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THE MORAL FOUNDATIONS OF THE FAMILY 

Xülasə. Ailələrin möhkəm, nikahın uğurlu olmasında ata-analar da, dövlət də maraqlıdır. Ailədə mə-

nəvi və psixoloji atmosfer münbit olduqda uşaqların düzgün tərbiyə edilmələri üçün əlverişli şərait yaranır. 

Ailənin hüquqi əsası nikahdırsa, mənəvi əsaslarından biri - məhəbbətdir. Bir-biri üçün yaşamaq, bir-birinin 

qayğısına qalmaq, bir-birisinin uğurlarına sevinmək, kədərinə şərik olmaq, uşaqların doğulması və böyüdüb 

övladlarına təhsil vermək, onları ev-eşik yiyəsi etmək - bu ümumi istək, müqəddəs arzu ətrafında öz gündəlik 

fəaliyyətlərini qurmaq ailənin şüarına çevrilir. Ər-arvadın bir-birinə olan sonsuz məhəbbəti və ən başlıcası, 

inam və etibarı onları güclü, sarsılmaz, ailəni möhkəm edir. 

Məqalədə məhəbbətlə yanaşı ailənin digər mənəvi əsasları üzərində dayanılır. 

Açar sözlər: ailə, ailə pedaqogikası, ailənin mənəvi əsasları, mənəvi mühit, ailənin hüquqi əsası 

Резюме. Родители, государство заинтересованы в успешности и прочности брака. Когда в 

семье хорошая морально-психологическая атмосфера создаются благоприятные условия для правиль-

ного воспитания детей. 

Если правовой основой семьи является брак, то одной из духовных основ является любовь. 

Жить друг ради друга, заботиться друг о друге, радоваться успехам, делиться горем, появление на 

свет детей их воспитание, образование, обеспечение их в будущем – построение деятельности вокруг 

этого общего, священного желания превратилось в девиз семьи. Бесконечная любовь супругов и, 

прежде всего, их доверие, делают их прочной, нерушимой и крепкой семьей. 

В статье наряду с любовью в семье, раскрываются и другие моральные основы. 

Ключевые слова: семья, семейная педагогика, нравственные основы семьи, нравственная 

среда, правовые основы семьи 

Summary. Parents, the state are interested in the success and strength of the marriage. When a family 

has a good moral and psychological atmosphere, favorable conditions are created for the correct upbringing 

of children. 

If the legal basis of a family is marriage, then one of the spiritual foundations is love. Living for each 

other, caring for each other, rejoicing in successes, sharing grief, the birth of children, their upbringing, 

education, providing them in the future - building activities around this common, sacred desire has become 

the motto of the family. The endless love of spouses and, above all, their trust, make them a strong, 

indestructible and strong family. 
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The article, along with love in the family, reveals other moral foundations. 

Keywords: family, family pedagogy, moral foundations of the family, moral environment, legal 

foundations of the family 

 

Ailələrin möhkəm, nikahın uğurlu olma-

sında ata-analar da, dövlət də maraqlıdır. Ailənə 

mənəvi və psixoloji atmosfer münbit olduqda 

uşaqların düzgün tərbiyə olunmaları üçün əlve-

rişli şərait yaranır. 

Son illərin məlumatına görə, respublika-

mızda 2 milyon ailə vardır ki, bu ailələrdə təx-

minən 2 milyon 600 min uşaq böyüyür. Hər il 

ölkəmizdə haradasa 160 min uşaq doğulur. 

Ailənin hüquqi əsası nikahdırsa, mənəvi 

əsaslarından biri - məhəbbətdir. Bir-biri üçün ya-

şamaq, bir-birinin qayğısına qalmaq, bir-birisinin 

uğurlarına sevinmək, kədərinə şərik olmaq, uşaq-

ların doğulması və böyüməsi təhsil almaları, ev-

eşik yiyəsi olmaları - bu ümumi istək, müqəddəs 

arzu ətrafında öz gündəlik fəaliyyətlərini qurmaq 

ailənin şüarına çevrilir. Ər-arvadın bir-birinə olan 

sonsuz məhəbbəti və ən başlıcası, inam və etibarı 

onları güclü, sarsılmaz, ailəni möhkəm edir. Zər-

düşt peyğəmbər heç də təsadüfi deməmişdir: ―Si-

zin gücünüz sevginizdədir!‖. 

Nazim Hikmətin sözlərində də dərin həqiqət 

vardır: ―İnsanın ən böyük kəşfi məhəbbətdir‖. 

Abbasqulu ağa Bakıxanovun qənaətləri önəmlidir: 

―İnsan təbiətinin başlıca mənəvi tələbi eşqdir‖. 

Ər-arvad sevgisi ailəni uğurlu, xoşbəxt 

edir. ―Məhəbbətdən günəş kimi sevinc və şənlik 

doğar‖ (Qətran Təbrizi). ―Ər-arvad arasında 

məhəbbət olmadan onların ailə həyatında xoş-

bəxtlik ola bilməz‖ (Corc Qordon Bayron). 

Ailənin çox mühüm mənəvi əsası haqqında 

mütəfəkkirlərin son dərəcə qiymətli fikirləri var-

dır. Onlardan bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək: 

*Həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir, 

İlki də, sonu da əbədiyyatdır (Nizami 

Gəncəvi) 

*Məhəbbət odur ki, odu sönməsin                                                          

İnsan yaşadıqca üzü dönməsin (Nizami Gəncəvi) 

*Eşq aşiqlər üçün həqiqət yolunu işıqlan-

dırır (Məhəmməd Füzuli) 

Eşq, məhəbbət barədə Əbu Turxanın fikir-

ləri də son dərəcə dəyərlidir:  ―Aşiq sevgilisinin 

sevincinə sevinir‖, ―İnsanlar yaxşıları sevmək-

dən daha çox sevdiklərini yaxşı hesab edirlər‖, 

―Məhəbbət mənəvi kamilliyin həm nəticəsi, 

həm də şərtidir‖, ―Məhəbbət dünyası xəyal ilə 

gerçəkliyin birləşməsindən yaranır‖. 

Cübranın fikirləri də maraq doğurur: 

―Mən sənin qarşında təmiz güzgü kimi dayanan-

da, sən mənə baxdın və öz əksini gördün. Onda 

sən mənə dedin: ―Mən səni sevirəm‖. Əslində, 

sən məndə özünü sevdin‖. 

―Kəlilə və Dimnə‖ sevgi ilə yaşayan in-

sanlara ehtiyatlı olmağı, paxıl adamların, ər-ar-

vadın xoşbəxtliyinə qibtə və qısqanclıqla yana-

şanların şayiələrinə, sözlərinə uymamağı məslə-

hət görür. Bu möhtəşəm sənət abidəsində oxu-

yuruq: ―Arx və çay suyu dənizə tökülənə qədər 

şirin olar, ailə mərdümazar adam işə qarışana 

qədər möhkəm olar, qardaşlıq və dostluq mə-

həbbəti – ikiüzlü, xain və alçaq adamlar araya 

girənə qədər baqi qalar‖. 

Biz ―nahar edirəm‖, ―istirahət edirəm‖, 

―işə gedirəm‖, ―yazı yazıram‖ sözlərini eşidən-

də nə edildiyini başa düşürük. Bəs insan bir-bi-

rinə ―Səni sevirəm‖ deyəndə nə edir? Təbii ki, 

tərəf müqabilini öpməklə, qucaqlamaq, sinəsinə 

basmaqla, nəvaziş göstərməklə, kompliment, 

xoş sözlər deməklə öz hisslərini büruzə verir. 

Bəs ata-anaya, bacı-qardaşa, baba-nənəyə, 

əmi-dayı, xala, bibi və onların övladlarına, Vətə-

nə, yeməyə, təbiətə məhəbbət nədir? Yazı, payı-

zı, dondurmanı, şirniyyatı sevmək nədir? Bəs ət-

rafı, gözəllikləri seyr etmək və bundan xoş-hal 

olmaq, dağı, meşəni, dənizi, çayı, gölü sevmək?.. 

Bütün bunları necə adlandıraq? Bunlar 

sevmək qabiliyyətidir. Bu hissləri inkişaf etdir-

mək lazımdır. 

Ailənin xoşbəxtliyi üçün təkcə məhəbbət 

kifayət etmir. Zəhmətsevərlik, çalışqanlıq, ayıq-

lıq lazımdır. 

Ərlə arvadın bir-birinə qarşılıqlı məhəbbə-

tindən başqa onların bir-birini anlaması, səmi-

miyyət, qarşılıqlı kömək, bir-birinin sağlamlığı 

qayğısına qalması, güzəştə getmək bacarığı, eyni 

zamanda öz övladlarını sevmələri, valideynlər və 

uşaqlar arasında qarşılıqlı anlama şəraitinin ol-

ması, ata-anaların öz oğul və qızlarının gələcəyi, 

uğurları naminə çalışmaları, uşaqların öz vali-

deynlərinə hörməti və onların nüfuzunu qoruma-

ları ailənin mənəvi əsaslarını təşkil edir. 

Ər-arvad eyni zamanda valideyndirlər. On-

lar övladlarına - oğul və qızlarına nümunə olma-

lıdırlar. Düzgün tərbiyə şəraitində uşaqları cə-
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miyyətdə fəal mövqe tuta bilərlər. Onlar müxtəlif 

vəzifələrdə çalışacaqlar. Mənəvi aləmləri nə qə-

dər sağlam olsa, cəmiyyətin dayaqları bir o qədər 

möhkəm olar. Bu mənada dövlətin, cəmiyyətin 

möhkəmliyi, qüdrətli olması ailələrin möhkəm-

liyindən, bu ailələrdəki mənəvi və psixoloji iqli-

min sağlamlığından xeyli dərəcədə asıdır. 

Ulu babalarımızın qiymətli mirası olan 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposunda ərin arvada, 

arvadın isə ərə müraciət tərzi ailənin mənəvi 

əsaslarının kamilliyinə əyani sübutdur. 

Hər bir ailədə ər və arvad arasında qarşı-

lıqlı hörmət, anlama, səmimiyyət və mehriban-

lıq mövcud olmalıdır. Qadınlar (qızlar) kobud-

luğu xoşlamır, gül ləçəyi kimi zərif və incə ol-

duğundan onunla xoş davranmalı, ona daim hör-

mət, nəzakət, mehribanlıq göstərilməlidir. Epos-

da qadına sevgi, onun qayğısına qalmaq vacib 

tələb kimi irəli sürülür. Əsərdə bu baxımdan 

yaddaqalan və diqqəti cəlb edən çoxlu nümunə-

lər vardır. Dirsə xan arvadına incə səmimiyyətlə 

müraciət edərək deyir: 

Bəri gəl, başımın bəxti, evimin taxtı! 

Evdən çıxıb yeriyəndə sərv boylum! 

Topuğuna sarmaşanda qara saçlım! 

Qurulmuş yaya bənzər çatma qaşlım! 

Qoşa badam sığmayan dar ağızlım! 

Payız almasına bənzər ay yanaqlım! 

Qadınım, dayağım, döl verənim! (1 , s. 133). 

O da nəzərə alınmalıdır ki, Bayandır xanın 

təşkil etdiyi məclisə çağırılmış Dirsə xan oğlu-

qızı olmadığı üçün qara çadıra ötürüləndən və 

buna görə özünü təhqir olunmuş sanaraq oranı 

tərk etdikdən sonra, nə qədər qəzəbli və pərt 

olsa da, arvadını belə şirin dillə dindirir. Yalnız 

bundan sonra dərdini arvadına açır. Dirsə xanın 

arvadı da ərinə xoş münasibət bəsləyir, bir kişi – 

ailənin başçısı kimi onun nüfuzunu qoruyur, heç 

vaxt üzünə ağ olmur. Onu ―Başının baxtı, evinin 

taxtı‖ adlandırır. 

Fikir verin:    

Başımın baxtı, evimin taxtı, bəri gəl! 

Xan atamın kürəkəni, 

Xanım anamın seviləni, 

Atam-anam verdiyi 

Göz açaraq gördüyüm, 

Könül verib sevdiyim, a Dirsə xan! (1, s. 

136). 

Banıçiçək də nişanlısı Beyrəyi anaraq deyir: 

Al budağımın sahibi! 

Alnımın-başımın ümidi, Beyrək xan 

Çox zaman ayrı-ayrı ailələrdə ər və arva-

dın bir-birinə müraciətində xoş ovqat doğura-

caq, mehriban ünsiyyətin bərqərar olmasına şə-

rait yaradacaq sözlər (―əzizim‖, ―mehribanım‖, 

―gözümün işığı‖, ―istəklim‖ ―can‖ və s.) işlən-

mir. Bu da qarşılıqlı münasibətləri çətinləşdirir. 

Axı Aşıq Ələsgər demişkən, ―can deməklə can-

dan can əskik olmur‖. 

Dirsə xanla arvadının bir-birinə müraciəti 

(―qadınım, dayağım‖, ―başımın baxtı, evimin 

taxtı‖, ―könül verib sevdiyim‖, ―göz açaraq gör-

düyüm‖, ―qara başım qurban olsun… sənə‖, 

―alnımın-başımın ümidi‖ və s.) yaşlı və gənc 

ailələr üçün ibrətamiz örnək sayılmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, əsrlər keçsə də, gə-

lin-qayınana problemi həll olunmamış qalmış-

dır. Hazırda da bəzi ailələrdə gəlinlə qayınana 

dolanmır. Gəlin qayınananı, qayınana gəlini gü-

nahlandırır. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposunda bu məsə-

lə də uğurla həll olunmuşdur. Qayınana nişanlı 

qızla, gəlinlə son dərəcə mehriban dolanır, gəlin 

də qayınanasının hörmətini saxlayır. Diqqət ye-

tirək. Banıçiçək Beyrəyin ölməyib sağ-salamat 

olduğunu, qayıdıb gəldiyini xəbərini onun ata-

anasına apararaq deyir: 

On altı illik həsrətin - oğlun Beyrək gəldi 

axır (1, s. 164). 

Bu xəbəri eşidən ata-ana sevincdən qanad 

açır, gəlinlərinə aşağıdakı xoş sözlərlə minnət-

darlıq edirlər: 

Dilin üçün ölüm, gəlinciyim! 

Yolunda qurban olum, gəlinciyim! (1, s. 

164). 

Gəlin nəticə çıxaraq: bax, belə səmimi 

münasibətdir ailənin mənəvi əsasını münbit, saf, 

təmiz edən! 

Ər-arvad arasında səmimiyyətin, mehri-

banlığın, xoş ünsiyyətin, qarşılıqlı anlama və 

hörmətin olması ona görə vacibdir ki, bu bir tə-

rəfdən, ailədə müsbət mənəvi və psixoloji iqli-

min yaranmasına imkan verir, onun dayaqlarını 

möhkəmləndirir, ikinci bir tərəfdən uşaqların 

düzgün tərbiyəsindən ötrü əlverişli şərait yara-

nır. Onlar da bir-birlərinə, valideynlərinə hör-

mətlə yanaşır, ailə üçün, el-oba üçün layiqli və-

təndaşlar kimi yetişirlər. 

Azərbaycanın Gəncə şəhəri sakinləri bir-

birlərinə və ünsiyyətdə olduqları digər şəhər və 
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rayonların camaatına (eyni zamanda ər  arvada, 

arvad ərə, valideynlər uşaqlara) ―qadan alım‖ 

deyə müraciət edirlər. Belə müraciət forması, 

təbii ki, rəğbət və xoş ovqat yaradır. Aşıq Ələs-

gər demişkən, ―can deməklə, candan can əskik 

olmaz!‖ Necə də müdrikliklə söylənmiş fikirdir! 

Ailədə mənəvi mühitin yaxşı olması tələb 

edir ki, onun hər bir üzvü öz ailəsinin şərəf və 

ləyaqətini qorusun, ata ailəsini, öz ailəsini nü-

munəvi ailə kimi tanıtsın. 

Kişinin öz həyat yoldaşına xeyirxah mü-

nasibətindən danışarkən V.Q. Belinski yazırdı: 

―Arvad bizim məşuqəmiz deyil, dostumuzdur, 

həyat yoldaşımızdır. Ona görə də o, lap qocalıb 

qarı olduqda da biz onu sevməli və ona hörmət 

etməliyik‖. Məhz belə səmimi münasibət, qarşı-

lıqlı məsuliyyət hissi hökm sürdükdə ailə öz və-

zifələrini uğurla həyata keçirə bilir, ailədə mə-

nəvi atmosfer ürəkaçan olur. 

Qadının da bir həyat yoldaşı kimi (arvad) 

və ana kimi öz borcu, məsuliyyəti vardır. Atala-

rımız təsadüfən deməmişlər: ―Kişi gətirməyi, 

qadın yetirməyi bacarmalıdır‖, ―Kişi fəhlədir, 

qadın bənna‖. Ailədə ―mən‖ hissi ―biz‖ hissinə 

çevrilməlidir. Ailə dövlətin himayəsi altındadır. 

Hazırda cəmiyyətimizdə, ailədə mənəvi münasi-

bətlərin yeni tipi formalaşmışdır. Ailənin əsas-

landığı ən mühüm prinsiplər kimi, məhəbbət, 

borc, qarşılıqlı anlama və hörmət, ata-anaların 

öz övladlarının qayğısına qalması və onların tər-

biyəsinə fikir verməsidir. 

Ölkəmizdə əksər ailələr niyyətə, mənafeyə 

görə deyil, qarşılıqlı məhəbbət əsasında qurulur. 

Valideynlərin arasındakı qarşılıqlı hörmət və 

səmimiyyət eyni zamanda uşaqlar üçün ən nü-

munəvi tərbiyə məktəbinə çevrilir. 

Ailə gənclərin qarşılıqlı sevgisi əsasında 

yaranır. Lakin gəlin etiraf edək: ailənin möhkəm 

olması üçün təkcə məhəbbət kifayət deyil. 

Mümkündür ki, maddi mülahizə əsasında quru-

lan ailə, məhəbbətə görə yaradılan ailədən daha 

uğurlu və möhkəm olsun. Maddi çətinliklər, xa-

rakterlərin, temperament tiplərinin fərqli olması, 

məqamların, mənafelərin uyğun gəlməməsi, 

hövsələsizlik, kənar şəxslərin ailənin işlərinə qa-

rışması ər-arvadın məhəbbətini soyuda bilir. Əl-

bəttə, bu məhəbbət güclü, möhkəm deyilsə. 

Lazımdır ki, ər və arvad ailə qarşısındakı 

borcunu aydın anlasın, məsuliyyətini dərk etsin. 

Məhəbbət bir-biri qarşısında borc və məsuliyyət 

daşımaqla sıx surətdə bağlıdır. Ər-arvadlıq və 

ailə borcu çox mühüm mənəvi sərvətdir. Bir-biri-

nə qayğı göstərmək, bir-birinin sağlamlığı qeydi-

nə qalmaq, bir-birində sabaha, xoş günlərə nik-

binlik ruhu aşılamaq - ərin və arvadın; vətən 

üçün ləyaqətli, nümunəvi vətəndaşlar yetişdir-

mək - ata-ananın; valideynlərin ümidlərini, arzu-

larını doğrultmaq, yaxşı oxumaq, davranış mədə-

niyyətinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə yiyələn-

mək, ailənin dirəyi olmaq - övladların borcudur. 

Ziya Göyalp ―Türkçülüyün əsasları‖ kita-

bında ailə əxlaqını yüksək qiymətləndirmişdir. 

Onun qənaətincə, ―əski türklərdə ana soyu ilə 

ata soyu dəyərcə bir-birinə bərabər idi. Ata soyu 

ilə ata soyunun bərabərliyini bəzi institutlarda 

aydın şəkildə görürük. Əski türklərdə soyluluq-

əsillilik yalnız ata tərəfindən deyildi, həm də 

ana tərəfindən də tələb olunurdu. Bir adamın 

tam soylu olması lazımdı‖. 

Ziya Göyalp türk fenimizimindən danışar-

kən diqqəti aşağıdakılara yönəldirdi: ―Əski türk-

lər həm demokratik, həm də qadın hüquqlarına 

hörmət edən feminist idilər… Əski türk qadınla-

rı tamamilə azad və sərbəst olduqlarına baxma-

yaraq, dəyərsiz işlərlə məşğul olmazdılar‖. 

Ər-arvad həmişə çətinliklərə hazır olmalı-

dır. Bu, ona görə lazımdır ki, ortaya müəyyən 

bir problem, gözlənilməz hadisə çıxdıqda özləri-

ni itirməsinlər. Ailə üzvlərində bir-birinə möh-

kəm inam olmalıdır. Bu inam şərə, böhtan və 

iftiraya sinə gərməkdə onlara kömək edir, onları 

sarsılmağa qoymur. 

Ər-arvadlıq borcu ilə müqayisədə ailə bor-

cu anlayışı nisbətən geniş məna daşıyır. Ailə 

borcu atalıq-analıq, oğulluq-qızlıq, qardaşlıq-ba-

cılıq, babalıq-nənəlik və nəvəlik borcu ilə qırıl-

maz tellərlə bağlıdır. Çalışmaq lazımdır ki, ailə-

də bu borc düzgün və aydın başa düşülsün, qiy-

mətləndirilsin və ləyaqətlə yerinə yetirilsin. 

Biz ailədən danışarkən onu, hər şeydən əv-

vəl şərəf, ləyaqət, namus, abır, həya və s. anla-

yışlar baxımından qiymətləndiririk. Bu zaman 

―yaxşı ailə‖ ―nümunəvi ailə‖, ―ləyaqətli ailə‖, 

―tərbiyəli ailə‖, ―tərbiyəsiz ailə‖, ―ləyaqətsiz ailə‖, 

―şərəfsiz ailə‖ anlayışlarına müraciət edirik. 

Patriarxal ailədə başlıca münasibətlər qan 

qohumluğuna, qadının kişidən; uşaqların isə va-

lideynlərindən sözsüz asılılığına əsaslanırdı. 

Ailənin mənəvi əsaslarından danışarkən 

valideyn-uşaqlar münasibəti də diqqət mərkəzi-
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nə gəlir. Patriarxal ailədə uzun əsrlər boyu vali-

deynin ciddi və sərt hakimiyyəti və avtoritar tər-

biyə sistemi mövcud idi. Bu prinsiplərin azacıq 

pozulması qarşısıalınmaz qadağalarla, cəzalarla 

nəticələnirdi. Valideynin sözünə baxmayan 

uşaq, döyülür, qamçı ilə cəzalandırılırdı. 

