu müəllimlər daha hökmlü, 

ciddi, hər şeyə riayət olunmasını tələb edən, gü-

zəştə getməyən, cinsi fərqlərə o qədər də əhəmiy-

yət verməyən müəllimlərdir. Bu cür müəllimlər 

yeniyetmə oğlan və qızlarda özünəinamsızlıq, 

qorxu, aqressiya ilə yanaşı, məsuliyyətlilik, inti-

zamlılıq kimi keyfiyyətlər də formalaşdırırlar.  

Demokratik üslublu müəllimlər isə yeniyet-

mə oğlan və qızlara fərdi yanaşır, müəyyən mə-

sələlərin həllində onlarla məsləhətləşir, bir sözlə, 

onlara bir şəxsiyyət kimi yanaşır. Bu cür müəl-

limlər yeniyetmələrdə müstəqil fikir yürütməyi, 

özünənəzarəti, özgüvəni, qarşılıqlı təsir prosesində 

etimad və hörmət hissini formalaşdırır.  

Liberal üslublu müəllimlər isə şagirdlərə 

həddindən artıq sərbəstlik verən, tələbkar olma-

yan, güzəştə gedən və onlara laqeyd və etinasız 

yanaşan müəllimlərdir. Bu cür müəllimlər isə 

yeniyetmələrdə məsuliyyətsizlik, laqeydlik, 

yüksək özünüqiymətləndirmə və s. kimi keyfiy-

yətləri formalaşdırırlar.  

Əgər ailənin sosiallaşma modelində cinslə 

əlaqəsi olan fərqlər müəllimin davranışında da 

təkrar olunursa, bu zaman yeniyetmə oğlan və 

qızlarda gender rollarının formalaşması böyük 

dəstək alır (1, 8).  

Cinsi rola uyğun gələn ənənəvi davranış 

növlərinin və gender fərqlərinin möhkəmlənmə-

sinə təkcə müəllimin spesifik davranışı yox, 

həmçinin daha geniş məktəb konteksti təsir gös-

tərir. Məktəb sistemində daha nüfuzlu vəzifələri 

kişilər tutur. Qadın cinsinə mənsub müəllimlər 

üçün daha zəif professional eyniləşmə səciyyə-

vidir. Məktəbin həyəti, bir qayda olaraq, cinsi 

seqreqasiyaya təsir edir, çünki yeniyetmə oğlan 

və qızlar ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə üstünlük 

verir və sinifdə vəzifələr adətən cinsi mənsubiy-

yətə görə bölünür. Bundan başqa, oğlanların və 

qızların oyun meydançasında üstünlük verdiyi 

oyunlar da cinsi əlamətə görə seçilir və müxtəlif 

formal xarakteristikalara malik olur. 

Müəllimlərin davranışındakı, yaşıdların 

fəaliyyətindəki və müxtəlif ictimai institutlarda 

müəyyən edilmiş qaydalardakı adları çəkilən 

fərqlər yeniyetmə qız və oğlanlar arasında fər-

qin mövcudluğunu təsdiq edir və cinsi əlamətə 

görə ailədə sosiallaşmanın fərqli nəticələrini 

möhkəmləndirir. Beləliklə, diferensial sosiallaş-

ması ailə ilə məhdudlaşmır və evdən geniş aləm 

olan məktəb yeniyetmənin bu təcrübəsinin ardı-

cıllığını təmin edir. 

Ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, sosial-

laşma evdə və məktəbdə cinsi əlamətə görə nə-

zərə çarpacaq qədər seçilir və nəticədə yeniyet-

mə oğlanlara tədqiqat üçün daha böyük azadlıq 

verilir, onların müstəqilliyi, hər şeyi bilmək istə-

yi və özünü uğurlarda və digər rəqabət şəraitin-

də sınaqdan keçirmələrinə həvəsləndirilir. Bu 

cür sosiallaşma modeli yeniyetmə oğlanlarda 

təcrübənin genişlənməsinə və fəallığın artması-

na səbəb olur. Yeniyetmə qızların sosiallaşma 

prosesində onlar tədqiqata həvəsləndirilmir, 

fəallıq dairəsi məhdudlaşdırılır, əsasən davranı-

şın düzgün olub-olmamasına diqqət yetirilir və 

ciddi nəzarət həyata keçirilir ki, bu da yeniyet-

mə qızların təcrübəsini çərçivəyə salır. Bir çox 

tədqiqatçılar göstərir ki, təcrübə qazanmaq və 

ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanı on-

ların koqnitiv inkişafının dərin strukturlarına 

təsir göstərir.  

Beləliklə, yeniyetmə oğlan və qızlar mü-

hüm dərəcədə fərqli psixoloji kontekstdə böyü-

yür və həmin kontekst onların sonrakı psixoloji 

fəaliyyətinə həlledici təsir göstərir (3, səh. 130). 

Makkobi və Cekin 1974-cü ildə müxtəlif 

məktəblərdə apardıqları müşahidələrinə görə, 

qızlar nitq vərdişlərini yaxşı mənimsəyirlər, oğ-

lanlar isə vizual - məkan və riyazi tapşırıqları 

uğurla həll edirlər. Digər psixoloqlar isə oğlanla-

rın riyaziyyata xüsusi meylini sosializasiyanın və 

cins - rol stereotiplərinin təsiri ilə izah edirlər. 

R.L. Xon da mahiyyətcə bu postulatlara söykə-

nir. Belə ki, 1945 - 1951 - ci illərdə fəaliyyət gös-

tərən qız və oğlan məktəblərində aparılan müş-

ahidələrə görə qızlar riyaziyyatın mənimsənil-
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məsi sahəsində önəmli uğurlarla seçilirdilər. Hət-

ta onların bir çoxu riyaziyyatı özləri üçün sevimli 

ixtisas kimi dəyərləndirmişdilər. Lakin orta sta-

tistik nəticələrə görə qızların riyaziyyat sahəsin-

dəki uğurları bu gün heç də ürək açan deyil. Prof. 

R.L. Xon məsələnin mahiyyətini gender ehkam-

ları ilə açıqlayaraq qızların riyaziyyat məkanında 

aktivləşdirilməsi yollarını konseptual ölçülərlə 

açıqlayır və onların təhlilində, şübhəsiz ki, dünya 

təcrübəsinə söykənir (2, 466). Buna təsir edən 

amillərdən biri də qadın və kişi müəllimlərin ifa 

etdikləri rollardır. Belə ki, qadın müəllimlərin 

əksəriyyəti humanitar fənləri tədris etdiyi halda, 

kişi müəllimlərin çoxu dəqiq fənləri tədris edir. 

Buna görə də yeniyetmə oğlan və qızlar cinsləri-

nə müvafiq modelə uyğun olaraq fəaliyyət sahə-

lərini seçirlər. 

Bu gün ölkəmizin orta məktəblərində dərs 

deyən müəllimlərin 80 faizdən çoxu qadınlardır. 

Ayrıca Bakı üzrə götürdükdə isə müəllimlərin 

təxminən 85 faizini zərif cinsin nümayəndələri 

təşkil edir. Uşaqlar evdə də daha çox anaların, 

ana işlədikdə isə qadın dayələrin, bağçada isə 

yenə qadın tərbiyəçilərin ixtiyarına verilir, 

onunla ünsiyyətdə olur, onlardan tərbiyə alırlar. 

Məktəbdə müəllimlərin çoxunun qadın ol-

ması, daha doğrusu kişi müəllimlərin azlığının nə 

kimi sosial-psixoloji problemlərə yol açdığına gəl-

dikdə, təbii ki, burda ilk öncə yeniyetmə oğlanlar-

da gender rolunun formalaşmasında qüsurların 

ortaya çıxmasına diqqət yetirmək lazım gəlir. 

Bütün dərslərin qadın müəllimlər tərəfin-

dən deyilməsi həssas oğlan uşaqlarında əks-cinsə 

məxsus duyğusal keyfiyyətlər formalaşdırır: Oğ-

lanlar qadın müəllimlərdəki keyfiyyətləri götü-

rürlər, emosional olurlar, hissləri tərəfindən idarə 

edilirlər. Buna görə daha çox qadın müəllimələ-

rin dərs deməsi yetişməkdə olan yeniyetmə oğ-

lanlara, xüsusilə onların emosional təfəkkürlərinə 

mənfi təsir göstərir. Özləri də bilmədən, hiss et-

mədən qadın müəllimlərin hərəkətlərini yamsıla-

yırlar. Bu cür oğlan uşaqlarında kişilərə xas 

qətiyyət, konkretlik azalır, əvəzinə onlarda həs-

saslıq, duyğusallıq meydana gəlir. Belə yeniyet-

mələrdə mənlik şüuru aşağı səviyyədə olur. Gələ-

cəyin kişisini yetişdirməkdə ancaq qadın psixolo-

giyasının rol oynaması arzuolunan hal deyil. 

Kişi və qadın müəllimləri müqayisə etsək, 

kişi müəllimləri daha ciddi, tələbkar olurlar. Qa-

dın müəllimlər isə daha qayğıkeş, yumşaq qəlbli 

olurlar.  

Dədə Qorqud dastanından misal gətirək 

ki, Bamsı Beyrək oğlu Turalın əlində qılınc tut-

maq əvəzinə gül tutmasından narahatçılığını bil-

dirir. Biz də bu gün yeniyetmə oğlanlarda qadın 

xarakterinin müşahidə olunmasından narahat ol-

malıyıq. Buna görə də kişi müəllimlər məktəblə-

rə cəlb olunmalıdır. Bunun yollarından biri də 

müəllimlərin məvaciblərinin artırılmasıdır.  

Elə fənn yoxdur ki, qadınlar onu tədris edə 

bilməsin, lakin indi ailələrdə "tək valideyn" mo-

deli getdikcə artmaqdadır. Ona görə də yeniyet-

mələr heç olmasa məktəbdə kişi cinsindən olan 

şəxslə ünsiyyətdə olmalı, onun xarakterini 

mənimsəməlidir.  

Təhsil ocaqlarında kişi müəllimlərinin 

azlığı nəinki yeniyetmə oğlanların, hətta yeni-

yetmə qızların da tərbiyəsində öz təsirini göstə-

rir. Yeniyetmələr günün çox hissəsini məktəbdə 

keçirirlər. Evə gəldikdə isə atalarını əksər hal-

larda axşam görmək imkanı yaranır.  

Hər bir şagird etiket qaydalarının əksəriy-

yətini məktəbdə öyrənir. Beləliklə, bu cür halda 

yeniyetmə oğlan və qızlar əks cinslə necə müna-

sibət qurmağı bilmirlər. 

Qadın müəllimlər də cinsi tərbiyəni düzgün 

qursa, yeniyetmələrə kişi obrazını, mərdliyi, cəsa-

rəti düzgün aşılasa bu qədər problem yaranmaz. 

Yəni qadın müəllimlər də öz növbəsində yeni-

yetmə oğlan və qızlarda mentalitetimizə uyğun, 

cəmiyyətin qəbul etdiyi şəkildə gender rolları 

formalaşdırmalıdırlar. Müəllimlər yeniyetmələrin 

cinsi tərbiyəsində, həmçinin əks cinsə hörmətlə 

yanaşmağı, onlara dəyər verməyi, davranışlarında 

məsuliyyəti hiss etməyi də aşılamalıdırlar (9). 

Beləliklə, məktəb mühitində yeniyetmə 

oğlan və qızlarda gender rollarının formalaşma-

sında müəllim ilk növbədə aşağıdakılara diqqət 

yetirməlidir: 

- Yeniyetmələrin psixi proseslərinin inki-

şafını və imkanlarını müəyyənləşdirməli; 

- Yeniyetmə oğlan və qızların inkişaf 

dinamikasını, davranışını, təlim müvəffəqiyyəti-

ni daim izləməli, düzgün tədbirlər görməli; 

- Yeniyetmə oğlan və qızların cinsi xüsu-

siyyətlərini nəzərə almaqla özünün qarşılıqlı 

münasibətlərini buna uyğun qurmalı; 
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- Yeniyetmə oğlan və qızlar arasında qar-

şılıqlı münasibətlərin qurulmasında onlara yar-

dımçı olmalı;  

- Öz davranışını, rəftarını, mimikasını, jes-

tini, intonasiyasını, verbal ünsiyyətini, münasi-

bətini və s. öz cinsinə müvafiq şəkildə həyata 

keçirməli; 

- Özünün geyim tərzini, xarici görkəmini 

və s. öz cinsinə müvafiq müəyyənləşdirməli.  

Yeniyetmənin sosiallaşması prosesində 

ailədən sonra əvəzedilməz bir önəmə malik olan 

məktəb bu prosesdə ikinci mühüm amildir. Kuri-

kulum əsasında yazılmış dərsliklərin məzmunu 

və müəllimlərin ənənəvi dəyərlərə olan ümumi 

münasibəti bu istiqamətdə həlledici təsir göstərir. 

Məktəb dərsliklərində, xüsusilə yeniyetmələrə 

sistematik şəkildə kişi və qadının necə olduğu 

öyrədilir. Dərsliklərdə qadınlara ictimai həyatda 

passiv və kişilərə isə aktiv şəxsiyyətlər kimi ya-

naşılır. Dərsliklərdə qadınlar daha çox ev işləri 

ilə, uşağa baxan kimi təsvir edilirlər. Kişilər isə 

demək olar ki, həmişə müəyyən problemlərin 

həllində qərar verən insan kimi təsvir olunurlar. 

Məsələn, ana ev işləri ilə məşğuldur, qızı isə 

balaca qardaşına baxır, ata nəyisə təmir edir, oğlu 

da ona kömək edir.  

Müasir dövrdə yeniyetmə oğlan və qızlar-

da cinslərinə müvafiq, düzgün gender rollarının 

formalaşmasında məktəb psixoloqunun da rolu 

böyükdür. Belə ki, məktəb psixoloqu bu məsələ-

də məktəb və ailənin qarşılıqlı təsirini həyata 

keçirə bilər. Çünki hər bir yeniyetmə müxtəlif 

ailədən gəlir, fərqli mühitdə yetişib, tərbiyə alıb-

lar. Məhz bu amillər yeniyetmələrdə gender rol-

larının formalaşmasında nəzərə alınmalıdır. 

Buna görə məktəb psixoloqu hər bir yeniyetmə-

nin hansı ailədən gəldiyini, necə mühitdə yetiş-

diyini öyrənməli və onların müəllimləri ilə bu 

istiqamətdə düzgün iş aparmalıdırlar. 

Problemin aktuallığı. Məktəb mühitində 

yeniyetmə oğlan və qızlarda gender rollarının 

formalaşmasına müəllimlərin bir rol modeli 

kimi psixoloji təsirinin müəyyənləşdirilməsi və 

düzgün istiqamətləndirilməsi müasir dövr üçün 

aktuallıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə məktəb 

mühitində yeniyetmə oğlan və qızlarda gender 

rollarının formalaşmasına müəllim modelinin 

psixoloji təsiri ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə-

də irəli sürülən təklif və nəticələr müəllim-şa-

gird münasibətlərinin yenidən qurulmasında, 

yeniyetmələrdə düzgün gender rollarının forma-

laşdırılmasında nəzərə alına bilər. 

Məqalə “Ümumi psixologiya” kafedrası-

nın 20 dekabr 2017-ci il tarixli iclasında (proto-

kol № 9) müzakirə edilmiş və çapı məsləhət 

görülmüşdür. 
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У.А. Нахметова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РОЛИ УЧИТЕЛЯ КАК ОБРАЗЦА ДЛЯ 

ПОДРАЖАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ В 

ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

РЕЗЮМЕ 

Период подросткового возраста охватывает цикл от 10 до 11 лет, от 14 до 15 лет. В этом возрас-

те подростки имеют такие же гендерные роли, как пол, чувство собственного достоинства, чувство 

собственного достоинства и пол. Гендерные роли означают ожидаемые поведенческие модели для 

женщин и мужчин. Одним из факторов, влияющих на формирование гендерных ролей в подростко-

вом возрасте, является школа и преподаватель. Отношение учителей, их поведение, речь и даже то, 

как они одеваются, являются истинным примером гендерных ролей в подростковых мальчиках и 

девочках. Поэтому учителя-мужчины играют важную роль (решение проблем), а учителя-женщины 

играют выразительные гендерные роли. 

U.A. Nahmatova 

THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF TEACHERS AS A ROLE MODEL IN THE FORMATION 

OF GENDER ROLES IN ADOLESCENTS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT 

SUMMARY 

The period of adolescence covers a cycle of between 10 and 11 years of age, from 14 to 15 years. At 

this age, adolescents have the same gender roles as gender, self-esteem, self-esteem, and sex. Gender roles 

mean expected behavioral patterns for women and men. One of the factors influencing the formation of 

gender roles in teens is school and teacher. Teachers' attitudes, behaviors, speech, and even the way they 

dress are a true example of gender roles in teenage boys and girls. So male teachers are instrumental 

(problem solving) and female teachers play expressive gender roles. 

Redaksiyaya daxil olub: 24.10.2017 



Məktəbəqədər yaşlı uşaqların rol davranışının determinantları 

 

    125 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 85, № 1, 2018 

 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ROL DAVRANIŞININ DETERMİNANTLARI 
 

Ofeliya Əlizadə, 

fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertant  

Bakı Dövlət Universiteti  

E-mail: ofeliya.alizadeh@gmail.com 
 

Rəyçilər: psixol.ü.fəls.dok. M.N. Mustafayev, 

 psixol.ü.fəls.dok. E.A. Piriyeva 

 

Açar sözlər: davranış, tropizm, taksis, refleks, reaksiya, instinkt, imprintinq, öyrənmə, tələbat, motiv, 

davranışın nizamlanması 

Ключевые слова: поведение, тропизм, такцисс, рефлекс, реакция, инстинкт, импринтинг, 

научение, потребность, мотив, регуляция поведений 

Key words: behavior, tropism, tactic, reflex, reaction, instinct, imprinting, learning, need, motive, 

regulation of behaviors  

 

Qarşımda 4 yaşlı uşaq oturub. Onu sizə 

şərti olaraq “Eldar” kimi təqdim edirəm. Eldarla 

görüşümün məqsədi yenə də yoldaşları ilə arasın-

da yaranmış münaqişədir. Səbəb Eldarın davranı-

şındakı aqressiya, müxtəlif situasiyalarda təzahür 

etdirdiyi qeyri-adekvat davranışdır. Göstərdiyim 

səbəblər üzündəndir ki, demək olar hər gün birgə 

olduğu qrup yoldaşları da, öz valideynləri də on-

dan şikayət edirlər. Çarələri mənə qalıb, mən isə 

hələ düşünür, çıxış yolları axtarıram. Bildiyim bir 

şey var: indiyə qədər başqa uşaqlara tətbiq etdi-

yim vasitələr bu dəfə kömək etməyəcək, çünki 

vəziyyət daha ciddidir. Söhbət davamlı qaydada 

pozulan delikvent davranışdan gedir.  

Təcrübədə buna bənzər, müxtəlif xarakter-

li situasiyalarla üzləşirik. Uşağın psixi inkişafın-

da genetikadan gələn xassələrdə, eləcə də yaşa-

dığı ailənin tərbiyə mühitində formalaşmış bir 

çox xüsusiyyət, keyfiyyət, ünsiyyət və münasi-

bət tərzində neqativ cəhətlər varsa, ancaq uşaq 

bunları özünün davranışında “pərdələməyi” baca-

rırsa, onun kiçik, kövrək sosiumunda ciddi nara-

hatlıqlar da yaranmır. Əksinə, əgər bu neqativlə-

rin hər hansı biri zəif formada olsa belə davra-

nışda təzahür edirsə: yoldaşlara kobud yanaşır, 

təhqir edir, aqressiya göstərir, yaşlının tələb və 

tapşırıqlarına məhəl qoymur, özünü yaşından 

böyük, yaxud kiçik aparır, bir sözlə, davranış 

qaydalarına əməl etmirsə, həm onun özü, həm 

də əhatəsindəkilər üçün problemlər yaranır. 

Təəssüf ki, son illərdə belə halların sayı durma-

dan artır. Əvvəllər bunu pedaqogikada - ərkö-

yünlük, hazırda isə daha çox davranış pozuntusu 

(deviant davranış) kimi izah edirlər. Bəs, əslində 

səbəb nədir? Uşağın davranışı niyə pozulur? 

Onun kökündə nələr durur və onun determinant-

ları hansılardır? Bu kimi problemlərlə üzləş-

dikdə səbəbini harada axtarmalıyıq?  

Üzləşdiyimiz bu kimi çoxsaylı suallar 

uşaqların rol-davranışı problemini aktuallaşdırır. 

Biz də davranış aktını aktual problem hesab 

edərək hələ məktəbəqədər yaş dövründə onun 

nizamlanmasının təbii qanunauyğunluqlarını və 

sosial şərtlərini öyrənməyi qarşımıza məqsəd 

qoyduq. Problemin köklərini axtararaq dərinlə-

rə, fiziologiya, psixofiziologiya, zoopsixologiya 

sahəsindəki tədqiqatlara gedib çıxdıq.  

Həmin tədqiqatlardan aydın oldu ki, uşağın 

davranışında təzahür edənlərin korreksiyası de-

duktivlik deyil, induktivlik tələb edir. Məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların davranışının nizamlanması 

üçün hər birinə fərdi yanaşma, qrup işində isə 

diferensiallıq tələb olunur. Uzun illər məktəbə-

qədər tərbiyə sistemində işləmiş praktiklər, peda-

qoqlar: “Bunu həyata keçirmək ya çətin, ya da 

mümkünsüz olur?” - deyə bilərlər. Haqlıdırlar! 

Həqiqətən də, 20 nəfərlik uşaq qrupunda bugün-

kü prinsiplərlə, metodologiya və metodlarla, yal-

nız pedaqoji yanaşmalardan, “kasıb”, əlverişsiz 

didaktikadan istifadə edərək təlim-tərbiyə işinə 

belə yanaşmaq mümkün deyil. Bizim mövqeyi-

miz isə, başqadır: uşağın davranışını düzgün isti-

qamətləndirmək üçün onu tanımaq və öyrənmək 

lazımdır. Burada psixoloji biliklərin müstəsna 

rolu var. Yalnız bu biliklərə sahib olmaqla uşağın 

davranış aktında iştirak edən determinantları, 
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uşağın hərəkətlərinə onların təsir imkanlarını 

müəyyən etmək olar. Məsələyə aydınlıq gətirmək 

üçün əvvəlcə davranışın mənşəyinin öyrənilməsi-

nə həsr edilmiş tədqiqatları nəzərdən keçirdik. 