Hazırda ailənin ənənəvi-patriarxal modeli 

böhrana uğramış, yeni ailə modeli - nuklear, ya-

xud natamam ailə modeli meydana gəlmişdir. Bu 

modellərin sosial baxımdan səmərəli formalaş-

ması ilk növbədə ailə münasibətləri iştirakçılarının 

hər birinin ―ailə‖ anlayışına onun daxil etdiyi ruhi-

mənəvi məzmuna malik olmasından asılıdır. 

Gələcəkdə ailəsində mənəvi mühitin saf 

və sağlam olmasından ötrü nikaha daxil olan hər 

bir şəxs ailə ilə bağlı özünün şəxsi modelini for-

malaşdırmalıdır. Bunun üçün həm cəmiyyətin 

və insanın həyatının ən mühüm sahəsinə dair 

müəyyən biliklərə yiyələnməsi, yaradılacaq ailə-

yə şəxsi mənəvi məsuliyyət dərəcəsini dərk et-

məsi zəruridir. 

Valideynlər oğullarını evləndirmək istə-

yəndə qızın ailəsinə mənəvi dəyərlər baxımın-

dan yanaşırlar: onun ata-anasının, bacı-qardaşla-

rının ailədə, cəmiyyətdə, məhəllədə, işdə möv-

qeyi, tərbiyələri necədir; ər-arvadın bir-birinə, 

uşaqlarına münasibətləri, ailənin tərbiyəvi po-

tensialı, mənəvi və psixoloji iqlimi necədir? Bu 

yerdə atalarımızın müdrik öyüd-nəsihətləri yada 

düşür: ―Anasının keçdiyi körpüdən qızı da ke-

çər‖, ―Anası gəzən ağacları, balası budaq-budaq 

gəzər‖, ―Qız anadan öyüd alar‖. Başqa xalqların 

atalar sözləri də bu işdə bizə yol göstərir: ―Ana-

ya baxıb qızı, ataya baxıb oğulu tanıyarlar‖, 

―Layiqli qardaş bacıya çadradır‖, ―Qocaların sö-

züylə arvad al, cavanların sözüylə at‖ (ərəb ata-

lar sözü), ―Yaxşı qız yaxşı da ana olar‖ (əfqan 

atalar sözü), ―Bəkməzi küpdən al, qadını kök-

dən al‖ (türk atalar sözü)), ―Qızı tanımaq istə-

yirsənsə, gərək anasını görəsən, lap yaxından ta-

nımaq istəyirsənsə, gərək nənəsini görəsən‖ (Tai 

atalar sözü) və s. 

Qıza elçi gələndə də oğlan evi barədə mə-

lumat toplayırlar. Bu da təbiidir. Valideynlər qız-

larının necə bir ailədə yaşayacağını, bu ailədə 

qarşılıqlı münasibətlərin əxlaq normalarına uy-

ğun qurulub-qurulmadığını bilmək istəyirlər. Oğ-

lanın özünün və valideynlərinin ailə borcuna 

necə əməl etdiklərini, ailə qarşısında məsuliyyət 

daşıyıb-daşımadıqlarını aydınlaşdırmaq istəyir-

lər. Ailədə xoş, səmimi münasibət, bu və ya digər 

problemlə bağlı ər və arvadın bir-biri ilə məslə-

hətləşməsi, lazım gələrsə, ailənin digər üzvləri-

nin-oğlanların və qızların, baba və nənənin fik-

rini öyrənmək ailənin mənəvi dayaqlarını möh-

kəmləndirir. Həzrəti Məhəmməd əleyhissəlam 

məsləhət görərdi: 

* Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq

qoymayın. 

* Övladlarınızla xoş rəftar edin, onlara qar-

şı ədalətli olun, birini o birindən üstün tutmayın. 

* Ataya itaət-Allaha itaətdir. Atanın üzünə

ağ olmaq-Allahın üzünə ağ olmaqdır. 

* Kiçik qardaşın böyük qardaş qarşısında

vəzifəsi, övladın ata qarşısındakı vəzifəsi kimidir. 

M. Montenin fikirləri də dəyərlidir: ―Ailə

xoşbəxtliyinin ən inandırıcı sübutu ərlə arvadın 

ömürlərinin sonuna kimi bir-birinə vəfasızlıq et-

mədən istəkli və mehriban yaşamasıdır‖. 

Yuxarıda qeyd olunan fikirlər ailənin mə-

nəvi əsasları barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Ailənin üzvləri ictimai yerlərdə də, iş yerində və 

təhsil ocağında da özlərini nümunəvi aparmalı, 

ailəyə tənə gətirəcək hərəkətlərə yol verməməli, 

ailənin şərəfini uca tutmalıdırlar. 

Gəlin nəticə çıxaraq. Ailədə mənəvi atmo-

sferin uğurlu olması bizim hər birimizdən asılı-

dır. Lakin ər və arvad müəyyən bir qərara gəl-

dikdə, hər şeydən əvvəl ailənin mənafeyini, 

uşaqların taleyini düşünməlidirlər. 
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Kiçik məktəbyaşı dövründə təlim fəaliy-

yətinin formalaşmasında və onun şagirdlər tərə-

findən mənimsənilməsində təlim motivlərinin 

təşəkkülü və inkişafı mühüm əhəmiyyətə malik-

dir. Aparılmış tədqiqatların müqayisəli təhlili 

göstərir ki, uşağın təlim fəaliyyətinin səmərəlili-

yinə təsir göstərən motivlər çoxcəhətli xarakter 

daşıyırlar. Bunun əsasında bir neçə amil durur: 

1) təlim fəaliyyətinin çoxcəhətliliyi və mürək-

kəbliliyi, 2) təlim prosesinin təşkili səviyyəsi, 3)

şagirdlərin yaş və fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri,

4) şagirdin ətraf aləmə münasibətlər sistemi.

Aparılmış psixoloji tədqiqatların nəticələri 

göstərir ki, ənənəvi təlim sistemində kiçik mək-

təbyaşı dövründə müəllimin müdaxiləsi olma-

dan şagirdlərin təlimlə bağlı motivlərində əsaslı 

dəyişikliklər baş vermir. Kiçik məktəbyaşlı şa-

gird özünün arzu və tələbatlarını idarə edə bil-

mir və güclü oyanıqlığa malik davranışı nüma-

yiş etdirir. Qeyd edilənlərlə əlaqədar təlim-idrak 

motivlərinin formalaşdırılması probleminin real-

laşdırılması xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Uşağın motivasiya sferasının dinamik xa-

rakterə malik olması motivlərin inkişafı və for-

malaşması üçün əlverişli şərait yaradır. Bu amil 

isə şagirdin təlim fəaliyyətinin səmərəliliyinə bi-

lavasitə təsir göstərir. Müşahidələr göstərir ki, 

motivasiya sferasının yüksək inkişafı səviyyəsi-

nə malik olması çox mühüm olan kompensasiya 

imkanlarına malikdir. Belə ki, uşağın oxumaqla 

bağlı qabiliyyətlərinin zəif olması və onun bilik 

və bacarıqlarının məhdud olması şəraitində güc-

lü motivasiya aktivliyi qeyd edilən çatışmazlıq-

ları müvəffəqiyyətlə kompensasiya edə bilər. 

Odur ki, təlimə münasibəti xarakterizə edən mo-

tivasiya aktivliyi uşağın təlim prosesi ilə əlaqə-

dar olan davranışının fəal və səmərəli olmasına 

birbaşa təsir göstərir. Təsadüfi deyildir ki, psi-

xoloqlar təlimə, oxumağa olan münasibət amili-

nin rolunu çox yüksək qiymətləndirirlər. 

Aparılmış müşahidələr göstərir ki, təlimə 

fəal münasibətin motivasiya əsası olmadıqda 

hətta geniş biliklərə və yüksək hazırlıq səviyyə-

sinə malik uşaqların təlim fəaliyyəti səmərəli 

xarakter daşımır. Bu o deməkdir ki, təlimin mo-

tivasiya baxımından təminatı çox mühüm əhə-

miyyət kəsb edən psixoloji amil kimi ön planda 

durmalıdır. Belə ki, təlimin çox aşağı səviyyəli 

motivasiyası şagirdin təlim fəaliyyətində yüksək 

nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirə bilməz. 

Aparılmış psixoloji tədqiqatların nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, (L.İ. Bojoviç, A.K. Marko-

va, A.A. Rean, Y.L. Kolominskiy və b.) uşağın 

təlim fəaliyyətində iki növ motivlər təhrikedici 

mövqeyə malikdir və onların mənşəyi və inkişa-

fının fərqli psixoloji xarakteristikası vardır: 1) 

onlardan birincisi təlim fəaliyyətinin özü və təli-

min gedişi prosesi ilə şərtlənir və onu idrak mo-

tivləri kimi səciyyələndirmək olar, 2) ikinci növ 

təlim motivləri uşağın ətraf aləmlə mövcud mü-

nasibətlər sistemi ilə təyin olunur və belə tipli 

motivləri sosialyönlü motivlər də adlandırmaq 

olar. 

Psixopedaqogikada qəbul olunmuş ümumi 

yanaşmaya görə, kiçik məktəblinin təlim fəaliy-

yəti ilə bağlı motivasiya sferasının çoxcəhətli tə-

zahürləri xarakterizə edilərkən idraki və sosial 

motivlərin məzmunlu planda izahedici imkanla-

rından istifadə olunur. Bununla belə, qeyd et-

mək lazımdır ki, kiçik məktəbyaşlı dövründə tə-

lim-idrak motivlərinin təhrikedici və yönəldici 

imkanları məhdud xarakter daşımaqla əhatəli tə-

sir qüvvəsinə malik olmurlar. Qeyd edilən mə-

sələ üzrə aparılmış psixoloji tədqiqatın nəticələri 

göstərir ki, I-II siniflərdə şagirdlərin təlim fəa-

liyyətində sosial və şəxsi eqoistik motivlər üs-

tünlük təşkil edirlər. İdrak motivləri isə üçüncü 

sırada durdular. Uşağın məktəb həyatının ilk il-

lərində idrak motivlərinin aşağı səviyyəli təsir 

imkanlarına malik olması obyektiv bir fakt kimi 

qəbul edilməli və başa düşülməlidir. İdrak mo-

tivləri tədricən təşəkkül taparaq müəyyənləşir və 

onların formalaşmasında və məzmunlu xarakte-

rə malik olmalarında valideyn və müəllimlərin 

çox böyük rolu vardır. 

Təlim-idrak motivlərinin formalaşmasında 

xüsusi pedaqoji vəzifə kimi qarşıya qoyularaq 

reallaşdırılmalıdır. Əks halda, məktəbli mövqe-

yinə malik olmaqla bağlı tələbatlarını ödəməklə 

kifayətlənən kiçikyaşlı məktəbli oxumaqla bağlı 

səylərini fəallaşdırmır və bu zəmində onun təlim 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin səviyyəsi aşağı 

olur. Oxumağa marağın azalması onunla izah 

olur ki, artıq 3-cü sinifdə təlimin ilkin sosial 

motivləri zəifləyir. Təlim-idrak motivlərinin hə-

ləlik bütövlükdə formalaşmaması da şagirdin 

oxumaqla bağlı səylərini stimullaşdırmır. Belə-

liklə, belə bir ümumi qənaətə gəlmək olar ki, ki-

çik məktəbyaşı dövründə idrak motivlərinin in-
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kişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət göstərilməli və 

belə tipli motivlərin formalaşdırılması təlimin 

əsas məqsədi kimi qarşıda durmalıdır. 

Təlim-idraki motivlərinin quruluşu özünün 

tərkibində iki qrup motivləri birləşdirir: 1) tə-

limin məzmunu ilə əlaqədar olan motivlər (məz-

munun motivləşdirilməsi), 2) təlim prosesinin 

özü ilə şərtlənən motivlər(prosesdə motivləşən). 

Məzmunun motivləşməsinin mahiyyəti onda ifa-

də olunur ki, şagird yeni faktları, hadisələrin ma-

hiyyətini və onların mənşəyini dərk etməyə aktiv 

surətdə meyl edir. Prosesin motivləşməsi onunla 

əlaqədardır ki, təlim prosesinin gedişi şagird 

üçün mühüm əhəmiyyətə malik olur. 

Aparılan müşahidələr göstərir ki, uşağın 

məktəb həyatının ilk ilində təlim prosesinin özü 

şagird üçün daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Uşaq bununla bağlı bütün işləri (oxumağı, şəkil 

çəkməyi, yazmağı) həvəslə yerinə yetirməyə çalı-

şır. Təlimin məzmunu ilə əlaqədar formalaşan 

motivlər bu fəaliyyət sahəsinin sosial baxımından 

əhəmiyyətli olmasının başa düşülməsi və dəyər-

ləndirilməsi ilə şərtlənir. Bu motiv çox güclü tə-

sirə malik olduğundan şagirdin təlim fəaliyyətinə 

müsbət münasibət bəsləməsi üçün əlverişli psixo-

loji zəminin yaradılmasını təmin edir. 

Təlimin məzmunu ilə bağlı motivləşməyə 

gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, ilk mərhə-

lədə şagirdi ayrı-ayrı faktlar, hadisələr cəlb edir. 

Dərsdə öyrənilən materialların cəlbedici və ma-

raqlı olması uşaq üçün daha çox əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə şəraitdə uşağın idrak maraqları əsasən 

müəllimin iştirakı ilə tənzim olunur və istiqa-

mətləndirilir. Şagird üçün istənilən bilik yox, 

yalnız müəllim tərəfindən verilən bilik real əhə-

miyyət kəsb edir. Yaranmış bu vəziyyətin təsiri 

altında uşağın idrak maraqları situasion xarakter 

daşıyır. 

Kiçik məktəbyaşı dövrünün ikinci yarısın-

da (III-IV siniflərdə) vəziyyət dəyişir. Artıq təd-

ris olunan fənlərin məzmunu uşağın idrak ma-

raqlarında daha əhəmiyyətli mövqeyə malik ol-

mağa başlayır. Şagird hadisələri, onların səbəb-

nəticə əlaqələrini dərk etməyə meyl edir. Tədri-

cən uşaq fənlərə seçici münasibət bəsləməyə 

başlayır. Bu amil təlim motivlərinin daha fərqli 

olması üçün əlverişli şərait yaradır. 

Məktəbə daxil olmaqla əlaqədar sosial 

motivlərin inkişafının ilkin təzahürləri uşağın 

məktəbli statusunu əldə etmək arzusu ilə şərtlə-

nir. Bunu mövqe motivi də adlandırmaq olar. 

Uşaq məktəblə bağlı olan bütün yeni əlamətləri 

(məktəbli forması, xüsusi çantanın olması, dərs-

liklər və dərs ləvazimatları)həssaslıqla qarşılayır 

və yeni sosial şəraitə uyğunlaşmağa çalışır. 

Məktəbdə aparılan məşğələlərin ciddiliyi onu 

cəlb edir və o məktəbəqədər dövrü xatırladan 

işlərdən aktiv surətdə yayınır və onlara maraq 

göstərmir. 

Təlim motivlərinin inkişafında şagirdlərdə 

qiymət almaq meylinin fəallaşması çox mühüm 

rol oynayır. Uşaqlar yalnız yüksək qiymət al-

maq istəyirlər, aşağı qiymətlər isə onlarda təəs-

süf və narahatlıq hissinin əmələ gəlməsini şərt-

ləndirir. 

Kiçik məktəbyaşı dövründə uşaq yaxşı 

qiymətlər almaqla yanaşı sinif kollektivində 

özünü təsdiqləməyə və müəyyən mövqe əldə et-

məyə çalışır. Şagirdlərin bir qismində üstün ol-

maq motivi daha aktiv xarakter daşıyır. 

Kiçik məktəbyaşı dövründə sosial motiv-

lərin inkişafı uşağın təlim fəaliyyətini, onun tə-

lim-idrak maraqlarını stimullaşdırır və bu zə-

mində onda özünə qarşı güvənlik hissi formala-

şır. Təlimin sosial motivlərinin formalaşması 

zəminində kollektivdaxili münasibətlər yenidən 

qurulur və bu prosesdə təlimlə bağlı nailiyyətlə-

rin rolu ön plana çəkilir. Oxumaqla bağlı qayğı-

lar və əldə olunan nailiyyətlər təlimin sosial mo-

tivlərinin formalaşmasına bilavasitə təsir göstə-

rirlər. Qeyd edilən amil şagirdlərin təlim fəaliy-

yətinin təşkili prosesində nəzərə alınmalıdır. 

Şagirdin təlim fəaliyyətinin motivasiya 

əsaslarının formalaşmasında bəzi psixososial 

amillərin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. İdrak 

maraqları, müəllimlə qarşılıqlı münasibətlərin 

səmimi və işgüzar xarakterə malik olması, keçi-

lən fənlərə münasibətin müsbət olması, özünün 

təlim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə şüurlu 

münasibətin formalaşması. Bütövlükdə təlimə 

müsbət münasibətin formalaşmasında və mə-

nimsəmə prosesinin motivasiya baxımından tə-

minatında şagirdin təlim fəaliyyətinin idarəolun-

ma mexanizmlərinin formalaşdırılmasının çox 

mühüm psixopedaqoji əhəmiyyəti vardır. Bu 

proses fəal xarakter daşıyır və müəllimin bilava-

sitə rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Bu proses 

tədrici xarakter daşıyır və şagirdin mənimsəmə-

nin subyektinə çevrilməsi şəraitində daha fəal 

və məzmunlu istiqamətə malik olur. 
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Beləliklə, aparılmış təhlil əsasında belə bir 

ümumi qənaətə gəlmək olar ki, kiçik məktəbyaşı 

dövründə təlim motivlərinin formalaşması şagir-

din biliklərin mənimsənilməsinə fəal və şüurlu 

münasibətinin müəyyənləşməsinə və inkişafına 

əsaslı surətdə təsir göstərir. Bu zəmində təlim 

fəaliyyətinin keyfiyyət xarakteristikasının səmə-

rəli xarakter daşıması üçün əlverişli psixopeda-

qoji şəraitin yaradılmasına müvəffəqiyyətlə nail 

oluna bilər. 
Problemin aktuallığı: Təlim fəaliyyətinin 

motivasiya əsaslarının öyrənilməsinin çox mühüm 

nəzəri və praktik-tətbiqi əhəmiyyəti vardır. Belə ki, 

təlim-idrak və sosial motivlər kiçikyaşlı şagirdin 

aparıcı mövqeyə malik olan təlim fəaliyyətinə yiyə-

lənməsində çox mühüm psixopedaqoji amil rolunu 

oynayırlar. Odur ki, qeyd edilən tipli motivlərin for-

malaşdırılması xüsusi istiqamətli psixopedaqoji və-

zifə kimi ön plana çəkilməlidir. 

Problemin elmi yeniliyi və praktik əhə-

miyyəti: Aparılmış nəzəri və toplanılmış müşahidə 

materialına istinadən təqdim olunan məqalədə təlim 

motivlərinin formalaşmasının psixopedaqoji mexa-

nizmləri aşkarlanaraq, təhlil edilmişdir. Belə bir 

ümumi yanaşma əsaslandırılır ki, müxtəlif tipli mo-

tivlərin formalaşdırılması zəminində kiçikyaşlı mək-

təblilərin təlim fəaliyyətinin səmərəliyini əhəmiyyət-

li dərəcədə yüksəltmək olar. 
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Hər bir müəllim öz fəaliyyətini təhsildə 

gedən islahatlara yönəltməli, onda olan yenilik-

lər barədə geniş məlumat toplamalı, mənimsə-

məli və onu işində tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

Təhsildə gedən islahatları izləyən bir müəllimə 

kimi mən də bu yolu keçərkən nələri öyrənmi-

şəm, bilmişəm, öz məlumatlarımı bu yazıda əks 

etdirməyə çalışacağam. 

Hər bir cəmiyyətdə təhsil aparıcı sahə he-

sab olunur və cəmiyyətin ümumi səviyyəsinin 

inkişafında o, mühüm amil kimi çıxış edir. Bu 

amil bəşər övladının formalaşdırılması mexaniz-

minə çevrilməklə, onun düşüncə qabiliyyətinin 

yüksək səviyyəyə çatdırılmasına imkan yaradır. 

Azərbaycan tarixi inkişafında təhsil həmişə cə-

miyyətin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış etmiş-

dir. Xüsusən milli müstəqillik əldə etdiyimiz in-

diki dövrdə təhsilin ictimai-sosial əhəmiyyəti 

daha aydın dərk olunur. Ümummilli liderimiz 
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Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ―Təhsil mil-

lətin gələcəyidir‖. 

Yəni cəmiyyətin qurulması prosesi 1995-

ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyamızda irəli 

gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün təhsil 

sahəsində əsaslı islahatın aparılmasını ön plana 

çəkdi. 1999 cu il iyunun 15-də ―Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqra-

mı‖ qəbul olundu. 

Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil Qanununda Təhsil sahəsində İsla-

hat Proqramında təhsili humanistləşdirilməsi 

təhsildə dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən 

biri olmaqla, müasir məktəbin fəaliyyətinin əsas 

istiqaməti kimi xüsusi qeyd olunmuşdur. 

Humanizm – latın sözüdür, insani, bəşəri 

deməkdir. Təhsilin humanistləşdirilməsi dedik-

də, müəllimin pedaqogika və psixologiya sahə-

sində bilikləri və bu biliklərin işdə tətbiq olun-

ması nəzərdə tutulur. 

Pedaqogika elmi dedikdə təlimin məqsəd 

və vəzifələrini, metodlarını, prinsiplərini mü-

kəmməl bilməklə şagirdlərin inkişaf etdirilməsi 

başa düşülür. 

Psixoloji biliklərdən istifadə edən müəllim 

şagirdin xarakterik əlamətlərini, psixi xüsusiy-

yətlərini öyrəndikdən sonra diqqətini, meyl və 

marağını, yaddaşını, qavranışını, hafizəsini, id-

rakını inkişaf etdirə bilər. Bu da şagirdin dəyiş-

məsini, yeniləşdirilməsini təmin edir. 

Demək, humanizmin əsas tələblərindən 

biri olan şagirdlərin pedaqoji-psixoloji inkişafı 

müəllimin əsas vəzifəsidir. 

Təhsilin demokratikləşdirilməsi üçün mü-

əllimin pedaqoji qabiliyyəti əsasdır. Yəni, müəl-

limi xarakterizə edən cəhətlər: ədalətlilik, ob-

yektivlik, həssaslıq, diqqətlilik, düşüncəlilik, nə-

zakətli rəftar, hazırcavablıq və yumor hissinə 

malik olmasıdır. Müəllimin uşaqlara inamı və 

etibar etməsi, səbirli və təmkinli olması əsasdır. 

Diferensiyalaşdırma şagirdlərin meyil və 

marağına, arzusuna, enerjisinə, gücünə, daxili 

motivlərinə və qabiliyyətinə görə seçilməsinə, 

qruplaşdırılmasına deyilir. 

Təhsilin fərdiləşdirilməsi dedikdə müəlli-

min hər bir şagirdlə tək-tək işləməsi başa düşü-

lür. Təlim prosesində yüksək keyfiyyət əldə 

edilməsində hər bir şagirdin irəliyə doğru inki-

şafında fərdi yanaşmanın rolu böyükdür. 

Humanizm prinsipinin əsasını aşağıdakılar 

təşkil edir; uşağın imkanlarının hüdudsuzluğuna 

və onun özününküləşdirmə bacarığına inam ya-

ratmaq; uşağın şəxsiyyət azadlığının və hüquq-

larının müdafiə olunması tələbini yerinə yetir-

mək; uşağın maddi və mənəvi tələblərini təmin 

etmək. Bunun üçün müəllim şagirdə təmənnasız 

yardım etməsi və sevinc bəxş etməsi lazımdır. 

Tərbiyədə humanizm-doğmalıqda, qayğılı 

münasibətdə öz əksini tapır. Tərbiyə işinin demo-

kratikləşdirilməsinə görə, müəllim uşaqların tə-

biətinə yaxından bələd olmalı və onlara etibar et-

məlidir (bilmək, öyrənmək, qurmaq, yaratmaq 

həvəsi). 

Təhsilin problemlərindən biri də təlim pro-

sesinin təkmilləşdirilməsidir. Bu baxımdan 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları-

nın tövsiyələri olduqca qiymətlidir. O, dəfələrlə 

qeyd etmişdir ki, yüz illərlə əldə etdiyimiz təhsil-

in müsbət cəhətlərini qoruyub saxlamalı və in-

kişaf etdirməliyik. Eyni zamanda, Azərbaycan 

təhsil sistemi dünya standartlarına cavab verməli-

dir. Təsadüfü deyil ki, 1998-ci ildə təhsil sahəsin-

də qəbul edilmiş islahat proqramı fəaliyyətdədir. 

Fəal təlim və interaktiv metodlarının üs-

tünlüyü nədədir? Əvvəla, fəal təlim metodu ilə 

keçirilən dərslərdə şagirdlər özlərini tam sərbəst 

hiss edirlər. Şagirdlərə verilən bu sərbəstlik 

mövzunu dərindən öyrənməyə, qavramağa geniş 

imkan verir. Bir az da dəqiq desək, şagirdlər 

mövzunu özününküləşdirirlər. Fəal təlim meto-

du uşaqlarda dərsə həvəsi birə-beş artırır. Nəti-

cədə şagirdlər mövzunu tam mənimsəyirlər. Bu-

rada ənənəvi metodla interaktiv metodun, köh-

nəliklə yeniliyin arasında gedən ciddi mübarizə 

açıq-aydın duyulur. Şagirdlərin hərtərəfli inkişa-

fı üçün interaktiv metod çox faydalıdır. Bu fay-

dalı metod həm də şagirdlərin zehni cəhətdən 

yorulmalarının qarşısını alır. Bu yeni metodla 

keçirilən dərslərin bir üstün cəhəti də ondan iba-

rətdir ki, dərsin sonunda şagirdlər obyektiv ola-

raq qiymətlərini özləri verirlər. 

Şagirdlərin sərbəst düşünmələri, fikir yü-

rütmələri yeni üsulla keçilən dərsdə qabarıq şə-

kildə nəzərə çarpır. 

Fəal təlim aşağıdakı prinsiplərə istinad 

edir: Şagirdə yönəldilmiş təlim prinsipi-dərsdə 

şagird əsas fiqur kimi çıxış edir (onun idrak ma-

raqları və tələbatları, imkanları və qabiliyyətlə-

ri); inkşafetdirici təlim prinsipi-təlim inkişafdan 
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irəlidə olmalıdır, uşağın ―yaxşı inkişaf zonası-

na‖ yönəlməlidir (yəni şagirdin potensial imkan-

larına). Bu da müstəqil iş prosesi zamanı və ya 

müəllimin köməyi ilə üzə çıxır; ―Qabaqlayıcı tə-

lim‖ prinsipi-təlim cəmiyyətin inkişaf meylləri-

ni əks etdirməli və yaxın gələcəkdə fəaliyyət 

göstərəcək yeni nəsli hazırlamalıdır; əməkdaşlıq 

prinsipi-təlim prosesi zamanı-qarşılıqlı münasi-

bət sistemində ―Müəllim-şagird-valideyn‖ bun-

lar hamı partnyorlar kimi çıxış edirlər; qrup tə-

lim prinsipi-məsələnin həlli zamanı qrupun nü-

mayəndələri imkanlarını və öz imkanlarını dərk 

etmək məqsədi ilə hər bir şagirdi kiçik qrup işi-

nə cəlb etmək, qrup halında qarşılıqlı fəaliyyət 

və əməkdaşlıq etmək. 

Fəal təlimin əsas şərtlərindən biri dərsin 

maraqlı qurulması, şagirdlərin dərs prosesinə 

fəal cəlb olunmasıdır. Müəllim çalışmalıdır ki, 

passiv şagirdlər də fəallaşsınlar. Ona görə də 

müəllim onların bilik səviyyəsini nəzərə alıb, 

onlara gücləri çatan tapşırıqları hazırlamalıdır. 

Şagirdlərə öz fikirlərini sərbəst ifadə etmək şə-

raitini yaratmaq ən vacib məsələdir. Müəllim 

dərsini elə qurmalıdır ki, şagird dərs boyu axta-

rışda olsun, məlumatı özü tapsın. Şagirdlər biri-

biri ilə əməkdaşlıq edərək, biri-birindən öyrənir-

lər. Bu cür əməkdaşlıqda həm də şagirdlərdə 

dinləmə bacarığı formalaşır. 

Şagirdləri müstəqil işləmək bacarıq və 

vərdişlərinə alışdırmaq, müstəqil üsul və pri-

yomlardan yerli-yerində istifadə etmək müəlli-

min daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu cür 

işlər şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına, onda 

tənqidi təfəkkürün inkişafına və çevikliyinə zə-

min yaradır, səbirli, dözümlü olmaq, başqalarını 

dinləmək, bir-birinə hörmət etmək və əməkdaş-

lıq etmək kimi xüsusiyyətlər formalaşdırır. 
Problemin aktuallığı. Fəal (interaktiv) təlim 

metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlə-

rin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan 

təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaş-

ması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait 

yaradaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil İsla-

hatı Proqramında göstərilən demokratikləşdirmə, hu-

manistləşdirmə, humanitarlaşdırma, diferensiallaş-

dırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdır-

ma prinsiplərini həyata keçirməyə imkan yaradır. 

Problemin elmi yeniliyi. Fəal təlimin əsas 

şərtlərindən biri dərsin maraqlı qurulması, şagirdlə-

rin dərs prosesinə fəal cəlb olunmasıdır. Müəllim ça-

lışmalıdır ki, passiv şagirdlər də fəallaşsınlar. Ona 

görə də müəllim onların bilik səviyyəsini nəzərə 

alıb, onlara gücləri çatan tapşırıqları verməlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Fəal təlimin 

tətbiq edilməsi müəllimləri şagirdə yönəlmiş və təh-

sil islahatlarının prinsiplərinə əsaslanan məqsəd və 

vəzifələri yerinə yetirməyə, müasir tələblərə cavab 

verən təlimin məzmununu yaratmağa obyektiv, çe-

vik qiymətləndirmə sistemi tətbiq etməyə, demokra-

tik sosial- psixoloji mühit yaratmağa sövq edir. 
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Dünyada aparılan qiymətləndirmə islahatı, 

qiymətləndirməyə verilən tələblər öz dinamik 

dəyişkənliyi ilə seçilir və daha səmərəli yolları 

aşkarlanıb tətbiq edilir. Şagirdlərin müvəffəqiy-

yət əldə etməsi, oxuduqlarını anlaması, təlim 

prosesində daim həvəslənməsi onun fəaliyyətinə 

obyektiv qiymətin verilməsindən çox asılıdır [8, 

s.15]. Siniflə tanış olan müəllim şagirdlərlə düz-

gün şəkildə təmas qurmalı, onların öyrənməsini 

inkişaf etdirmək üçün, informasiyanın düzgün 

ötürülməsi üçün müxtəlif sorğulardan, suallar-

dan, test və müsahibələrdən, eləcə də müşahidə-

lərdən istifadə etməklə növbəti dərslərin təşkili-

nə zəmin yarada bilər. Sinfə daxil olduğu gün-

dən şagirdlərin nələri bildiyini, nələrə qadir ol-

duğunu düzgün müəyyən edən müəllim uğurla 

öz hədəflərini müəyyən edərək qiymətləndirmə 

standartlarının qoyduğu tələblərə cavab verə bi-

ləcək şagird hazırlamaq potensialına malik ol-

muş olur. 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə siyasətində 

yeniliklər və bu yeniliklərin tətbiqinin uğurları 
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öz əksini əldə olunan nəticələrdə tapmaqdadır. 

Diaqnostik qiymətləndirmə hazırda məktəb və 

təlimin əsasını təşkil edir. Proqnoz vermək, şa-

girdlərin biliklərini müəyyənləşdirmək, onlar 

haqqında məlumat əldə etmək üçün diaqnostika-

nın iki növünü tətbiq etmək olur [3]. 

Birinci növ diaqnostik qiymətləndirməyə 

aid olan davamlı diaqnostik qiymətləndirmə 

dərs ilindən başlayaraq aparılır, bu sistemli və 

davamlı şəkildə reallaşdırılır. Bu davamlılıq öl-

çüsü zamanı şagirdlərin bilikləri, onların poten-

sial imkanları, fəaliyyət istiqamətləri müəyyən-

ləşdirilir, daha çox müşahidə üsulundan istifadə 

edilərək davamlı diaqnostika aparılır [8]. Sorğu 

vərəqləri paylamaqla müəllimlərdən, bəzən şa-

girdlərin paralel oxuduğu siniflərdən, valideyn-

lərdən aparmaqla şagirdlər haqqında məlumatlar 

toplanılır. Bu diaqnostikanı aparan müəllim şa-

girdlərin ilin əvvəlində olan nailiyyətini ilin so-

nunda əldə etdikləri ilə müqayisə edir. Təbii ki, 

bütün hallarda olduğu kimi diaqnostik qiymət-

ləndirmə də inkişaf və işin düzgün təşkili üçün 

nəzərdə tutulur. 

Qısa müddət ərzində aparılan diaqnostik 

qiymətləndirmə isə adəti üzrə tədris vahidləri-

nin, bölümlərin əvvəlində aparılır və o bölməyə 

aid mövzularla əhatələnir. Bu zaman da müxtə-

lif suallar, tapşırıqlar verilməklə şagirdlərin nə-

ləri bilməsini öyrənmək olar. 

Azərbaycan tarixi fənninin məktəblərdə 

tədrisi özünəməxsus yer tutur. Xalqının tarixini 

bilmək, dəyərlər sistemini öyrənmək və öyrət-

mək kimi imkanlara malik olan bu fənni tədris 

edən müəllim müxtəlif üsullardan, vasitələrdən 

istifadə etməklə tarixi biliklərin əsaslarını, onla-

rın dünyagörüşünü, Azərbaycan və Azərbaycan 

tarixinin keçmişini şagirdlərin nə dərəcə bil-

diklərini müəyyən etməyə çalışır [2, s. 5]. 

Beşinci sinif şagirdləri tarixinin öyrənil-

məsini birinci dəfə həyata keçirir. Onların möv-

zuya marağı, hansı bilgilərə sahib olması sual 

altındadır. Bunun üçün şagirdlərin tarixi öyrən-

məsi problemini həll etmək yolu diaqnostika xə-

ritəsi 5-ci sinif şagirdləri üçün hazırlanmalıdır. 

Sonrakı tənzimləmə diaqnostikanın nəticələrini 

yekunlaşdırdıqdan sonra mümkündür. Bu da 

aradakı boşluqları və çətinlikləri dərhal aradan 

qaldırmağa imkan verir. Xəritəyə müəllimin 

uşaqların kursu öyrənməsi və hədəf qrupu tərə-

findən tarixi biliklərin öyrənilməsinin ümumi 

problemlərini öyrənmək üçün çətin yerləri anla-

maqda kömək edəcək suallar daxildir. Xəritə de-

dikdə divardan asılacaq xəritə yox, müəllimin 

şagirdlərin biliklərini ölçmək üçün planlaşdırdı-

ğı xəritə nəzərdə tutulur. Bir çox rus metodistlə-

ri düşünür ki, bu cür xəritələr şagirdlərin nələri 

bilməsi haqqında qənaətə gəlmənin ən optimal 

yoludur [8, s.73]. 

Birincisi, bu zaman şagirdlər hadisənin 

vaxtında müəyyən edilməsi prosesini, yəni tarixi 

xronoloji anlayışı hansı səviyyədə bilir onu 

müəyyən etmək əsasdır. 5-ci sinif şagirdi özü-

nün həyat yolunun xronologiyasını ardıcıl şəkil-

də deyə bilirsə demək xronologiya anlayışı ona 

çətin və mürəkkəb görünməyəcəkdir. İkincisi, 

hadisələr və proseslərin ən vacib anlarının sə-

bəbli münasibətləri və məntiqi bir ardıcıllığı ya-

ratma qabiliyyətidir ki, bunu da şagirdin diaq-

nostik xəritəsinə salmaq vacibdir. Digər bir cə-

hət isə xəritə ilə işləmə bacarığıdır ki, burada 

artıq tarixi xəritə ilə tanışlıqdan söz gedir. Dərs-

lik ilə məhsuldar və səmərəli işləmək qabiliyyəti 

də vacib amildir. Mətnlərin əhəmiyyətli dərəcə-

də oxunması, əsas məqamları ayırmaq, düşüncə-

ni formalaşdırmaq qabiliyyəti dərslərin effektiv 

hazırlanmasının əsas şərtlərindən biridir. Buna 

görə də diaqnostik xəritədə şagirdin oxuduğunu 

anlaması məsələsinə də yer ayırmaq vacibdir. 

Tarixi prosesləri öyrənən şagird onu nə dərəcə-

də dərk edir və ümumiyyətlə cavab planı hazır-

lamaq və mətnə uyğun olaraq fikirlər söyləməsi-

ni də diaqnoz etmək üçün vasitələr də seçmək 

zəruridir. Suallardan biri mütləq müəllimin tari-

xin öyrənilməsində uşaqlarda mənfi və ya çətin 

anları ortaya çıxarmasına kömək etməklə əlaqəli 

olmalıdır ki, şagirdin müəllimlər haqqında fikir-

lərini almaqla dərsi daha düzgün şəkildə təşkil 

etmək mümkün olsun. Qiymətləndirmə siste-

mində böyük əhəmiyyət kəsb edən özünüidarə-

etmə və özünü qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliy-

yətinin əhəmiyyətli növlərindən biridir. Uşaqla-

rın hərəkətlərini, nəticələrini, tərəqqisini qiy-

mətləndirmək üçün öyrətmək lazımdır. Hərəkət-

lərini idarə etmək və qiymətləndirmək bacarığı 

hərəkətlərini özünü yaxşılaşdırmaq üçün moti-

vasiya yaradır. Təxmin edilən komponentin yet-

kinlik yaşına çatması tam şagirdin bildiklərini 

öz gücünə çevirir, onu daimi narahatlıq vəziyyə-

tində saxlayır. Uşaqlara özünü qiymətləndirmə 

və özünü idarə etmək üçün fərqli yollar öyrə-
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dildikdə, fəaliyyət artacaq və nəticədə təhsil 

keyfiyyəti artacaq [8, s. 33]. 

Müəllimlər, mövzunun nəticələrini qiy-

mətləndirmə metodları ilə az tanış olduqları təq-

dirdə, şagirdin yalnız bilikləri əsasında, həm də 

tənzimləyici və ünsiyyətcil hərəkətləri tələb 

edən bacarıqlı vəzifələrdən meydana gələn me-

ta-obyektlərin diaqnostik işləri məktəb üçün ta-

mamilə yenidir. Fərqli inkişaf yollarının (diaq-

nostik iş, müşahidə nəticələri və s.) Həyata keçi-

rilə biləcəyi şəxsi inkişafın diaqnozu yeni və şa-

girdlər üçünsə inkişafyönlü olacaqdır. 

Bu zaman diaqnostik hesabatda əsas nəti-

cələrlə yanaşı şəxsi nəticələrin qiymətləndiril-

məsi ilə bağlı qiymətləndirmə metodları nəzər-

dən keçirilir. 

Testlər və testlər şəklində nəzarətin adi 

forması indi aşağıdakı kimi nəzarət nəticələrinin 

yeni formaları ilə tamamlanır: 

-məqsədyönlü müşahidə (göstərilən para-

metrlərə uyğun olaraq şagirdlərin göstərişlərini 

və keyfiyyətlərini müəyyənləşdirmək); 

-qəbul edilmiş formalara uyğun olaraq

şagirdlərin özünə inamı; 

-müxtəlif təhsil, xarici və məktəbdənkənar

fəaliyyətlər, şagirdlərin nailiyyətləri; 

-təhsil layihələrinin nəticələri.

Bununla yanaşı, nəzarətin bu formaları

yalnız psixoloji təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün şagirdin uğurunu və motivasiyasını təmin 

etmək üçün yönəldilməlidir. Müəyyən bir şagir-

din təhsil nəticələrinin əksəriyyəti yalnız əvvəlki 

göstəriciləri ilə müqayisə edilə bilər, lakin sinif-

dəki digər şagirdlərin göstəriciləri ilə deyil. Hər 

kəsin fərdi təhsil marşrutuna malik olması, mad-

di mənimsəmənin öz sürətində olmasıdır [5]. 

Əlavə nəzarət formalarını daha ətraflı nə-

zərdən keçirək. 

Şagirdlər aşağıdakı parametrlərə əsasən 

izlənilə bilər: dərsdə fəaliyyətə münasibət, təyin 

edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək üçün səylərin 

intensivliyi, fəaliyyətin təyin edilməsi qabiliyyə-

ti, plan işi, işin təşkili yolları və s. Müşahidələ-

rin nəticələrinə və müəyyən bir fikrə əsasən (hər 

bir dərs üçün, məsələn, "+" və ya "-" köməyi ilə 

müəyyən edilmiş müşahidələr üçün müxtəlif pa-

rametrlər qəbul edilə bilər) müəllimlər qiymət-

ləndirmə verə bilərlər. Hərəkətlərin nəticələrinin 

şifahi təsviri (yaxşı, orijinal, çox məntiqsiz, bu-

rada səhvdir, düşünmək lazımdır və s.) [4]. 

Nəzarətin başqa bir yolu - özünə inam. Şa-

gird onların nəticələrini layiqincə qiymətləndirə 

bilərmi? Özünüidarəetmə və kifayət qədər özü-

nü qiymətləndirmə üçün bir sıra üsullar var. Ta-

rix dərslərində bu bacarığı yaratmaq üçün aşağı-

dakı üsullardan istifadə edilə bilər. 

Dərsin başlanğıcında diaqnostik qiymətlən-

dirməni maraqlı keçmək və sinfin statistik hesab-

lamasını daha dolğun aparılması üçün suallar və 

ya tapşırıqlar düzgün, eyni zamanda rəngarəng 

şəkildə verilməlidir [4]. Şagirdlər prioritetlər və 

problemlər, tapşırıqların müvəffəqiyyətləri olub-

olmadığını öyrənirlər və sonra məlumatları tərtib 

edərək, statistikanı sinfə təqdim edirlər və ya 

divar qəzeti, memo və s. hazırlayırlar. 

Həqiqi hörmətin inkişaf yollarından biri 

olaraq, şagirdlər özlərini "bacarığı", öz bilikləri-

ni və bacarıqlarını qiymətləndirirlər və sonra si-

nif yoldaşları bir-birlərini eyni nərdlərə yerləşdi-

rirlər, çünki qiymətləndirmə yalnız şəxsiyyət tə-

rəfindən deyil, ətrafdakılar tərəfindən də həyata 

keçirilir [9, s. 42]. 

Yetərli hörmətin inkişafı üçün vacib bir 

şərt, müəyyən bacarıqların qiymətləndirilməsi 

üçün meyarların birgə inkişafıdır. Tarix və so-

sial tədqiqatlara gəldikdə, bacarıq və qabiliyyət 

bacarıqları (test) açarların cavablarını müqayisə 

etməklə qiymətləndirmək çox sadədir. Məhsul-

dar bacarıqların düzgün qiymətləndirilməsi 

üçün (şifahi cavab) müəyyən meyarlar inkişaf 

etdirilməlidir [8]. 

Bir şagirdin hərəkətlərimizin nəticələrini 

müstəqil qiymətləndirmək bacarığını inkişaf et-

dirmək, özümüzü idarə etmək, səhvlərimizi tap-

maq və düzəltmək, onları məktəb nəzarəti və 

qiymətləndirməsindən qorxmaq, uşaqların psi-

xofizik sağlamlığını qoruya bilmək bacarığını 

inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz qaçılmaz olaraq 

şagirdlərin təhsil nailiyyətlərini qiymətləndir-

mək üçün yeni yollardan istifadə etmək məcbu-

riyyətindəyik [9, s. 33]. 

Kursun başlanğıcında və ya tədris vahidin 

/ mövzu başlanğıcında verilmiş başqa bir qiy-

mətləndirmə növü, diaqnostik qiymətləndirmə 

kimi tanınır. Bu qiymətləndirmə, tələbələrin 

mövzuyla əlaqədar məlumatları toplamaq üçün 

istifadə olunur. Diaqnostik qiymətləndirmə, şa-

girdin mövcud bilik bazasını və ya dərsdə araş-

dırılacaq bir mövzuda mövcud fikirlərini qiy-

mətləndirən yazılı sualların (çoxsaylı seçim və ya 
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qısa cavab) ibarətdir. Məqsəd, tələbələrin hazırda 

intellektual, emosional və ya ideoloji cəhətdən 

dayandığı bir nəticə əldə etməkdir – müəllimin 

yeni dərs məzmununu necə öyrədəcəyi və hansı 

tədris yolundan istifadə ediləcəyinə dair səsli tə-

lim seçimlərinə imkan vermək [9, s. 33]. 