Onların içərisində J. Qodfruanın davranışın psi-

xofizioloji əsaslarının öyrənilməsi ilə bağlı araş-

dırmalar diqqətimizi cəlb etdi (1).  

J. Qodfrua davranışın təbii mənşəyini ana-

dangəlmə və qazanılmış tələbatlarla əlaqələndi-

rir. O hesab edir ki, demək olar, bütün aspektlər-

də insan davranışı, bir tərəfdən əjdadların qazan-

dıqları, digər tərəfdən psixikaya mühitin fiziki və 

sosial təsirləri fonunda baş verir. Anadangəlmə 

adlandırdığımız reaksiyalar hər bir hərəkətdə var, 

lakin bu hər bir fərddə eyni səviyyədə və xarak-

terdə olmur. Əgər aqressivlik insanın anadangəl-

mə xüsusiyyəti olsaydı, yəqin ki, dünya çoxdan 

məhv olardı. Əksinə, bu keçici bir davranış aktı-

dır. Belə olmasaydı aqressiyanın aradan qaldırıl-

ması üçün yollar düşünməyə, metodlar işləməyə, 

proqramlar hazırlamağa ehtiyac da qalmazdı.  

Ayrı-ayrı fərdlərdə dominantlıq edən ana-

dangəlmə bioloji xüsusiyyətlər də var. Bu xüsu-

siyyətlər insanın rol davranışlarının inkişafında 

aparıcı təsir mənbəyidir. Həmin təsirlər kompleks 

formada da baş verə bilər.  

Canlı sistemlərin bioloji varlığı üçün ilk 

əhəmiyyət kəsb edən davranış forması – tropizm-

dir. Bu, bitkilərə xas olan cavab reaksiyasıdır. 

Növbəti forma - taksislərdir. Əsəb sisteminə ma-

lik olmayan birhüceyrəlilərə xas olan, fiziki qıcıq-

layıcılara qarşı eyniadlı hərəkətlər kimi baş verən 

taksislər də sadə avtomatik reaksiyalardır. Ref-

lekslər davranış üçün daha mürəkkəb reaksiyalar-

dır. Təbii və sosial faktorlarla bağlılığına görə ref-

lekslər şərti və şərtsiz olmaqla iki yerə bölünür. 

“Şərtsiz reflekslər аnаdаngəlmədir. Şərti reflekslər 

sоnrаdаn, insаnın həyаt təcrübəsində qаzаnılır. 

Cаnlı, nə qədər ki, аlоvun yаndırıcı təsirini hiss et-

mir, оndаn qоrхmur. Bu qıcığın təsiri ilə üzləşdik-

də аrtıq оndаn çəkinir, özünümüdаfiə refleksi оyа-

nır. Şərti refleks müvəqqəti хаrаkter dаşıyır. Təsir 

itdikdə şərti refleks sönür, lаzım gəldikdə yenidən 

baş qaldırır. Həmin аrdıcıllıqlа оrqаnizmlə ətrаf 

аləm qıcıqlаyıcılаrı аrаsındа reflektоr əlаqələr dа-

vаm edir” (3, 231). 

İnsаn öz fəаliyyətində hаnsısа işi icrа edər-

kən оnun bаşvermə meхаnizmləri, reflekslərin 

şərtləndirmə хüsusiyyətləri hаqqındа düşünmür. 

Hаlbuki hər bir fərd özünün erkən dövrdəki ref-

leksiv hərəkətlərində müşаhidə оlunаn ilk və sаdə 

əməliyyаt köçürmələrindən bаşlаyаrаq аvtоmаt-

lаşmış, vərdişlərə çevrilmiş аdəti reаksiyаlаrdаn 

refleksiv inkişаfа qədər uzun bir yоl keçir. Bu me-

хаnizmlər hər bir insаnın iş qаbiliyyətinin ilkin və 

əsаs tənzimləyicisidir. Müəyyən inkişаf dövrün-

dən sоnrа bu аdəti reаksiyаlаrın bаş verməsi üçün 

аrtıq gündəlik hərəkətlərə qаbаqcаdаn düşünül-

müş nəzаrət tələb оlunmur. Davranışda həmin 

reаksiyаlаrın bаş verməsi qаydа hаlını аlır.  

J. Qodfrua refleksləri sadə, stereotip reak-

siyalar kimi səciyyələndirir. “Davranışın belə 

forması, məsələn, quşların yuva tikməsinə bən-

zəyir. Həmin növün bütün təmsilçiləri yuvanı 

tamamilə eyni cür tikirlər. Belə stereotiplərə arı-

ların həyatının cəmiyyət halındakı təşkilini, qaz-

ların və lasos balıqlarının miqrasiyasını da göstər-

mək olar” (1, 33).  

Reflekslər davranışda reaksiyalar formasın-

da özünü göstərir. Reаksiyа daha geniş аnlаyış-

dır. Əgər refleksin bаş verməsi üçün, heç оlmаsа, 

primitiv əsəb sistemi tələb оlunursa, (məsələn, tо-

хunmа zаmаnı mimоzаnın yаrpаqlаrının yığılmа-

sı, günəbахаnın meхаniki оlаrаq bаşını çevirməsi 

reаksiyаdır), reаksiyаdаn bəhs edərkən оnun fizi-

ki, bioloji, kimyəvi təbiətindən dаnışmаlı оluruq. 

“Psiхоlоgiyаdа reаksiyа аnlаyışınа insаnın dаvrа-

nışı ilə bаğlı оlаn məsələlər dахil edilir. Оrqа-

nizm hüceyrələrdən qurulub. Bu hüceyrələrin hər 

birində reаksiyа vermək qаbiliyyəti vаrdır. Psiхо-

lоgiyаdа reаksiyаyа bu mənаdа yаnаşılır. Dаvrа-

nış аktlаrını hər biri refleks kimi deyil, reаksiyа 

kimi qəbul оlunur. Digər tərəfdən, “reаksiyа” sö-

zünə biz insаn dаvrаnışının sоsiаl təzаhür fоrmа-

lаrını dа dахil edirik” (2, 239).  

Davranışın tənzimlənməsində mühüm rolu 

olan daha bir amil - instinktlərdir. N.Y. Vayto-

nis, N.N. Ladıgina-Kots, T.Q. Basura, L.A.Orbe-

li, R.M. İerks, V. Köler, P. Gilom, T. Meyerson 

və b instinktiv davranışla bаğlı аpаrılmış tədqi-

qatlara əsаslаnаrаq bu qənаətə gəliblər ki, ins-

tinktlər kоrdur. İnstinkt qıcıqlаyıcının оlmаmаsı-

nı hiss etmir, оzünün оyаnmış hаlındа, lаzım gəl-

dikdə hərəkətin tаmаmilə bаşqа hissəsinə köçü-

rülərək dаvаm edir. İnstinktiv reаksiyаnın tərki-

bindəki hərəkət аrdıcıllığını əvvəlcədən hesаbа 

аlmаq, аyırd etmək mümkün оlmur (3).  
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Davranışın təbii amillərindən bəhs edər-

kən heyvan və insanların sosial davranışına daha 

çox yaxın olan imprintinqə də diqqət yetirmək 

lazım gəlir. İmprintinqin izahında Avstriya etio-

loqu K. Lorensin rolu böyükdür. O, inqubatorda 

yetişdirilmiş qazların öyrənilməsi ilə məşğul 

olarkən maraqlı hadisə ilə üzləşir. Cücələr yu-

murtadan ilk çıxdıqları vaxt öz analarını deyil, 

Lorensi görürlər. Balalar qaz dəstəsi ilə birləş-

mək əvəzinə hər yerdə Lorensi izləyirlər. Özlə-

rini elə aparırlar, sanki Lorens onların anasıdır. 

Bioloji anaları ilə üzləşdikdə isə ona əhəmiyyət 

verməyərək Lorensi müdafiə edirlər. Məsələnin 

daha maraqlı tərəfi bu qazların böyüyərək cinsi 

yetkinliyə çatdıqları zaman baş verir. Onlar cütləş-

mək üçün öz növündən olan nümayəndələrə qətiy-

yən maraq göstərmədən insana oxşar obyekt axta-

rırlar. K. Lorens bu hadisəni qaz balalarının 

yumurtadan çıxdıqları vaxt üzləşdikləri ilk hərəkət 

edən obyektə bağlanmaları ilə əlaqələndirdi (4).  

İmprintinqin mexanizmində həm anadan-

gəlmə, həm də qazanılmış davranış elementləri 

var. Apardığımız təhlil göstərir ki, təkamülün 

(əgər məsələyə təkamül nəzəriyyəsi kontekstin-

dən baxsaq) yuxarı qatlarına, ali sinir sisteminə 

malik olan canlılar səviyyəsinə qalxdıqca, davra-

nışı nizamlayan determinantlar sırasında qazanıl-

mışların sayı da artır. Əslində, səmərəli imprin-

tinqin xas olduğu növlərdə (quş, heyvan) dişi, er-

kək, eləcə də sosial və cinsi davranış genetik 

amillərlə bağlı olur. Onun istiqaməti isə həyatın 

ilk anlarında toplanmağa başlayan təcrübədən, 

yəni qazanılmışlardan asılıdır. İnsanların rol – 

davranışda da özünü göstərən ilk və əsas fərqlər 

– cinsi fərqlərdir. Hərəkətlərin, reaksiyaların, jest 

və mimikanın ilk əlamətləri bu baxımdan fərq-

ləndirilir. Bununla bağlı olaraq Ə.Ə. Əlizadə ya-

zır: “Sosial-cinsi rollar kontiniumunda qız (qa-

dın) və oğlan (kişi) rolları önəmli yer tutur. Bir 

cəhət aydındır: Qız və oğlan rolları faktiki olaraq 

XX əsrdə meydana gəlməyib, onun tarixi bəşə-

riyyətin tarixi qədər qədimdir. Cinsi identifikasi-

ya cinsi rolların ana xəttini təşkil edir. Müəyyən 

edilmişdir ki, uşaqlar 2-3 yaşlardan artıq cinslərin 

rollarını anlamağa başlayırlar” (5, 33-34).  

Bəzi növlər üçün imprintinqdən daha yük-

sək səviyyəli davranış forması xasdır. Bu, 

instinktiv davranışın öyrənmə yolu ilə forma-

laşmış səviyyəsidir. Məsələn, qorxunc pələngin 

öz balasına göstərdiyi ana nəvazişi, qaranquşun 

yuva qurması, meymunun qoza sındırması, çu-

buqla ağac dəliyindən qarışqa çıxarması, ağac-

dan meyvə salması və s. kimi davranış formaları 

yalnız yüksək səviyyəli növlərə aiddir. Bunların 

hər birində öyrənmə elementləri var. Canlılarda 

öyrənmə qabiliyyətinə yalnız ali sinir sisteminə 

malik olan növlərdə rast gəlinir. Öyrənmə nəti-

cəsində yaranan davranış digər, instinktiv davra-

nışa aid etdiyimiz anadangəlmə stereotiplərlə 

qurulan davranış aktlarından fərqlənir. İnstinktiv 

davranışın xas olduğu növlərdə yaşadığı mühitə 

yüksək səviyyəli uyğunlaşma, adaptasiya qabi-

liyyəti olur. Öyrənmə qabiliyyətinin dominant 

olduğu növlər isə yeni situasiyaya, şəraitə alışa 

bilirlər. Belə situasiyalarda onların adaptasiyası-

na imkan verən yeni davranış aktları yaranır. İn-

san fərdində davranışın qurulmasında müstəsna 

rolu olan, sosiallaşmanı təmin edən öyrənmənin 

3 səviyyəsi fərqləndirilir (6, 400).  

Öyrənmənin daha yüksək səviyyələri, əqli 

nəticə və d. idrak əməliyyatları yalnız insana xas 

olduğundan növbəti təhlillər də insan davranışı-

nın nizamlanmasında rolu olan psixoloji determi-

natlarla bağlıdır. Bu sahədə aparılmış tədqiqatlar 

içərisində B.F. Skinnerin araşdırmaları xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. B.F. Skinnerin davranışın 

determinantları ilə bağlı əsas fikri odur ki, insan-

ların davranışı daxili faktorların (dərkolunmamış 

impulslar, arxetiplər, şəxsiyyət xassələri) mövcud 

olması ilə müəyyən edilir. “İnsan orqanizmi 

“qara qutu”dur. Burada saxlanılanları (motivlər, 

meyllər, münaqişələr, emosiyalar və s.) empirik 

tədqiqatlar sahəsindən kənarlaşdırmaq lazım gə-

lir. Orqanizmdəki dəyişmələr bizim insan fəaliy-

yəti haqqındakı təsəvvürlərimizdə heç nəyi də-

yişmir. Bu, yalnız davranışın elmi təhlilinə əlavə-

lərin olunmasına xidmət edir” (8, 336).  

Bununla belə, B.F. Skinner daxili hadisələ-

rin, yaxud “ali psixi proseslər” adlandırdığı təsir-

lərin mövcudluğunu tamamilə inkar etmir. 

Bütövlükdə B.F. Skinner davranışın ətraf mühit 

şərtlərini müəyyən etməli, əvvəlcədən aydınlaş-

dırmalı və nəzarət etməli olduğunu bildirir. 

“Davranışı başa düşmək - ona nəzarət etməkdir” 

(11, 337). B.F. Skinner hansısa azad iradənin, ya-

xud hər hansı başqa “şüurlu” hadisənin əleyhi-

nədir. B.F. Skinnerə görə, insan davranışı haq-

qında elm prinsipcə faktlara əsaslanan digər han-

sısa bir təbiət elmlərindən heç nə ilə fərqlənmir: 

burada eyni məqsəd var - öyrənilən hadisə barədə 



Ofeliya Əlizadə 

128 Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 85, Number: 1, 2018

bilgiyə sahib olmaq və davranışa nəzarət etmək. 

K.H. Rubin, K.S. Vatson, T.V. Cambor 

(9), F. Kanfer, P. Karoli (10) də eyni mövqedən 

çıxış edərək uşaqların davranışının nizamlanma-

sında həyati situasiyalarda fəallaşan psixi pro-

seslərin rolunu önə çəkirlər. Burada əsas deter-

minəedici amil olaraq mühit təsirlərinə adekvat 

reaksiyanın verilməsi vurğulanır.  

A.N. Leontyevin fikirləri də bu yanaşma-

lara yaxındır. A.N. Leontyev heyvanların bioloji 

quruluşundan fərqli olaraq insan varlığının şüur-

lu davranışa sahib olmasını onlara xas olan psixi 

proseslərin inkişaf səviyyəsi ilə əlaqələndirir: 

“İnsan öyrənməyə psixikanın insanlaşmış psixi 

prosesləri sayəsində nail olur. İnsanlaşmaqla 

bağlı professor Peronun o fikirləri ilə razılaşı-

ram. Pero öz mühazirələrində bildirirdi ki, do-

ğulduğu anda uşaq hələ insanlığa namizəddir, 

ancaq o təcrid edilmiş şəraitdə insan ola bilməz: 

ona insanlarla ünsiyyətdə olaraq insanlığı öyrən-

mək gərəkdir” (11, 188).  

A.N. Leontyev uşaqda ictimai varlıq hesab 

etdiyimiz insana xas olan psixi funksiyaların və 

qabiliyyətlərin inkişafının tamamilə spesifik for-

mada - öyrənmə və mənimsəmə prosesində baş 

verdiyini bildirir. “Uşaq yalnız insan obyektləri 

dünyası qarşısında “dayanmır”. Yaşamaq üçün o, 

bu dünyada fəal və adekvat şəkildə hərəkət etmə-

lidir. Ancaq bu həmin spesifik, öyrənmə, mənim-

səmə, yaxud sahibolma adlandırdığımız prosesin 

yalnız bir şərtidir. Digər şərt ondan ibarətdir ki, 

uşağın insan obyektləri aləminə münasibəti onun 

insanlara münasibəti ilə tənzimlənir. Bunun üçün 

uşaqlar ünsiyyətə girməlidirlər” (11, 187). V.S. 

Muxina bu prosesin əlverişli qaydada baş vermə-

sinin birinci amili kimi məktəbəqədər yaşda dav-

ranış motivlərinin yaranmasını göstərir. Bu mo-

tivlərin məzmunu məktəbəqədər yaşda sürətlə 

dəyişir. Əvvəlcə onlarda davranışı nizamlayan 

“yaşlılar aləminə maraq” motivləri yaranır. Sonra 

bu “oyun motivləri” ilə zənginləşir. 3 yaşdan baş-

layaraq bu motivlərə də “yaşlılarla və həmyaşıd-

larla uzun müddət bir yerdə olmaq və qarşılıqlı 

münasibətləri davam etdirmək” motivləri əlavə 

olunur (12, 153).  

Bu motivlər içərisində V.S. Muxina uşağın 

şüurlu davranışının əsas təzahürü sayılan “özünü-

sevərlik və özünütəsdiqetmə” motivini fərqləndi-

rir. “Bu motivlərin çıxış nöqtəsi erkən uşaqlığın 

sonudur. Məktəbəqədər yaşda uşaq özünü başqa 

insanlardan ayırır, yaşlıya münasibətdə onun dav-

ranışından nümunə götürür. Özünütəsdiqetmənin 

daha bir nümunəsi oyunlarda baş rolları oynamağa 

cəhdetmədir. Təcrübə göstərir ki, onlar uşaq rol-

larını oynamaq istəmirlər. Uşaqlara həmişə hör-

mət göstərdikləri və avtoritet saydıqları yaşlıların 

rolu daha cəlbedici görünür” (12, 154).  

Məktəbəqədər yaşın sonunda uşaqlarda 

dərketmə və yarış motivləri formalaşır. Bu motiv-

lər uşağın rol davranışını kifayət qədər yaşlıların 

davranışına yaxınlaşdırır. Davranışın nizamlan-

masının iradi imkanları artır, sosial təcrübə ge-

nişlənir, oyunda, əməkdə, təlimdə lazım olan rol-

ların öhdəsindən gəlir, bu rollara müvafiq davranış 

nümayiş etdirirlər: “öyrənən uşaq” (dinləmək, tap-

şırıqları icra etmək, hərəkətləri yerinə yetirmək, 

şəkil çəkmək, fiqur düzəltmək, mahnı oxumaq, 

rəqs etmək və s.), “işləyən uşaq” (geyinmək, so-

yunmaq, yemək, yuyunmaq, oyuncaqları, əşyaları, 

otağı səliqəyə salmaq, anaya kömək etmək), “oy-

nayan uşaq” (ana, ata, uşaq, həkim, sürücü, əsgər, 

kapitan, poçtalyon, satıcı, artist, müəllim) rollarını 

icra etmək. Beləliklə də, məktəbəqədər yaşın so-

nunda biz insan fərdində yaranan davranış imkan-

larının bütöv bir sistemini görürük.  

Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadə insan həya-

tında sosial və təbii olanların qarşılıqlı əlaqəsini ilk 

növbədə psixi həyatla əlaqələndirirlər. “İnsanın psi-

xi həyatı sosial xarakter daşıyır. Həmin fakt istər 

ümumi psixologiya üçün, istərsə də yaş psixologi-

yasından tutmuş əmək psixologiyasına qədər psixo-

logiya elminin, demək olar ki, bütün sahələri üçün 

fundamental əhəmiyyətə malikdir. L.S. Vıqotski bu 

cəhəti izah edərək göstərirdi ki, uşağın mədəni inki-

şafında hər bir funksiya iki dəfə, iki planda - əvvəl-

cə sosial, sonra psixoloji planda, əvvəlcə insanlar 

arasında interpsixi, sonra isə uşağın daxilində 

intrapsixi kateqoriya kimi meydana çıxır” (13, 8). 

Nəhayət, fikrimizi A. Banduranın davranı-

şın daxili biheviorizmi haqqındakı bir tezisi ilə 

tamamlamaq istəyirik: “Davranışın qarşılıqlı tə-

sirə malik olan inam və gözləmə kimi daxili 

determinantları, rəğbətləndirmə və cəzalandırma 

kimi xarici determinantları yalnız davranışın özü-

nə deyil, eləcə də sistemin müxtəlif sahələrinə 

təsir göstərir” (16, 377).  

A. Banduranı işləyib hazırladığı davranış 

triadasında ona təsir göstərən mühit amilləri öz 
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əksini tapsa da, o, həmçinin insan fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi yaranır. Yəni, insanlar hansısa for-

mada öz davranışına özləri təsir göstərirlər.  

 

 
 

Şəkil 1. Davranışını şərtləndirən faktorların qarşılıqlı əlaqəsi 

  

Yenidən Eldar haqqındakı fikirlərimizə qa-

yıdaq. Artıq davranış barədə müəyyən biliklər 

əldə etdikdən sonra davranış pozuntusunun yaran-

ma səbəblərini harada axtarmalı olduğumuzu da 

təyin edə bilərik. Bu, uşağın fizioloji problem-

lərindən başlayaraq fərdi quruluşuna: tempera-

ment tipi, funksional problemlər (nevroz, hiper-

aktivlik və s.), ödənilməmiş tələbatlar, assosial 

maraqlar, valideynlərin tərbiyə üslubunun düzgün 

seçilməməsi səbəbindən mühitə qarşı qisasçı, 

qərəzli münasibət, yaxud təcrübəsizlik ola bilər.  

Bəzi valideynlər Eldar kimi xolerik tipli 

uşaqların davranışına ipə-sapa yatmayan, qeyri-

normal, yaxud pozulmuş davranış kimi yanaşır-

lar. Yaxud əksinə, melonxolik tipli uşaqlar ətraf-

dakılar tərəfindən tənbəl, qaradinməz, uğursuz 

şəxs kimi qiymətləndirilir. Əsəb sisteminin po-

zulması hallarında uşaqlarda daxili gərginliklər-

dən yaranan dağınıq, qarmaqarışıq, vurnuxma 

xarakterli davranış yaranır. Diqqətini toplaya bil-

mədiklərindən tez-tez fəaliyyəti dəyişir, bir yerdə 

qərar tuta bimirlər. Uşaqlarda ruhi xəstəliklərdən 

(şizofreniya, epilepsiya, autizm, mutizm) yaranan 

neqativizm də davranış pozuntusuna səbəb olan 

amillərdir. Məsələn, mutizm diaqnozu qoyulmuş 

İranə adlı qızla apardığımız iş zamanı aydın oldu 

ki, o, hələ də pampersdən istifadə edir. Bu ananı 

çox təsirləndirir, İranənin hərəkətini özünə qarşı 

hörmətsizlik və qəddarlıq kimi qəbul edirdi. 