Bu zaman şagirdlərin bilik səviyyəsi, ba-

carıqları, sinif səviyyəsi, vahid və / və ya dərs 

başında anlayışlar mütləq ölçülməlidir. Çox 

vaxt müəllimlər şagirdlərə test etdirirlər. Bu 

testlər təlimatçıya ehtiyacları qarşılamaq üçün 

tədris planını tənzimləməyə imkan verir. 

B cür diaqnostik qiymətləndirmə aparmaq 

aşağıdakı məsələləri özündə birləşdirir: 

 Şagirdi yaxşı şəkildə tanımaq; 

 Yanlış fikirləri aydınlaşdırmaq; 

 Şagirdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün 

tədris planını tənzimləmək; 

 Yeni və ya bilinməyən anlayışlar təq-

dim edib şagirdlərə gərəkli informasiyanı ötür-

mək; 

 Bir kursdan, sinif səviyyəsindən, va-

hiddən və / və ya dərsdən əvvəl vəziyyəti müəy-

yən etmək; 

 Müəllimlər tərəfindən şagirdlərin fərdi 

və ya sinif şəklində güclü və zəif cəhətləri mü-

əyyən edə bilmək; 

 Müəllimlər tərəfindən həyata keçirilə-

cək yanlış metodları müəyyən edə və düzəldə 

bilmək; 

 Müəllimlər sinif təliminin ehtiyaclarını 

ödəmək üçün necə uyğunlaşdırıldığını izah edə 

bilmək [8]. 

Müəllim diaqnostik qiymətləndirməni 

aparmazdan əvvəl aşağıdakı təlimatı nəzərə al-

malıdır. 

● tədris məqsədinizə və ya standartlara 

baxılmalı. 

● "davamlı anlayışları" və ya əsasını mü-

əyyənləşdirilməli. 

● standart haqqında həqiqətən vacib olanı 

seçilməli. 

● dərs planlamamıza müraciət etmək üçün 

sual tərtib edilməli. 

● tələb olunan xüsusi tarixi bilikləri mü-

əyyənləşdirilməli. 

● şagird tələb edən tarixi düşüncə baca-

rıqlarını müəyyənləşdirməli. 

● tarixi ünsiyyət bacarıqlarını müəyyən-

ləşdirilməsi. 

Tarix dərslərində diaqnostik qiymətləndir-

mənin aparılması üçün həyata keçirilən üsullar-

dan biri də tapşırıq vermədir. Bu zaman şagird-

lərə mövzu ilə bağlı müxtəlif tapşırıqlar verilə 

bilərlər [7]. Çalışmalar elə hazırlanmalıdır ki, 

şagirdin tarix üzrə nələri bilib bilmədiklərini 

tam aydınlaşdırmaq olsun. 

Şagirdlərin mənbələri seçib seçməməsi 

üçün testlərdən də istifadə etmək olar. Tarix 

dərslərində dövlət və şəxsiyyətlərin rolu əsas ol-

duğu üçün ilkin diaqnostik qiymətləndirməni 5 

məzmun xətinin 5 də özündə əks olunmaqla test 

keçirmək mümkündür [2]. 

Hər bir müəllim öz tematik planlaşmasını 

özü aparır. Planlaşdırma apararkən ilkin olaraq 

diaqnostik qiymətləndirmə üçün zamanın ayrıl-

masını mütləq tematik planlaşmanın birinci saa-

tında əks etdirməlidir. İlk dərs ilinin başlanğıcı 

şagirdlərin keçəcəyi mövzular haqqında nə kimi 

anlayışı olub-olmaması müəllimin işi üçün müt-

ləqdir [4]. 

Bölmədən əvvəl şagirdlərin bölmə üzrə 

biliklərini yoxlamaq üçün mövzulara dair əsaslı 

fikirləri və ya materialları seçməklə testlər, sor-

ğu və müsahibələr keçirə bilər. Diaqnostik qiy-

mətləndirməni aparmazdan əvvəl müəllim əlinin 

altında kifayət qədər mənbəni toplamalı və şa-

girdlərin əsasən hansı məqamları bilməsini mü-

əyyən etmək üçün dövrün proseslərini doğru və 

dəqiq özü-özlüyündə təhlil etməlidir. O düşün-

məlidir: Mən nələri tədris edəcəyəm və necə 

tədris edəcəyəm? Bu yolda şagirdlər hansı bilik-

lərə sahibdirlər? Düzgün strategiya üçün onların 

bilikləri hansı səviyyədədir? Və s sualları özü 

üçün müəyyən edib diaqnostik qiymətləndirmə-

yə yönəlməlidir. 

Diaqnostik qiymətləndirmə xüsusi bir 

mövzu və ya vahidin tədrisindən əvvəl şagirdlə-

rin öyrənmə gücünün və zəifliyinin müəyyənləş-

dirilməsi üçün vasitədir. Diaqnostik qiymətlən-

dirmə vasitəsi ilə şagirdlərdəki gücün nə dərəcə 

olmasını bilən müəllim öz işini rahat qurmaq 

üçün zəmin yaradır. Hansı addımı atmalı, nələri 

etməli kimi məsələləri müzakirə edir, hansı isti-

qamətdə zəif cəhətlər varsa onu müəyyən edir 

[7]. Müəllimin məqsədi şagirdlərin tarixi bilik-

ləri anlama səviyyəsini müəyyən etməkdir. Şa-

girdlərin bölmələr üzrə diaqnostikası ancaq qı-

samüddətli olaraq ehtiyacları müəyyənləşdirmək 

üçün nəzərdə tutulur. Vəziyyətə müvafiq olaraq 
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müəllim şagirdlərə nələri öyrətmək vacib oldu-

ğunu bilir. Şagirdlər bir sıra səbəblərdən yaxşı 

irəliləyirlər, məsələn, fəaliyyətlər çox çətin və 

ya asan ola bilər, onlar aradan qaldırıla bilər və 

ya əvvəllər köhnə bilik və ya pis iş yaddaşına 

malik ola bilər [3]. Diaqnostik qiymətləndirmə 

məlumatlarını nəzərə almaq və tədris yanaşma-

sını dəyişdirmək vacibdir. Bu, diqqət mərkəzli 

bir müdaxilə və ya şagirdin ehtiyaclarına daha 

uyğun bir yanaşma istifadə etmək deməkdir. 

Hərəkətlərin çox çətin və ya asan olduğu müəy-

yən edildikdə, diaqnostika faydalı bir analoji 

mühiti təmin edir. 

Uşaqları hələ öyrədilməmiş bir şeylə mü-

qayisə etmək üçün uşaqları qiymətləndirmək 

üçün əks-səliqəli görünə bilər, amma bunun diaq-

nostik testin effektivliyini maksimum dərəcədə 

artırmaq üçün bir strategiyanı dəstəkləmək üçün 

yaxşı dəlillər verir. Müəllimlər uşaqların bir çox 

müxtəlif xəbərdarlıq və girişlərdən, o cümlədən 

tədris - uşaqların 'harada olduğumuzu öyrənmək 

üçün diaqnoz qiymətləndirməsinin faydalılığını 

tədrisə başlamazdan əvvəl öyrənə bilərik. Uşaq-

ların nəyi öyrəndiyini və onların öyrənmələrində 

hansı boşluqların mövcud olduğunu bilmək bir 

informativ hərəkət ola bilər; konsepsiya xəritələri 

kimi diaqnostik qiymətləndirmə və alətlər bu 

zənginliyi təmin edə bilər [8, s. 5]. 

Diaqnostik qiymətləndirmə xüsusi bir 

mövzu və ya vahidin tədrisindən əvvəl şagirdlə-

rin öyrənmə gücünün və zəifliyinin müəyyənləş-

dirilməsi üçün vasitədir. Diaqnostik qiymətlən-

dirmə vasitəsi ilə şagirdlərdəki gücün nə dərəcə 

olmasını bilən müəllim öz işini rahat qurmaq 

üçün zəmin yaradır. Hansı addımı atmalı, nələri 

etməli kimi məsələləri müzakirə edir, hansı isti-

qamətdə zəif cəhətlər varsa onu müəyyən edir. 

Müəllimin məqsədi şagirdlərin tarixi bilikləri 

anlama səviyyəsini müəyyən etməkdir. Şagird-

lərin bölmələr üzrə diaqnostikası ancaq qısa-

müddətli olaraq ehtiyacları müəyyənləşdirmək 

üçün nəzərdə tutulur. Vəziyyətə müvafiq olaraq 

müəllim şagirdlərə nələri öyrətmək vacib oldu-

ğunu bilir. Şagirdlər bir sıra səbəblərdən yaxşı 

irəliləyirlər, məsələn, fəaliyyətlər çox çətin və 

ya asan ola bilər, onlar aradan qaldırıla bilər və 

ya əvvəllər köhnə bilik və ya pis iş yaddaşına 

malik ola bilər [9, s.23]. Diaqnostik qiymətlən-

dirmə məlumatlarını nəzərə almaq və tədris ya-

naşmasını dəyişdirmək vacibdir. Bu, diqqət 

mərkəzli bir müdaxilə və ya şagirdin ehtiyacla-

rına daha uyğun bir yanaşma istifadə etmək de-

məkdir. Hərəkətlərin çox çətin və ya asan oldu-

ğu müəyyən edildikdə, diaqnostika faydalı bir 

analoji mühiti təmin edir. 

Uşaqları hələ öyrədilməmiş bir şeylə mü-

qayisə etmək üçün uşaqları qiymətləndirmək 

üçün əks-səliqəli görünə bilər, amma bunun di-

aqnostik testin effektivliyini maksimum dərəcə-

də artırmaq üçün bir strategiyanı dəstəkləmək 

üçün yaxşı dəlillər verir. Müəllimlər uşaqların 

bir çox müxtəlif xəbərdarlıq və girişlərdən, o 

cümlədən tədris - uşaqların 'harada olduğumuzu 

öyrənmək üçün diaqnoz qiymətləndirməsinin 

faydalılığını tədrisə başlamazdan əvvəl öyrənə 

bilərik [7, s. 5]. Uşaqların nəyi öyrəndiyini və 

onların öyrənmələrində hansı boşluqların möv-

cud olduğunu bilmək bir informativ hərəkət ola 

bilər; konsepsiya xəritələri kimi diaqnostik qiy-

mətləndirmə və alətlər bu zənginliyi təmin edə 

bilər. Son on ildə Azərbaycanda təhsil sahəsində 

əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri şagird nəticələ-

rinə dair məktəblərdə hazırlanmış xüsusi müda-

xilələrin və tədris yanaşmalarının təsirini anla-

maq üçün artan bir ehtiyacdır. 
Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Tədqiqatı işi-

nə əsasən əldə edilmiş nəticələr tarix fənninin tədrisi 

prosesi üçün geniş nəzəri və praktik materiallarla 

zənginləşməsinə şərait yaradacaq. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. 5-11-ci sinif-

lərdə tarixin tədrisi zamanı diaqnostik qiymətləndi-

rilmədən istifadə etmənin sisteminə dair zəngin ma-

teriallar, dərs prosesində diaqnostik qiymətləndirmə-

nin aparılmasının metodikasına, tarix müəllimlərinə, 

bakalavr səviyyəsində dərs deyən müəllimlərə şərait 

yaradacaq. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Flora Talib Karayeva 
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DIRECTIONS AND IMPORTANCE OF ASSESSMENT IN EDUCATION 

Xülasə. Təhsildə qiymətləndirmə şagirdləri bir-birindən fərqləndirmək üçün deyil, onların mənimsə-

mə səviyyəsini, problemlərini üzə çıxarmaq üçün ölçü vasitəsidir. Yəni, şagirdin şəxsi keyfiyyətləri deyil, 

onun fəaliyyəti qiymətlən-dirilməlidir. Qiymətləndirmə, ilk növbədə, şagirddə müsbət emosiyalar yaratmalı-

dır. Təlimdə müəllim ən çox şagirdin səhvlərini deyil, nailiyyətlərini vurğulamalı, cəzadan çox dəstək ver-

məyə çalışmalıdır. 

Açar sözlər: qiymətləndirmə, beynəlxalq, milli məktəbdaxili, diaqnostik, formativ, summativ, bilik, 

bacarıq 

Pезюме. Оценивание в образовании - это способ измерения достижений учеников не для того, 

чтобы их разграничивать, а чтобы показать уровень их мастерства, их проблемы. То есть должна оцени-

ваться производительность ученика, а не его личные качества. Оценка должна, в первую очередь, 

создавать положительные эмоции у ученика. В процессе преподавания учитель должен подчеркивать 

достижения учеников, а не ошибки большинства учеников, и стараться оказывать большую поддержку. 

Ключевые слова: оценивание, международное, национальное внутришкольное, 

диагностическое, формативное, суммативное, знания, умения 

Summary. Assessment in education is a means of measuring students not to differentiate themselves, 

but to reveal their level of mastery, their problems. That is, a student's performance should be evaluated, not 

personal qualities. Assessment should primarily create positive emotions for the student. In teaching, the 

teacher should highlight the accomplishments of the students, not the mistakes of most students, and try to 

provide much support for punishment. 

Key words: assessment, international, national school, diagnostic, formative, summative, knowledge, 

skills 

Təhsildə qiymətləndirmənin 3 istiqaməti 

həyata keçirilməkdədir: beynəlxalq, milli və 

məktəbdaxili qiymətləndirmə. Beynəlxalq qiy-

mətləndirmə müxtəlif ölkələrin 15 yaşlı şagird-

lərinin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir. 

Bu, vəziyyətin digər ölkələrlə müqayisəsi üçün 

şərait yaradır. Beynəlxalq qiymətləndirmə şa-

girdlərin qazanılmış bacarıqlardan istifadəetmə 

imkanlarının qiymətləndirilməsinə yönəldilmiş-

dir və üç ildən bir həyata keçirilir. 

Beynəlxalq qiymətləndirmə bir neçə mü-

hüm suala cavab axtarmaq məqsədi ilə aparılır: 

şagirdlər gələcəyin tələblərinə cavab vermək 

üçün yaxşı hazırlanıblarmı? Onlar öz fikirlərini 

effektiv şəkildə təhlil edə, buna dair mühakimə 

yürüdə və ünsiyyət qura bilirlərmi? Onlar effek-

tiv təlim strategiyalarından istifadə edirlərmi və 

həyatın sonuna qədər onlarda təlimi davam et-

dirmək marağı varmı? Tədqiqatın əsas şualı 
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―Yaşamaq üçün oxumaq‖dir (―Learning for 

Living‖). 

Beynəlxalq qiymətləndirmə şagirdlərdə 

formalaşmış müxtəlif bacarıqların mənimsənil-

məsinin qiymətləndirilməsidir. Bu zaman şa-

girdlərin riyazi, oxuyub-anlama, təbiət elmləri 

üzrə savadlılıq və problem həlletmə bacarıqları 

yoxlanılaraq qiymətləndirilir. 

Bu qiymətləndirmə əsasında ölkədə şa-

girdlərin oxu, riyaziyyat, təbiət elmləri sahəsin-

də tətbiqi savadlılıq səviyyəsinə və problemlərin 

həllində səriştəliliyinə qiymət verilir, onların nə-

ticələrinə təsir edən mümkün amillər təsvir edi-

lir, gələcəkdə öyrənilməsi və müzakirəsi tələb 

olunan problemlər göstərilir, təhsildə dəyişiklik-

lər etmək üçün başlıca istiqamətlər müəyyənləş-

dirilir. 

Milli qiymətləndirmə Təhsil prosesinin 

təşkili, planlaşdırılması haqqında toplanmış mə-

lumatlar vasitəsilə kurikulumun keyfiyyətini və 

təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyər-

ləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Milli qiy-

mətləndirmə xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 

4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında obyektiv 

testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar 

vasitəsilə bir qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır. 

Bildiyimiz kimi, məktəbdaxili qiymətlən-

dirmənin üç növü var. Diaqnostik, formativ və 

summativ. 

Diaqnostik qiymətləndirmə fənn üzrə təli-

min hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin 

bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilmə-

sidir. Diaqnostik qiymətləndirmə, adından da 

məlum olduğu kimi, şagirdə və ya bütöv sinfə 

qoyulan diaqnozdur. Şagirdlərin maraq dairəsi, 

dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat 

almağa imkan verir. Bu qiymətləndirmənin nəti-

cələri rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, müəlli-

min şəxsi qeyd dəftərində öz əksini tapır, nəticə-

lər barədə valideynlər, sinif rəhbəri və digər 

fənn müəllimləri məlumatlandırılır. 

Formativ qiymətləndirmə təlim prosesi-

nin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olun-

muş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və baca-

rıqlarının formalaşma səviyyəsinin qiymətləndi-

rilməsidir. Formativ qiymətləndirmə vasitəsilə 

müəllim tədris prosesini tənzimləyir, şagirdlərin 

ehtiyaclarını öyrənir və onlara lazımi kömək 

göstərir. Formativ qiymətləndirmənin nəticələri 

sinif jurnalında qeyd olunmur. Bu nəticələr şa-

girdin məktəbli kitabçasında(meyarlar şəklində), 

müəllimin şəxsi qeyd dəftərində öz əksini tapır. 

Şagird qovluğunda (portfolio) toplanır. Portfolio 

dərs ili ərzində məktəbdə saxlanılır və ilin so-

nunda şagirdə təhvil verilir. 

Bu qiymətləndirmə fənni tədris edən mü-

əllim tərəfindən məzmun standartlarından irəli 

gələn təlim məqsədləri əsasında hazırlanmış me-

yarlar üzrə dərs ili ərzində müntəzəm olaraq 

aparılır. 

Formativ qiymətləndirmənin 2 sxemi var-

dır: holistik qiymətləndirmə və analitik qiymət-

ləndirmə. ―Holistik‖ sözü latın mənşəlidir və lü-

ğəvi mənası ―ümumi‖, ―bütöv‖, ―tam‖ demək-

dir. Holistik qiymətləndirmə təlim prosesində 

məqsədlərə görə müəyyən olunmuş bacarıqların 

ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməsi yolu ilə şagir-

din inkişaf səviyyəsinin qısa müddətdə ümumi 

şəkildə dəyərləndirilməsidir. Qısa müddət ərzin-

də həyata keçirildiyi üçün bu qiymətləndirmə 

―sürətli qiymətləndirmə‖ də adlanır. Məqsədə 

görə müəyyənləşdirilmiş meyarlar özləri də də-

rəcələrə bölünür. 

Analitik qiymətləndirmə şagirdlər üçün 

nəzərdə tutulan konkret bacarıqların müəyyən 

olunmuş uzun müddət ərzində ardıcıl izlənilmə-

si və qiymətləndirilməsidir. 

 Analitik qiymətləndirmə, əsasən, sor-

ğular və testlər əsasında aparılır. 

 Şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri 

üzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir. 

 Qiymətləndirmədə, əsasən, 0-5 ballıq 

şkaladan istifadə edilir. 

 Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl 

qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haq-

qında daha ətraflı informasiya verilir. 

Summativ qiymətləndirmə təlim prosesin-

də müəyyən mərhələlərə (bəhs və ya bölmənin, 

yarımilin sonunda) yekun vurmaqla, qiymətlən-

dirmə standartlarına əsasən hazırlanmış vasitə-

lərlə şagirdin nailiyyət səviyyəsini ölçmək məq-

sədilə aparılır. Bu qiymətləndirmə zamanı şagir-

din əldə etdikləri kompetensiyalar qiymətləndi-

rilir. Ənənəvi təhsildə əgər şagirdlərin faktları, 

düsturları, hadisələri, formulları, tarixləri və s. 

yadda saxlayıb, danışmaları qiymətləndirilirdi-

sə, səriştəyə əsaslanan yeni təhsil proqramında 

şagirdlərin daha yüksək bacarıqları qiymətləndi-

rilməlidir. Summativ qiymətləndirmə zamanı 

müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək vacibdir. 
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Müəllimlərin summativ zamanı istifadə etdikləri 

testlər şagirdin səriştəsini yoxlamağa imkan ya-

ratmır. Testlər deklarativ biliklərin yoxlanılması 

üçün daha əlverişlidir. Lakin şagirdin yalnız bil-

mə və anlama səviyyəsinin yoxlanılması təhsilin 

və təhsilalanın inkişafına, keyfiyyətinə xələl gə-

tirir. Summativ qiymətləndirmə zamanı istifadə 

olunan vasitələr səviyyələr üzrə hazırlanmalıdır. 

Bu vasitələrin hazırlanmasında müəllimə Blum 

taksanomiyasının səviyyələri kömək edə bilər. 

Problemin elmi yeniliyi. Bütün dövrlərdə şa-

girdlərin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək 

üçün müxtəlif üsullar və vasitələr mövcud olmuşdur. 

İllər keçdikcə qiymətləndirmənin obyekti, məqsədi, 

xüsusiyyətləri, göstəriciləri, rolu, vəzifəsi, forması, 

üsulları, vasitələri, nailiyyət səviyyələri, keyfiyyət 

və kəmiyyət göstəriciləri dəyişilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə qiymətlən-

dirmə zamanı istifadə edilən vasitələrin səviyyələr 

üzrə düzgün hazırlanmasında kömək edəcəkdir. 

Ədəbiyyat: 

1. ―Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası‖. Bakı, 2009.

2. ―Təhsil Haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 2009.

3. Оценивание учебных достижений учащихся. Шакиров Р. Х., Буркитова А. А., Дудкина О. И.

Бишкек, 2012. 

4. Бардин К.В. Как научить детей учиться. М., 1987.

E-mail: qarayeva@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok., dos. A. Bəkirova 

ped.ü.fəls.dok. Ə. Gərayev 

Redaksiyaya daxil olub: 12.10.2019. 

mailto:qarayeva@mail.ru


UĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında ailə ənənələri mühüm Ģərt kimi 

33 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №4, 2019 

 

 

TƏRBĠYƏ MƏSƏLƏLƏRĠ 
UOT 371. 