Haqlıdır! 5 yaşlı uşağın sadə bir fiziki tələbatını 

ödəmək üçün özünə zəhmət verməməsi, zəruri 

özünəxidmət normalarına əməl etməməsi, əlbəttə 

ki, davranış pozuntusudur.  

Bunlarla yanaşı, tərbiyənin düzgün qurul-

maması səbəbindən yaranan davranış pozuntu-

ları da vardır ki, uzunmüddətli korreksiyaların 

və valideynlərlə əlaqəli işin köməyi ilə onu ni-

zama salmaq mümkün olur. Bizim Eldarla apar-

dığımız korreksiya işi bu istiqamətdə oldu. Vali-

deynlərlə söhbət, sorğu, proyektiv metodikalar 

vasitəsi ilə Eldarın temperamentində təmiz xole-

rik tip, xarakterində eqoizm müəyyənləşdirdik. 

Bununla belə Eldar yaşıdları ilə müqayisədə 

yaxşı yaddasaxlama, ümumiləşdirmə, təsviretmə 

və liderlik qabiliyyətinə malik idi. Ailədə bir 

övlad olması, nənə-babanın yanında ərköyün 

böyüməsi də Eldarın davranış pozuntusuna sə-

bəb olan amillərdən idi. Bütün bunlar, psixoloji 

korreksiya işinə kompleks yanaşma tələb edir. 

Əks halda məktəbəqədər yaş dövründə forma-

laşmalı olan rol davranış möhkəmlənməz, uşaq 

məktəb həyatında bir sıra ünsiyyət, münasibət, 

həmçinin koqnitiv problemlərlə üzləşə bilər.  

XXI əsr, məlum olduğu kimi, cəmiyyətin 

həyatına bir çox yeniliklər gətirib. Bu yeniliklər 

içərisində dünya mədəniyyətinə inteqrasiya 

öndə durur. R.İ. Əliyev, sürətlə qloballaşan 

müasir cəmiyyətdə yaşayan, hətta yaşlı insanla-

rın özünün maddi-mənəvi tələbatlarını ödəmələ-

ri üçün özünün təbii quruluşunu öyrənərək müa-

sir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmağı çıxış 

yolu kimi göstərir. “Müasir dövrdə insanların 

koqnitiv fəallığı durmadan artır. Təbii ki, insan 

fəallığı bütün dövrlərdə olmuşdur, lakin müasir 

dövrdə həyatın özünün ritmi, sürəti artdığından 

insanlar özünütəsdiq və özünüreallaşdırmaq 

üçün həyatın tələb etdiyi sürətə uyğunlaşmaq 

məcburiyyətindədir” (15, 13).  

Bu, çətin prosesdir, lakin insanın özünü-

yaşatması, sosial mühitə adaptasiyası baxımın-

dan qaçılmaz yoldur. İnsanın öz davranışını mü-

hitə uyğunlaşdırmasında baş verən proseslərin 

qanunauyğunluqlarını, sosial şərtlərini öyrən-

mək həmişə psixologiya elminin qarşısında du-

ran mühüm vəzifələrdən biri olmuşdur. Bunları 

nəzərə alaraq L.Ş. Əmrahlı bildirir ki, “hаzırdа 

psiхolоgiyаnın təbiət еlmləri ilə əlаqələri intеn-

sivləşib, yеni intеqrаsiyаlı sаhələr inkişаf еtmə-

yə bаşlаyıb. Bu sаhədə dаhа uğurlu nəticələrin 

əldə оlunmаsı üçün psiхоlоgiyаnın fizikа, kim-
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yа, biоlоgiyа, təbаbət, tаriх, еtnоqrаfiyа, аntrо-

pоlоgiyа, linqvistikа kimi еlmlərlə qаrşılıqlı əlа-

qədə inkişаfı yоllаrı аrаşdırılır. Çünki bu zərurət 

özünü аydın şəkildə göstərməkdədir” (16, 119).  

Nəticə olaraq bunları qeyd edə bilərik ki, 

davranış aktı bioloji, fizioloji, psixoloji faktorla-

rın qarşılıqlı əlaqəsində formalaşan, təbii və 

sosial amillərlə şərtlənən mürəkkəb psixoloji ha-

disədir. Bu hadisə, bir tərəfdən insan fərdinin 

iradi imkanları ilə deyil, onun təbii quruluşu ilə 

bağlı olub onun qanunauyğunluqlarına tabe edil-

miş reaksiya, refleks, instinktlərlə nizamlanır. 

Digər tərəfdən, insanlarla birgə yaşamaq, insan 

cəmiyyətində özünü təsdiq etmək tələbatı sosial 

faktorların təsiri ilə, şüurlu şəkildə nizamlanır. 

Burada mühitin sosial şəraiti, mədəniyyət, yaşlı-

ların tələb və tapşırıqları, gözləmələr, sosial qiy-

mətləndirmələr (attidyüd) mühüm rol oynayır. 

Uşaqların təlim-tərbiyəsi isə məşğul olan, onun 

davranışının nizamlanmasına nümunə göstərən 

hər bir kəs davranışın əsasında duran bu faktor-

ların mahiyyətini bilməli, uşağın fərdi quruluşu-

nu, daxili aləmində baş verən təbii prosesləri nə-

zərə alaraq yaşına, cinsinə və sosial təcrübəsinə 

müvafiq rol-davranışlarını mənimsəmələrinə 

çalışmalıdır.  
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatda məktə-

bəqədər yaşlı uşaqlarda rol davranışın inkişafının 

əsas determinantları, təbii və mühit faktorlarının qar-

şılıqlı əlaqəsi təhlil edilir, rol davranışın formalaşdı-

rılmasının yolları nəzəri baxımdan ümumiləşdirilir. 

Məktəbəqədər tərbiyə sistemində daha çox sosial 

faktorlarla, ailə tərbiyəsi ilə əlaqələndirilən davranış 

pozuntularının yaranma səbəbləri izah olunur. Bu 

sahədə işlənmiş nəzəriyyələr əsasında problemin 

aradan qaldırılması istiqamətləri göstərilir.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

qoyulmuş məsələlər didaktik üslubda işləndiyindən 

materiallardan səmərəli istifadə etmək, psixoloji təcrü-

bədə yaranmış problemlərin həlli üçün tətbiq etmək 

mümkündür. Burada qoyulmuş məsələlər, verilmiş nü-

munələr əsasında davranışın psixoloji problemlərini 

həll etmək, valideynlərə tövsiyələr vermək olar.  
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О. Ализада 

ДЕТЕРМИНАНТЫ РОЛЬ-ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РЕЗЮМЕ 

В статье мы проследили за развитием основных концепций о поведение. Объясняеться, что в 

поведении живых существ основную роль играет тропизм, такцисс, рефлекс, реакция, инстинкт, 

импринтинг и т.д. Они основные детерминанты поведение простых существ. А основные регулирую-
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щие детерминанты поведений человека (ребенка) это рефлекс, реакция, инстинкт, на учение, потреб-

ность и мотив. Показано, что в сущности почти во всех аспектах человеческого поведения постоянно 

проявляется. С одной стороны-основа, унаследованная от предшествующих поколений, а с другой 

все множество непрерывных воздействий физической и социальной среды. Врожденное и приобре-

тенное присутствуют в каждом действии ребенка. Точнее, человек - это существо, находящееся во 

власти инстинктов и врожденных наклонностей, которые не в силах преодолевать, то что можно ожи-

дать при нарушении поведения. Если же удастся доказать, что воспитание правильного поведения, 

начатое с детства и позволяющее индивидууму глубоко познать самого себя, дает ему возможность 

понять причины, побуждающие его к действиям, и сохранять власть над собой. Самое важное заклю-

чение в статье то, что лишь в случае объединения внешних и внутренних факторов может произойти 

запуск целенаправленного поведения. В результате создается впечатление, что ребенок может реа-

гировать на свое поведение, если все развито нормально.  

 

O. Alizada 

DETERMINANTS ROLE-BEHAVIOR OF PRESCHOOLS 

 

SUMMARY 

In the article, we chased the development of the basic concepts of behavior. It is explained that in the 

behavior of living beings, the main role is played by tropism, tacticism, reflex, reaction, instinct, imprinting, 

etc. They are the main determinants of the behavior of simple beings. And the main regulatory determinants 

of human behavior (child) is a reflex, reaction, instinct, learning, need and motive. It is shown that in essence 

almost in all aspects of human behavior are constantly manifested. On the one hand, the basis inherited from 

previous generations, and on the other hand, all the multitude of continuous influences of the physical and 

social environment. Congenital and acquired are present in every action of the child. More precisely, a 

person is a being in the power of instincts and innate inclinations that can not overcome, then what can be 

expected in case of behavioral disturbance. However, it can be proved that the education of the rules of 

behavior, begun from childhood and allowing an individual to know himself deeply, gives him an 

opportunity to understand the reasons that motivate him to act, and to retain power over himself. The most 

important conclusion in the article is that only in the event of a combination of external and internal factors 

the launch of purposeful behavior can occur. As a result, it seems that the child can react to his behavior, if 

everything is developed normally. 
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“Müəllim” elə bir peşədir ki, gərək ruhən 

anadan öyrədən doğulasan. Müəllimliyi sevmə-

dən müəllim işləmək olmaz. O, elə bir simadır 

ki, onun qələminin mürəkkəbi "Şəhidin qanı" ilə 

bərabər tutulur. Hansı üsul və vasitələr olursa 

olsun hər bir müəllimin özünün auditoriyaya tə-

siretmə bacarığı onun şəxsi keyfiyyəti hesab 

olunur. Ona görə də müasir üsul və vasitələrlə 

yanaşı məktəbin, müəllimin, yaşadığımız mühi-

tin psixoloji durumu həm auditoriyanı idarə et-

mək bacarığına, həm təlimin və təhsilin keyfiy-

yətinə təsir edən mən deyərdim ki əsas səbəblər-

dən biridir. 

Keyfiyyətli təhsil vermək üçün müəllimin 

özünün də xüsusi keyfiyyət göstəriciləri olmalı-

dır. Müəllimin peşəkarlıq keyfiyyətləri dedikdə 

aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

1. Uşaq ruhundan və psixologiyasından

anlamalı 

2. Hər hərəkətiylə şagirdlərə nümunə

olmalı 

3. Təsir edici və ağıllı danışmalı

4. Müasir, sosial, aktual olmalı

5. Öyrətməyi sevən, öyrənməyi sevdirən

bir adam olmalı 

6. Hadisələrə bəzən şagird gözüylə baxa

bilməli 

7. Şagirdlərə hər zaman öz övladı kimi

yaxınlaşmağı bacarmalı 

8. Şagirdlərə qərəzsiz münasibət göstərməli

9. Süni rəftarlardan uzaq, mehriban anla-

yışlı olmalı 

10. İşini çox sevməli

11. Şagirdlərin valideynləri ilə yaxşı dia-

loq qurmağı bacarmalı 

12. Şagirdlər arasında hər nə şəkildə

olursa olsun ayrı-seçkilik etmədən bərabər dav-

rana bilməli 

13. Müəllimlik etdiyi məktəbin adını ən

yaxşı şəkildə təmsil edə bilməli 

14. Şagirdlərini başqalarının yanında

qorumalı 

15. İntizamlı və idarəçi olmalıdır

16. Dərsdən kənarda da şagirdləri ilə

maraqlanmalı 

17. Qiymətləndirməni bir silah olaraq

istifadə etməməli 

18. Şagirdlərinin şəxsiyyətlərini və 

qürurlarını incidici sözlər danışmamalı 

19. Səs tonunu qaldırmadan problemləri

danışaraq həll etməli 

20. Səbirli və dözümlü olmalı

21. Şagirdlərə ilk olaraq doğruluğu və

dürüstlüyü öyrətməli 

22. Şagirdlərinə müvəffəqiyyətli ola bilə-

cəyinə inandırmalı və güvən hissi verə bilməli 

23. Xarici görünüşünə önəm verməli

24. Şagirdlərini şəfqətlə sevərək onlarla

duyğularını paylaşa bilməli 

25. Dərs kitabları xaricində gündəlik

həyatdan nümunələr verə bilməli 
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26. Hər zaman gülər üzlü ola bilməli 

27.  Öz şəxsi hadisələrini şagirdlərə hiss 

etdirməməli 

28.  Şagirdlərini öyrənməyə, inkişaf et-

məyə inandırmalı. 

29. Şagirdlərə qarşı maraq və sevgisi 

olmalı 

30. Nizam-intizamlı olmalı 

31. Pedaqoq-psixoloq kimi düşünmək və 

müşahidə aparmaq bacarığı 

32. Pedaqoji ədəbi 

33. Pedaqoji nikbinliyi 

34. Pedaqoji düşüncəsi 

35. Təşkilatçılıq qabiliyyəti 

Məktəbdə sağlam mənəvi–psixoloji mühi-

tin yaradılması üçün birinci olaraq "valideyn -

məktəb" münasibətlərini tarazlaşdırmaq lazım-

dır. Valideyn məktəb şagirdlərinin istinad etdiyi 

əsas sütundur. Ona görə də valideynlərlə iş elə 

aparılmalıdır ki onlar cəmiyyətdə gedən dəyişik-

likləri qəbul etsinlər. Söhbət böyük şəhərlərdəki 

valideyn kontingentindən getmir. Hətta onların 

da bəzi hissəsi çox zaman cəmiyyətdə gedən də-

yişikliklərə açıq olmur. Bu baxımdan kiçik kənd 

məktəblərində işləyən müəllim kollektivlərinin 

üzərinə çox böyük yük düşür. Bəzən şagirdlərin 

belə qəbul etdiyi yenilikləri onların yaşadıqları 

evlərdə qəbul etmirlər. Bu da dolayısı ilə təhsi-

lin keyfiyyətinə təsir edir. Mənə elə gəlir ki, va-

lideynlərlə işləyən komitələrə psixoloqlar da da-

xil edilməlidir. Ola bilər ki şüurlarda edilən ye-

niliklər (valideyn iclaslarında, komitələrlə aparı-

lan işlərdə) bir məktəbin bütünlükdə işinin kö-

kündən dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. 

Daha sonra "məktəb-şagird" münasibətləri 

qeyd etməmək mümkün deyil. Bu zaman hər bir 

şagirdin yaşadığı psixoloji mühit öyrənilməlidir. 

Sürətlə inkişaf edən cəmiyyətimizdə bəzən istər 

– istəməz bəzi ailələr cəmiyyətin bu dəyişiməyə 

tab gətirə bilmir. Ya maddi, ya da mənəvi cəhət-

dən cəmiyyətdən geri qalır. Məktəb və müəllim 

kollektivinin üzərinə düşən vəzifələrdən ən 

önəmlisi belə şagirdləri tez görə bilmək, onların 

problemlərini aşkar etmək, vaxtında və düzgün 

müdaxilə edərək onları sağlam cəmiyyətə qay-

tarmaqdan ibarət olmalıdır. Məktəb seçilmiş 

şagirdlərdən təşkil olunmur. Orda təhsil alan 

şagirdlər yuxarıda da qeyd etdiyim kimi müxtə-

lif həyat prinsipləri olan ailələrdən gəlir. Məktə-

bin vəzifəsi isə məktəbdə elə sağlam psixoloji 

mühit yaratmaqdır ki, hər kəs oradan öz payını 

götürə bilsin. Bu isə bir başa təhsilin keyfiyyəti-

nə təsir edəcək.  

İctimai-iqtisadi formasiyaların dəyişdiyi 

dövrlərdə həmişə önə çıxan problemlərdən biri 

də maddi problemdir. Maddiyyətə toxunmağım 

əbəs deyil, hər bir şagird müxtəlif maddi duru-

ma malik olan ailələrdən gəlir. Maddi durum şa-

girdin davranışına, təhsilinə təsir edən əsas 

amillərdən biridir. Ona görə də məktəbdə "şa-

gird-şagird" münasibətləri düzgün qurulmalıdır. 

Elə şərait yaratmaq lazımdır ki, maddi psixoloji 

ünsürlər tamamilə aradan qalxsın. Bunu o za-

man etmək mümkündür ki məktəbdə şagird yal-

nız biliyinə görə seçilsin. Təriflər, alqışlar onun 

elmi uğurlarına yağdırılsın. Belə olduğu halda 

məktəbdə sağlam rəqabət inkişaf edər. Hər bir 

şagird daha yaxşı oxumağa çalışar. 

Nəhayət məktəbin əsas psixoloji sütunu he-

sab edilən "müəllim-şagird" münasibətləri. Müa-

sir şagird o qədər məlumatlıdır, o qədər çevik 

dəyişir ki, daha illər öncə istifadə etdiyimiz üsul-

lar şagirdi özünə bağlaya bilmir. Bunun üçün 

müəllim elə üsul və vasitələr tapmalıdır ki, şagird 

birinci müəllimi sonra onun fənnini sevsin. 

Bunun üçün müəllim özünü bir şəxsiyyət 

kimi sevdirməlidir. Müəllim şagirdin gözündə bir 

simvola çevrilməlidir. Davranışı, danışığı və hərə-

kəti belə nümunə olmalıdır. Şagirdin psixikasını 

oxuya bilməlidir. Bəzən şagirdə edilən adi bir düz-

gün yanaşma onun həyatını elə bir məcraya yönəl-

dər ki, o gələcəkdə vətəninə, xalqına bağlı, ölkəsi-

nə xeyirli bir vətəndaşa çevrilər. Bunun əksini isə 

heç təsəvvür belə etmək istəmirəm. 

Müasir şagird elmi–texnoloji aləmdə, bü-

tün informasiyaların mobilləşdiyi bir dövrdə ya-

şayır. Bu vaxtlar ''Sehrli xalat" filmində gördü-

yümüz və bizə nağılı xatırladan "Televidieofon" 

indiki gəncliyin, eləcə də hər bir vətəndaşın 

gündəlik yaşam tərzinə çevrilən "görüntülü" 

yazışmaları hələ demirəm. Elmi texniki inqilab-

lar baş verdikcə insanlar daha çox asudə vaxta 

malik olurlar. Fizika dili ilə desək daha az vaxt 

və enerji sərf edərək daha çox iş görürlər. Bu sə-

bəbdən şagirdlərdə illər öncəki şagirdlərdən 

daha hiperaktiv, daha hərəkətli və daha tələbkar-

dırlar. Bu baxımdan müəllim – şagird münasi-

bətlərində daha diqqətli olmaq lazımdır. Gənc 

nəsil ta keçmişdən bu yana onlara güvənilməsini 

istəyən, dediyinin doğru olduğuna inanan (bu 
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səhv olsa belə) bir xarakterə malik olur. Güclü 

müəllim pedaqoji ustalıq nümayiş etdirərək hər 

bir şagirdi öz doğrusu və səhvləri ilə qəbul et-

mək, əsas məqsədinin öyrətmək olduğunu unut-

mamalıdır. İstisna hallarda belə müəllim təmkin 

və səbrini itirməməlidir.  

Bütün bunların önündə isə müəllimin bir 

şəxsiyyət kimi cəmiyyətdəki mövqeyi və yeri-

dir. Düzdür bu sözdə belədir, amma etiraf etmək 

lazımdır ki, son zamanlarda müəllimin nüfuzu-

nun aşağı düşməsi məktəbdə "müəllim-şagird" 

münasibətlərinə təsirsiz ötüşməmişdir. Bu isə öz 

növbəsində təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir 

göstərdiyi məlumdur. 

Müəllimi təbliğ etmək, onun nüfuzunu 

artırmaq bir az da kütləvi – informasiya vasitə-

lərinin, incəsənət xadimlərinin, yazarların üzəri-

nə düşür. Onlar bilməlidirlər ki, elmi, məktəbi 

təbliğ etməklə gələcək övladları və gələcəyə 

xidmət etmiş olurlar. 

Bütün bunlardan başqa məktəbdə müəllim 

və şagirdlərin psixoloji durumuna təsir edən 

amillərdən biri də mənə görə dərs saatlarının 

həftəlik və günlük bölgüsündə olan çatışmaz-

lıqlardır. 

Hər birimizə məlumdur ki, istər şagird 

olsun, istərsə də müəllim, insanın bir mühitdən 

digərinə adaptasiya olunması üçün müəyyən za-

man lazımdır. Gün ərzində 5-6 saatlıq dərs pro-

sesində şagirdlər, eləcə də müəllimlər qısa za-

man kəsiyində bir dərsdən digərinə uyğunlaşma 

prosesi ilə qarşılaşırlar. Eyni zamanda bir müəl-

limin təsirindən digərinə keçməyə məcbur 

olurlar. 

Hər kəs bilməlidir ki, müəllimsiz məktəb, 

şagirdsiz isə müəllim yoxdur. Savadlı, elmi – 

texniki tərəqqiyə, güclü psixologiyaya malik 

müəllimi, intellektual biliyə, dünya görüşünə 

malik, ağıllı, vətənpərvər şagirdi olmayan millə-

tin gələcəyindən danışmaq olmaz. 

Gəlin övladımıza düzgün yol göstərək, on-

lara güclü təhsil verək, peşə öyrədək beləliklə 

hər birimiz Azərbaycanımızın inkişafına öz töh-

fəmizi verək ! 
Problemin aktuallığı. Müəllim nüfuzunu ilk 

növbədə müəllim özü qazanmalıdır. Bu, ilk təəssü-

ratdan başlamış ömrün sonunacan yüksələn xətlə da-

vam edən, son dərəcə məsuliyyətli bir prosesdir. 

Müəllim nüfuzu yalnız özü üçün deyil, arxadan 

gələn müəllim nəsilləri üçün qazanmalı və qoruyub 

saxlamalıdır.  

Problemin elmi yeniliyi. Keyfiyyətli təhsil 

vermək üçün müəllimin özünün xüsusi keyfiyyət 

göstəriciləri olmalıdır. Məqalədə bu keyfiyyət göstə-

riciləri açıqlanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Sağlam-mə-

nəvi psixoloji durumu müsbət olan müəllim şagird-

lərlə düzgün davranar, bu da onun keyfiyyətli təhsil 

almasına gətirib çıxarır.  
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Məktəb psixoloqunun işi - məktəbin və 

ailənin tələbləri ilə (onlar müvafiq şəkildə və 

onlara zidd şəkildə) özünün seçdiyi yollarla 

məktəblinin məhsuldar hərəkəti üçün şərait 

yaratmaq, bu seçim nəticəsində meydana çıxan 

qaçılmaz münaqişələri həll etməkdir. Psixolo-

qun fəaliyyəti əksər hallarda uşağın real olaraq 

yaşadığı sosial, ailəvi, pedaqoji sistemdə (uşağın 

real sosial əhatəsi) yaranır. Psixoloqun məktəb-

dəki fəaliyyəti pedaqoji heyətlə birlikdə məktəb 

mühitinin, inkişaf imkanları və şagirdə olan 

tələblərin təhlili; tədris və inkişafın effektivlik 

meyarlarının müəyyən edilməsi; uğurlu tədris və 

inkişafı şərtləndirən amil kimi nəzərdən keçiri-

lən tədbirlər, forma və metodların hazırlanması 

və tətbiqi; bu şərtlərin daimi fəaliyyət göstərən 

sistem formasına gətirilməsini ehtiva edir.  

Praktik psixoloji xidmət fərdin və ya qru-

pun daxili potensialını, yaradıcılıq imkanlarını, 

özünüdərketmə və özünüreallaşdırma yollarını 

müəyyənləşdirməklə aktuallaşdırılmasına yönəl-

dilən müvafiq biliklər, vasitələr, metodlar siste-

midir (3, 12)  

Praktik psixoloq – psixokorreksiya işi 

aparır. Onun fəaliyyəti şəxsiyyətin sosial-psixo-

loji tərəfləri ilə bağlıdır. Bəzi hallarda da o 

psixoterapiyadan da istifadə etməli olur. Psixo-

terapevtik metoddan istifadə etməsi üçün prak-

tik psixoloq müvafiq fizioloji biliklərə, psixote-

rapevtik metodların tətbiqi bacarığına malik ol-

malıdır. Ümumilikdə psixoloq öz işini psixika-

nın sosial və fizioloji mənşəli problemlərinin 

həlli istiqamətinə yönəldir.  

Beləliklə, praktik psixoloq – psixologiya 

ixtisası üzrə ixtisas təhsilinə malik olan, psixi 

hadisələri, prosesləri, hallar və xassələri ölçmək, 

diaqnozlaşdırmaq, qiymətləndirmək, korreksiya 

etmək sahəsində müvafiq metodları bilən və on-

ları tətbiq etməyi bacaran mütəxəssisdir (3, 3). 

Psixoloji tədqiqatlardan aydın olur ki, 

məktəb psixoloqları belə çətinlik şəraitində bir 

sıra kəskin mənfi emosiyalar keçirirlər. Yəni on-

lar təcrid, yadlaşma halətindən başlayaraq şok 

və depressiya vəziyyətinə qədər gərginlik keçi-

rirlər. Tədqiqatlardan aydın olur ki, məktəb psi-

xoloqların rastlaşdıqları peşə çətinlikləri onlarda 

aşağıdakı pozğunluqlara gətirib çıxara bilir. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Tənhalıq hissi güclənir.

2. Özünüqiymətləndirmə zəifləyir və özü-

nənəzarət isə azalır. 

3. Bəzi məktəb psixoloqunun mənəvi alə-

mində müəyyən dəyişiklik baş verir, aqressivlik 

artır, intellektual və mənəvi tələbatlar aşağı dü-

şür, peşəsinə və hətta ətraf adamlara laqeydlik 

haləti güclənir. 

4. Uşaqlarla psixoloji yaxınlıq pozulur.

5. Ümumi həyat nəbzi aşağı düşür, fiziki

sağlamlıq zəifləyir. 

6. Əcəb-psixi xəstəliklərə tutulma halları

yüksəlir. 

7. Nəticədə məktəb psixoloqunun peşə

özünüdərk prosesi zəif formalaşır. 

Deməli, burada qeyd edilənlər məktəb 

psixoloqlarının rastlaşdıqları çətinliklərin onla-

rın peşə özünüdərk prosesində yaratdığı mənfi 
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nəticələrdir. Əlbəttə, nəzərdən qaçırmaq olmaz 

ki, həmin nəticələr hər bir psixoloqun fərdi-psi-

xoloji xüsusiyyətlərindən və çətinliklərin xarak-

terindən asılı olaraq müxtəlif səviyyədə özünü 

büruzə verə bilər. 

Belə ki, həmin çətinliklər bir sıra səbəblə-

rin, motivlərin nəticəsidir ki, həmin səbəblər 

ayrı-ayrı məktəb psixoloqlarını böhran halına 

gətirib çıxara bilir. Yəni onlarda belə çətinliklər 

qarşısında çıxılmaz vəziyyət, çarəsizlik yaranır. 

Rayon və kənd yerlərində fəaliyyət göstərən 

məktəb psixoloqlarından fərqli olaraq, iri şəhər-

lərdə işləyən məktəb psixoloqları çətinliklə rast-

laşdıqda, ətrafdakılardan zəruri mənəvi kömək 

olmadıqda çıxış yolunu “məktəbi atıb getmək-

də” görürlər. 

Biz bu və ya digər məktəb psixoloqunu böh-

ran halətinə gətirən çətinliklər qrupunu müəy-

yənləşdirməyə səy etdik. Uzunmüddətli müşahidə 

materialları, eləcə də müsahibə, sorğu və anketlər 

vasitəsilə əldə edilən faktların təhlilindən aydın 

oldu ki, məktəb psixoloqlarında milli və mənəvi-

psixoloji sıxıntılar toplusu onların rastlaşdıqları 

çətinliklər içərisində həlledici yer tutur (1, s.34). 

Belə bir çətinlik şəraitinə düşdükdə onda 

nəinki özünə, öz peşəsinə, hətta öz həmkarlarına, 

ətrafdakı adamlara münasibəti dəyişilir. Yəni 

məktəb psixoloqu yalnız öz şagirdləri ilə deyil, 

həm də öz həmkarları və ətrafdakı adamlarla 

münasibətlərdə çətinliklə rastlaşır, onlarla ünsiy-

yətdə çətinlik çəkir, özünənəzarət zəifləyir, nəti-

cədə öz həmkarları və hətta ətraf adamlarla zid-

diyyət və konfliktləri artır. Onun aləmində “dö-

zülməz bir şəraitə”, “yad bir mühitə” düşmüş 

kimi olur. Bu cəhətlər də onun orqanizminin 

bioloji tonusunu aşağı salır, o əsəbi olur, həyata, 

fəaliyyətinə ümidsiz baxır, öz hissi yaşama-

larında daima ziddiyyət axtarır, kiçik bir əsəbi-

likdən çətinliklə sakitlik tapır və nəticədə onun 

peşə özünüdərk prosesində ləngimələr baş verir. 

Burada məktəb psixoloqlarda bir-birinə 

zidd olan iki davranış taktikası özünü aydın su-

rətdə büruzə verir. Bəziləri bütün müvəffəqiy-

yətsizliklərin səbəblərini özündən kənarda axta-

rır, yəni özünü “şəraitin”, “mühitin qurbanı” və 

ya “onu istəməyən adamların naqis münasibətlə-

rinin nəticəsi” hesab edirlər. Bu halda davranış 

və rəftar tərzi “mübarizə istiqaməti” daha çox 

özündənkənar obyektlərə yönəlmiş olur. 

Belə bir yönümün yaranması ilə əlaqədar 

olaraq həmin mövqedə duran məktəb psixoloq-

ları “peşə fəaliyyətinin xarakter və istiqamətində 

ciddi dəyişiklik yaratmaq” qənaətinə gəlir, ilk 

növbədə öz şagirdlərinə olan münasibətlər siste-

mində “ciddi dönüş” yaratmağa can atırlar. Bu-

nunla əlaqədar olaraq belə məktəb psixoloqları 

öz şagirdlərinə qarşı həddən ziyadə prinsipiallıq, 

tələbkarlıq, qətiyyətlilik göstərirlər. Öz fikir və 

rəylərini, tələblərini şagirdlərə sözsüz qəbul et-

dirmək istəyirlər, onların müstəqilliyinə, şəxsi 

təcrübəsinə, yaradıcı fəallığına etibar etmirlər və 

“heç kəsə, heç bir şeydə güzəştə getməyəcəklə-

rini” daxilən qət edirlər. Bu cəhətlər də şagird-

lərlə, ətraf adamlarla məktəb psixoloqu arasında 

münasibətlərin kəskinləşməsinə, peşə fəaliyyə-

tində qarşılaşdığı çətinliklərin daha da artması-

na, yeni çalarlar kəs etməsinə səbəb olur.  

Digər qisim məktəb psixoloqları isə (bura-

da əsasən əks variantlar nəzərdə tutulur) bütün 

müvəffəqiyyətsizliklərinin səbəblərini “yalnız 

özündə” axtarır, yəni düşdüyü çətinliklərin hamı-

sının günahkarı olaraq özünü bilir. Bu halda dav-

ranış və rəftar tərzi. “mübarizə istiqaməti” yalnız 

bir istiqamətə - özünütəhlilə, özünütənqidə yönə-

lir. Belə bir özünütəhlil və özünügünahlandırma 

bəzilərində ifrat həddə çatır və çox acınacaqlı qə-

naətə: “heç bir şeyə yaramamaq”, “heç bir şeyin 

öhdəsindən gəlməyi bacarmamaq”, “əlindən bir 

iş gəlməmək”, “bu peşə üçün yararsız olmaq”. 

“bu mənim xörəyim deyil” və s. kimi qərarlara 

gəlməklə nəticələnir. Belə olduqda həmin qəbil-

dən olan məktəb psixoloqlarında “ətraf mühitdən 

qaçma”, “daxili aləminə qapılma”, “həmkarların-

dan kənarlaşmaq”, “ünsiyyətdən qaçmaq” halət-

ləri baş verir, yəni öz daxili aləminə çəkilmə, qa-

palılıq özünü aydın surətdə büruzə verir. Belə bir 

psixoloji halət onların özünütəhlil istiqamətlərin-

də də nəzərə çarpır. Yəni bəziləri bu müvəffəqiy-

yətsizliklərin səbəbini şəxsi psixoloji xüsusiyyət-

lərində (xarakterində, temperamentində və s.), 

digərləri isə peşə üçün zəruri olan intellektual 

qabiliyyətlərin və professional keyfiyyətlərin 

olmamasında arayır. Bu axtarış istiqamətləri bir 

sıra hallarda “əsas davranış taktikası” kimi seçi-

lir, yəni başlıca məsələ səbəbin və səbəbkarın 

müəyyənləşdirilməsi olur. Bu mərhələyə çatmaq 

ayrı-ayrı məktəb psixoloqlarında yeni davranış 

taktikası üçün təkan rolunu oynaya bilir. Burada 

da iki meyl ciddi surətdə nəzərə çarpır, belə ki, 



İlkanə Pənahova 

138 Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 85, Number: 1, 2018

bəziləri “bütün günahların özündə olduğu” 

qənaətinə gəlməklə özünüyeniləşdirmə, özünü-

təkmilləşdirmə istiqamətində yollar axtarmağa 

başlayırlar.  

Bu, əsasən, müsbət meyldir və məktəb psi-

xoloqunda “özünütəkmilləşdirmə tələbatı yarada 

bilirsə, həmin tələbat çox ciddi stimula çevrilə və 

məktəb psixoloqu “özünütərbiyə və yenidənqiy-

mətləndirmə” istiqamətinə yönəldir. Nəticədə bu 

mərhələ məktəb psixoloqunun həyat və fəaliyyə-

tində “dönüş anı” ola bilər. Bəziləri isə “günah-

kar özüməm”, “mən bu peşə üçün yaramıram” 

kimi qəti qərarla pedaqoji fəaliyyətdən uzaqlaş-

maq üçün “zəruri motiv” əldə etməyə çalışır. 

Belə bir “əsaslı motivin” təsiri ilə bəzi məktəb 

psixoloqu pedaqoji fəaliyyətdən uzaqlaşmaq 

üçün “psixoloji müdafiə arqumenti” tapırlar.  

Əlbəttə, mürəkkəb peşə çətinlikləri ilə 

rastlaşan məktəb psixoloqunun bütün davranış 

və rəftar taktikalarını, onların müxtəlif çalarları-

nı burada əks etdirmək imkan xaricində oldu-

ğundan, əsasən bir-birinə zidd olan iki ifrat ha-

lın psixoloji təhlilini verməklə kifayətlənirik. 

Ən başlıca məsələ isə məktəb psixoloqu-

nun psixoloji cəhətdən həmin çətinliklərə hazır-

lanmasıdır. Əks təqdirdə elə ilk çətinlik məktəb 

psixoloquna asanlıqla üstün gələ və onun öz pe-

şəsinə münasibətinə ciddi xələl gətirə bilər.  

Məktəb kollektivi, xüsusən də məktəb psi-

xoloqlarının öz sənət həmkarları ilə olan müna-

sibətləri də eyni qəbilli xarakter kəsb edə bilir. 

Yəni burada da məktəb psixoloqunun pedaqoji 

çətinlikləri və həmkarlarının ona müxtəlif səciy-

yəli münasibətləri müxtəlif tipli əks nəticələrə 

gətirib çıxara bilir. Bir halda “yaxınlaşma”, 

“istinad”, “ümid yeri” obyekti ola bilir (təəssüf 

ki, bu meyil nisbətən azlıq təşkil edir), digər 

halda isə “uzlaşma”, “yadlaşma”, “kənar gəz-

mə” obyekti olur. Sonuncu halda məktəb psixo-

loqunun tənhalığı, özünəqapılması üçün zəmin 

və şərait yaranır. 

Bu faktlar onu bir daha sübut edir ki, mək-

təb psixoloqlarının peşə çətinliklərinə ötəri bir 

hadisə, yalnız təsadüfi və fərdi bir hal kimi ya-

naşmaq olmaz və onun çox ciddi sosial nəticə-

ləri olur. Odur ki, məktəb psixoloqlarının rast-

laşdıqları pedaqoji çətinliklərin mənfi nəticələri 

vaxtında və ətraflı təhlil edilməli, onların aradan 

qaldırılmasında məktəb psixoloqlarına vaxtında 

və zəruri köməklik göstərilməlidir. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixolo-

qun məktəbdəki fəaliyyəti pedaqoji heyətlə birlikdə 

məktəb mühitinin, inkişaf imkanları və şagirdə olan 

tələblərin təhlili; tədris və inkişafın effektivlik me-

yarlarının müəyyən edilməsi; uğurlu tədris və inkişa-

fı şərtləndirən amil kimi nəzərdən keçirilən tədbirlər, 

forma və metodların hazırlanması və tətbiqi; bu şərt-

lərin daimi fəaliyyət göstərən sistem formasına 

gətirilməsini ehtiva edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr praktik 

psixoloq-şagird, valideyn-praktik psixoloq, praktik 

psixoloq-müəllim münasibətlərinin yenidən qurul-

masında nəzərə alına bilər. 
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И. Панахова 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

РЕЗЮМЕ 

Фундаментальным условием профессионального развития специалистов, работающих с людь-

ми, является осознание этими специалистами необходимости изменения, преобразования своего 

внутреннего мира и поиска новых возможностей самоосуществления в профессиональном труде, то 

есть повышение уровня профессионального самосознания. При этом не только происходит осознание 

тех или иных профессионально значимых качеств личности, но и формируется определенное само-
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отношение. Кроме того, школьный психолог испытывает чувство удовлетворенности или недовольст-

ва своим трудом, эмоционально переживает соответствие «образа Я».  

 

 İ.Panakhova  

ACTIVITIES OF SCHOOL PSYCHOLOGIST 

 

SUMMARY 

A fundamental condition for the professional development of specialists working with people is the 

awareness of these specialists of the need for change, transformation of their inner world and the search for 

new opportunities for self-realization in professional work, that is, raising the level of professional self-

awareness. At the same time, not only does an awareness of these or other professionally significant 

personality qualities occur, but a certain self-relationship is formed. In addition, the school psychologist 

experiences a feeling of satisfaction or lack of gratification with his work, emotionally experiences the 

conformity of the "image of the I". 
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Beynəlxalq təcrübədə (o cümlədən keçmiş 

SSRİ-də) proqramlaşdırmanın elementlərinin 

məktəbdə öyrənilməsi keçən əsrin 60-cı illərdən, 

məktəbin kompüterləşməsi prosesi isə 80-ci illər-

dən etibarən inkişaf etməyə başlamışdır. Məlum-

dur ki, Azərbaycan Respublikasında 1985-1986-

cı tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərinə yeni 

“İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” 

fənni tədris edilməyə başlanmışdır. Bu fənnin 

tədrisində məqsəd şagirdlərdə alqoritmik mədə-

niyyət, kompüter savadlılığı formalaşdırmaq, 

EHM-lərdən yalnız informatika dərslərində yox, 

digər fənlərin də tədrisində istifadə etməyə kö-

mək etmək idi. Fərdi kompüterlərin yaranması 

bir çox məktəb fənlərinin, o cümlədən riyaziyyat 

kursunun proqramına da ciddi təsir göstərmişdir. 

Tədricən məktəb riyaziyyatı ilə informatika kur-

sunun qarşılıqlı əlaqəsi yaranmağa başlamışdı. 

Kompüter riyazi məsələlərin həllində tətbiq edi-

lərkən ədədi üsullar yaranmağa başlamışdı. Bu 

təlim prosesində həll edilən məsələlərin kəmiyyət 

və keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

Kompüter riyazi məsələlərin həllində tətbiq 

edilərkən ədədi üsulların geniş tətbiqinə imkan 

yaradır. İnformatika kursunun orta ümumtəhsil 

məktəblərində tədrisi istiqamətində böyük xid-

mətləri olmuş, keçmiş SSRİ-də ilk “İnformatika” 

dərsliyinin və tədris proqramının müəllifi, aka-

demik A.P. Yerşovun fikrincə, informatika məq-

sədyönlü fəaliyyət qaydaları haqqında elmdir. 

İnformativ fəaliyyətin əsasını həlli 4 mərhələdən 

ibarət olan informasiya məsələləri təşkil edir: 

- informasiya məsələsinin qoyuluşu; 

- informasiya modelinin qurulması; 

- modelin tədqiqi; 

- alınmış nəticələrin analizi. 

Bu mərhələlər istənilən tip informativ fəa-

liyyətin əsasını təşkil edir, hələ kompüterlərin ya-

radılması və geniş tətbiqindən çox-çox əvvəldən 

bu struktur mövcud idi. İnformasiyanın qəbulu, 

saxlanması və emalı vasitəsi olaraq kompüterlə-

rin yaradılması informativ fəaliyyətin xarakterin-

də ciddi dəyişikliklər etdi. Belə ki, bu prosesin 

hər bir mərhələsində kompüterdən istifadə oluna 

bilər və bunun nəticəsi olaraq informativ fəaliy-

yətin səmərəsi dəfələrlə yüksələr. Təbii ki, belə 

güclü, universal, insanın intellektual imkanlarını 

dəfələrlə gücləndirən vasitə ilə şagirdlər məktəb 

illərindən başlayaraq tanış olurlar. Bu məqsədlə 

ilk növbədə bütün məktəbləri kompüterlə təchiz 

etmək lazımdır. Son illər respublikamızda bu isti-

qamətdə mühüm işlər görülməkdədir. Təhsil sis-

teminin müasir İKT vasitələri ilə təmin edilməsi 

üzrə xüsusi Dövlət Proqramı hazırlanmış və Pre-

zident tərəfindən imzalanmışdır (2005-2007-ci 

illər üçün). Proqrama əsasən hər 33 şagirdə bir 

kompüterin düşəcəyi planlaşdırılmışdır. Bundan 

başqa texniki təminat məsələləri ilə paralel olaraq 

proqram-metodik və kadr təminatı məsələləri də 

həll ediləcəkdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Res-

publi-kasında yeni kompüter istehsal edən zavod 

da tikilmişdir. 

XX əsrin 80-ci illərində mikrokalkulyator-

lar, fərdi EHM-lər, displey sinifləri, məktəblər-
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arası tədris-istehsalat hesablama mərkəzləri 

(hal-hazırda belə mərkəzlər bağlanıb, onların 

əvəzində regionlarda Resurs Mərkəzlərinin açıl-

ması planlaşdırılır) kompüterləşmə işini təmin 

edən əsas vəsaitlərdən hesab olunurdu. 

Bu gün mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kom-

püterlərdən məktəblərdə istifadə etmək zərərli-

dir (bu şagirdləri gələcəyə yox, keçmişə yönəlt-

mək olardı). Elm və texnikanın heç bir sahəsi 

informasiya texnologiyaları qədər sürətlə inkişaf 

etmir. Texnika, sənaye və iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində kompüterlərin geniş tətbiqləri var və 

bu tətbiqlərin spektri durmadan artmaqdadır. 

Sözün həqiqi mənasında bu sahə günbəgün inki-

şaf edir. Məktəb, pedaqoji elmlər isə tarixən əta-

lətli olub, yeni texnika və texnologiyaların təh-

sildə tətbiqinə nisbətən ləng reaksiya verirlər. 

Təhsil sektoru, o cümlədən pedaqoji-psixoloji 

elmlər yeni informasiya texnologiyalarının belə 

intensiv inkişafı ilə ayaqlaşa bilmir. Bu mənada 

fərdi kompüterlərin elmi-metodik cəhətdən təd-

qiq olunmuş, aşkarlanmış, eksperimental olaraq 

özünü təsdiq etmiş didaktik imkanları sürətlə 

inkişaf edən, yeni yaranan, hələ kifayət qədər 

tədqiq olunmayan didaktik imkanlarından, inki-

şaf tempindən daima geri qalır. Kompüterin bir 

çox didaktik imkanları, funksiyaları hələ də tam 

araşdırılmamışdır. Lakin indiyə kimi məlum 

olan elmi təhlillərin nəticələri, prosesin inkişaf 

tendensiyaları kompüterin təlim imkanları haq-

qında müəyyən fikir söyləməyə, proqnozlar ver-

məyə imkan yardır. Təlimin kompüterləşməsi-

nin əsas aspektlərinin elmi tədqiqi bir sıra yeni 

pedaqoji problemləri aşkara çıxaracaq, onların 

müvəffəqiyyətli həlli, öyrənmə obyekti və təlim 

vasitəsi kimi kompüterdən məktəbdə səmərəli 

istifadə yollarını müəyyən edəcəkdir. 