 
Fəridə Oktay qızı Səmədzadə 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı 

 

UġAQ ġƏXSĠYYƏTĠNĠN FORMALAġMASINDA AĠLƏ ƏNƏNƏLƏRĠ  

MÜHÜM ġƏRT KĠMĠ 

 
Фарида Октай гызы Самадзаде 

докторант по программе доктора философии 

Институт Образования Азербайджанской Республики 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Farida Oktay Samadzade 

Phd student of Education Institute of the Republic of Azerbaijan 

 

FAMILY TRADITIONS ARE ESSENTIAL FOR THE FORMULATION  

OF CHILD IDENTITY 

 
Xülasə. Uşaqların dünyaya gəldiyi ilk gündən etibarən ailə üzvlərinin onlara aşıladıqları dəyərlər, ənə-

nələr ilə tanış olaraq onları davam etdirir və yaşadırlar. Bu ənənələrin yaşadılması və uğurla davam etdiril-

məsi üçün bu işin aparılma yollarının ən səmərəli formasını seçmək lazımdır. Bu iş həm valideyndən, həm də 

tərbiyəçidən böyük ustalıq tələb edir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaq, ənənə, ailə ənənələri, hörmət, hörmət hissi, hörmət hissinin 

formalaşdırılması 

 

Резюме. С самого первого дня рождения детей они знакомятся с ценностями и традициями, кото-

рые им дали члены их семей. Воспитание детей является ответственной задачей. Ошибки, сделанные в 

их воспитании в этом возрасте, показывают себя пожизненными. Правильное воспитание детей этого 

возраста является важнейшей обязанностью семьи и воспитателей детских садов перед обществом. 

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, традиция, семейная традиция, уважение, 

чувство уважения, формирование чувства уважения 

 

Summary. Children live with and keep the family values alive by getting familiar with these traditions 

that they have been taught by family members from the very first day when they are born. Child rearing is a 

responsible task. The errors that have been made at this age show themselves to be lifelong. Proper rearing of 

children of this age is the most important responsibility of the family and the garden in front of society. 

Keywords: preschool aged child, tradition, family tradition, respect, a sense of respect, formation of 

sense of respect 

 

Uşaqların ailə ənənələri ilə tanışlığı lazımi 

və mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesi həyata 

keçirən zaman bir sıra aspektlərin nəzərə alın-

ması mühümdür. İş zamanı uşaqların təfəkkürü-

nü, hafizəsini, qabiliyyətini, anatomik fizioloji 

və s. quruluşu barədə geniş məlumata sahib ol-

maq lazımdır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş aparan za-

man valideyn – uşaq, tərbiyəçi – uşaq, valideyn 

– tərbiyəçi, uşaq – uşaq münasibətlərinin lazımi 

səviyyədə olmalıdır. Əsas şərtlərdən biri tərbiyə 

edənin bu sahə üzrə bilikli, geniş dünyagörüşlü, 

işin metod və vasitələrini biləsi və bunu həyata 

keçirə bilmə bacarığının olmasıdır. Tərəflərin 

bir-birinə qarşı münasibəti düzgün qurulmazsa 

istənilən nəticəyə nail ola bilmərik. 
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Bu yaş dövründə uşaqlar ətraf aləmə qarşı 

olduqca maraqlı olurlar. Onlarda hər şeyi bilək 

və öyrənmək həvəsi yaranır. 

Ailə ənənələrinin mövcudluğunun davamı 

üçün valideynlər mütəmadi olaraq uşaqların bu 

proseslərdə fəallığını təmin etməlidirlər, onları 

bu prosesə maraq göstərmələri üçün həvəslən-

dirməlidirlər. Bu iş davamlı şəkildə hər bir ailə-

də aparılarsa o zaman ailə ənənələri uşaqlar tə-

rəfindən hörmətlə yanaşılan əsas fəaliyyət növü-

nə çevriləcəkdir. 

Ailə ənənələri uşaqları həyata hazırlayan 

əsas amildir. Ailə ənənələrinin qorunması, yaşa-

dılması zəruridir. Hər bir insanın şəxsiyyətinin 

inkişafı, formalaşması üçün ailəyə böyük ehti-

yacı vardır. Bu ailənin təməli nə qədər güclü və 

sağlam olarsa uşaqlarında ona olan münasibəti, 

bağlılığı da bir o qədər güclü olacaqdır. Tədqi-

qat zamanı müşahidə etdik ki, uşaqların ailə ilə 

birgə zaman keçirməyə, müxtəlif fəaliyyət pro-

seslərində onlara yaradıcı olmağa böyük həvəs-

ləri vardır. Lakin müxtəlif səbəblərdən ailənin 

birgə məşğuliyyətinin azaldığını gördük. Vali-

deynlər və uşaqlara ailə ənənələri haqqında qis-

mən məlumatlı olsalar da bu birgə fəaliyyət pro-

sesi olduqca zəif icra olunmaqdadır. 

Kiçikyaşlı uşaqların milli mentalitetə uy-

ğun tərbiyə olunması, onların milli mənəvi də-

yərlər əsasında formalaşdırmaq ailənin və mək-

təbəqədər müəssisələrin ən ülvi vəzifələrindən 

biridir. Ailələri ailə ənənələrinin mahiyyəti, im-

kanları, zəruriliyinə dair məlumatlarla tanış et-

mək lazımdır. Təcrübə zamanı gördük ki, bu 

prosesin həyata keçirilməsi zamanı bir sıra 

prinsiplərdən istifadə olunması zəruridir: 

1) Həvəsləndirmə, 2) könüllülük, 3) ma-

raqlandırma və cəlbetmə, 4) fərdi yanaşma, 5) 

şüurluluq və fəallıq, 6) inandırma, 7) sistemlilik 

və ardıcıllıq. 

Uşaqların ailə ənənələrinə dair təsəvvürlə-

rinin yaradılması, onun genişləndirilməsi uşaq-

larda yüksək əqli və əxlaqi keyfiyyətlərin yaran-

masına zəmanət verir. Bu iş uşaqların yaşına və 

anlaq səviyyəsinə uyğun şəkildə həyata keçiri-

lərsə bu prosesin sonunda uğurlu nəticənin alın-

ması qaçılmazdır. Çünki uşaqlar bir işi niyə? və 

nə üçün? etdiklərini bilməyi sevirlər. Bu işin so-

nunda onları nə gözləyir? Uşaqların bu maraqla-

rını qarşılamaq və onlarda yaranan sualları ca-

vablandırmaq hər zaman ailənin və tərbiyəçilə-

rin üzərinə düşür. Uşaqlar aldıqları məzmunlu 

cavabla qane olurlarsa bu prosesi sorğusuz bir 

şəkildə qəbul edir və o prosesin fəal iştirakçısı 

olurlar. Yox əgər içində olduqları situasiya onla-

rın maraq və diqqətlərini cəlb etmirsə onda on-

lar bu prosesdən soyuyur və ondan yan qaçmağa 

çalışırlar. 

Bu yaşda olan uşaqların ailənin sosial, 

mədəni normalarına və ailə ənənələrinə hörmətli 

şəkildə yetişdirilməsi məktəbəqədər təhsilə dair 

Dövlət Təhsil Standartının əsas prinsiplərindən 

biridir və bu məsələnin həyata keçirilməsinə xü-

susi diqqət yetirilməlidir. Ailə ənənələri münasi-

bət, dəyərlərə olan münasibətdir, məsələn, onla-

rın mənimsənilməsi, yaşlılar, gənclərə qarşı qay-

ğıkeş münasibət, valideynlərin təcrübəsi və ailə-

nin yaşlı nəsillərinə hörmətlə yanaşmadır. Ailə-

nin tarixi, üzvlərinin müsbət və ya mənfi təza-

hürləri, özlərinin həyata keçirilməsinin uğurları 

və ya uğursuzluğu, uzun müddətli və ya qısa-

müddətli nikah bağları, yaxın və ya uzaq ailə 

münasibətləri əsasən ailə ənənələri tərəfindən 

müəyyən edilir. 

Bağça və ailənin birgə işinin əsasında tərbi-

yəçi və valideynlərin qarşılıqlı adət, iman və iş-

güzar mövqedə durmalarıdır. Hər iki tərəfin əsas 

məqsədi milli mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, və-

təninə millətinə layiq vətəndaş yetişdirməkdir. 

Əlbir işin məzmunu vətənə, torpağa, dilə, 

dinə, adət-ənənələrə, dövlətə, dövlətçiliyə böyük 

hörmət və sədaqət hissi təşkil edir. 

Uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq məsu-

liyyətli bir işdir. Bu yaşda onların tərbiyəsində 

buraxılan səhvlər onlarda özünü ömür boyu gös-

tərir. Bu yaşda olan uşaqların düzgün tərbiyə 

olunması ailənin və bağçanın cəmiyyət qarşısın-

da olan ən vacib məsuliyyətidir. Tərbiyə ilk ola-

raq ailədən başlanılsa da bağçalarda ailə qədər bu 

məsuliyyəti özündə hiss etməli, bu amalla ça-

lışmalıdır. Məhz bu baxımdan ailə və bağçanın 

birgə fəaliyyəti olduqca vacib və mühüm işdir. 

Uşaq tərbiyəsinə hər zaman böyük məsu-

liyyətlə yanaşılmalı, valideynlər və tərbiyəçilər 

daima öz pedaqoji savad səviyyəsini artırmağa 

səy göstərməlidirlər. Bu baxımdan əlbir aparılan 

birgə iş formaları daima həyata keçirilməlidir. 

İşgüzar şəkildə keçirilən bu görüşlər hər iki tərə-

fin vahid məqsədə çatmasında olduqca vacibdir. 

Uşaq tərbiyəsində, onlarda ailə ənənələrinə olan 
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hörmətli münasibətin formalaşdırılmasında ailə-

yə ən yaxşı köməkçi məhz bağça olacaqdır. 

İnsan şəxsiyyətinin bünövrəsi məktəbəqə-

dər yaş dövründə qoyulduğu məlumdur. Bu ba-

xımdan ailə və bağça işinin birgə fəaliyyəti hər 

iki tərəfin işin uğurlu nəticə alması üçün olduq-

ca vacibdir. 

Beləliklə, uşaq bağçası ilə ailənin uşaqlar-

da ailə ənənələrinə hörmət hissinin aşılanması 

üçün aparılan işlərin aşağıda qeyd olunan istiqa-

mətlər üzrə reallaşmasını məqsədə uyğun hesab 

edirik: 

- valideynlərin ailədə olan ənənələrlə tər-

biyəçilərin tanış olmasına şəraitin yaradılması 

və ətraflı məlumat verilməsi; 

- uşaqlarda ailə ənənələrinə hörmətli mü-

nasibətin formalaşdırılması üçün aparılan işlər-

də ailənin üzərinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə 

yerinə yetirməsi; 

- uşaq bağçasında tərbiyəçinin valideynlə-

rə pedaqoji səpkidə söhbət və məsləhətlərin apa-

rılması; 

- ailə və uşaq bağçasının birgə işinin ən 

uğurlu yolunun axtarılıb tapılması və onun hə-

yata keçirilməsi; 

- uşaqların ailə ənənələrinə olan münasi-

bətini öyrənmək üçün fərdi yanaşma prinsipin-

dən istifadə olunması; 

- uşaqlarda ailə ənənələrinə qarşı marağın 

və meyillərin artırılması ilə bağlı işlərin aparıl-

ması; 

- KİV informasiya vasitələrindən istifadə 

etmək və s. 

Uşaq bağçanın ailələrlə birgə həyata ke-

çirdikləri uğurlu iş birliyi bu yaşda olan uşaqlar-

da ailə ənənələrinə olan inamını gücləndirəcək-

dir və bu ənənələrin davam etdirilməsinə səy 

göstərəcəkdirlər. 

Bu gün ölkəmizdə də qabaqcıl bağçalarda 

bu cəhəti nəzərə alaraq valideynlərin maariflən-

dirilməsi işini aktual saxlayır, onları tez-tez bağ-

çalara dəvət edərək görüşlər keçirirlər. Bu yaşda 

olan uşaqların ailə ənənələrinə olan bağlılığını 

daha da artırmaq üçün bir çox mövzuda kon-

franslar, yığıncaqlar, məsləhət saatları keçirə bi-

lərlər. Məsələn: ―Ailə ənənələrinə hörmətli mü-

nasibətin aşılanmasının üsul və yolları‖, ―Ailə 

ənənəlinin uşaq tərbiyəsində yeri və rolu‖, 

―Uşaqların ailə ənənələrinə olan münasibətində 

valideyn və bağçanın birgə işi‖ və s. 

Bağçalarda aparılan pedaqoji maariflən-

dirmə istər valideynin istərsə də tərbiyəçinin gö-

rüləcək işlər qarşısında məsuliyyətini artırır. 

Görülən işlər uğurlu nəticə verdikcə valideynlə-

rin bağçaya olan inamı artır və bağça ilə birgə 

fəaliyyətin artırılmasına səy göstərirlər. 
Problemin aktuallığı: Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların ailə ənənələri ilə tanışlığı zamanı valideyn 

və tərbiyəçilərin əsas götürməsi lazım olan məsələlər 

aydın şəkildə izah olunmuşdur. Məqalə ―Ailə pedaqo-

gikası‖nın mühüm problemi kimi aktuallıq daşıyır. 

Problemin elmi yeniliyi: Uşaqlara ailə ən-

ənələrinin ən əlverişli formada aşılanması üçün müa-

sir metodlar təklif olunur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə uşaq 

şəxsiyyətinin sağlam inkişafı üzrə araşdırma aparan 

tədqiqatçılar üçün yaralı ola bilər 
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FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ DƏRSĠNDƏ 10-11 YAġ ARASI UġAQLARDA KOORDĠNASĠYA 

QABĠLĠYYƏTLƏRĠNĠN VƏ ÇEVĠKLĠYĠNĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠ 

Kamran Sadig Mammadov 

Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports 

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES AND FLEXIBILITY IN CHILDREN 

10-11 YEARS IN PHYSICAL EDUCATION CLASS

Резюме: Проблема развития координационных способностей и гибкости у школьников млад-

шего возраста состоит в технологическом прогрессе – это зависимость от игровых компьютеров, 

планшетов, домашних игровых приставок. Интерес к урокам Физической культуры уменьшается, в 

результате этого дети регрессируют в физическом и психологическом плане. 

Ключевые слова: физические качества, двигательные способности, гибкость, координация. 

Xülasə: Kiçik yaşlı məktəblilərin inkişaf etmiş koordinasiya qabiliyyəti və çeviklik problemi texnoloji 

tərəqqidən ibarətdir – oyun kompüterlərindən, planşetlərdən, Ev oyun konsollarından asılılıq, bədən tərbiyə-

sinin dərslərinə maraq azalır. Bu səbəbi görə nəticəsində uşaqlar fiziki və psixoloji baxımdan regressiya doğ-

ru gedirlər. 

Açar sözlər: fiziki keyfiyyətlər, motor bacarıqları, çeviklik, koordinasiya. 

Summary: The problem of development Coordination abilities and flexibility among younger 

students is technological progress - dependence on gaming computers, tablets, home game consoles, interest 

in Physical Education lessons decreases as a result of this, children regress physically and psychologically. 

Key words: physical qualities, motor abilities, flexibility, coordination. 

Гибкость в отличие от других физиче-

ских качеств человека начинает регрессиро-

вать в силу возрастных факторов уже в пер-

вые годы жизни. По мере окостенения хря-

щевых тканей уменьшается подвижность в 

сочленениях, а к 13-16 годам завершается 

формирование сустав и они становятся менее 

податливыми морфологическим изменениям. 

Прочнее становится связочный аппарат, и он 

с каждым годом все меньше поддается воз-

действиям на растягивание, эластичность 

связок становится менее совершенной. Так 

уже, к 10-11 летному возрасту уменьшается 

растяжение связкок голеностопных суставов 

на 25% (Ф.Л. Доленко). Подвижности позво-

ночного столбца уменьшается уже к 14-15 

годам жизни. У школьников младшего воз-

раста гибкость поддается направленному 

увеличению более легче, чем у старшекласс-

ников. В физическом воспитании ставится 

задача - обеспечить к старшему школьному 

возрасту такую степень всестороннего разви-

тия гибкости, какая позволила бы овладеть 

совершенными формами основных жизненно 

важных движений и с возможно высокой ре-

зультативностью проявлять основные физи-

ческие качества – ловкость, быстроту, силу, 

выносливость. Развитие координационных 
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способностей играет немаловажную роль в 

формировании организма ребенка. Совер-

шенство пространственной ориентировки, 

развития, способность поддерживать равно-

весие тела в статических и динамических ре-

жимах. Воспитанию у школьников способ-

ности точно регулировать величину мышеч-

ных усилий. 

«Под гибкостью понимаются морфоло-

гические и функциональные свойства опор-

но-двигательного аппарата, определяющие 

амплитуду различных движений человека». 

Подвижность в суставах является необходи-

мой основой эффективного технического со-

вершенствования. При недостаточной гиб-

кости резко усложняется и замедляется про-

цесс освоения двигательных навыков, а не-

которые из них не могут быть вообще освое-

ны. Недостаточная подвижность в суставах 

ограничивает уровень проявления силы, ско-

ростных и координационных способностей, 

приводит к ухудшению внутримышечной и 

межмышечной координации. Снижение эко-

номической работы, часто является причи-

ной повреждения мышц и связок. 

Проявление гибкости зависит от ряда 

факторов. В специальной литературе выдел-

яют анатомическою (скелетную) подвиж-

ность, которая является главным фактором, 

обуславливающим подвижность суставов. 

Одна из серьѐзных проблем современ-

ной школы - ослабление интереса учащихся 

к физической культуре и спорту. Задача пе-

дагогов изменить подобное отношение к 

предмету, сформировать интерес к занятиям 

физической культуры и спорта. Поэтому во 

время занятий развития физических качеств 

гибкости и координации, учитель должен 

проводить в игровой и соревновательной 

форме. В этом помогут как подвижные игры, 

ориентированные на гибкость и координа-

ционные движения, так и систематические 

упражнения (на гибкость и кс) последова-

тельно выполняя их. 

Методы развития физических качеств 

фундаментально построены на педагогиче-

ских принципах и знаниях педагога в облас-

ти физического воспитания на уровне, требу-

емых для проведения занятий. 

Принцип осознанности и активности 

направлен на воспитание у ребенка осмыс-

ленного отношения к физическим упражне-

ниям и подвижным играм. Он был разрабо-

тан П.Ф. Лесгафтом, который противопос-

тавлял осознанность механическому заучи-

ванию движений. Осознание техники движе-

ния, последовательности его выполнения, 

мышечного напряжения, собственного тела 

способствует формированию у ребенка те-

лесной рефлексии. Осознавая оздоровитель-

ное воздействие физических упражнений на 

организм, ребенок учится самостоятельно и 

творчески решать двигательные задачи. Он 

осваивает пространственную терминологию, 

осознанно выбирает рациональный способ 

двигательного действия; придумывает ком-

бинации движений, их варианты, организо-

вывает знакомые игры и придумывает свои. 

Когда говорят о координационных спо-

собностях человека, то имеют в виду согла-

сованные, целесообразные, координирован-

ные движения и способность управлять ими. 

Природной основой координационных 

способностей являются свойства нервной 

системы (сила, подвижность, уравновешен-

ность нервных процессов), индивидуальные 

варианты строения коры головного мозга, 

степень зрелости ее отдельных областей, 

уровень развития и сохранность сенсорных 

систем (зрения, слуха и др.), продуктивность 

психических процессов (ощущений, вос-

приятия, памяти, мышления), темперамент, 

характер, способность регулировать эмоцио-

нальное состояние . 

Как мальчики, так и девочки достигают 

относительно высоких возможностей энерго-

обеспечения мышечной работы. Их сердеч-

но-сосудистая и дыхательная системы рабо-

тают сбалансировано и согласовано. 

В этом возрасте, хотя и отмечаются 

различия в параметрах физического развития 

и физической подготовленности между 

мальчиками и девочками, но они малосу-

щественны. 

Среди ведущих физических качеств 

развивающихся в этом возрасте, выделяют 

скоростные и координационные способнос-

ти, а также способности к длительному вы-
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полнению циклических упражнений умерен-

ной и большой мощности. 

В рамках педагогического процесса, 

развитие физических способностей осущест-

вляется по двум направлениям: 

1. Стимулирующее развитие способ-

ностей; 

2. Обеспечивающее направленное их

развитие. 

Стимулирующие развитие проявляется 

в процессе формирования двигательных уме-

ний и связано с обучением детей основам уп-

равлений движений. 

Направленное развитие проявляется в 

повышении функциональных возможностей 

органов и структур организма, улучшении их 

взаимодействия во время выполнения хоро-

шо освоенных упражнений посредством из-

менения величины нагрузки (Б.А. Ашма-

рин,1987) 

В младшем школьном возрасте дети 

обладают способностью овладевать техниче-

ски сложными формами движений. Этот воз-

раст является благоприятным периодом для 

разучивания новых движений, для простран-

ственно-временного восприятия двигатель-

ных действий. Ребѐнок начинает ощущать 

также степень мышечного напряжения при 

выполнении координированных движений. 

Как считает В.И. Лях (1978) данный возраст 

особенно благоприятен для развития коорди-

национных способностей, причем их естес-

твенный рост с 7 до 11 лет, что составляет у 

девочек 28,6-92,3% (в среднем 62,3%), а у 

мальчиков - 22,5-80% (в среднем 56,2%). 
Цель и практическое значения статьи: 

Двигательные навыки у детей 10-11 лет форми-

руются значительно быстрей, чем у детей млад-

шего возраста. Они довольно успешно владеют 

доступными упражнениями. И это ещѐ раз дока-

зывает, что именно этот возраст является благо-

приятным для развития многих двигательных 

способностей. Гибкость координационных спо-

собностей. 

Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в том, что материалы, получен-

ные в результате исследования, могут быть ис-

пользованы в Вузе на лекциях по физическому 

воспитанию. 

Практическая значимость исследова-

ния: Материалы, полученные в результате ис-

следования, могут быть использованы на уроках 

физического воспитания учителем как альтерна-

тивный способ проведения занятий направлен-

ных на развития координационных способностей 

и гибкости у детей 5-го класса. 