Kompüterin vəzifələrini müəyyən edərkən 

nəzərə almaq lazımdır ki, müəllim və şagirdin 

hansı funksiyalarını maşına həvalə etmək olar. 

Ümumiyyətlə, təlim prosesində müəllimin yerinə 

yetirdiyi əsas funksiyaları 4 qrupa ayırmaq olar: 

I. Təlim məzmununun seçilməsi: 

- təlim məqsədinə uyğun biliklərin 

seçilməsi; 

- şagirdlərin təlimin məqsəd və əzmununa 

uyğun fəaliyyətinin müəyyən edilməsi. 

 II. Şagirdlər haqqında məlumat: 

- lazım olan bilik və bacarığın həcmini 

qabaqcadan müəyyənləşdirmək; 

- şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri haqqında 

məlumat almaq; 

- biliyin mənimsənilməsi haqqında məlu-

mat almaq (əks əlaqə). 

III. Təlimə məzmunun daxil edilməsi: 

- təlimin müsbət motivlərinin yaradılması; 

- formalaşan fəaliyyətin izahı, göstərilmə-

si və ona nəzarət. 

IV. Tədrisdə istifadə olunan məsələlərin 

hazırlanması və təqdim edilməsi: 

- tədris məsələlərinin əsas sisteminin işlə-

nib hazırlanması (əsas öyrədici proqramlar); 

- təshihedici təsirlərin işlənib hazır-

lanması. 

Faktiki olaraq bütün bu funksiyalar tam və 

ya qismən avtomatlaşdırıla bilər, bəzi funksiya-

ların isə işin xarakterinə görə (məsələn, əks əla-

qə və təshihedici funksiyalar) avtomatlaşdırması 

zəruridir. Bəzi alimlər bu fikirdədirlər ki, idrak 

fəallığını artırmaq məqsədi ilə müəllim şagirdlə-

rin fərdi imkanlarını nəzərə alaraq mənimsəmə 

prosesi qurmalı, sistematik əks əlaqə həyata ke-

çirməli, bu əsasda kompüterin köməyi ilə tədris 

prosesinin təshihi və s. funksiyaları kifayət qə-

dər gücləndirilməlidir. 

Kompüterdən yalnız tədris vasitəsi kimi 

istifadə olunarsa, onun funksiyaları elm, istehsa-

lat və digər fəaliyyət sahələrində yerinə yetirdiyi 

funksiyalardan çox az fərqlənir. Şagirdlərin kom-

püterlə qarşılıqlı əlaqəsi “istifadəçi - EHM” əlaqə 

sisteminə uyğun gəlir. Lakin bu cür sistemlərdə 

kompüter tədris vasitəsi olmur. Kompüterdən 

tədris vasitəsi kimi istifadə etdikdə onun əsas 

funksiyası tədris fəaliyyətini idarə etməkdən iba-

rətdir. Kompüterdən tədris vasitəsi kimi istifadə 

etmək kompüterli təlim tiplərindən asılıdır: 

1) kompüterli təlimdə şagird bilavasitə 

kompüterlə qarşılıqlı əlaqədə olur, kompüter 

tapşırıqlar verir, onların icrasını yoxlayır, yeri 

gəldikcə kömək edir (kompüter kömək edə bil-

mədikdə isə müəllimə müraciət olunur). 

2) kompüterli təlimdə kompüterlə şagird 

deyil, müəllim qarşılıqlı əlaqədə olur. 

Bu zaman şagirdlərin yoxlama işlərinin 

təhlili, yol verilən səhvlər, vaxt sərfi və s. əsasən 

də tədris prosesinin idarə olunmasında kompüter 

müəllimə kömək edir. Bu cür kompüterli təlim 

prosesində kompüter aşağıdakı funksiyaları ye-

rinə yetirir: 

I. Verilənlər bazasının yaradılması: 
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- Şagird, məktəb, təhsil müddəti, tədris 

fənni, tədris proqramı haqqında məlumat və s. 

II. Təlim haqqında məlumatların emalı:

- məlumatların sistemə daxil edilməsi, 

informasiyanın sistematik toplanması, informa-

siyanın çeşidlənməsi və emalı. 

III. Nəticələrin verilməsi:

- şagirdin konkret göstəriciləri, sinfin 

orta göstəriciləri, kursun ayrı-ayrı bölmələrinin 

tədrisinin nəticələri və s. 

Problemin elmi yeniliyi: Kompüterdən yal-

nız tədris vasitəsi kimi istifadə olunarsa, onun funk-

siyaları elm, istehsalat və digər fəaliyyət sahələrində 

yerinə yetirdiyi funksiyalardan çox az fərqlənir. 

ətraflı sürətdə verilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı: 

Kompüter riyazi məsələlərin həllində tətbiq edilər-

kən ədədi üsulların geniş tətbiqinə imkan yaradır. 

Kompüterdən yalnız tədris vasitəsi kimi istifadə olu-

narsa, onun funksiyaları elm, istehsalat və digər fəa-

liyyət sahələrində yerinə yetirdiyi funksiyalardan 

çox az fərqlənir. 
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Х.С. Гасанова, Г.И. Касумова 

РОЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ КОМПЬЮТЕРОВ В ОБУЧЕНИИ 

PЕЗЮМЕ 

Появление персональных компьютеров оказало большое влияние на многие предметы, включая 

и программу математического курса. Постепенно началось взаимодействие между курсом матема-

тики и информатики. Это резко увеличивает количество и качество проблем, которые рассматрива-

ются в процессе обучения. 

X.S. Hasanova, G.İ. Kasumova 

ROLE AND PRIORITIES OF COMPUTERS IN TRAINING 

SUMMARY 

The appearance of personal computers has had a great impact on many subjects, as well as including 

the program of the mathematical course. Gradually, the interaction between the course of mathematics and 

computer science began. This dramatically increases the number and quality of problems that are considered 

in the learning process. 
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Introduction 

The present article focuses on factors 

affecting the integration of one-to-one computing 

into teaching and learning, namely the eight 

factors that have been identified as the most 

influential in a wider study conducted for a EdD 

degree at the University of Edinburgh. 

Before presenting the specific factors that 

are influential in the integration of one-to-one 

programme, the article delves into explaining the 

concept of one-to-one computing. The article 

also offers literature review in order to shed more 

light to the existing debates in the field. 

The eight most influential factors identified 

within the study are presented and described 

individually as to offer the reader a clear 

understanding of what they entail. In the 

methodology section below, I describe the 

approaches I have used to analyze the data and 

then move on to presenting the results in the 

'Findings' section, where each identified factor is 

discussed separately. The article is summarized 

and concluded in the final section.  

One-to-one computing worldwide and 

in Azerbaijan 

The key characteristic feature of one-to-

one programmes is equipping each student with 

an individual computing device, be it a laptop, a 

netbook, a handheld device, a tablet computer, or 

some other such personal device. (Penuel, 2006; 

Zucker & Light, 2009; Center for Digital 

Education, 2008; Sell, Cornelius-White, 

Chang, McLean, & Roworth, 2012).  

The first one-to-one programme was 

launched in 1989 at the Ladies’ Methodist College 

in Australia (Bebell, 2005) and since then has 

spread to a great number of cities and countries 

around the globe. One of the most well-known 

examples of a one-to-one computing initiative in 

the world has been the Maine Learning 

Technology Initiative. The initial evaluation of the 

programme deemed the outcomes successful and 

thus it started spreading to other parts of the USA, 

and elsewhere in the world, such as Spain, 

Portugal, Germany, Italy, Turkey and the UK 

(Balanskat, 2013). The initiative has been 

implemented in many Latin American and 

Caribbean countries too, such as Brazil, 

Colombia, Mexico, Paraguay, Uruguay and Peru 

(Severin & Capota, 2011). Also, 1,500 units or 

less have been distributed in countries 

implementing small-scale pilot projects, among 

them Malaysia, the Philippines, Thailand, China 

(UNESCO Institute for Statistics, 2014).  

In a number of countries such as Hungary, 

Sri Lanka, and Spain, their respective 

governments provide students and teachers in 

schools implementing one-to-one computing 

programmes with free computers and support in 

their maintenance. In some other countries 

computer devices are locally produced and 

distributed to students, for example in Portugal, 

Georgia, Ukraine and the USA. In certain 

countries such as Portugal and the Czech Republic 

families are offered discounted laptops or 

netbooks to buy for their children (Yarmakhov, 

2012).  
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Some of the former Soviet countries such 

as Russia, Ukraine, Georgia, and Azerbaijan 

have also started the implementation of one-to-

one computing projects. In Georgia, the 

localized version of the Intel Classmate netbook 

has been produced by a Georgian firm 

(Turcano, 2012). First grade students in the 

Georgian schools are provided with these small 

laptops called ‘Buki’ every year. In Russia, the 

“Computers for Pupils” project has been 

implemented, and within the framework of the 

initiative a two-step training program has been 

undertaken aimed at equipping all teachers with 

relevant ICT skills prior to the distribution of 

computers (Yarmakhov, 2012). 

In Azerbaijan, one-to-one computing was 

first launched in 2010 in collaboration with the 

Intel World Ahead program managed by the 

Intel Corporation (Intel Corporation, 2012).  

As part of the pilot the participant schools 

were provided with wireless Internet connectivity. 

Classrooms have been equipped with a laptop for 

a teacher, a projector, and an interactive 

whiteboard, in addition to netbooks for each and 

every student studying in that particular class. 

Moreover, about 500 teachers have been trained in 

the educational use of netbooks.  

Literature Review 

Bebell and O’Dwyer (2010) suggest that 

the factors potentially affecting the 

implementation of one-to-one programmes could 

be quite complex. Therefore, the task of correctly 

identifying the roles of different stakeholders in 

technology integration programmes is of central 

importance.  

I have explored the existing literature to 

reveal factors influencing the implementation 

process of one-to-one computing and summarize 

them under various sub-headings for the purposes 

of clarity and ease of perception: Frequency of 

computer usage; Student attitude; Shift from 

teacher-directed education to a learner-centred 

one; Technical assistance provided by students; 

Teacher role; Changes in instruction; Teacher 

beliefs; Professional development; School 

leadership. 

Methodology 

One-to-one computing is implemented at 

schools, and thus, for my qualitative study I 

planned to collect data from schools – the 

natural setting, as Creswell (2003) suggests. I 

employed the qualitative research methods of 

observations, follow-up interviews, individual 

interviews, and focus group discussions in the 

selected three schools – two in the capital city of 

Baku, and one in the region. I believed 

qualitative research could provide a broad range 

of opportunities to reveal phenomena enabling 

me to interpret the data based on a thorough 

analysis of the natural setting including the 

perspectives of the respondents. 

Among the different versions of grounded 

theory, I selected Charmaz’s constructivist 

approach (2006) in order to better explore the 

attitudes and perspectives of the respondents. 

My intent was to reveal the factors impacting 

upon the integration of one-to-one computing 

into teaching and learning through interactions 

with the real actors - teachers and students - as 

they, I believed, could be the main sources for 

my data collection.  

The data analysis process was divided into 

two stages: in the first stage – preliminary 

examination of data, I simply watched the videos 

of the classroom observations, and listened to the 

recordings of the interviews and focus group 

discussions. As a result of which the following 

themes appeared: newly emergent practices; 

focus on technological learning; attitude of 

school administration; problems raised by the 

stakeholders. In the second stage-the in-depth 

analysis stage, I analyzed the data through coding 

and examining charts generated by a research 

tool, Dedoose and recorded the results which will 

be described in the findings section of this article. 

Findings 

This study was designed to answer the 

following research question: “What factors 

influence the integration of one-to-one computing 

into teaching and learning?” The present study has 

identified eight factors that significantly influence 

the integration of one-to-one computing into 

teaching and learning as presented in Figure 1 

below.  
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Figure 1. Factors influencing the integration of one-to-one computing into teaching and learning. 

The factors placed on the left-hand side of 

the diagram (colored blue), are the ones that 

have appeared strongly in this study, and have 

only appeared at most to a very minor degree in 

other literature. The remaining four factors 

placed on the right-hand side of the diagram 

(colored green), are frequently mentioned in the 

existing body of literature related to one-to-one 

computing programmes, and they have also 

been identified within the present study.  

Embedding ICT in Curriculum is 

gaining importance in integrating technology 

into education. Therefore ICT should be 

embedded in curriculum for teachers to use as a 

tool to meet the standards which would lead to 

the success of one-to-one computing. 

Fostering of Exploratory Learning was 

found among students. Since the students were 

enthusiastic about the usage of technology in 

schools and beyond, they were more motivated 

to dig deeper, search for additional information 

and enrich the content of their studies.  

Student Satisfaction is important, because 

in order for students to be able to acquire, apply 

and extend required knowledge and 21st century 

skills they have to be encouraged in, and satisfied 

with, the learning process.  

New Learning Practices were brought 

mostly with new tools, be it software or Web 

2.0 tools or other applications, which tended to 

largely influence the teaching and learning 

processes within the one-to-one setting,  

Professional Development was identified 

as another factor positively influencing the 

integration of technology into teaching and 

learning, given the fact that especially at the early 

stages of the programme implementation 

teachers needed to be exposed, both theoretically 

and practically, to one-to-one computing and the 

relevant guidelines on the integration of ICT with 

pedagogy. 

School Leadership Support is a key 

aspect to consider in the development and 

implementation of the one-to-one programme. 

The importance of the bottom-up approach to 

the implementation of the programme has to be 

taken into account. 

Teacher Beliefs in the programme and its 

possible positive outcomes can lead to a positive 

effect since, needless to say, teachers play 

crucial roles in the implementation process.  

Parental Support can only be achieved 

promoting parents’ understanding of the 

programme so that they encourage their children 

to study with one-to-one. In order to cultivate the 
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support of parents it is necessary to familiarize 

them with the programme thoroughly and 

involve them in classroom or school activities. 

Conclusion 

This article aimed to describe and 

demonstrate the eight factors influencing 

integration of one-to-one programme into 

teaching and learning in Azerbaijani schools. 

This article attempted to demonstrate how these 

factors influence the teaching and learning 

processes in the settings where one-to-one 

computing is used. The literature review offered 

in this article served the purpose of comparing 

and contrasting the research findings with the 

current scholarly debate over the issue.  

Additionally, each factor described and 

discussed above bear significance on their own, 

in individual terms, however, it needs to be 

mentioned that they are interrelated and often 

result or depend on each other. Therefore, each 

of these factors deserves due consideration and 

future research can be directed towards 

conducting in-depth analysis of their influence 

on the overall process of integrating one-to-one 

computing into teaching and learning.  
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ABSTRACT 

The present article details the factors influencing integration of one-to-one computing programmes 

into education. It discusses the eight factors that influence this process, which have been identified within the 

margins of a wider study exploring the factors influencing the integration of one-to-one computing into 

teaching and learning in Azerbaijani schools. These eight major factors presented in this article have strong 

influence on the process of integrating technology into education. Four of these factors have emerged more 

frequently within this study, while the other four factors have commonalities with the similar ones being 

actively discussed and debated in the scientific community working on the issue.  

 

С. Мамедов 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕГРАЦИЮ «ОДИН НА ОДИН» 

В ОБУЧЕНИИ 

 

РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье рассматриваются факторы, влияющие на интеграцию вычислительных 

программ «один-к-одному» в образовании. В нем обсуждаются восемь факторов, которые влияют на 

этот процесс, которые были выявлены в рамках более широкого исследования, исследующего факторы, 

влияющие на интеграцию «один-на-один» в преподавание и обучение в азербайджанских школах. Эти 

восемь основных факторов, представленных в этой статье, оказывают сильное влияние на процесс 

интеграции технологий в образование. Четыре из этих факторов появились в этом исследовании более 

часто, в то время как другие четыре фактора имеют общие черты, поскольку аналогичные вопросы 

активно обсуждаются и обсуждаются в научном сообществе, работающем над этим вопросом. 
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Astronom, filosof, riyaziyyatçı, coğrafiya-

şünas, ilahiyyat və ürfan əhli Xacə Nəsirəddin 

Tusi Azərbaycan xalqının dünya elm və mədə-

niyyətinə bəxş etdiyi çox böyük mütəfəkkirdir. 

Tusi Şərq xalqlarının elm-maarif və pedaqoji 

fikir tarixində özünəməxsus rol oynayır. O, eti-

ka, fəlsəfi və pedaqoji fikir tarixində Şərq xalq-

larının əxlaq nəzəriyyəçisi kimi dəyərləndirilir. 

Tusi irsi bütün Yaxın və Orta Şərqin ensiklo-

pedik bilik xəzinəsi rolunu oynayır. 

Nəsirəddin Tusi XIII əsrin əvvəllərində 

Tus şəhərində anadan olmuş, ilk təhsilini atasın-

dan almışdır. 

Abbasi xəlifəsi Məmunun göstərişi ilə yu-

nan filosoflarının əsərləri ərəb dilinə çevrilmiş-

di. Bu, islam alimlərinin yunan fəlsəfəsi ilə ya-

xından tanış olmalarına imkan və şərait yarat-

mışdır. Nəticədə alimlər yunan fəlsəfəsini islam 

əqidə əsaslarına tətbiq etməyə başlamış, fəlsəfə 

və kəlam elmlərinin inkişafına nail olmuşlar. 

İsmaililər Aristotelin on əql nəzəriyyəsini öz 

dini mənsəb və dərəcələrinə tətbiq edirdilər. 

Nəsirəddin Tusinin fəlsəfi dünyagörüşü-

nün, etnik baxışlarının formalaşmasında qədim 

yunan fəlsəfəsinin nümayəndələri – Fales, Pla-

ton, Aristotel, orta əsr filosoflarından M. Qəzali, 

Bəhmənyar, əl-Fərabi, Biruni, İbn Sinanın bö-

yük təsiri olmuşdur. Hətta onu İbn Sinanın gör-

kəmli davamçısı kimi qələmə verirdilər. 

Bəzi mühafizəkar islamçılar isə fəlsəfənin 

də, kəlam elminin də əleyhdarları idilər. Tusi 

kimi alimlər bir çox maneələrə rast gəlirdilər. 

Öz fəlsəfi baxışlarına görə Tusi ömrünün 22 ili-

ni Ələmut qalasında keçirmişdi. Digər bir səbəb 

“Əxlaqi-Nasiri”dəki mütərəqqi ideyaların mü-

səlman ruhanilərini qəzəbləndirməsi ola bilərdi.  

Abaqa xan Hülaku xanın ölümündən son-

ra (1265) hakimiyyətə keçmiş və Tusini özünə 

vəzir təyin etmişdi. 

Mühafizəkar islamçıların səyləri səmərə-

siz qalmış, onlar elmdəki inkişafın qabağını ala 

bilməmişlər. Tusi Ələmut qalasında olduğu 

illərdə bir çox əsərlər, o cümlədən “Əxlaqi Na-

sir” əsərini yazmışdır. Son yeddi yüz il ərzində 

fars dilində “Əxlaqi-Nasiri” kimi qiymətli, əhə-

miyyətli, tərbiyələndirici və təhsilləndirici 

səciyyəli ikinci orijinal əsər meydana gəlməmiş-

dir. O dövrlərdə digər alimlər tərəfindən qələmə 

alınan “Əxlaqi-Nasiri” tipli kitablar (“Əxlaqi-

Cəlali”, “Əxlaqi-Möhsini”, “Əxlaqi-Mənsuri” 

və “Əxlaqi-Cəmali”) yalnız təqlidi səciyyə kəsb 

etmiş, uğur qazanmamışlar. 

“Əxlaqi Nasiri”nin başlıca mövzusu insan 

mənəviyyatı, onun kamilliyə çatması məsələsidir. 

Tusi vəzir kimi fəaliyyətdə olarkən “döv-

lət” və “cəmiyyət” haqqında dəyərli nəzəri ide-

yalar irəli sürmüş, beləliklə Azərbaycanın siyasi 

fikir tarixində ilk dövlət nəzəriyyəsi olduğunu 

sübuta yetirmişdir. 
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Tusinin “hikmət”, “elm”, və “əməl”ə ver-

diyi təriflər mütərəqqi elm baxımından hələ indi 

də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Tusi hər nəzə-

riyyə və praktikanın deyil, məhz tərəqqiyə, irəli-

ləyişə, həm mənəvi, həm də maddi yüksəlişlərə 

səbəb olan hikmət, elm və təcrübəni qəbul edir. 

Nəsirəddin Tusinin bütün dünyada şöhrətli 

alim olmasına səbəb dahi mütəfəkkirin riyaziyyat 

və nücum elmlərinə dair qələmə aldığı “Zic 

Elxani” əsəri və Marağa rəsədxanasıdırsa, Şərq 

xalqlarına sevdirən “Əxlaqi-Nasiri” (1) əsəri olub.  

Tusi “Əxlaqi-Nasiri”də özünü usta müəl-

lim, təcrübəli bir tərbiyəçi kimi təsdiq edir. Ki-

tabda o, fitri qabiliyyət və istedadların, mühitin 

və şəraitin şəxsiyyətə təsirini açıqlayır. Bu sahə-

də təlim və tərbiyənin böyük rolunu göstərir.  

“Əxlaqi-Nasiri”(1) “Müqəddimə və kitabın 

yazılmasının səbəbi”, “İlk qeydlər və elmlərin 

bölgüsü”, 3 məqalə və 30 fəsli özündə birləşdirir. 

Pedaqoji baxımdan və ailə tərbiyəsi nöqte-

yi-nəzərindən əsərdəki Tusinin əxlaqın saflaşdı-

rılmasına, nəfs toxluğuna həsr etdikləri bölmə-

lər, bundan başqa “Ailə dolandırmaq və evdarlıq 

qaydaları haqqında”, “Övlad saxlamaq və tərbi-

yə etmək qaydaları haqqında”, “Ata-anaların 

haqqını yerinə yetirmək, onların razılıqlarını 

qazanmaq yolları haqqında” və s. fəsillər daha 

çox diqqəti cəlb edir. 

“Ailə dolandırmaq və evdarlıq qaydaları 

haqqında” fəsli gənc nəslin müstəqil ailə həyatı-

na, nikah-ailə münasibətlərinə hazırlamaq baxı-

mından faydalıdır. Tusiyə görə, “Evlənməyin 

səbəbi iki şey olmalıdır: malın mühafizəsi, nəs-

lin davamı. ...Arvadın ən yaxşısı odur ki, ağıl 

dəyanət, iffət, həya, ismət, riqqət və nəzakətdə, 

üzüyolalıqda, ərinin sözünə baxmaqda, fədakar-

lıqda, dostluqda misli olmaya, qohum-əqrəbaları 

arasında vüqarlı, hörmətli, hümmətli hesab edilə 

bilə, doğumlu ola, tərbiyə verməkdə, səliqə ya-

ratmaqda, pul xərcləməkdə, təsərrüfatı idarə 

etməkdə mahirlik göstərə, qayğıkeşliyi, mehri-

banlığı, şux təbiəti, xoş xasiyyəti ərinin könlünü 

açmağa, dərdini dağıtmağa səbəb ola” (1, 152). 

Evripid demişdir: “Qadının pisi qədər pis, 

yaxşısı qədər də yaxşı bir varlıq yoxdur”.  

Fridrix Nitsşenin sözləridir: “Qadın tan-

rının ilk xətasıdır”.  

Bernard Şoy deyirdi: "Qadın ərə gedənə 

qədər, kişi isə evləndikdən sonra gələcəyindən 

narahat olur".  

Sokratın belə kəlamı var: “Evlənərkən 

qarşına yaxşı qadın çıxarsa – xoşbəxt olacaqsan, 

ağılsızı çıxarsa – filosof”. 

İndi Nəsirəddin Tusinin yuxarıdakı sözləri-

nə münasibət bildirək. Böyük mütəfəkkir həyat 

yoldaşı kimi seçiləcək qızın, qadının ən gözəl, 

nümunəvi keyfiyyətlərini birər-birər sadalamışdır. 

Bir daha diqqət edək: ağıl dəyanət, iffət, həya, 

ismət, riqqət və nəzakətdə, üzüyolalıqda, ərinin 

sözünə baxmaqda, fədakarlıqda, dostluqda misli 

olmaya, qohum-əqrəbaları arasında vüqarlı, hör-

mətli, hümmətli hesab edilə bilə, doğumlu ola, tər-

biyə verməkdə, səliqə yaratmaqda, pul xərcləmək-

də, təsərrüfatı idarə etməkdə mahirlik göstərə, 

qayğıkeşliyi, mehribanlığı, şux təbiəti, xoş xasiy-

yəti ərinin könlünü açmağa, dərdini dağıtmağa sə-

bəb ola” (1, 152). Belə qadınla, təbii ki, insan öm-

rünün axırına kimi xoşbəxt həyat sürər və cəmiy-

yətə layiq övladlar tərbiyə edər. Xoşbəxt ailə 

həyatı insanın ömrünü də uzadır. 

Belinski demişkən, “Qadın - həyatın bütün 

mərhələlərində kişinin xilaskarıdır”. Bəli, istər-

istəməz bu fikri müdafiə etməliyik. Çünki 

həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 

Nəsirəddin Tusi məsləhət görürdü ki, ailə 

qurmaq istərkən qadını gözəllik xatirinə almaya-

sınız. Bunun səbəbini belə izah edirdi ki. gözəl-

liklə iffət az halda bir yerdə olurlar. 

Bu fikirlə razılaşmaq da olar, razılaşma-

maq da. o qədər gözəl qadınlar olub və var ki, 

ərini də xoşbəxt edib, uşaqlarını da düzgün tər-

biyələndirib və onlara nümunə olub. Lakin öz 

həyat yoldaşlarını peşman edən bəzi gözəl qa-

dınlar da olub və vardır. Bu kimi hallar isə, ailə-

nin dayaqlarını sarsıdır, boşanma labüd olur. 

odur ki, Tusi orta gözəlliklə kifayətlənməyi 

məqsədəuyğun hesab edirdi. 

“Əxlaqi_Nasiri”dəki “Övlad saxlamaq və 

tərbiyə etmək qaydaları haqqında” xüsusi diqqə-

ti cəlb edir. Tusi uşağı tərbiyə etmək işini təxirə 

salmamağı, erkən yaşlarından bununla məşğul 

olmağı tövsiyə edirdi. Dahi alimin belə bir fikri 

xüsusilə önəmlidir ki, “Uşaq süddən ayrıldıqdan 

sonra korlanmağa vaxt tapmamış onu tərbiyə et-

məyə, nizam-intizama öyrətməyə başlamaq 

lazımdır” (1, 156).  

Tusi uşağın təbiətini korlaya biləcək 

adamlarla oturub-durmağa və oynamağa qoy-

mamağı tərbiyənin birinci şərti hesab edirdi. Bu-

nun səbəbini belə aydınlaşdırırdı: “Çünki uşaq 
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nəfəsi sadə olar, ətrafdakıların xasiyyətini tez 

götürər. Uşaqları pis adətlərə, bəd əməllərə nif-

rət yaratmaq lazımdır (1,157). ...Nalayiq sözlər 

eşitmək, şit zarafatlara qulaq asmaq, lağlağıların 

şahidi olmaqdan çəkindirməli, təlim-tərbiyə tap-

şırıqlarını yerinə yetirib tam yorulmayınca ona 

yemək verilməməlidir. elə etmək lazımdır ki, 

heç bir şeyi gizlətməsin, bir şeyi gizlətmək onun 

qəbih iş olduğunu başa düşməyi göstərir ( , 158) 

qəbih iş gizlədildimi, başqa qəbih işləri də giz-

lətməyə cəsarət edir” (1, 159). 

Əsərin “Ata-anaların haqqını yerinə yetir-

mək, onların razılıqlarını qazanmaq yolları haq-

qında” fəsli də maraqla qarşılanır. Xacə Nəsi-

rəddin Tusiyə görə, ata-ananın haqqını üç şeylə 

yerinə yetirmək mümkündür: “Birinci – onları 

ürəkdən sevmək, sözdə və işdə onların arzula-

rına əməl etmək, ...hörmətlərini saxlamaq, de-

diklərini yerinə yetirmək, nəvazişli olmaq, meh-

riban danışmaq” (1, 167); 

İkinci – özləri istəməmiş azuqə və zümar-

da onlara kömək etməli, boyunlarına minnət 

qoymamalı, əvəzində bir şey tələb etməməli, 

imkan olduqda daha böyük yardım göstərməli; 

Üçüncü – istər gizlin, istərsə açıqda onla-

rın xeyirxahı olmalıdır” (1, 168). 

Çox doğru-düzgün qənaətlərdir. Bəzi öv-

ladlar valideynləri yaşa dolduqda, artıq əmək 

qabiliyyətlərini itirdikləri, pensiya ümidinə qal-

dıqları zamanlarda ata-analarının qayğısına lazı-

mınca qalmır, onları tez-tez yoxlamır, necə 

yaşamaları ilə maraqlanmırlar. Hətta bəziləri 

ata, yaxud analarını aparıb qocalar evinə qoyur-

lar. Yaxud da imkansızlıqdan, övlad laqeydliyi 

səbəbindən valideyn özü qocalar evinə yollanır, 

hətta dilənçiliyə qurşananlara da rast gəlinir. Bu, 

çox dəhşətli haldır. Övlad nankorluğundan baş-

qa buna qeyri ad vermək olmur. 

Ata-anaların haqqını yerinə yetirməyin və 

onların razılıqlarını qazanmağın vacibliyini xü-

susi vurğulayan Nəsirəddin Tusi yazırdı: “Ata 

övladın ana bətninə düşməsinin birinci səbəbka-

rıdır. İkincisi. Övladı tərbiyə edib kamala çatdı-

rır, övlad həm ataya aid olan maddi ləzzətlər-

dən, ... boy-buxuna çatmaq üçün lazım olan ne-

mətlərdən istifadə edir, həm də onun sayəsində 

mənəvi məziyyətlərə, tərbiyə, ədəb, savad, elm, 

mədəniyyət. peşə, sənət, kamilliyə çatmağa sə-

bəb olan nemətlərə yiyələnir” (1, 167). 

Maraqlıdır, bütün bunları övladlar necə 

unuda bilər, ata-ananın haqq-sayını itirə bilərlər? 

Əli Kərimin “Qaytar ana borcunu” adlı 

çox yayılmış bir şeiri var. Mühazirə və seminar 

məşğələlərində Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərin-

dəki “Ata-anaların haqqını yerinə yetirmək, on-

ların razılıqlarını qazanmaq yolları haqqında” 

fəsli nəzərdən keçirilərkən həmin şeiri tələbələ-

rin diqqətinə çatdırmaq olar. Şeirdə deyilir ki, 

ərinin vəfatından sonra ana təkbaşına bir oğul 

böyüdür, ali təhsil verir, onu korluq çəkməyə 

qoymayır, öz boğazından kəsib balasına yedirir. 

Amma Bakıda təhsil alan oğulun başı eyş-işrətə, 

gözəl qızlara qarışaraq ananı unudur, onun mək-

tublarına cavab vermir. Ana dərdini qonşuları 

Əsmərlə Çiçəyə danışır. Fəqət onlar anaya təsəl-

li verirlər. Şair axırda ananın dilindən nankor 

oğula müraciətlə deyir:  

Ana fikirləşdi ki, mən neyləmişəm sənə? 

Bu nə oğulluq oldu, bu nə məhəbbət oldu? 

Oğul böyütdümü o, büzmədodaq bir qıza? 

Qaytar onun ömrünə neçə gecə, neçə gün! 

Qaytar onun saçının qaralığın geri. 

Qaytar o dilindəki şirin-şirin sözləri! 

O sözü, o söhbəti, gülüşü anan verib, 

Ana dodaqlarından bala dodaqlarına. 

İndi ondan gen gəzən oğul, ayaqlarına 

Yerişi anan verib. 

Qaytarsan o sözləri, sözsüz bir lal olarsan, 

Qaytarsan o yerişi, yerindəcə qalarsan. 

Sən ki dərd verdin, oğul, sənə gülüş verənə. 

Deyirəm ki, o boyu, buxunu qaytar geri! 

Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar geri! 

Qaytar onun borcunu, 

Gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri! 

Qaytar ana borcunu, 

O borc sənin özünsən, özünü qaytar geri! (2). 

Mühazirə və seminar məşğələlərinin bu 

şəkildə qurulması, təbii ki, tələbələrin təlim pro-

sesinə marağını artırardı. 
Problemin aktuallığı. Nəsirəddin Tusi yara-

dıcılığı təhsil, tərbiyə və inkişafı üçün həmişə zəngin 

material verir. Nəsirəddin Tusi yaradıcılığına müra-

ciət edilməsi, dahi mütəfəkkirin “Əxlaqi-Nasiri” əsə-

rində tərbiyə məsələlərini diqqət mərkəzinə gətiril-

məsi aktuallıq kimi dəyərləndirilə bilər. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə Nəsirəddin Tusi 

yaradıcılığında tərbiyə məsələləri araşdırılır. Müəllif 

problemə özünəməxsus şəkildə aydınlıq gətirir. 
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Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən fikirlərdən ali təhsil müəssisələrində 

“Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi” 

fənni üzrə mühazirə və seminar məşğələlərində fay-

dalanmaq mümkündür. 
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“Tərbiyə” prosesi əsas pedaqoji anlayış-

lardan biri olduğu üçün onun haqqında müxtəlif 

pedaqoqlar öz fikirlərini bildirmiş və əsərlərində 

geniş tədqiq etmişlər. Tərbiyə bəşər sivilizasıya-

sı yaranandan bugünümüzə kimi cəmiyyətdə ən 

aktual problemlərindən biri olaraq qalır. Xüsu-

sən də XXI əsrin texnologiya və informasiya 

əsri olduğunu nəzərə alsaq, böyüyən nəslin təli-

mində daha çox yeni təlim texnologiyalarından 

istifadə, müəllimin daha çox fasilitator mövqe-

yində olması tərbiyə prosesinə daha dərindən 

yanaşmağı tələb edir.  

Şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasın-

da digər amillərlə yanaşı, tərbiyə prosesinin 

müstəsna dərəcədə böyük rolu vardır. Peyğəm-

bərimiz Həzrəti Məhəmməd (s.ə) buyururdu ki, 

“tərbiyə valideynin öz övladına verdiyi ən bö-

yük hədiyyədir”. “Tərbiyə işi insan cəmiyyəti-

nin yarandığı ilk dövrlərdən meydana gəlmiş, 

şəхsiyyətin fоrmalaşması, inkişafı, davranışı 

prоsesidir” (1, 5). 

Nitşeyə görə, həyat ən yaxşı müəllimdir. 

Həyatdan uzaq olan şeyləri şagirdlərə öyrətmək-

lə onları istənilən səviyyədə tərbiyə etmək ol-

maz. Onları böyük insanların nümunəsində tər-

biyə etmək lazımdır. Bunu yalnız o adam edə 

bilər ki, öz dövrünün, öz xalqının işgüzar adam-

larını sevir, onlardan öyrənir (4, 411).  

Prof. Z.İ. Qaralovun “Tərbiyə” adlı üç-

cildlik kitabında tərbiyə məsələləri geniş və 

ətraflı şərh olunmuşdur. Bu kitablarda sadəcə 

tərbiyə prosesinin nəzəriyyəsini deyil, eyni za-

manda onu müxtəlif aspektlərdən də təhlil və 

tədqiq etmişdir. Bu məqalədə onun tərbiyənin 

nəzəri cəhətdən tədqiqinə aid fikirlərini təhlil 

edəcəyik. Tərbiyə cəmiyyətdə sağlam mühit 

əldə etmək üçün aparılan zəruri pedaqoji proses-

dir. Tərbiyə dinamik və idarə edilən mürəkkəb 

sistemdir. Bu sistemə daimi təsir göstərən və də-

yişən elementlər var. Hər elementin təsir gücünü 

tənzimləyən müvafiq amillər var ki, onları nəzə-

rə almadan sistemin hərəkətini düzgün idarə et-

mək mümkün deyil. Professor yazır ki, tərbiyə 

ictimai hadisədir və insanların birgəyaşayış nor-

malarına uyğun davranışlarını tənzimləyir. Eyni 

zamanda cəmiyyətin ümumi inkişaf strategiyası-

nın tərkib hissəsinə daxildir və ciddi dövlət əhə-

miyyətli problemdir. Tərbiyə sisteminə təsir 

edən amillər çoxdur. İctimai-sosial mühit, infor-

masiya mühiti, mikromühit (ailə, məhəllə, bağ-

ça-məktəb), təhsil sistemi, özünüdərk səviyyəsi, 

fizioloji və psixoloji inkişaf səviyyəsi, yaş həd-

di, ailənin güzəranı, irsi əlamətlər və s. bu pro-

sesdə xüsusilə mühüm rol oynayır. Gənc nəslin 

formalaşmasında ictimai-sosial mühit xüsusi yer 

tutur. İctimai-sosial mühitin daim təkmilləşdiril-

məsi və dəyişkənliyi tələb olunur. 

İnsanın real, gerçək vəziyyəti, inkişaf sə-

viyyəsi, bir də arzu olunan (ideal) səviyyəsi var. 

Real vəziyyət həmişə ideal səviyyədən aşağı 

olur. Real səviyyəni arzu olunan səviyyəyə çat-

dırmaq üçün, onun həlli məsələləri, vasitələri, 

metod və formaları axtarılır. Bəzən bu axtarışlar 

kompleks şəkildə, bəzən isə yalnız pedaqoji-psi-
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xoloji baxımından aparılır. Z. Qaralovun fikrin-

cə, bu axtarışlar paralel olaraq həm ayrı-ayrı 

problemlər üzrə, həmdə kompleks halında apa-

rılmalıdır. Problemlərin ayrılıqda tədqiqi elmin 

dərinliyinə getməyə imkan verir. Kompleks təd-

qiqatlar isə problemlərin qarşılıqlı əlaqə və 

təsirlərini aşkara çıxarmağa kömək edir. 

Kompleks tədqiqatlar yeni tərbiyə nəzəriyyələri-

nin formalaşdırılması üçün çox vacibdir (2, 29).  

Bizcə, kompleks tədqiqatların aparılması 

daha məqsədə uyğundur. Çünki yalnız pedaqoji-

psixoloji baxımdan tədqiq edildikdə problemin 

tam olaraq həlli yolunu tapmaq mümkün deyil. İn-

sanın real vəziyyətinə ancaq pedaqoji və psixoloji 

amillər təsir etmir, eyni zamanda sosial amil, 

cəmiyyət, ətraf mühit, iqtisadi inkişaf, maliyyə və 

başqa bir çox amillər təsir edir. Tarixən tərbiyə 

nəzəriyyələri dövlət quruculuğu prinsiplərinə 

əsaslanmışdır. Ona görə də tərbiyə nəzəriyyələrin 

qurulma prinsiplərini müəyyənləşdirmək üçün ilk 

növbədə dövlət quruculuğu prinsiplərini təhlil 

etmək lazım gəlir. Dövlətlər indiyə qədər aşağıda-

kı prinsiplər əsasında qurulub: Dini əsaslarla yara-

nan tərbiyə sistemi bütövlükdə ilahi varlığa inam 

və onun tapşırıqlarını həyata keçirməyə yönəlir. 

Ana xətt olaraq bu nəzəriyyədə insan-Tanrı müna-

sibətləri əsas götürülmüşdür. Sinfi ziddiyyətləri 

əsas götürməklə qurulan sosializm dövlətində 

kommunist tərbiyəsi nəzəriyyəsi yaradılmışdır. Bu 

tərbiyənin ana xəttini insan-dövlət-partiya müna-

sibətləri təşkil edir. 

İnsan subyekt kimi göstərilsə də, həqiqətdə 

obyekt kimi götürülür. Kommunist tərbiyəsi nə-

zəriyyəsində millilik, din, etnik köklər, milli psi-

xologiya, genetika, insan hüquqlarına aid olan 

başqa amillər nəzərə alınmadığından, tərbiyənin 

son məqsədi mücərrəd xəyal kimi götürüldü-

yündən ciddi uğursuzluqlara məruz qaldı (2, 88). 

İnsan hüquqları və “İctimai müqavilə” 

prinsipləri üzrə qurulan dövlətlərdə (ABŞ, Av-

ropa) isə tərbiyə nəzəriyyələri insan-dövlət-Tan-

rı münasibətləri əsasında yaranmışdır. Bu nəzə-

riyyələrin baniləri C. Lokk, Ş.L. Monteskye, J.J. 

Russo və başqalarıdır. Burjua tərbiyə nəzəriyyə-

si kimi tarixə daxil olmuş həmin nəzəriyyə insan 

hüquqları əsasında qurulmuşdur. Bu nəzəriyyə-

də insanın 6 təbii ehtiyacının ödənilməsi nəzər-

də tutulur: azad seçmə, özünüyaşatma, özünü-

müdafiə, hüquq bərabərliyi, ictimai mövqe sər-

bəstliyi, mülkiyyət hüquqları  

Pedaqoq yazır ki, insanın elementar təbii 

hüquqlarının qorunması prinsiplərinə əsaslanan 

tərbiyə nəzəriyyəsi, real həyat üçün daha müna-

sibdir. Ona görə də bütün mənfiliklərinə baxma-

yaraq, burjua tərbiyə nəzəriyyələri özünü əməli 

olaraq doğrultmuşdur. Çünki ictimai quruluş bu 

nəzəriyyələrin tətbiqinə imkan yaratmışdır. Nə-

zəriyyə ilə praktika arasında böyük uçurum 

olmamışdır. Kapitalist dövlətləri hansı prinsiplər 

əsasında qurulmuşdusa, həmin prinsipləri də hə-

yata keçirir. Tərbiyə nəzəriyyəsi də həmçinin. 

Burjua tərbiyə nəzəriyyəsi ilə tərbiyə təcrübəsi 

də bir-birini tamamlamışdır (2, 91). 

Z. Qaralov Azərbaycan və türk dünyasının 

dövlət quruculuğu və insan tərbiyəsi üzrə tarixi 

təcrübəsinin təhlilindən belə nəticə çıxarır ki, ən 

mükəmməl tərbiyə nəzəriyyəsi insan-təbiət-

cəmiyyət-Tanrı münasibətlərinin tarazlığı prin-

sipləri əsasında qurula bilər. Belə bir sistemdə 

bütün mənafeləri nəzərə almaq, bəşəriyyətin ən 

dəyərli ideyalarından faydalanmaq mümkündür. 

Bu sistemdə insan, təbiət və cəmiyyət subyekt 

kimi götürülür. Onların qarşılıqlı əlaqə və təsir-

ləri elmi əsaslarla sübuta yetirilir. 

Kompleks tərbiyənin tərkib hissələrinə 

professor bunları daxil etmişdir: əqli tərbiyə, əx-

laq tərbiyəsi, ideya-siyasi tərbiyəsi, əmək tərbi-

yəsi, hüquqi tərbiyə, ekoloji tərbiyə, Azərbay-

cançılıq tərbiyəsi, bütün varlıqlara sevgi tərbiyə-

si, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə rəğ-

bət, insansevərlik (2, 111). Z.İ. Qaralovun tərbi-

yəyə kompleks yanaşmasına diqqət etdikdə gö-

rürük ki, digər yanaşmalardan fərqli olaraq o, bu 

günün ən vacib keyfiyyətləri olan humanizm, 

vətənpərvərlik, tolerantlığa üstünlük vermişdir.  

Professor Z.İ. Qaralov “Tərbiyə” kitabında 

qeyd edir ki, tərbiyənin məzmununda millilik, 

millətçilik və beynəlmiləlçilik elementlərinin 

düzgün nəzərə alınmaması böyüyən nəslin tərbi-

yəsinə həmişə mənfi təsir göstərmişdir. Millətlə-

rin özünəməxsusluğunu rəsmi proqramlarda əks 

etdirməmək, tərbiyə işində nəzərə almamaq daim 

millətlərarası ayrı-seçkilik ideyasının inkişafına 

kömək etmişdir. Tərbiyənin məzmununda milli-

lik xüsusi rol oynayır. Bura yerli şərait, əhalinin 

adət-ənənələri, əhalinin məişət xüsusiyyətləri və 

sosial həyatı, milli psixologiya, dini baxışlar, 

mənəvi tələbatın bütün özünəməxsusluğu, millə-

tin dili, tarixi, özünəxas fəlsəfəsi və s. daxildir. 