Литература: 

1. В.М. Смолевского. Теория и методика физического воспитания 1976. Том 1

2. Л.П. Матвеева. Физическая культура, 1989

3. Ашмарин Б.А., Виноградов Ю.А. и др. Теория и методика физического воспитания. М.:

Просвещение, 1990. 

4. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория, практика.

М.: Академия,2006. 

5. Боген М.М., обучение двигательным действиям., М.: ФиС., 1985.

E-mail: kamran17m@mail.ru

Рецензент: пед. наук., доц. А.Х. Рамазанов 

Redaksiyaya daxil olub: 19.08.2019 

mailto:kamran17m@mail.ru


Anadangəlmə üst damaq və dodağın yarığı olan uĢaqlarda uranoplastikanın nəticələri 

39 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №4, 2019 

 

 

PSĠXOLOGĠYA, YAġ FĠZĠOLOGĠYASI  

VƏ ĠNKLÜZĠV TƏHSĠL MƏSƏLƏLƏRĠ 
UOT 376. 

 
Nailə Tofiq qızı Hüseynova 

dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ANADANGƏLMƏ ÜST DAMAQ VƏ DODAĞIN YARIĞI OLAN UġAQLARDA 

URANOPLASTĠKANIN NƏTĠCƏLƏRĠ 

 
Наиля Тофиг гызы Гусейнова 

доцент, доктор философии по педагогике 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРАНОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ 

ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА 
 

NailaTofig Huseynov 
Associate professor, doctor of Philosophy in Pedagogy 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

RESULTS OF URONOPLASTY ĠN CHĠLDREN WĠTH CONGENĠTAL 

CLEFT LĠP AND UPPER PALATE 

 
Xülasə: Şəxsiyyətin inkişafında anadangəlmə qüsurların mövcudluğunun və diş-çənə anomaliyalarının 

olmasının nitqin formalaşmasına neqativ təsirləri haqqında bir çox müəlliflər yazmışlar. Belə ki, A.S. Gerasi-

movaya görə, uşağın həyatının 1-ci ili kommunikativ funksiyanın inkişafı üçün çox vacibdir. 

Yarıqların mövcudluğu artıq erkən yaşlardan danışma prosesinə neqativ təsir göstərməyə başlayır. 

Məhz bu səbəbdən dodaq və damaq yarığı sindromlu uşaqların danışıqlarının reabilitasiyası xüsusi aktuallıq 

kəsb edir. Əgər 5 yaşına kimi badamcıqlarında yırtıq olan uşaq əməliyyat olunmazsa, bu zaman badamcıqla-

rın kompensasiya hipertrofiyası, həm də burun dəliklərinin, dil kökünün badamcığın qüsuruna doğru hiper-

trofiyası müşahidə olunur. 

Açar sözlər: anadangəlmə qüsurlar, diş-çənə anomaliyaları, reabilitasiya, kompensasiya, 

hipertrofiya, badamcıq. 

 

Резюме: Негативное влияние врожденных пороков развития лица и зубочелюстных аномалий 

на образование речи отмечают многие авторы. Так, по данным Герасимовой А.С., первый год жизни 

ребенка очень важен для развития коммуникативной функции. 

Наличие расщелины может негативно воздействовать на этот процесс уже в раннем возрасте. 

Поэтому проблема речевой реабилитации детей с ВРН приобретает особую актуальность. Если ребе-

нок с расщелиной неба не оперируется до 5 лет, то происходит компенсаторная гипертрофия небных 

миндалин, носовых раковин, корня языка в сторону дефекта неба. 

Ключевые слова: врожденный дефект, челюстно-зубные аномалии, реабилитация, 

компенсация, гипертрофия, миндалина. 

 

Summary: Many authors have written about the negative effects of dental anomalies on the presence 

of cognetial defects in the development of personality. Thus, according to A. Gerasimova, the 1st year of the 

child's life is very important for the development of communicative function. 

The existence of slitting already begins to negatively affect the speech process from early age. Thats 

why, rehabilitation process of the children with cleft lip and palate syndrome is very important .The child 
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with tonsils till 5 years old if not operated, this time, the badge's compensatory hypertrophy, as well as nasal 

cavities, hypertrophy of the root deficity is observed. 

Key words: congenital defects, teeth-jaw abnormalities, rehabilitation, tonsil 

Şəxsiyyətin inkişafında anadangəlmə qü-

surların mövcudluğunun və diş-çənə anomaliya-

larının olmasının nitqin formalaşmasına neqativ 

təsirləri haqqında bir çox müəlliflər yazmışlar. 

Belə ki, A.S. Gerasimovaya görə, uşağın həyatı-

nın 1-ci ili kommunikativ funksiyanın inkişafı 

üçün çox vacibdir. Ünsiyyət vərdişlərinin for-

malaşması təcili olaraq uşağın anadan olmasın-

dan dərhal sonra onun danışma vərdişlərinin 

formalaşmasına bilavasitə təsir göstərən proses-

lər vasitəsilə məhz bir yaşına kimi baş verir. 

Yarıqların mövcudluğu artıq erkən yaşlar-

dan danışma prosesinə neqativ təsir göstərməyə 

başlayır. Məhz bu səbəbdən DDY sindromlu 

uşaqların danışıqlarının reabilitasiyası xüsusi 

aktuallıq kəsb edir. Əgər 5 yaşına kimi badam-

cıqlarında yırtıq olan uşaq əməliyyat olunmazsa, 

bu zaman badamcıqların kompensasiya hiper-

trofiyası, həm də burun dəliklərinin, dil kökü-

nün badamcığın qüsuruna doğru hipertrofiyası 

müşahidə olunur. Burun çəpərinin, xış sümüyü-

nün əyriliyinə gətirib çıxarır. Xış sümüyü bildi-

yimiz kimi qüsurluluğu bərpa edərək, cərrahi 

müalicənin ortodontal hazırlığını gözəçarpacaq 

dərəcədə çətinləşdirir, loqopedik təlimin şərtlə-

rini ağırlaşdırır, normal somatik statusun bərpa 

olunması və tibbi-sosial reabilitasiyanın müddə-

ti xeyli uzanmış olur. Onu da qeyd edək ki, hal-

hazırda gecikmiş əməliyyatlar (10 yaş və yuxa-

rı) təcrübə göstərir ki, artıq həyata keçirilmir və 

heç kəs tərəfindən aparılmır. Heç bir şübhə yox-

dur ki, anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə 

doğulmuş uşaqların müalicəsi məktəbə getmə-

dən əvvəl (5-6 yaşa kimi) aparılmalı və başa 

çatdırılmalıdır. 

Mütəxəssislərin fikri ilə razılaşmalıyıq ki, 

cərrahi müdaxilə üçün yaş göstəricisi vahid kri-

teriya deyildir. Bu zaman həm də uşağın fiziki 

və psixi inkişafı, keçirdiyi xəstəliklər, qüsurun 

xarakter və ölçüsü də nəzərə alınmalıdır. Ana-

dangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş 

uşaqların valideynlərinin doğuşdan sonrakı qar-

şılıqlı anlaşmaları, sosial-məişət şəraitləri, əmə-

liyyata qədər uşağa ortopedik və ortodontik kö-

məyin göstərilməsi, loqopedik təlimin bütöv 

kursunun keçirilməsi də əsas şərtlərdəndir. 

Bizim fikrimizcə, ucqar regionlarında ya-

şayan anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə 

doğulmuş uşaqların vaxtında ortopedik və orto-

dontal ilkin yardım göstərilmədikdə dərhal ixti-

saslaşdırılmış mərkəzlərdə operativ müalicənin 

müəyyən olunması imkanları nəzərdən keçiril-

məlidir. Paytaxt şəhərlərdən uzaqda yerləşən vi-

layət və ucqar yaşayış məntəqələrində yaşayan 

uşaqlar demək olar ki, əməliyyataqədər hazırlıq 

müalicələrindən məhrum olurlar. 

Anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə 

doğulmuş uşaqların badamcıq əməliyyatlarının 

yalnız uşağın erkən yaşlarından 15-16 yaşına 

kimi dispanser nəzarətində olduğu, kompleks 

müalicə aldığı klinikalarda aparılması məqsədə 

müvafiqdir. 

Əməliyyatdan sonrakı ağırlaşma halların-

dan qaçmaq üçün badamcıq yırtığı olan uşaqlar, 

tam şəkildə hərtərəfli olaraq əməliyyata hazır-

lanmalıdırlar. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, 

yeni doğulan andan əməliyyat öncəsi və əməliy-

yat sonrası ortopedik və ortodontal müalicə apa-

rılmalı, loqopedik təlim keçirilməlidir. Yuxarı 

damağın və badamcığın yarığı ilə doğulan hər 

bir uşaq, anadan olandan həkim-ortodont, üst-

çənə cərrahından başqa, pediatr və digər mütə-

xəssislərin (Lor-həkim, allerqoloq, kardioloq, 

loqoped və b.) dispanser qeydiyyatında olmalı-

dır. Əməliyyatdan öncə bilavasitə, ağız boşluğu-

nun və burun-udlaq yollarının qaydaya salınma-

sı, ümumi kliniki müayinə (qanın və sidiyin 

analizi, biokimyəvi analizlər, qan qrupunun tə-

yini, rezus faktorların təyini, EKQ, əsnək orqa-

nının mikroflorasını antibiotiklərə qarşı hissiy-

yatının təyin olunması) və uşağın yaşayış yeri-

nin sanitar-epidimeoloji vəziyyətinin araşdırıl-

ması aparılmalıdır. 

Yüzilliklər boyunca bu əməliyyat bir çox 

dəyişikliklərə uğrayaraq daha da təkmilləşdiril-

miş, və zamanla əməliyyatın metodikasına müs-

bət təsir göstərilərək inkişaf etdirilmişdir. 

Əvvəlki illərdə badamcığın yarığı ilə do-

ğulmuş bütün uşaqlara əməliyyat öncəsi müda-

fiəedici badamcıq plastinkası düzəldilirdi və 

əməliyyatdan dərhal sonra yuxarı çənəyə keçiri-

lirdi. Hal-hazırda isə biz bu məsələyə fərdi qay-

dada, fərdi olaraq yanaşırıq. Badamcıq yarığının 
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izolyasiya edilməsində əməliyyatdan sonrakı 

yaraya antiseptik steril tampon qoyulur və bu 

zaman dişlərə ipək (kapron) sapla keçirilir. Belə 

tamponlar 2-3 sutka sonra çıxarılır və əməliyyat 

sonrası yaranın müalicəsi açıq üsulla həyata ke-

çirilir. Gündəlik olaraq ağız boşluğu permanqa-

nant-kalium məhlulunun 1/5000 isti vəziyyətdə 

suda həll olunmuş halda (digər antiseptik məh-

lullardan da istifadə etmək olar) isladılır, sulan-

dırılır, və hər qida qəbulundan sonra bu prose-

dur təkrarlanır. Əməliyyat sonrası yaranı sonra 

miramistin, yoks və s. preparatlarla müalicə 

edirlər. 10 gün ərzində susmaq rejimi təyin olu-

nur. Əməliyyatdan 2 həftə sonra artıq badamcı-

ğın masaj olunması və loqopedlə məşğələlərə 

başlanılır. əməliyyatdan sonra uşaqlar yüksək 

kalorili duru yeməklərlə qidalanmalıdırlar. 

Uranoplastika zamanı və sonrası ağırlaş-

malar öz xarakterinə görə müxtəlif olurlar. İlk 

növbədə iri qan damarlarının zədələnməsi zama-

nı baş verən qanaxmaları misal göstərmək olar 

(bu zaman tamponların qoyulması və ya dama-

rın müalicəsi aparılır). Əməliyyat sonrası mənfi 

hallardan biri də tikişlərin aralanması və badam-

cıqda qüsurun yaranmasıdır. Çox zaman bu kimi 

ağırlaşma hallarına əməliyyat sonrası yaranın 

yoluxdurulması və iltihab prosesinin dərinləş-

məsi səbəb olur. Ümumi faktorlarla yanaşı belə 

ağırlaşmalar əsasən texniki səhvlərlə də bağlı 

ola bilirlər. 

Uzun müddətdir ki, ADDY ilə doğulmuş 

uşaqlarda erkən yaşlarda aparılan uranoplastika 

əməliyyatının üst çənə və ətraf toxumaların in-

kişafına təsiri ilə bağlı diskussiyalar aparılmaq-

dadır. Demək olar ki, bütün cərrahlar bu fikirdə-

dirlər ki, bütün xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı 

dövrdə üzün orta hissəsinin deformasiyası üst 

çənənin düzgün inkişaf etməməsi, anormallığı 

ucbatından meydana çıxır, daha qabarıq şəkildə 

büruzə verilir. Bu şəxslərdə üst çənənin bazisi 

və uzunluğu, qabaq və arxa ölçüləri kiçildilmiş-

dir. Yuxarı yaş qruplarında, o cümlədən əməliy-

yat olunmamış və yaxud gec əməliyyat olunmuş 

şəxslərdə üst çənənin bazisi hər iki tərəfli yırtıq-

larda normaya yaxın göstəricilərin ölçüsünü 

saxlamış olur. Belə nəticəyə gelinir ki, əzələ yü-

künü bərpa edən rasional plastika, üz sümükləri-

nin inkişafına, bərpasına gətirib çıxara bilər. 

Xüsusilə, üst dodağın plastikası, dodaq-yanaq-

əzələ yarımhalqasının miodinamik tənzimlən-

məsini bərpa edir. Əzələ dartılması nəticəsində 

diş yuvalarının yırtığı, alveolyar çıxıntı bağlanır, 

yuxarı çənənin fraqmentləri orta xəttə qarışır, al-

veolyar çıxıntının forması qaydaya düşür, buru-

nun sümük əsasının, bünövrəsinin deformasiyası 

azalır. Heyloplastika əməliyyatından 12-18 ay 

sonra alveolyar çıxıntıların ucları bir-birinə 

möhkəm bağlanır. İnkişafdan qalmış və ya qü-

surlu olduqda isə alveolyar kürəciyin kənarların-

da diş yuvalarının okklyuziyasının (yəni bir biri-

nin üzərində dişlərin oturmasının) pozulması 

baş verir. Yırtıq tərəfdə köpək dişlərinin və kə-

narlarının örtüyü əmələ gəlir. B.N. Davudov he-

sab edir ki, ADDY ilə doğulmuş xəstələrin bö-

yük bir hissəsində demək olar ki əksəriyyətində 

üst çənənin düzgün inkişaf və böyümə imkanları 

şübhəli və ümidsizdir(uğursuzdur). Yalnız birtə-

rəfli yarıq olan xəstələrin 28,6% də ikitərəfli üst 

badamcığın yarıqları, alveolyar çıxıntı və udla-

ğın yarığı zamanı 23,5% xəstələrdə bərpa olun-

ma prosesindən sonra dişlərin sıra ilə düzülüşü, 

alveolyar çıxıntılar, diş yuvaları və damağın öl-

çüləri yaş normasına uyğun gələ bilər. Əlbəttə 

ki bu zaman arası kəsilməyən fasiləsiz müalicə-

dən söhbət gedir. 50,8% birtərəfli , 47% üst da-

mağın yarığı zamanı alveolyar çıxıntı və badam-

cıqda alveolyar darağın, kürəkciyin orta səviy-

yədə kiçildilməsi həyata keçirilir ki, bu halda 

yarıq aradan qaldırıldıqdan sonra çənələrin qar-

şılıqlı əlaqələndirilməsi, mütənasibliyinin qo-

runması şübhəli görünür, qeyri-mümkün olur. 

20,6% birtərəfli, 29,4% alveolyar darağın sü-

mük qüsuru ilə olan yarıqlarda sümük qüsuru 

böyük olur. Bu qüsur nəzərə çarpacaq dərəcədə 

olmaqla fraqmentlər qarışdırıldıqdan sonra alve-

olyar qövs qısaldılmış şəkildə olacaqdır. 19% 

xəstələrdə yuxarı makroqnatiya, 29,7% isə əks 

üstü örtülmə, 63,5% əks örtülmə yırtıq tərəfdə, 

diş yuvaları nahiyəsində baş verir. Üzün skeleti-

nin rentgen sefalometrik analizinə əsasən müəl-

lif tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, hissə-

lərə ayrılmış yarılmış üst çənə retrotranspozisiya 

vəziyyətində olur. 

Belə çənə yarılması bu vəziyyətlərin nəti-

cəsində baş verir: 

1. Üst damağın həddindən artıq təziyiqi, 

xüsusilə bu üst damaq qısaldılmış, qabarıqlı, de-

formasiyaya uğradılmışdırsa üst çənənin irəli 

çıxmış vəziyyətində; 
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2. Yırtıq tərəfdə hissəciyin sagittal (orta-

dan uzununa sağa və sola bölən xətt) inkişafında 

gerilik, burun arakəsməsinin təsirini yox etməsi. 

Müəllif hesab edir ki, yuxarı damağın, al-

veolyar çıxıntının və badamcığın ikitərəfli yırtı-

ğı zamanı eyni anda aparılan heyloplastika əmə-

liyyatında yuxarı damaq çənə arası sümüyə al-

veolyar çıxıntılara, diş yuvalarına, yuxarı çənə-

nin yan fraqmentlərinə simmetrik təzyiq göstə-

rir. Nəticədə çənəarası sümük arxadan ətraf 

fraqmentlər isə daxildən qarışdırılır. Qarışdırıl-

mış çənəətrafı sümük isə öz növbəsində çeynə-

mə və dişləmə prosesini, danışığı pozur və xəs-

tənin xarici görünüşündə tipik pozulmalar nəzə-

rə çarpır. Çənəarası sümüyün kəsiyi anadangəl-

mə natamamlıq, anomallıq formalarının, ölçü, 

vəziyyət əlamətlərini büruzə verir və kariyeslə 

tez zədələnir. 

Uranoplastikanın diş-çənə sisteminin öl-

çüsü və inkişafına yuxarı damağın və badamcı-

ğın yarığı ilə doğulan uşaqlarda deformal təsiri-

nin mexanizmini araşdıran müəllif bu nəticələrə 

gəlmişdir: 

Birincisi, badamcıq parçalarının qatları 

əməliyyat ərazisində sümüyün inkişafını ləngi-

dir. Bu, əsasən, özünü uğursuz uranoplastika 

əməliyyatı aparılmış xəstələrdə göstərir. Belə 

xəstələrdə badamcıq layları heç əməliyyat olun-

mamış xəstələrə nisbətən ölçüsünə görə daha 

çox inkişafdan qalır. Bu zaman laylarda olan se-

likli qişa az dərəcədə cüzi dəyişilir. Belə hallar-

da sümük inkişafının ləngiməsi böyük ehtimal-

la, sümük altının osteogenetik qabiliyyətinin po-

zulması səbəbindən və yaxud üst çənə sümüyü-

nün ölçüsünü artma zonasının pozğunluğu kimi 

meydana çıxır. İkinci faktor olaraq qeyd etmək 

olar ki, xəstələrdə üst çənənin inkişafının ləngi-

məsi və deformasiyası, çənələrin sürətli inkişaf 

dövründə əməliyyat olunmaları nəticəsində qa-

barma ilə ətraf hissələrin inkişafının üst-üstə 

düşməməsindən irəli gəlir. Langenbek kəsikləri 

ərazisində yaranan qabarmış, dəyişikliyə uğra-

mış badamcıq parçaları və qabarmalar sümüyün 

ölçüsünün inkişafının qarşısını alır. Buna görə 

də müəllif hesab edir ki, tez əməliyyat olunan 

xəstələrdə üst çənə ərazisi qabağa doğru ölçü 

etibarı ilə daha çox inkişafdan qalır və birinci 

daimi kök dişdən qabağa çıxır. Uranoplastika-

dan sonra, kəsilmiş alveolyar çıxıntılar, apikal 

bazis, hansı ki, ikinci və üçüncü kök dişlərə bir-

ləşib, adətən yaxşı inkişaf etmiş olur və bu sahə-

də alveolyar dəlik qövs nəzərə çarpmayacaq sə-

viyyədədir. Damaqda və badamcıq səthində 

olan qabarmalar, alveolyar çıxıntının badamcıq-

ları səthindəki düyünlər çənənin sagittal in-kişa-

fını ləngidir. 

Beləliklə ADDY doğulan uşaqlarda üst 

çənənin əməliyyatdan sonrakı deformasiyasının 

patogenezində, əsas rolu alveolyar və badamcıq-

ların çıxıntılarının anadangəlmə sümük qü-sur-

ları oynayır. Bu səbəbdən də, mövcud qüsurla-

rın aradan qaldırılması, sümüyün inkişaf etmə-

miş sahələrinin götürülməsi, burun çəpəri ilə çə-

nə fraqmentlərinin bərabər stimulyasiyası effek-

tinin bərpası, yuxarı üst badamcıq və damaq 

plastikasında vacib ünsürlərdən sayılmalıdır. 

ADDY uşaqların əməliyyatdan sonrakı üst çənə-

nin çıxıntılı deformasiyası zamanı ortopedik və 

ortodontal müalicənin diş-çənə sisteminin qay-

daya salınmasında, normal inkişafına nail olun-

masında rolu əvəzsizdir. 

İkinci dərəcəli diş-çənə deformasiyaları-

nın ADDY uşaqlarda qarşısının uranoplastika-

dan sonra alınması daima mütəxəssislərin diqqət 

mərkəzindədir. Onlardan hər biri belə uşaqların 

kompleks reabilitasiyasında iştirak etdikcə, bu 

problemin həllinə öz töhfələrini verirlər. Qeyd 

edək ki, sümük hüceyrələrinin minimal zədələn-

məsi ilə müşayiət olunan çənəarası çıxıntıların 

formalaşmasına mane olan inkişafının qarşısını 

alan uranoplastikanın forma və metodları daim 

təkmilləşdirilməkdədir. Bu məqsədlə, son za-

manlar badamcıq yarığının cərrahiyyəsində 

plastikanın ―qorunmaq‖ üsullarından istifadə 

olunur. Bu zaman interlaminar osteotomiya bö-

yük badamcıq halqasının arxa daxili hissəsinin 

kəsilməsi sümüklərə kobud müdaxilə və dama-

ğın yumşaq toxumalı hissəsinə toxunmaq istisna 

olunur. Nəticədə, əməliyyat sonrası yaranın il-

kin sağalma şansı 94,6%-ə kimi yüksəlir. Bəzi 

müəlliflər hesab edirlər ki, qoruyucu uranoplas-

tika yumşaq toxumaların retropoziyasına az təsir 

göstərir, onların orta xətdə yerdəyişməsi, orta 

xəttə doğru irəliləməsi çox aşağı səviyyədə mü-

şahidə olunur. Məhz buna görə də tövsiyə olu-

nur ki, yalnız birinci və ikinci dərəcəli damaq-

badamcıq sıxlığının dekompensasiyasında bu 

metoddan istifadə olunsun. 1977-ci ildə L.E. 