Tərbiyənin və təhsilin məzmununda professorun-
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da qeyd etdiyi kimi 3 element həmişə nəzərə 

alınmalıdır. Azərbaycan multikultural ölkə oldu-

ğu üçün burada bir çox etnik millətlər yaşayır. 

Cəmiyyətin inkişafında ən böyük yük yetişən 

gənc nəslə, dolayısı ilə təhsil sisteminin üzərinə 

düşür. Ona görə də hər bir təhsil pilləsində bu üç-

lük öz əksini tapmalıdır. Yetişən nəsilə bir-birilə-

rinə tolerant yanaşmağı, digər millətlərin mədə-

niyyətinə, dilinə, dininə və s. hörmətlə yanaşma-

ğı öyrətmək lazımdır. 

Tərbiyə sistemi ibtidaidən aliyə, sadədən 

mürəkkəbə, yaxından uzağa, millilikdən ümum-

bəşəriliyə, ailədən cəmiyyətə, adilikdən kamilli-

yə prinsipləri əsasında qurulur. Pedaqoq tərbiyə-

nin məzmununun əsas mənbələrinə milli-mənə-

vi dəyərlər xəzinəsini, islam və ümumbəşəri də-

yərlər, dövlətin Konstitusiyası, cəmiyyətdə bər-

qərar olmuş, hamı tərəfindən əməl edilən ictimai 

qaydalar, əxlaq normaları, etnik xüsusiyyətlər, 

milli mentalitet, milli psixologiya, etik norma-

lar, beynəlxalq konvensiyalar, xartiya və prin-

siplər, o cümlədən uşaq hüquqları konvensiyası-

nı daxil etmişdir. 

Professor yazır ki, tərbiyənin seçilmiş 

məzmunu uşaqların, gənclərin və yaşlı nəslin 

qəbuletmə imkanları və qəbulolunma zərurətinə 

uyğun olaraq paylara bölünür. Hər bir yaş döv-

rünə görə məqbul standartlar qəbul edilir. Tərbi-

yənin məzmunu hüdudsuz olmadığı kimi, dar 

çərçivəyə də salına bilməz. Tərbiyə prosesini 

elmi əsasda qura bilmək üçün, onun hüdudları-

nı, təxmini həcmini və tutumunu bilmək lazım-

dır. Eyni zamanda professor qeyd edir ki, tərbi-

yənin əsas məqsədi tərbiyə olunanların doğru 

yolu və məqsədə uyğun şəkildə məzmun, forma, 

metod, vasitə seçəndə bu proses çox uğurla ge-

dir və müvəffəqiyyətlə nəticələnir.  

Prof. Z.İ. Qaralov “Tərbiyə” kitabının 

ikinci cildində tərbiyənin metodları və prinsiplə-

rini araşdırır. O, bütün dövrlərdə tərbiyə nəzə-

riyyə və təcrübəsində tətbiq olunan tərbiyə me-

todlarına bunları aid edir: əxlaqi təlim, inandır-

ma, alışdırma, rəğbətləndirmə və cəzalandırma, 

sevindirmə və kədərləndirmə və s. (3, 13).  

Professorlar Ə. Ağayev, A. Abbasov, F. 

Rüstəmov, F. İbrahimov, R. Hüseynzadə, A. 

Həsənov, “Pedaqogika” dərsliklərində tərbiyə 

metodlarının təsnifini vermişlər. Məsələn, L.N. 

Qasımova və R.M. Mahmudovanın “Pedaqogi-

ka” dərsliyində bizim pedaqoqlarla yanaşı müx-

təlif ölkələrin pedaqoqlarının da təsnifi verilmiş-

dir. Dərsliklərdə tərbiyə metodlarının müxtəlif 

təsniflərini görmək olar. Eləcə də Z.İ. Qaralo-

vun verdiyi təsnifdə də əxlaqi təlim, sevindirmə, 

kədərləndirmə metodları da fərqlidir. Ancaq bü-

tün dərsliklərdə ortaq metodlar çoxdur. Burdan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər bir dərsin məz-

munundan, formasından və təşkilindən asılı ola-

raq müvafiq metodların seçilib tətbiq edilməsi 

dərsin məhsuldarlığını artırır. Eyni zamanda bir 

neçə ölkənin elmi-pedaqoji ədəbiyyatını təhlil 

edən Z.İ. Qaralov qeyd edir ki, Türkiyə, Səu-

diyyə Ərəbistan və islamın geniş yayıldığı digər 

ölkələrdə bizim indiyə qədər tərbiyə metodları 

kimi tanımadığımız bir neçə metodun geniş 

işləndiyini müəyyənləşdirdik: haqla batili ayırd 

etmək; öyüd-nəsihət vermək; ibrət dərsi vermək; 

haqq-hesab çəkmək; cəzalandırmaq; cəzanı qə-

bul etmək; möminlə kafiri fərqləndirmək; sorğu-

sual; əmrə təslim olmaq; and-aman; hörmət gös-

tərmək; şərəfləndirmək; mükafatlandırmaq; se-

vinc bəxş etmək; müjdələmək; doğru yola çək-

mək; şəkk-şübhə; tərifləmək; minnətdarlıq et-

mək; məsləhət-məşvərət; zalımdan zülmü mü-

qabilində əvəz çıxmaq; uğradığı haqsızlığın əvə-

zini çıxmaq; xeyir-dua vermək (3,19). 

Tərbiyənin məzmununu, forma və metod-

larını, prinsip və vasitələrini düzgün seçib tətbiq 

etməklə, nizamlı, elmi əsaslı tərbiyə sistemi 

yaratmaqla, tərbiyəvi hadisələrin gedişini yaxşı-

lığa doğru dəyişmək olar. 

 Professor əlaqəli təhlil apararaq tərbiyə-

nin 4 prinsipini ayırd etmişdir: varisliyə, ənənə-

yə sadiqliq prinsipi; tarixilik prinsipi; xalqın 

adət və ənənələrindən səmərəli istifadə etmək 

prinsipi; ictimai inkişaf qanunlarından istifadə 

və bunlara istinad etmək prinsipi. 

Bu prinsiplərin hər birində tərbiyənin 

müxtəlif metodlarının mahiyyəti öz əksini tapır. 

O cümlədən müqəddəs varlıqlara inam və sevgi 

kimi qiymətli insani keyfiyyətlərin dərk olun-

masının vacibliyi bəlli olur (3, 24). Ancaq tərbi-

yə prosesində bu prinsiplərlə kifayətlənmək 

düzgün olmaz. Tərbiyənin başqa prinsipləri də 

var. Bura məqsədyönlülük, yaşauyğunluq, fərdi 

və cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, nikbin-

lik, uşağa hörmət və tələbkarlıq, vahidlik, sözlə 

əməlin birliyi, ardıcıllıq və sistematiklik və s. 
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prinsipləri də aid etmək olar ki, bu prinsiplərin 

hər birinin tərbiyə prosesində öz yeri, öz hökmü 

var. Həmin prinsiplərin tərbiyə prosesində 

kompleks şəkildə istifadə edilməsi daha gözəl 

nəticələr almağa kömək edir. “F.Nitşe deyirdi 

ki, tərbiyə etdiyi uşaqların fərdi qabiliyyət və 

meyllərini bilməyən, hamıya eyni tələblə yana-

şan, hamıya eyni məzmunlu tapşırıq verən tərbi-

yəçi və müəllim nəinki yaxşı nəticə əldə edə bi-

lər, əksinə ən böyük günah işlətmiş ola bilər. 

Onların bu cür “fəaliyyəti” nəticəsində böyüyən 

nəsil şəxsiyyət kimi formalaşmayıb kiçilir, his-

sələrə bölünür və nəticədə “sürüyə”çevrilirlər” 

(4, 412). O, “Tərbiyə” kitabının 2-ci cildində 

yazır ki, fasiləsiz milli təhsilin həyata keçirildiyi 

indiki şəraitdə tərbiyənin məzmununun və meto-

dikasının formalaşdırılmasına imkan verən bir 

elmi sistem layihəsi təklif edirik: 

1. Tərbiyənin mahiyyəti 

2. İnsan-təbiət münasibətlərinin formalaş-

masına tərbiyə sistemlərinin təsiri  

3. İnsan-insan münasibətlərinin formalaş-

dırılmasının qanunauyğunluqları  

4. İnsan-cəmiyyət münasibətlərinin forma-

laşmasının qanunauyğunluqları  

5. İnsan-Tanrı münasibətlərinin qurulması 

yolları  

6. Fasiləsiz milli təhsilin həyata keçirildiyi 

şəraitdə tərbiyənin məzmunu  

7. Pedaqoji-psixoloji elmlərin, pedaqoji 

mətbuatın inkişafı (3, 26).  

Sistem layihəsini diqqətlə incələdikdə, 

burdakı hər mövzunun və onu əhatə edən prob-

lemlərin ayrı-ayrılıqda bir dissertasiya  

mövzusu olduğunu görürük. Son illərdə tədqiq 

olunan mövzulara nəzər yetirdikdə yuxarıdakı 

mövzuların müəyyən qisminin tədqiq olunduğu-

nu söyləmək olar. 
Problemin aktuallığı: Professor Z.İ. Qaralo-

vun tərbiyə məsələlərinə dair fikirləri diqqət mərkə-

zinə gətirilir. 

Problemin yeniliyi: Professor Z.İ. Qaralovun 

“Tərbiyə” adlı üçcildliyində mühüm yer tutan tərbi-

yə məsələləri təhlilə cəlb edilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, doktorantlar və magistrlər, pedaqoji 

sahədə çalışanlar üçün faydalı olacaqdır. 
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ПРОФЕССОРА ЗАХИДА ГАРАЛОВА  
 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются общие вопросы образования отраженные в книге “Воспитание” профес-

сора З. Гаралова. Воспитание- неотъемлемый процесс в направлении развития человека. Он находится 

под влиянием этого процесса с самого первого дня, когда человек открывает глаза на этот мир. В статье 

представлены его взгляды на методы, принципы, источники, содержание и другие вопросы воспитания. 
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ISSUES RELATED TO THE EDUCATION OF PROFESSOR ZAHID GARALOV  

IN THE BOOK "EDUCATION" 
 

SUMMARY 

In the article general questions of education in the book "Education" of professor Z.İ. Garalov are 

considered. Education is an integral process in the direction of human development. He is influenced by this 

process from the very first day when the human eye is born in the world. 

The article considers his views on methods, principles, sources, content and other issues of his 

education. 
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Əvhədi Marağalı XIII-XIV əsrdə Azər-

baycan pedaqoji fikrinin inkişafında əhəmiyyətli 

xidmət göstərən və pedaqogika tarixinə öz adını 

tərbiyə müğənnisi kimi həkk edən şəxsiyyətlər-

dən biridir. O, Azərbaycanın ən mühüm mər-

kəzlərindən biri olan Marağa şəhərində o qədər 

də yoxsul olmayan, ortabab ailədə doğulmuşdur. 

Burada böyüyüb təhsil almış, şair kimi yetişmiş-

dir. Bilik və səadət arzusu ilə Şərqin bir çox şə-

hərlərini gəzmişdir. 20 ildən çox İsfahanda ya-

şamışdır. 59 yaşında ikən Marağa şəhərinə qa-

yıtmış və 1333-cü ildə burada ensiklopedik sə-

ciyyə daşıyan məşhur “Cami-cəm” (“Cəmşidin 

camı”) poemasını yazmışdır. 1338-ci ildə 64 

yaşlı şair Marağada vəfat etmişdir. Qəbri Mara-

ğada indi də Pir Əvhədinin adı ilə məşhurdur. 

Əvhədi yaradıcılığında “Cami-cəm” poe-

ması mühüm yer tutur. “Cami-cəm” Əvhədinin 

64 illik həyat təcrübəsinin, 40 illik yaradıcılıq 

axtarışlarının yekunu, bir növ şairin gələcək nə-

sillərə vəsiyyətidir. Onun poeması həm bir çox 

məsələləri əhatə etməsi, həm də onların əks et-

dirmə üsulunun orijinallığı ilə fərqlənir və diq-

qəti cəlb edir. “Cami-cəm” hər şeydən əvvəl 

elmə, biliyə, ağıla himn kimi səslənir. 

Bu uzaq göylərin sirlərini biz,  

Dərk edə bilmərik yəqin elmsiz. 

Elm ilə sularda üzər gəmilər, 

Həm elmin gücü ilə gəmi düzələr. 

Elm ilə dost olsan bu dünyada sən, 

Sudan gəmisiz də keçə bilərsən [1, 47]. 

 “Cami-cəm” poeması əxlaqi-siyasi, fəlsə-

fi-etik, pedaqoji əsər kimi də çox qiymətlidir. 

Əhvədi ailə tərbiyəsinə dair fikirlərini bu əsərin 

“İnsanın doğumundan sonra ömrünün axırına 

qədərki macəraları”, “Övlad tərbiyəsi haqqın-

da”, “Hekayət”, “Tərbiyənin təsiri və özbaşına 

boy atmağın nəticəsi”, “Övladı natəmizlərin şə-

rindən qorumaq haqqında”, “Nəsihət etməyin 

qaydaları” və s. başlıqlar altında qeyd etmişdir. 
Əvhədi Marağalı bütün ata-analara məsləhət 

görür ki, onlar uşaqlarının tərbiyəsini hər hansı bir 

tərbiyəçiyə tapşırsalar da, öz valideynlik və-

zifələrini yerinə yetirməli, övladlarını daim nəza-

rətdə saxlamalı, öyüd-nəsihətlərini, nümunəvi 

davranışlarını əsirgəməməlidirlər. Əvhədi ata-ana-

ların əsas vəzifəsini övladlarını tərbiyələndirmək-

də, yaxşı bir qadınla evləndirməkdə, onlara ya-

şamaq üçün ev tikdirməkdə görürdü. Bunu onun 

“Övladı natəmizlərdən qorumaq” başlığı altında 

verilmiş şeirinin misralarında aydın görmək olar. 

Özün əkdiyinə, ey ata, inan, 

Yaxşı olar özün olasan bağban. 

Lazımsa bağçanı, evi gözləmək, 

Yaddan eşşək başı yaxşıdır, gerçək. 

Sən öyüd ver ona başında nə var, 

Axı qalan odur səndən yadigar. 

Bağda budaq sınsa qəm çəkməz baxan, 

Onun hər dərdini, bil, çəkər bağban. 

Vermə öz nəqdini kimsəyə, aman. 

Axırda olarsan yoxsa peşiman [1, 129]. 

Valideyn nümunəsini övlad tərbiyəsi işin-

də ən vacib üsullardan biri hesab edən Əvhədi 
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“Övlad tərbiyəsi” adlı şeirində atanın övladına 

nümunəsindən asılı olaraq oğlunun bir şəxsiyyət 

kimi formalaşdığını, atasının davranışını təqlid 

edərək, öyüd-nəsihətlərindən bəhrələnərək bö-

yüdüyünü vurğulamışdır. 
 

Ey ata, bir utan öz övladından, 

Pisi rəva görmə ona heç zaman. 

Oğluna pis deyib söymə dünyada, 

Onda söyüş söyən olacaq o da. 

Abır, həya gözlə söz danışanda, 

O da həya edər, utanar onda. [1, 111] 
 

Əvhədi ailədə əmək tərbiyəsinə xüsusi fi-

kir verilməsinin, uşaqların kiçik yaşlardan əmək 

vərdişlərinə alışdırmasının və onlarda əməyi 

sevmək, əmək adamlarına hörmət etmək kimi 

vacib keyfiyyətlərin formalaşdırmasının tərəfda-

rı idi. Əmək vərdişlərinin formalaşdırılması işi 

uşaq üçün əziyyətli olsa da valideynlər əsla vaz 

keçməməli, onu gələcək həyatın çətinliklərinə 

hazırlamalıdırlar. 
 

Nazla böyüməsin qoy çox da övlad, 

Onu iş-gücdən də eyləmə azad. 

Sonra çətinliyə düşərsə əgər, 

Bu möhnət, bədbəxtlik onu məhv edər. 

İş öyrət ki, sənə bəndəlik etsin, 

İncit, başıaşağı işinə getsin [1, 112]. 
 

Əvhədi Marağalı düzgün tərbiyə ilə yanaşı 

övladlarına yaxşı peşə verməyi və düzgün peşə 

seçiminə istiqamətləndirməyi də valideynlərin 

əsas vəzifələrindən sayır, bu işə daha diqqətli 

yanaşılmasını tələb edirdi. Onun fikrincə, səhv 

peşə seçimi uşaqları bədbəxtliyə sürükləyə bilər. 

Yazıçı “Hekayət” [1, 112] adlı başlıqda 

övladına düzgün peşə öyrətməyən atanın peş-

mançılığından bəhs etmişdir. Bu hekayədə ata 

oğluna yaraq alır və aslanı necə öldürəcəyi barə-

də məsləhətlər verir. Bundan həvəslənən oğlu 

aslan ovlamaq üçün meşəyə gedir, ancaq aslana 

gücü çatmadığına görə özü yaralanır. Bu hadisə-

ni eşidən ata ağlaya-ağlaya meşəyə qaçır. Oğlu-

nun qan içərisində, ölüm ayağında olduğunu gö-

rüb ah-fəğan edir. Bunu görən oğlu günahın 

onda olduğunu, ona düzgün peşə öyrətmədiyinə 

görə bu hala düşdüyünü deyir. 

Əvhədi başqa bir misrada isə ataya oğluna 

ilkin olaraq yaxşı ilə pisi ayırmağı, ikinci olaraq 

yaxşı peşə öyrətməyi, üçüncü olaraq isə onu 

mal-mülklə təmin edib evləndirməyi məsləhət 

bilmişdi və bunu belə qələmə almışdı. 
 

İndisə ilk borcun, vəzifən budur, 

Gəl ağla-qaranı qatıb qovuşdur. 

İkinci, sən ona öyrət bir peşə, 

O, maaş götürsün ordan həmişə. 

Üçüncü, mal ilə kömək et ona, 

Bir halal qız ilə toy et oğluna [1, 112-113]. 
 

Əvhədi yalnız valideynlərin deyil, ailənin 

digər üzvlərinin, tərbiyəçilərin, xidmətçilərin, 

dayələrin də uşaqların yaxşı tərbiyə olunmasın-

da rolunun vacibliyindən bəhs etmişdir. Uşaqla-

ra isə öz növbələrində onlara hörmət göstərmə-

lərini təklif etmişdir. 

Əvhədi “Cami-cəm” pedaqoji əsəri ilə yal-

nız öz dövründə deyil, XV-XVI əsrlərdə fəaliyyət 

göstərən bir sıra şəxsiyyətlərə də örnək olmuşdur. 

“Cami-cəm” əsəri hələ öz dövründə əlbəəl 

gəzərək İran, İstanbul, Ərəbistan, Hindistan, Misir 

və s. Şərq ölkələrində olduğu kimi, Qərbi Avropa 

ölkələrində də tərcümə edilərək oxunmuşdur. 
Problemin aktuallığı. Azərbaycan pedaqoji 

fikrinin inkişafında əhəmiyyətli xidməti olan Əvhədi 

Marağalı dünyada məşhur olan “Cami-cəm ” poema-

sında özünəməxsus ifadə ilə bir sıra məsələlərin həlli 

üçün öz düşüncə və nəsihətlərini qələmə almışdır. 

Yazıçının əsərlərində yer alan, günümüzdə də aktual 

və həll olunması vacib sayılan fikirlər mövcuddur.  

Problemin yeniliyi. Əvhədi Marağalı “Cami-

cəm” poemasında bir çox məsələlərlə yanaşı övlad 

tərbiyəsi məsələlərinə də geniş yer ayırmışdır. O, poe-

masını 1333-cü ildə qələmə almasına baxmayaraq 

əsərdə yer alan məsələlər günümüz üçün öz vacib-

liyini və yeniliyini qoruyub saxlamışdır. Onun fikir-

lərinin öyrənilməsi və nəsihətlərindən övlad tərbiyəsi 

məsələlərində istifadə edilməsi əhəmiyyətlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 
Məqalədə irəli sürülən fikirlər, mühakimələr yetişən 

nəslin tərbiyəsi üçün vacibdir. Onun əsərində ailədə 

övlad tərbiyəsi, valideynlərin uşaqlara sevgi ilə 

yanaşması, uşaqların böyüklərə hörmət və ehtiram 

göstərməsinin vacibliyi, müəyyən bir peşəyə yiyə-

lənməyin əhəmiyyəti və peşə seçimində valideynlə-

rin nümunəsi çox aydın və yüksək səviyyədə qələmə 

alınmışdır. Məqalədə Əhvədinin qiymətli nəsihət və 

fikirlərindən günümüzdə yerində istifadə etməklə, 

uşaqların ailədə tərbiyəsi işində valideynlərə yol 

göstərilməsi, tərbiyə məsələlərində tətbiqi ön planda 

durur.  
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S.R. Jabbarova 

ISSUES OF CHILD UPBRINGING IN THE POEM "JAMI-JAM” BY AVHADI MARAGALI 

SUMMARY 

The poem "Jami-jam” by Avhadi Maragali, which has come to this day with its valuable works and 

insights, deals with the issues of upbringing of children. 

In the work, Avhadi Maragha advices all parents to care for their children, even if they let their 

children to be trained by any caregiver. He recommends them to fulfil their duty of parental authority, to 

keep their children under control, and not to neglect their admonitions and exemplary behavior. The article 

also mentions parents' involvement in their children’s professional choice and directing them to make them a 

right choice and the importance of the profession they choose in their future lives. 

С.Р. Джаббарова 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ПОЭМЕ 

 «ДЖАМИ-ДЖЕМ» АХВАДИ МАРАГАЛЫ 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается проблема воспитания ребенка в поэме «Джами-джем» Ахвади Мара-

галы, дошедшего до наших дней своими ценными мыслями и наставлениями в области воспитания. 

В указанном произведении Ахвади Марагалы наставляет всех родителей с ответственностью 

относиться к своим родительским обязанностям, держать своих детей под постоянным родительским 

контролем, не жалеть от них своих наставлений и образцовых поведений, хотя воспитание своих 

детей иногда поручают какому-либо воспитателю.  