Frolova damaq halqasının daraldılması ilə aparı-

lan damaq yarığının operativ müalicəsi üzrə me-
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todika işləyib hazırlamışdır. Bu metodikaya əsa-

sən burun nahiyəsinin selikli qişasının sərt da-

mağın arxa tərəfinə, kənarlarına axmasını istisna 

edirdi, həm də interlaminar osteotomiyanı və 

aşağı çənə qatında kəsikləri ehtiva etmirdi. Bu-

nunla da müəllif nəinki damağın anatomik 

strukturunu bərpa etmiş oldu, həm də damaq-ba-

damcıq sıxılmasının bərpa olunması üçün opti-

mal şəraitin yaradılmasına nail oldu. Zədə alma 

ehtimalına görə az travmatiklik nəticəsini əldə 

etmək üçün bu əməliyyatın lap erkən yaşda olan 

uşaqlarda həyata keçirilməsi qəbul olundu. 

Qeyd edildiyi kimi damaqda aparılan 

əməliyyat uşağın ümumi vəziyyətinə köklütəsir 

göstərir. Öz həmyaşıdlarından fərqli olaraq 

ADDY uşaqlar sağlam qüsursuz uşaqlara nisbə-

tən doğumun ilk aylarından 2-3dəfə çox pnev-

maniya, raxit, hipotrofiya, hipoxrom anemiya, 

hipovitaminoz və metobolik pozulmalarla tez-

tez xəstələnirlər. Müəllif hesab edir ki, müalicə-

nin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına uşağın xü-

susi qidalandırılması, əməliyyat öncəsi bağırsa-

ğın mikroflorası və klinik laborator göstəricilə-

rin yoxlanılması, antropoloji satusun korreksiya-

sı vasitəsilə nail olmaq mümkündür. Tədqiqatlar 

göstərir ki, ADDY cərrahi müalicə metodlarının 

təkmilləşdirilməsi və ixtisaslaşdırılmış cərrahlar 

tərəfindən həyata keçirilməsi, əməliyyatsonrası 

iltihabın, iltihab xarakterli ağırlaşmaların yaran-

ması probleminin aktuallığını azaltmır. Nəticədə 

36,6% uşaqlarda əməliyyat sonrası tikişlərin ay-

rılması damağın qalıq qüsurlarının formalaşması 

və yuxarı üst damağın deformasiyasına rast gəli-

nir. Lakin məqsədyönlü profilaktik tədbirlərin 

aparılması nəticəsində bu ağırlaşmaların 22,2%-

dək azalmasına nail olunmuşdur. Əməliyyatson-

rası iltihab xarakterli ağırlaşmaların qarşısının 

alınması məqsədilə urano və heyloplastikada 

müəllif tərəfindən məsləhət görülür ki, əməliy-

yatsonrası yaranın mikrobioloji monitorinqi 

aparılsın, 3-5 seansı burun boşluğunun təmiz-

lənməsi üçün həyata keçirilsin və ümumi orqa-

nizmi gücləndirən müalicə aparılsın. Belə ol-

duqda ADDY uşaqlarda əməliyyatöncəsi hazır-

lığa böyük diqqət ayrılmalıdır. İstər ümumi is-

tərsə də yerli xarakterli hazırlıq mərhələsində 

müvafiq ağırlaşmaların qarşısı alınmış və bu 

tədbirlər, təkrar diş-çənə deformasiyalarının 

profilaktikasının əsasını təşkil edir. Bu tədbirlər-

dən əsas əhəmiyyətlisi ВРНГ uşaqların əməliy-

yatdan öncə və heylo-uranoplastikadan sonra or-

topedik və ortodontal hazırlığıdır. B.N. Davıdov 

və S.N. Bessonov xüsusilə qeyd edirlər ki, yu-

xarı damağın alveolyar çıxıntının və badamcığın 

yarığı olan pasiyentlərin üzlərinin orta hissəsi-

nin deformasiyasının patogenezində əsas yeri bu 

faktorlar tutur: üst çənənin anadangəlmə inkişaf-

dan qalması, sümük toxumasının qüsuru, ən 

başlıcası- apikal bazis səviyyəsində alviolyar çı-

xıntı nahiyəsində yırtıq, üz-damaq-udlaq halqa-

sının biodinamik tarazlığının pozğunluğu üz sü-

müklərində sümük bağlarının inkişafında dis-

proporsiyanın mövcudluğu. Uranoplastika əmə-

liyyatı aparıldıqdan sonra üst çənədə badamcıq 

parçalarının qabarması nəticəsində daralma baş 

verir. İki tərəfli yarıqlarda hərəkətli çənəarası 

sümük ortodontal müalicəni çətinləşdirir, çeynə-

mə funksiyası əziyyət çəkir, çətinləşir. Alveol-

yar çıxıntının sümük plastikası bu patoloji dəyi-

şikliyi aradan qaldırmağa kömək edir. Üz skele-

tinin deformasiyasının aradan qaldırılmasına və 

qarşısının alınmasına yönəldilmiş sümük-plastik 

əməliyyatlarının keçirilmə müddəti ilə bağlı cər-

rahlar arasında yekdil rəy yoxdur. 

Alveolyar çıxıntının çatşəkilli qüsuru və 

damağın qalıq qüsurları ümumi qəbul olunmuş 

üsulla üz-çənə cərrahiyyəsi tərəfindən götürül-

müşdür. Bir qayda olaraq, selikli burun qüsuru 

qüsurun kənarlarından ölçüsünün götürülməsi 

ilə layların çevrilməsi üsulunun köməkliyi ilə 

kənarlaşdırılmışdır. Ağızın selikli qişasının qü-

suru damaq üzərindən qüsurun yanından götü-

rülmüş üçtərəfli tikələrin vasitəsilə və yaxud ke-

çici qatdan götürülən parçanın köməkliyi ilə 

aradan qaldırılmışdır. Qalan qüsurun təkrar törə-

məsinin profilaktikası və əməliyyatın nəticələri-

nin yaxşılaşdırılması məqsədilə burun seliyi və 

ağız boşluğunun tikələrinin arasına taxokomb 

yerləşdirilmişdir. Biz müşahidə aparmışıq ki, al-

veolyar çıxıntıya yaxın olan diş çəkildikdən 

sonra sümükdə yaranmış qüsurla əlaqədar ola-

raq, ortodontal müalicə çətinləşir. Belə hallarda 

sümük qüsuru aradan qaldırılır və ya çəkilmiş 

dişin yuvası osteoplastik materialla doldurulur. 

Bizim kliniki müşahidələrimiz göstərir ki, 

əməliyyatöncəsi ortopedik və ortodontal hazırlıq 

görməyən erkən əməliyyat olunan heylo və ura-

noplastikadan sonra təkrar üz-çənə nahiyəsində 

yaranmış qüsur və deformasiyalı xəstələrdən 

20%-də alvelyar çıxıntının çat formalı qüsuru 
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yox olmuşdur. Ümumilikdə 66,5% üz-çənə to-

xumalarının 2-ci dəfə təkrar olunan qüsur və de-

formasiyalar zamanı xəstələrə müxtəlif ortodon-

tal konstruksiyalar və ostioplastik materialların 

istifadəsi lazım olur. Əvvəllər alveolyar çıxıntı-

nın çat formalı qüsurlarında və üst çənənin inki-

şafının ləngiməsi zamanı sümük plastikasının 

aparılması üçün allokost (allosümük) transplan-

tat üsulundan istifadə olunurdu. 

Problemin aktuallığı. Anadangəlmə do-

daq və damaq qüsurları geniş yayılmış mürək-

kəb inkişaf qüsurlarına aiddir. Antenatal patolo-

giyanın strukturunda, anadangəlmə dodaq və 

damaq qüsurları bir sıra başqa anomaliyalarla 

yanaşı ikinci yeri tutur (S. Belyakova, L. Frolo-

va). Tədqiqatlar göstərir ki, məhz tibbi, psixoloji 

və pedaqoji reabilitasiya nəticəsində bu xəstələ-

rin sağalması və nitqlərinin bərpası mümkündür. 

Bu dövrdə əməliyyatdan sonra damaq-udlaq 

bağlaması üçün damaq pərdəsini hazırlamaq, 

imkan daxilində udlağın əzələlərinin distrofiya-

sının qarşısını almaq lazımdır. 
Bu baxımdan uranoplastikadan sonra aparılan 

korreksiya işi rinolaliyalı uşaqların reabilitasiyasında 

mühüm mərhələ hesab olunur. 

Problemin elmi yeniliyi: Anadangəlmə do-

daq və damaq yarığı ilə doğulan uşaqlarda üst çənə-

nin əməliyyatdan sonrakı deformasiyaların olması, 

nitqin inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən 

də, mövcud qüsurların aradan qaldırılması, sümüyün 

inkişaf etməmiş sahələrinin götürülməsi, burun çə-

pəri ilə çənə fraqmentlərinin bərabər stimulyasiyası 

effektinin bərpası vacibdir bu öz növbəsində elmi 

yeniliyi təşkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə 

işıqlanan məsələlərdən loqopedlər, ali məktəbin kor-

reksiyaedici təlim ixtisasında təhsil alan tələbələr və 

magistrantlar, xüsusi təhsil sahəsində çalışan hər bir 

mütəxəssis öz iş fəaliyyətində rinolaliyalı uşaqların 

reabilitasiya müddətində istifadə edə bilər. 
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Резюме: Зигмунд Фрейд выдвинул новую концепцию: человек находится в состоянии внутрен-

него конфликта с самим собой. Его источники находятся в более сложной области психической жиз-

ни - страсти, мотивы и невыполненные требования, которые он не понимает. Фундаментальная пози-

ция психоанализа заключается в том, что бессознательное является «реальной психологической 

реальностью», а неврозы являются результатом социальных запретов. 

Ключевые слова: Ид, Эго-Психология, Супер-Эго, Совесть, Эго-Идеал. 

 

Summary: Sigmund Freud essentially put forward a new concept: the human being is in a state of 

internal conflict with himself. His sources are in a more complex area of mental life - passions, motives and 

unfulfilled demands that are not understood by him. The fundamental position of psychoanalysis is that 

unconsciousness is "a real psychological reality," and neuroses are the result of social prohibitions 

Key words: Id, Ego-Psychology, Super-Ego, Conscience, Ego-Ideal 

 

Tarixən əzab çəkən insanlara psixoloji yar-

dım təcrübəsində psixoanalitik yanaşma birinci 

yerdə olmuşdur. Psixoterapevtik konsultasiya 

insan əzablarının ilk, daha ümumiləşmiş səbəb-

lərini izləməyə yönəlir və bunlar da yalnız kon-

kret aktual situasiya ilə deyil, kliyentin olduğu, 

daha çox onun yaşadığı aktual situasiyanın tipik 

xüsusiyyətləri ilə, onun əvvəl qəbul etdiyi dər-

kolunmamış qərarlarına əsaslanır. Psixoanalitik 

modeldə insanın özü və ətraf mühit haqqında 

yeni qərarların verilməsi reallığı yüksək olan 

dövrlər, xüsusilə yeniyetməlik yaş dövrünün 

rolu, həyat böhranları dövrü, həyat situasiyaları-

nın kəskin dəyişdiyi dövrlər, xüsusi qeyd olunur. 

Ziqmund Freyd prinsipial olaraq yeni bir 

konsepsiya irəli sürmüşdür: insan özü-özü ilə 

daxili konflikt vəziyyətindədir. Onun mənbələri 

isə psixi həyatın daha ümumihəcmli sahəsində-

onun tərəfindən dərk edilməyən ehtiraslar, mo-

tivlər və həyata keçməmiş tələbatlarda yerləşir. 

Freyd və onun məktəbinin nümayəndələri insa-

nın şüursuzluğuna ilk dəfə olaraq xüsusi diqqət 

və ehtiyatla yanaşdılar. Bundan başqa Freyd özü 

kliyentin şüursuzluğunun interpertasiyasını bir-

başa və vaxtından qabaq aparmağın qeyri-müm-
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kün olduğunu dəfələrlə qeyd edirdi. Bunu o 

vəhşi, qeyri-peşəkar psixoanaliz adlandırmışdı. 

Freydin nevrotik kliyentlərlə gündəlik iş prose-

sində əldə etdikləri yeniliklərin psixoterapiya və 

konsultasiya üçün vacibliyi və unikallığı onun 

nəzəri quruluşunda deyil, onun tərəfindən yeni 

bir peşənin, həkimlik peşəsindən fərqli olan bir 

peşənin yaratmağında idi. Yenilik keyfiyyətcə 

yeni bir metodun tətbiqində - kliyenti dinləmək-

dən ibarət idi. Danışan və dinləyənlər arasında 

yeni münasibətlər fəlsəfəsi danışan və qulaq 

asanlar arasındakı şüursuz proseslərdə, kliyentlə 

iş prosesində, müqavimət fenomenləri ilə müda-

fiə mexanizmlərində idi. Bundan başqa psixo-

analitik məktəbin çərçivəsində insanın davranı-

şının "normallığı" ideyasına (onun reaksiyaları, 

təşvişləri, emosiyaları) ilk dəfə olaraq yenidən 

baxılır. 

Psixoanalizin fundamental mövqeyini 

yada salsaq bu daha aydın olar. Bu mövqe on-

dan ibarətdir ki, şüursuzluq "həqiqi psixoloji 

reallıqdır", nevrozlar isə ictimai qadağaların nə-

ticəsidir (Z. Freyd). 

Baxmayaraq ki, psixi sağlamlıqda Eqo və 

İdin rolu bir-biri ilə əlaqədə olmasındadır, 

amma onlar əsaslı olaraq bir-birindən fərqlənir. 

Psixoanalizin nəzəriyyəsi ilə praktikasının bu 

hissəsi sonralar Eqo-psixologiyanın inkişafına 

gətirib çıxarmışdır. İnsan psixikasının bu vacib 

komponentiinin uyğunlaşdırılmış funksiyaları 

onun diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Müasir Eqo-psixologiya nöqteyi nəzərincə 

sağlam şəxsiyyət aşağıdakı Eqo-funksiyaları qo-

ruyub saxlayır: 

I Reallığa münasibət: 1. Öz hisslərini və 

reallığı ayıra bilmək; 2. Öz Mən(self) hissi –

reallıq kimi vaxtın çox hissəsində; 3.Öz mənini 

obyektiv görə bilmək qabiliyyəti (Məsələn, ki-

minləsə öz hislərini, keçmiş hərəkətlərini, inam 

və arzularını tədqiq etmək); 

II İnstinktiv tələbatlara nəzarət və tənzim 

etmək: 1. Məmnun olmaq qabiliyyətini təxirə 

salmaq və arzularını və frustrasiyanı keçirə bil-

mək; 2. İmpulslar üzərində adekvat nəzarət (İn-

san öz impulslarını dərk etməyə qabildir); 3. 

Emosiyaları adekvat ifadə etmək qabiliyyəti. 

III Obyektiv münasibətlər: 1. Baza inam 

(İnsanın öz ətrafında özünü yaxşılığı və ləyaqət-

liliyinə layiq olan birini tapa bilər); 2. Bağlılıq 

(İnsan onun üçün əhəmiyyətli olan adamlarla 

ünsiyyət prosesində iştirak etmək, emosional 

olaraq və şəxsi olaraq fəaliyyət göstərmək baca-

rığına malikdir; 3. Diferensasiya (özünü onun 

üçün vacib əhəmiyyət daşıyan adamlardan ayır-

maq, seçə bilmək qabiliyyəti; 4. Sabitlik (vacib 

münasibətlərin obyektini realist qavramaq qabi-

liyyətini saxlamaq); 5. İnteqrasiya (özünə və 

başqalarına münasibətdə ambivalentliyə qarşı 

tolerantlıq); 6. Obyektiv münasibətlərin yetkin-

liyi (bərabər, düzgün münasibətləri yaratmaq və 

dəstəkləmək qabiliyyəti, eyni zamanda alturistik 

münasibətlərə qoşulmaq və bu münasibətlərdə 

ola bilmək təcrübəsinin olması. 

IV Fikri proseslər: Məntiqi və aydın təfək-

kür qabiliyyəti. 

V Psixoloji müdafiələr: 1. Müdafiənin 

adekvatlılığı (insan həm müsbət, həm mənfi af-

fektləri ötüşdürə bilər: həyəcan, depressiya, gü-

nahkarlıq, utanc, qəzəb, məhəbbət, zəiflik, 

məmnunluq, boşalmaq, bağlılıq və onları dər et-

mək qabiliyyətinə malikdir); 2. Müdafiənin çe-

vikliyi. 3. Müdafiənin yetişkənliyi (çox vaxt 

müdafiənin daha mükəmməl formaları istifadə 

olunur: sublimasiya, intellektualizasiya, təzyiq, 

rasionalizasiya, daha az isə primitiv formaları: 

proyeksiya, inkar etmə, introyeksiya). 

VI Avtonomluq funksiyası.: 1. Konflikt-

lərdən asılı olmamaq; 2. Konfliktlərdən sonra 

bərpa oluna bilmək bacarığı; 3. Orqanik (nevro-

loji) inteqrasiyalılıq. 

Beləliklə, Eqonun funksiyasının dəyişil-

məsi məqsədilə psixoterapevtik təsir prosesində 

aşağıdakı qabiliyyətlər formalaşa bilər: reallıq 

prinsipinə uyğun olaraq davranışı lazım olan 

qaydaya salmaq; fantaziya ilə reallığı ayıra bil-

mək; gərginliyin bəzi səviyyəsini saxlaya bil-

mək; yeni təcrübəyə əsasən dəyişə bilmək və ra-

sional idrak fəaliyyətini həyata keçirə bilmək. 

Bu şəxsiyyətin "icraedici orqanına" xidmət edir, 

ona görə də Eqo-psixologiyada şəxsiyyətin psixi 

sağlamlığının bərpasının yollarından biri Eqo-

nun enerjisinin bir hissəsinin azad olmasıdır ki, 

bu zaman psixikanın funksiyasının daha yüksək 

səviyyələrində insanın psixoloji problemlərini 

həll etmək mümkün olur. 

İkinci alt struktur olan Super-Eqonun in-

sanın psixi sağlamlığında rolu İd və Eqonun 

funksiyalarından fərqlənir. İnsanın cəmiyyətdə 

effektiv funksionallaşması üçün o cəmiyyətdə 

qəbul edilən dəyərlər sisteminə, norma və etika-
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ya malik olmalı və onlara ağıllı şəkildə uyğun-

laşmalıdır. Freyd Super-Eqonun 2 alt sistemini 

müəyyən etmişdir: vicdan və Eqo-ideal. Vicdan 

əsasən əsasən valideyn tənbehlərindən yaranır, o 

insanın lazım olmayan hərəkət edəndə və ya la-

zımi hərəkət etməli olduğunda özünü günahkar 

hesab etməyi nəzərdə tutur. Super-Eqonun ne-

qativ rolu fərddə perfeksionizmin inkişafında 

özünü göstərir (mükəmməl, günahsız olmağa 

can atmaq, bunu başqalarından da gözləmək). 

Daha sonrakı psixoloji tədqiqatlar da göstərdi 

ki, perfeksionizm şəxsiyyətin stress və böhranlı 

situasiyalarda keçirdiyi psixi pozuntuların dərin-

ləşməsinin daha ciddi daxili amilidir. Super-

Eqonun pozitiv aspekti Eqo-idealdır - bu elə bir 

nümunədir ki, insan həmişə ona çatmağa can 

atır. Z. Freydin fikrincə "insanın ideal kimi özü-

nü öz qarşısında qoyması, onun uşaqlıqda itirdi-

yi narsizmin əvəzidir, bu zaman o narsizmi 

özündə görür (3, s.73). 

Z. Freyd super Eqonun üç əsas funksiyası-

nı təsvir edir: özünümüşahidə, əxlaqi şüur və 

ideal. Əxlaqi şüurla ideal arasında fərq onların 

yaranma mexanizmi ilə və tənzim edilməsi ilə 

müəyyən olunur. I halda bu günahkarlıq hissi-

dir, II halda natamamlıq hissidir. 

K. Yunq şəxsiyyətin inkişafında oxşar 

mərhələlərlə yanaşı individualizasiya mərhələsi-

ni də ayırır. Onu insanın yalnız bioloji yetişməsi 

ilə deyil, ruhi yüksəlişi ilə əldə etmək olar. K. 

Yunq hesab edirdi ki, insan bu fazaya 40 yaşa 

yaxın çata bilər, sonralar bu "orta yaşın böhranı" 

adlandırılırdı. K. Yunqa görə, şəxsi yüksəliş-özü 

və dünya haqqında olan şüurlu və şüursuz ola-

nın inteqrasiyasıdır. İndividualizasiya tək, yal-

nız məxluqun olmasını əsas götürür. Belə ki, in-

dividuallıq bizim daha çox daxili, daimi heç nə 

ilə qarşılaşdırılmayan unikallığımızdır. İndivi-

dualizasiya özün kimi olmağı nəzərdə tutur. 

Yunq tərəfindən təklif olunmuş şüursuzluğun tə-

zahürünün təhlili metodları müasir dövrdə geş-

talt-terapiyada, art terapiyada, böhran zamanı 

tətbiq olunan texnikada, qrup analizində geniş 

istifadə olunur. 

İnsanın yaradıcılıq gücü mövzusu psixo-

analitik yanaşmanın digər görkəmli nümayəndə-

si olan A. Adlerin işlərində də inkişaf etdirilmiş-

dir. O, simptomların yaranmasına Eqonun özü-

nümüdafiə strategiyası kimi baxırdı. Həyat situ-

asiyalarında simptomlar və nevroz "üzr istəmək, 

özünü təmizə çıxarmaq vəziyyətləri, günahsızlıq 

üsulları kimi təzahür edir. A. Adler hesab edirdi 

ki, bu bir və ya hər üç həyat məsələləri ilə bağlı 

meydana çıxır: iş, dostluq və məhəbbət. Bu mə-

nada onun nöqteyi-nəzəri K. Horninin nöqteyi-

nəzərinə yaxın idi. K. Horni, nevrotik şəxsiyyə-

tin davranışını şərtləndirən başqa tələbatları irəli 

sürmüşdür. Onun konsepsiyası həm fərdi, həm 

də ailə konsultasiyalarında uğurla tətbiq oluna 

bilər. 