Автор статьи обосновывает мысль, что наставления родителей целенаправленно способствуют 

верному направлению детей в избирании ими профессии и познании значения избранной профессии.  

Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2017 
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YENİ NƏŞRLƏR 

 

TEXNOLOGİYA FƏNNİNİ TƏDRİSİNDƏ İNTEQRASİYA 

 

Azərbaycan Res-

publikasının Təhsil İnsti-

tutunun elmlər doktoru 

proqramı üzrə əyani dok-

torant, pedaqogika üzrə 

fəlsəfə doktoru, dosent 

Məmməd Kazımovun bu 

yaxınlarda “Mütərcim” 

nəşriyyatı tərəfindən nəşr 

olunmuş “Texnologiya 

fənninin tədrisində inteq-

rasiya” adlı monoqrafiyası təhsil müəssisələrində 

çalışan müəllimlər, subbakalavrlar, bakalavrlar və 

magistrlar üçün dəyərli vəsaitdir. 

Dörd fəsildən ibarət olan bu monoqrafiya 

“Texnologiya“ fənninin təlimi prosesində onun 

digər fənlərlə inteqrasiyasının aktuallığı və bu 

yanaşmanın müasir baxımdan modernləşdirilmiş 

şəkildə həlli yolları göstərilmişdir. Müəllif fən-

lərarası inteqrsiyanı təhlil edərək göstərir ki, 

”...təhsildə şəxsiyyətyönümlülük, inteqrativ 

bilik və bacarıqlara söykənən dəyərlərin mənim-

sənilməsini tələb edir. Buna yalnız inteqrativ tə-

lim prosesində nail olmaq mümkündür, çünki 

təlim prosesində inteqrasiyanın nəticəsi tələbə 

təfəkkürünün inkişafına, təhliletmə qabiliyyəti-

nə müsbət təsir göstərir. Monoqafiyada aparılan 

təhlillər göstərir ki, fəndaxili, mövzulararası və 

fənlərarası münasibətlərin inteqrasiya xarakteri 

daşıması onların daha sıx və möhkəm olmasına 

şərait yaradır. Belə təlim prosesində müəllimlər 

daha səmərəli təlim metodlarından istifadə et-

mək imkanı əldə edirlər”. 

Müəllif qeyd edir ki, “Texnologiya fənni-

nin təbiət fənləri ilə inteqrasiyası zamanı tələbə-

lərdə bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun 

düşdükləri vəziyyətdən məntiqi nəticə çıxar-

maqla yekun qərar qəbul etmək bacarığı forma-

laşdırır və nəzəri bilikləri təcrübəyə tətbiq 

etmək qabiliyyəti zənginləşir” (s. 7). 

Müəllif monoqrafiyanın birinci fəslində 

təhsil müəssisələrində texnologiya fənninin təd-

risinin məqsədini, vəzifələrini bu fənnini tədri-

sində inteqrativ əlaqələrin pedaqoji əsaslarını 

ustalıqla açaraq fənlərarası inteqrativ təlimin ya-

radılmasında didaktikanın rolunun vacibliyini 

müxtəlif sitatlar gətirməklə əsaslandırır. Təhsili 

müəssisələrində texnologiya fənnini tədrisinə 

qoyulan tələbləri göstərməklə bu tələblərin yeri-

nə yetirilməsində qarşıya çıxan problemləri və 

onların aradan qaldırılmasının həlli yollarını 

göstərməyi bacarmış, müəyyən təkliflər irəli 

sürmüşdür. 

Monoqrafiyanın ikinci fəslində müəllif 

texnologiya fənninin təbiət fənləri ilə inteqrasi-

yasını açarkən “Texnologiya müəllimliyi” ixti-

sası üzrə Təhsil proqramının tərtibinə qoyulan 

tələbləri araşdırmış və onun təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə fəaliyyətdə olan təhsil proqramında 

müəyyən dəyişikliklərin aparılması barədə tək-

liflər irəli sürmüş və ümumorta təhsil bazasın-

dan təhsil alanların ümumtəhsil fənlərinin tədrisi 

üçün tətbiq olunan təhsil proqramının yeni layi-

həsini təklif etmişdir. 

Müəllif texnologiya fənninin tərkibinə da-

xil olan ərzaq məhsullarının hazırlanma texnolo-

giyası fənni ilə biologiya və kimya fənlərinin 

inteqrasiya imkanlarını araşdıraraq müəyyən et-

miş və inteqrativ əlaqələrin bu fənnin dərindən 

öyrənilməsinə müsbət təsirini ətraflı şərh etmiş-

dir. Müəllif bu fəsildə həm texnologiya fənninin 

və həm də texnologiya ixtisasına daxil olan di-

gər fənlərin öyrənilməsində fizika, coğrafiya, 

rəsmxət fənlərini inteqrativ əlaqələrini ətraflı 

təhlil etmiş və dəyərli təkliflər irəli sürmüşdür. 

Fəndaxili inteqrasiyadan istifadə etməklə təlim 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları haqqında 

müəllif araşdırmalar aparmış, alınan nəticələrə 

əsaslanaraq təkliflərini irəli sürmüşdür. 

Vəsaitin üçüncü fəslində “Texnologiyanın 

tədrisində inteqrativ əlaqələrin yaradılması” mə-

sələləri tədqiq edilir. Burada aparılan tədqiqatın 

digər tədqiqatlardan fərqi ondadır ki, müəllif 

elmi-nəzəri məsələlərin təcrübəyə tətbiqinə ge-

niş yer vermiş, kreditli təlimin mahiyyətini əsas-

landırılmış, kreditli təlimdə inteqrasiyadan isti-

fadənin əhəmiyyəti və nailiyyətlərin qiymətlən-

dirilməsi metodlarını ayrı ayrılıqda sadalayaraq 
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münasibət bildirmiş və bu metodların təkmilləş-

dirilməsi məqsədilə təkliflər irəli sürmüşdür. 

İnteqrasiya təlim prosesində müəllif İKT-dən 

istifadənin əhəmiyyətinə xüsusi yer vermiş və 

müasir dövrdə ondan istifadənin vacibliyini ön 

plana çəkmişdir. Müəllif eyni zamanda inteqra-

tiv təlim prosesi tətbiq etməklə texnologiyanın 

fənninin tədrisində təlim keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsində qarşıya çıxan problemləri təhlil et-

miş və həmin problemlərin aradan qaldırılma 

yollarını bacarıqla açıqlamışdır. 

Müəllif bu gün müasir təhsil sistemində 

fənlərarası inteqrativ əlaqələrin tətbiqinin vacib-

liyini sübut etməklə bu təlim prosesinin tətbiqi 

yollarının mexanizmini aydın şəkildə ön plana 

çəməyi bacarmış, onu oxucuların başa düşəcəyi 

bir formada şərhinə nail olmuşdur. Bu fəsildə 

müəllif texnologiya ixtisası üzrə fənn müəllim-

lərinin biliyə, bacarığa, metodiki ustalığa, təcrü-

bi biliklərə nail olmaq səriştəsinə yiyələnmə 

metodlarını vermişdir. 

Monoqrafiyanın dördüncü fəsli “Təcrübi 

dərslərində inteqrasiyanın təşkili” adlandırılır. 

Bu fəsildə müəllif texnologiya fənni üzrə təcrü-

bə dərslərinin tədrisi prosesində xammal mate-

riallarından və yarımfabrikatlardan istifadə za-

manı bu materialların fiziki, kimyəvi və mexani-

ki xüsusiyyətlərinin düzgün seçilməsinin vacib-

liyini qeyd edir və bu materiallardan istifadə za-

manı təhsilalanların sağlamlığına mənfi təsir 

göstərə biləcək hər hansı amilin aradan qaldırıl-

ması üçün təhlükəsizlik qaydalarına əməl olun-

ması yollarını göstərmişdir. Müəllifin bu fəsildə 

təcrübə dərslərinin xüsusiyyətlərindən asılı ola-

raq onların digər fənlərlə inteqrativ əlaqələrinin 

yaradılmasının şagirdlərin bu fənni dərindən öy-

rənmələrinə xidmət etməsi qənaətinə gəldiyi 

aydın olur. Təcrübə dərsləri aparılan emalatxa-

naların maddi texniki bazaya verilən tələblər, 

təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, şagirdlərin 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət etmə-

ləri, sanitar gigiyena qaydalarının yerinə yetiril-

məsi, alət, cihaz və texnoloji avadanlıqlarla dav-

ranış zamanı təlimatlarla tanış olmaları və s. bu 

kimi məsələləri müəllif aydın verməyi bacar-

mışdır. Təcrübə dərslərində təlimin keyfiyyəti-

nin yüksəldilməsi təcrübə müəllimlərinin təlim 

ustalarının və təcrübə keçənlərin birgə fəaliyyəti 

nəticəsində həyata keçməsini müəllif xüsusi 

olaraq qeyd edir. 

İnanırıq ki, bu monoqrafiya kollec müəl-

lim və tələbələri, ümumtəhsil məktəbi müəllim-

ləri və şagirdləri, pedaqoji universitetlərein bu 

ixtisas üzrə təhsil alan tələbə və müəllimləri, 

həmçinin tədqiqatçılar üçün dəyərli mənbə rolu-

nu oynayacaqdır. 

Hümeyir Əhmədov, 

 pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 
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PEDAQOJİ FİKİR NÜMAYƏNDƏLƏRİ 

 Professor Vidadi Xəlilov – 75 

PEDAQOGİKA ELMİNİN LƏYAQƏTLİ NÜMAYƏNDƏSİ 

Professor, əməkdar 

elm xadimi Fərrux Rüstə-

mov müasir pedaqogika 

elminin nümayəndələrini 

üç mühüm dövr səciyyə-

ləndirmişdir. Akademik 

M.M. Mehdizadəni, pro-

fessorlar Ə.Y. Seyidovu, 

M.Ə. Muradxanovu – pe-

daqogika elminin “qızıl 

sacayaqları”; akad. H.M. 

Əhmədovu, professorlar N.M. Kazımovu, Ə.Ş. 

Həşimovu, Y.R. Talıbovu isə pedaqogika elmi-

nin “sultanları” adlandırmışdır; Üçüncü nəsil pe-

daqoqlara professor Əjdər Ağayevin başçılıq et-

diyini diqqət mərkəzinə gətirmişdir. Tarixi fakt-

lar əsasında irəli sürülən bu fikir maraq doğurur. 

V. Xəlilovun anadan olmasının 75 illiyini qeyd 

etməyə hazırlaşdığımız pedaqogika üzrə elmlər 

doktoru, professor Vidadi Xəlilov da üçüncü 

nəslə aid pedaqoqlardandır. 

Vidadi Cəmil oğlu Xəlilov 25 dekabr 

1942-ci il Cəbrayıl rayonunun Çərəkən kəndin-

də dünyaya göz açıb. 1959-cu ildə orta məktəbi 

bitirmiş, təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun pedaqogika və ibtidai təhsil metodi-

kası fakültəsində davam etdirmişdir. İnstitutun 

son kursunda oxuyarkən və o, Bakıdakı 7 nöm-

rəli orta məktəbdə staj təcrübəsində olarkən 

1963-1966-cı ildə isə rəhbər və musiqi müəllimi 

vəzifəsində çalışmağa başlamış, bu istiqamətdə 

fəaliyyətini 132 nömrəli məktəbdə də davam 

etdirmişdir.  

Hələ tələbəlik illərində və pedaqoji fəaliy-

yəti dövründə elmi araşdırmaları ilə tanınan V. 

Xəlilov müəyyən təcrübə topladıqdan, sonra 

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat 

Pedaqogika İnstitutunun (indiki Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil İnstitutunun) aspiran-

turasına daxil olmuşdur.  

İbtidai siniflərdə Azərbaycan xalq yaradı-

cılığı nümunələrinin öyrənilməsi, estetik tərbiyə 

vasitəsi kimi “Musiqi və ədəbi folklor nümunə-

ləri əsasında” mövzusunda namizədlik disserta-

siyasını tamamlayaraq müdafiəyə təqdim etmiş-

dir. Aspiranturada təhsilini uğurla başa vurduq-

dan sonra institutda kiçik elmi işçi (1971), baş 

elmi işçi (1976) vəzifəsində çalışdı, estetik tər-

biyəni həmişə aktual olan problemlər üzrə tədqi-

qat apardı. 

Estetik tərbiyənin nəzəri və təcrübi məsə-

lələrini mükəmməl mənimsəyən Vidadi Xəlilov 

1977-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Elmi-

Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda yeni 

yaradılan Estetik tərbiyə şöbəsinin müdiri vəzi-

fəsinə seçildi. O, 23 il ərzində fasiləsiz olaraq 

bu şöbəyə rəhbərlik etmiş, elmi işçiləri, aspirant 

və dissertantları böyüməkdə olan nəslin estetik 

tərbiyəsi üzrə ən aktual mövzularda tədqiqat 

aparmağa istiqamətləndirmişdir. Şöbənin fəaliy-

yətə başladığı ilk illərdən keçmiş SSRİ Pedaqoji 

Elmlər Akademiyası və onun sahə institutları, 

habelə Ukrayna, Belarusiya, Latviya, Özbəki-

stan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Gürcüstan, 

Moldova və digər respublikaların Elmi-Tədqiqat 

Pedaqoji Elmlər İnstitutları ilə sıx əlaqə yaradıl-

dı. Bütün bunlar müsbət təsirini göstərdi, əsaslı 

irəliləyişə səbəb oldu.  

“Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində 

estetik tərbiyənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi” 

mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə 

etdikdən sonrada tanınmış sahə mütəxəssisi 

tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 14 

noyabr 1997-ci il tarixi qərarı ilə pedaqogikanın 

nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə professor elmi 

adına layiq görüldü. 

 Professor Vidadi Xəlilovun elmi rəhbərli-

yi ilə 15 nəfərə dissertasiya müdafiə edərək, pe-

daqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 

almışdır. O, pedaqogika üzrə fəlsəfə və elmlər 

doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə edən 

https://az.wikipedia.org/wiki/1942-ci_il
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C9%99k%C9%99n
https://az.wikipedia.org/wiki/1959-cu_il
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Pedaqoji_%C4%B0nstitutu
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Pedaqoji_%C4%B0nstitutu
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24 nəfərin dissertasiya işinə rəsmi opponentlik 

etmişdir.  

Professor V.C. Xəlilov Azərbaycan Alim-

lər İttifaqının estetika üzrə həmsədri, Təhsil Na-

zirliyinin Məktəbəqədər və ibtidai təhsil üzrə 

elmi-metodik şurasının sədr müavini, müxtəlif 

vaxtlarda Bakı Dövlət Universitetində, Azərbay-

can Dövlət Pedaqoji Universitetində Dissertasiya 

Şurasının üzvi Azərbaycan TPİ-də elmi semi-

narın sədri kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.  

Onu da qeyd edək ki, "Akademik Vidadi 

Xəlilov-70" kitabında (Bakı: Nərgiz, 2012) ali-

min geniş yaradıcılıq fəaliyyətinin müxtəlif isti-

qamətləri konkret faktlarla nəzərə çatdırılır. 

Professor Vidadi Xəlilov incəsənət xadim-

lərinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan 

dəyərli monoqrafiyalarının müəllifi kimi də ta-

nınılır. “Bəstəkar Süleyman Ələsgərov” (1985), 

“Süleyman Ələsgərov” (1989), “Bəstəkar Qən-

bər Hüseynli” (Bayram Hüseynli ilə) (1997), 

“Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov” (1997), “Компо-

зитор Октай Зулфигаров” (1999), “Yazdıqla-

rım yazdıqları: ( 2012) və s. kitabları ali və orta 

ixtisas məktəblərində tədris prosesinə əhəmiy-

yətli təsir göstərir.  

AzTV-nin qızıl fondunda saxlanılan 
“Əsrə bərabər ömür” (akamedik Mehdi Mehdi-

zadəyə həsr olunub), “Bəstəkar Süleyman Ələs-

gərov” (Əliheydər Kamaloğlu ilə), telefilmlərin 

ssenariləri də professor V. Xəlilovun qələm 

məhsullarındandır.  

Professor V. Xəlilov pedaqogikanın, müx-

təlif məsələlərinə həsr olunan əsərlərin müəllifi-

dir. Təqdirəlayiq haldır ki, həmin əsərləri bir 

yerə toplayaraq seçilmiş əsərləri 10 cilddə elmi 

–pedaqoji ictimaiyyətə təqdim etmişdir.

Mənəvi estetik tərbiyə probleminə həsr olu-

nan “Muğamların tədrisinə dair metodik tövsiyə-

lər” (1982), “Ustanın pedaqoji mədəniyyəti” 

(1986), “Ümumtəhsil məktəblərində estetik tər-

biyənin inkişafı yolları” (1991), “Müəllimin este-

tik mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri” 

(1997), “Tələbələrin fəallıq mədəniyyəti”, (1998), 

“Məktəbli mədəniyyəti” (1999), “Televizor və 

uşaqlar” (2002), “Məktəblinin etik-estetik aləmi” 

(2011) kitabları, tədris vəsaitləri almin yaradıcı 

əməyini parlaq şəkildə nəzərə çatdırır.  

Professor V. Xəlilov ümumtəhsil məktəb-

ləri üçün “Təsviri incəsənət” və “Musiqi” dərs-

liklərinin və proqramlarının müəllifi kimi də 

tanınılır. O, ilk dəfə olaraq Elitar gimnaziya 

üçün “Etika və etiket”, “Estetika” (2004) proq-

ramlarını hazırlayaraq nəşrinə nail olmuşdur.  

Professor Vidadi Xəlilovun tədqiqatları 

başlıca olaraq müxtəlif yaş qruplarına malik 

olan məktəblilərin estetik tərbiyəsi problemləri-

nə həsr olunmuşdur. O, ümumtəhsil məktəbləri 

şagirdlərinin estetik tərbiyəsinin əsas mahiyyəti-

nə, məqsəd və vəzifələrinə, prinsip və metodla-

rına, təşkilinin səmərəli yollarına aydınlıq gətir-

mişdir. O, təlim prosesində, və sinifdənxaric 

tədbirlərdə estetik tərbiyənin təşkilinin nəzəri və 

təcrübi məsələlərini araşdırmış, bu işin sistemini 

müəyyənləşdirmişdir. “Uşaq və yeniyetmələrin, 

məktəbli gənclərin estetik tərbiyəsini yüksəlt-

mək üzrə hamılıqla fəaliyyətin kompleks proq-

ramı” hələ 1991-ci ildə nəşr edilmiş, SSRİ 

Pedaqoji Elmlər Akademiyasının müvafik insti-

tutlarında maraqla qarşılanmış, müsbət rəylərə 

səbəb olmuşdur. Daha səhih desək, Vidadi 

müəllim təhsilalanların estetik tərbiyəsinin təş-

kili üzrə özünəməxsus məktəb yaratmışdır. Təq-

dirəlayiq haldır ki, onun doktorant və disser-

tantları da elmi rəhbərlərinin yolunu inamla 

davam etdirir. Estetik tərbiyənin bu və ya digər 

problemlərini tədqiqat obyektinə çevirirlər. 

Professor, Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar müəllim Vidadi Cəmil oğlu Xəlilov 

narahat insandır. Gecəsini gündüzünə qatıb çalı-

şan, məqsədinə çatınca rahatlığın nə demək ol-

duğunu bilməyən səriştəli tədqiqatçıdır, öz 

dəsti-xətti olan alimdir. 

Təsadüfi deyildir ki, o, Rusiya Pedaqoji və 

Sosial Elmlər Akademiyasının ümumi iclasının 

22 aprel 2011-ci il tarixli qərarı ilə akade-miya-

nın həqiqi üzvi, akademiki seçilmişdir.  

 Vidadi müəllim xeyirxah insandır. İş 

yoldaşlarına münasibətdə səmimidir, o, dokto-

rant və dissertantlarına əlindən gələn köməyi 

əsirgəmir. Onların uğurlarına qəlbən sevinir. 

Vidadi müəllim gözəl ailə başçısıdır. Bir 

oğul, üç qız, atasıdır. Ailəsinin rifahı üçün dəri-

dən-qabıqdan çıxandı. Buna görə ailə üzvləri də 

öz uğurları ilə həmişə onu sevindir. 

Vidadi müəllim nikbin insandır. Gələcəyə, 

işıqlı sabaha həmişə ümidlə baxır. İnsanı yaşa-

dan, ona qol-qanad verən nikbinlik, xoş əhval, 

ailə xoşbəxtliyi, səmimiyyət, qəlb təmizliyi, tə-

vazökarlıq, yaxşılıq etməyi, lazım gələndə baş-

https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99hsil_Nazirliyi
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qasına əl tutmaq, kömək etmək onun şəxsiyyəti-

nin heyrətamiz cəhətlərindəndir.  

Professor Vidadi Xəlilov özünü sağlam, 

bəxtiyar, şən, gümrah, hiss edir. Onun üzündən 

təbəssüm əskik olmur. Bu cür ülvi, bəşəri key-

fiyyətlər, başqalarında da xoş ovqat yaradır. 

Mahiyyət dolğunluğu ilə nəzərə çarpan əsərlər 

yaratmaq barədə düşünür.  

İnstitutun baş elmi məsləhətçisi kimi 

gənclərə daima diqqətlə, qayğıyla yanaşır. 

Xoş ovqatlı, xeyirxah əməlli, ölkəmizdə 

və onun hüdudlarından kənarda tanınan sayılıb-

seçilən alimi - professor Vidadi Xəlilovu anadan 

olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 

illiyi münasibətilə təbrik edir: Sağlam, uzun-

ömürlü ol, yeni-yeni əsərlər yarat deyirik! 

 Faiq Şahbazlı, 

 ARTİ-nin Elmi-Pedaqoji Mərkəzinin direktoru, 

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Akif Abbasov, 

 ARTİ-nin elmi katibi, 

 pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

 Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

 elmi katibi



Təqdim olunan məqalələrə tələblər 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi

məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla 

yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Yazıldığı

dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soyadı, adı, 

atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, 

problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,

vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci

sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, daha sonra 

elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə 

olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi 

göstərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin

sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə 

rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni 

ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat 

əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq

əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.

17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt

ünvanı göstərilməlidir. 
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