K. Horniyə görə, nevrotiklər sağlam 

adamlara nisbətən bir çox nevrotik tələbatların 

olması ilə xarakterizə olunurlar. Bu tələbatlar-

dan onlar psixoloji olaraq asılıdırlar. Bunlara 

aşağıdakı tələbatlar aiddir: 1) müsbət affektasiya 

(pozitiv hissləri ifadə etmək) və başqaları tərə-

findən qəbul olunmaq tələbatı; 2) partnyora olan 

tələbat; 3) öz həyatını çərçivəyə salmaqla kifa-

yətlənmək (belə adamlar təvazökar olmamaqdan 

qorxurlar, hesab edirlər ki, bu zaman daha təhlü-

kəsiz olmaq olar); 4) qüvvəyə olan tələbat. Bu 

nevrotikin güc, qüvvə simvoluna uyğun olaraq 

ondan asılı olmağı ifadə edir. Buraya fiziki güc, 

intellektual, hakimiyyət, pul, müəyyən informa-

siya aid ola bilər; 5) başqalarından istifadə et-

mək, onları ekspluatasiya etmək tələbatı; 6) 

prestijə olan tələbat; 7) fəxr olunmaq obyekti ol-

maq; 8) öz qazandıqları uğurlarda nevrotik hey-

siyyat (ambisiyalar); 9) özünü təmin etmək (azla 

kifayətlənmək) və asılı olmamaq (belə adamlar 

şüursuz olaraq kimdən və nədənsə asılı olmaq-

dan qorxurlar və öz həyatlarını buna uyğun qu-

rurlar (məsələn, tək canavar); 10) nöqsansızlıq 

və etibarsızlıq (onlar kəskin şəkildə inanırlar ki, 

səhv etmək, tənqid olunmaq, uğursuzluğa döz-

mək olmaz. Belə adamlar həmişə özlərində nöq-

san axtarırlar ki, onları düzəltsinlər və həmişə 

bu yolla nöqsanlarını başqalarından gizlətsinlər) 

(2, s. 24). 
Mövzunun aktuallığı: Ümumiyyətlə, müasir 

psixoanalizdə şəxsiyyətə onun müxtəlif elementləri 

arasında incə balansı saxlamağa yönəldilmiş müxtə-

lif tendensiyaların, cazibə və daxili qadağalar, müqa-

vimət və müdafiə mexanizmlərinin mübarizəsinin 

dinamik şəkli kimi baxılır. Psixoanaliz şəxsiyyəti 

"sağlamlıq-xəstəlik" şkalasına görə qiymətləndirmək 

və diaqnostika etməkdən uzaqdır, belə ki, o ayrıca 

götürülmüş şəxsiyyətin əzablarının bütün dialektika-

sına və ambivalentliyinə uyğun olaraq inkişafının 

psixodinamikasına mərkəzləşir. Bu baxımdan psixo-
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analizə əsaslanan psixodinamik modelin araşdırılma-

sı bütün dövrlərdə öz aktuallığı ilə seçilir. 

Mövzunun nəzəri əhəmiyyəti: Tədqiqatda 

əldə edilən nəticələr psixoloji xidmət sahəsinin nəzə-

ri müddəalarla zənginləşməsinə kömək edə bilər. 

Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Bu tədqiqat-

dan əldə edilən nəticələrdən praktik psixoloqlar, psi-

xoloji-xidmət ixtisası üzrə magistrant və tələbələr 

təcrübədə istifadə edə bilərlər. 
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PHYSĠCAL REHABĠLĠTATĠON OF PERSONS WĠTH DĠSABĠLĠTĠES 

 
Xülasə. Məqalədə dayaq – hərəki aparatının pozulmaları olan uşaqların fiziki reabilitasiyasına dair 

məlumatlar və praktik məşğələlər verilib. Bu problem son vaxtlar çox ailələrdə müşahidə olunur. Məhz buna 

görə burada belə pozulmaları olan uşaqların xüsusiyyətləri araşdırılır və lazımı məsləhətlər verilir. 

Açar sözlər: adaptiv fiziki mədəniyyət, fiziki reabilitasiya, hərəki sahə, korreksiya işi, artikulyasiya 

hərəkətləri 

 

Резюме. Данная статья посвящена проблеме, с которой сталкивается в наше время не так уж 

мало семей. Это нарушения развития опорно-двигательного аппарата. В статье дается краткая харак-

теристика особенностей детей с этим нарушением и указываются возможные причины, приводящие к 

ним. Кроме того, здесь даны практические рекомендации по физической реабилитации таких детей. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, физическая реабилитация, двигательная 

сфера, коррекционная работа, артикуляция. 

 

Summary: This article is devoted to the problem that few families face in our time. This is a violation 

of the development of the musculoskeletal system. The article gives a brief description of the characteristics 

of children with this disorder and identifies possible causes leading to them. In addition, practical 

recommendations on the physical rehabilitation of such children are given here. 

Keywords: adaptive physical culture, physical rehabilitation, motor sphere, correctional work, 

articulation. 

 

XX əsrin sonundan və XXI əsrin əvvəllə-

rindən başlayaraq ətraf mühitin pisləşməsi ilə və 

s. səbəblərlə əlaqədar insanların səhhətinin po-

zulmaları artıb, bu isə onların əlilliyinin artması-

na, həyatı fəaliyyətinin məhdudlaşmasına və 

psixofiziki pozulmaları olan uşaqların sayının 

artmasına gətirib çıxarıb. Sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların və ümumiyyətlə belə insanla-

rın sağlamlıqları problemi və cəmiyyətdə sosial 

uyğunlaşması problemi çox vacibdir. "Təhsil 

haqqında" qanun təhsil müəssisələrində hər uşa-

ğın inkişafı və şəxsiyyət kimi formalaşması 

üçün yaşına uyğun olan şəraitin, fiziki mədəniy-

yət daxil olmaqla, yaradılmasını irəli sürür. Bu 

problemin həlli sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlarla işləməkdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə uşaqların məktəbin fəal sosial həyatına 

cəlb etməsi yollarından biri də adaptiv fiziki 

mədəniyyətdir. 

Adaptiv fiziki mədəniyyət ilk dəfə Rusi-

yada 10 il əvvəl istifadə olunmağa başlayıb. Bu, 

ümumi mədəniyyətin bir hissəsi kimi və sağ-
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lamlıq imkanları məhdud uşaqların fiziki fəaliy-

yətə olan ehtiyaclarını ödəmək, sağlamlığını 

möhkəmləndirmək və bərpa etmək, həyat səviy-

yəsinin yüksəldilməsi və özünü həyatda təsdiq-

ləməsinə yönəlmiş sosial fəaliyyət sahələrindən 

biri hesab olunur. Adaptiv fiziki mədəniyyət tib-

bin, korreksiya pedaqogikası və fiziki mədəniy-

yətin zəminində yaradılıb və anatomiya, fiziolo-

giya, ümumi və xüsusi patologiya, bədən tərbi-

yəsi və xüsusi psixologiyaya əsaslanır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud insanların və 

xüsusən də uşaqların ətraf mühitə uyğunlaşdırıl-

masına və reabilitasiyasına və həmçinin müxtə-

lif psixoloji maneələrin aradan qaldırmasına yö-

nəlmiş və geniş tədbirlər kompleksini əhatə 

edən adaptiv fiziki mədəniyyət orqanizmin və 

şəxsiyyətin vahid inkişafına müsbət təsir göstə-

rir. Adaptiv fiziki mədəniyyət quruluşca adaptiv 

bədən tərbiyəsi, adaptiv hərəki istirahət, adaptiv 

idman və fiziki reabilitasiyanı əhatə edir. 

Adaptiv fiziki mədəniyyət fiziki və əqli 

çatışmazlığı olan uşaqlara ətraf mühitə uyğun-

laşmağa kömək edir, çünki müxtəlif hərəkət 

növlərinin öyrənilməsi psixofiziki qabiliyyətlə-

rin, kommunikasiyanın, təfəkkürün və yaradıcı-

lığın inkişafı ilə əlaqələndirilərək həm uşağın fi-

ziki mədəniyyətinin formalaşmasında, həm də 

ona bəşəri dəyərlərin ötürülməsində vacib rol 

oynayır. 

Adaptiv fiziki mədəniyyətin hər bir növü 

öz məqsədinə malikdir: adaptiv bədən tərbiyəsi 

bədən tərbiyəsinin əsaslarını təşkil etmək məq-

sədi daşıyır; adaptiv hərəki istirahət - sağlam is-

tirahət, aktiv istirahət, oyun, ünsiyyət üçündür; 

adaptiv idman - fiziki, əqli, emosional və seçmə 

qabiliyyətləri təkmilləşdirməyə və həyata keçir-

məyə köməklik edir; fiziki reabilitasiya – itiril-

miş qabiliyyətlərin müalicəsi, bərpası və kom-

pensasiyası üçün nəzərdə tutulur. Hər birinin öz 

funksiyaları, vəzifələri, məzmunu, emosional və 

əqli stress dərəcəsi, təşkili üsulları və formaları-

nın olmasına baxmayaraq, onlar bir-biri ilə bağ-

lıdır və bir-birini tamamlayır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla 

işdə adaptiv fiziki mədəniyyətin korreksiyaedi-

ci-inkişafedici istiqaməti prioritet hesab olunur. 

Eyni zamanda adaptiv fiziki mədəniyyətin kor-

reksiyaedici-inkişafedici istiqaməti bir sıra pe-

daqoji məsələləri də həll edir. Onları aşağıdakı 

qruplara bölmək olar: 

 qaçışda, hoppanmada, üzgüçülükdə və s. 

əsas hərəkətlərin korreksiyası; 

 koordinasiyanın korreksiyası və inkişafı; 

 somatik pozulmaların korreksiyası və 

qarşısının alınması; 

 psixi və sensor qabiliyyətlərin korreksi-

yası və qarşısının alınması; 

 əqli fəaliyyətin inkişafı; 

 sağlam şəxsiyyətin formalaşdırılması. 

Məlumdur ki, indiki zamanda bütün uşaq-

lar, xüsusən də sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar, az hərəkətliliyin səbəbindən (hipodina-

miyanın qarşısı alınmasında iki fiziki tərbiyə 

dərsi həftədə təbii ehtiyacları ödəmir və bütün 

lazımi vəzifələri həll etmir) hərəki və emosional 

aclıq, kommunikasiyanın olmaması ilə qarşıla-

şırlar, buna görə də hərəki fəaliyyət və oyun fəa-

liyyəti bu neqativ halları aradan qaldıra bilər. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün oyun 

yalnız əyləncə deyil, o, həm də belə uşaqların 

inkişaf məsələlərini həll etmək üçün effektiv va-

sitə üsuludur. 

Adaptiv fiziki mədəniyyətin bütün forma-

larının məqsədi uşaqların motor fəaliyyətini ge-

nişləndirmək, onlara əlçatan idman fəaliyyətinə, 

maraqlı istirahət fəaliyyətinə, yaradıcılığa və 

sağlam həyat tərzinə təşviq etməkdir. 

Adaptiv fiziki mədəniyyətin bütün növlə-

rinin əsas təşkilatı forması dərs formasıdır. Əs-

lində hər bir dərsdə öyrənmə, inkişaf, korreksi-

ya, kompensasiya və profilaktika elementləri 

var. Beləliklə, sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar üçün belə kompleks dərslər ən tipik dərs 

olmalıdır. Dərslər ayrı-ayrılıqda və ya sağlam 

uşaqlarla birlikdə, dərsdən kənar keçirilirsə vali-

deynlər və könüllülər ilə birgə aparıla bilər və 

müxtəlif hərəki pozulmaları olan uşaqları əhatə 

edə bilər. Onların əsas məqsədi uşaqların emo-

sional hərəki fəaliyyətə olan ehtiyacını təmin et-

mək, ünsiyyət qurmaqda və özünü reallaşdır-

maqda köməklik etməkdir. 

Xüsusi (korreksiya) təhsil müəssisələrində 

adaptiv fiziki mədəniyyətin forması olan fiziki 

reabilitasiya aşağıdakı formalarda həyata keçirilir: 

- bədən tərbiyəsi dərsləri; 

- ritm dərsləri (aşağı siniflərdə); 

- ümumi fənn dərslərində qısamüddətli fi-

ziki məşqlər (əqli yorğunluğun aradan qaldırıl-

ması və qarşısını almaq üçün). 



Sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqların fiziki reabilitasiyası 

51 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №4, 2019 

 

Adaptiv fiziki mədəniyyət orqanizmin və 

şəxsiyyətin vahid inkişafına müsbət təsir göstə-

rir: fiziki və psixoloji parametrlər inkişaf edir, 

şüura müsbət təsir göstərir, aktiv və sağlam hə-

yat tərzinə səbəb olur. 

Tipik uşaqlar ilə müqayisədə, sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqların psixi inkişafı xrono-

loji cəhətdən gecikir. Bu əsasda bir çox çətinlik-

lər üzə şıxır: ilk növbədə əqli fəaliyyətin inkişaf-

dan qalması, emosional-iradı sahənin inkişafında, 

şəxsiyyətin formalaşmasında çatışmazlıqlar, hə-

rəki və sensor pozulmalar və s. Hərəki pozulma-

ların korreksiyasının effektiv vasitə və metodları-

nı tapıb tətbiq etmək üçün sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların hərəki sahəsinin formalaşması-

nın xüsusiyyətlərini bilmək vacibdir. 

Uşaqların motor sahəsinin vəziyyətinə 

aşağıdakı amillər təsir göstərir: 

 əsas pozulmanın ağırlıq dərəcəsi və onun 

hərəkətin quruluşu səviyyəsinə təsiri. 

Hərəkətin hər bir səviyyəsi morfoloji lo-

kalizasiya, aparıcı afferentasiya, hərəkətlərin 

xüsusiyyətləri, patoloji sindrom və disfunksiya 

ilə xarakterizə olunur. Bu o deməkdir ki, sensor 

pozulmaları, əqli çatışmazlığı və beyin serebral 

iflici olan uşaqlarda hərəki fəaliyyətin pozulma-

sının səbəbləri fərqlidir və onların korreksiyası 

yolları da başqa olacaq. 

Intellektual problemli uşaqlarda bu, MSS-

də üzvi zədələnmələrin lokalizasiyasıdır, bu da 

hərəki sahənin inkişafdan qalmasına gətirib çı-

xarır. Zədələnmə nə qədər yüksək səviyyəni 

əhatə edirsə, bir o qədər hərəkətlərin pozulması 

kobud olur. Alt səviyyələrin zədələnməsi daha 

təhlükəsizdir, çünki onlar yalnız elementar mo-

tor hərəkətlərini tənzimləyir. Buna görə də, ək-

sər hallarda pozulan elementar hərəkətlər deyil, 

kortikal səviyyəsindən verbal vasitəçilik və tən-

zimləmə tələb edən çətin koordinasiya hərəkət-

ləri olur. 

Sensor pozulmaları olan uşaqlarda hərəkət 

pozulmalarınınn səbəbi məkanı analiz və sinte-

zin, hərəkətin görmə, eşitmə və taktil vasitəsilə 

mənimsəməsinə təsir göstərən sensor afferenta-

siyanın tam pozulmasıdır. Məs., uşaqlarda gör-

mə qabiliyyətinin pozulması məkanda bələdləş-

məyə mane olur, hərəki və dərketmə fəaliyyətini 

məhdudlaşdırır və bununla fiziki inkişafı ləngi-

dir. Vizual təqlidin olmaması nəticəsində belə 

uşaqlarda gəzintidə, qaçışda, təbii hərəkətlərdə, 

oyunlarda və s. hərəkətlərin ahəngliyi və düz-

günlüyü pozulur. 

Beyin serebral iflici olan uşaqlarda hərə-

kət pozulmalarının səbəbləri baş beyinin, onur-

ğa beyinin və aparıcı sinir yollarının polimorfik 

üzvi dəyişikləridir. Belə uşaqlarda iradi hərəkət-

lərin pozulması müşahidə olunur: qeyri-sabit ge-

diş və duruş; bədənin və ətrafların patoloji poza-

ları; əzələ tonusunun, manipulyativ hərəkətlərin, 

bədənin müvazinətinin və koordinasiyanın po-

zulması. 

Elmi tədqiqatlar, daxili və xarici təcrübə 

göstərir ki, tibbi-psixoloji-pedaqoji və fiziki rea-

bilitasiyanın erkən başlanması daha effektivdir 

və qənaətbəxş nəticə verir. İnkişaf edən, forma-

laşan orqanizm daha plastikdir və fiziki məşqlə-

rin, korreksiya tədbirlərinin təsirinə həssasdır. 

Əgər həyatın ilk ayından əvvəl ailədə, sonra 

məktəbəqədər və məktəb müəssisələrində belə 

uşaqlarla sistematik işə başlanılsa, onda reabili-

tasiya potensialı daha yüksək olar. Erkən baş-

lanğıc sağlam hərəki funksiyalarını gücləndirir, 

ikincili pozulmaların baş verməsinə mane olur 

və uşağa hərəki təcrübəni əldə etməyə kömək 

edir. Hərəki fəallığın məhdudlaşdırılması və ya 

olmaması uşaq orqanizminə mənfi təsir edir, fi-

ziki hərəkətsizliyə və hipodinamiyaya gətirib çı-

xarır, bu da hərəkətlərə təbii ehtiyacın azalması, 

əzələlərin zəifləməsi və fəaliyyətinin aşağı düş-

məsi, bütün bədən sistemlərinin funksional po-

zulması, sümük-əzələ sisteminin atrofik dəyiş-

məsi, onurğanın və pəncələrin deformasiyası və 

s. ilə özünü büruzə verir. 

Beləliklə, aşağıda biz sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların bütün kateqoriyaları üçün 

müxtəlif səviyyələrdə xarakterik olan tipik hərə-

ki pozulmaları müəyyən etmişik: 

• əsas ilkin pozulmanın ağırlığı və ikincili 

pozulmalar ilə şərtlənən hərəki fəallığın aşağı 

enməsi; 

• fiziki inkişafın pozulması, zəifləmiş əzələ 

tonusu, onurğanın və ayaqların deformasiyası; 

• koordinasiya bacarıqlarının pozulması: 

reaksiyanın sürətinin, dəqiqliyinin, tempinin, 

hərəkətlərin ritminin pozulması, mikro- və mac-

romotorikanın əlaqələndirilməsinin, məkanda 

bələdləşmənin və vestibulyar stimullara qarşı 

müqavimətin pozulması; 
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• bütün həyati vacib fiziki qabiliyyətlərin -

sürət, dözümlülük, çeviklik və s. aşağı səviyyə-

də olması; 

• lokomotor fəaliyyətin, yəni uşağın həyat

fəaliyyətinin əsasını təşkil edən hərəkətlərin po-

zulması - gəzməyin, qaçmağın, tullanmanın, sü-

rüşmənin, atlanmanın və s. 

Adaptiv fiziki mədəniyyət dərslərinə cəlb 

olunan hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini və 

qabiliyyətlərini müəyyən etmək və digər mütə-

xəssislərin tövsiyələrini nəzərə almaq, bədən 

tərbiyəsi dərslərində uşağın davranışında olan 

pozulmaların xarakterini və nədən baş verdiyini 

(ailə problemləri və ya müəllim/ məşqçi ilə və 

ya sinif yoldaşları ilə əlaqəlidir) müəyyən etmək 

lazımdır. Adaptiv fiziki mədəniyyət dərslərində 

şagirdlər üçün psixoloji cəhətdən rahat bir at-

mosfer yaratmaq lazımdır: onlara dəstək olmaq, 

uşaqlara hörmət göstərərək müstəqilliyini və 

fəaliyyətini stimullaşdırmaq, öz mümkün olan 

neqativ emosiyalarını nümayiş etdirməmək və s. 

Adaptiv fiziki mədəniyyət üzrə dərslərin 

əsas məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-

larda onların sağlamlığına müsbət təsir göstərən 

və eyni zamanda həyatda lazım olan praktik hə-

rəki vərdiş və bacarıqların formalaşmasına kö-

məklik etməkdir. 

Bu məqsədin həyata keçirilməsi aşağıdakı 

vəzifələrin həyata keçməsinə yardım edir: 

• korreksiyanın vəzifələri: uşaqların cəmiy-

yətdə uyğunlaşmasına kömək edən praktik hə-

rəkətlərin həyata keçirilməsi üçün bacarıqların 

inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, yəni: 

- əsas hərəkətlərin korreksiyası (gəzinti,

qaçma, atlanma, dırmaşma, sürüşmə) və xırda 

motorikanın inkişafı; 

- uşaqların koordinasiya bacarıqlarının

korreksiyası və təkmilləşdirilməsi; - uşaqların 

sensor sahəsinin korreksiyası və inkişafı; 

- dərketmə maraqlarının, diqqətin, yadda-

şın, düşüncənin, təsəvvürün, nitqin inkişafı; 

- adaptiv fiziki mədəniyyət dərsləri zama-

nı digər uşaqlarla ünsiyyət prosesində uşaqların 

sosial-emosional sahəsinin inkişafı; 

• tərbiyənin vəzifələri:

- hərəkətlərin müxtəlifliyini artırmaq,

mövcud idman fəaliyyətlərini tətbiq etməklə 

müntəzəm məşq etmək, uşaqların fəaliyyətinin 

artırılması; 

- bir-birinə qarşı xeyirxahlıq və tolerant

münasibət yaratmaq, uşağın səmimiyyətini, kö-

mək etməyə hazır olmasını, dostunu dəstəklə-

mək; 

- digər uşaqlar və böyüklər ilə oyunda qar-

şılıqlı əlaqə qurma qabiliyyətinin artırılması, 

fəaliyyət və təşkilatın yetişdirilməsi; 

- birlikdə oynamaq üçün bacarıqların for-

malaşdırılması; 

• təlim vəzifələri:

-əsas hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üsulu-

nu öyrənmək; 

- xüsusi həyat şəraitləri ilə bağlı müxtəlif

hərəkətlərin kifayət qədər müstəqil istifadəsi 

üzrə təlim; 

- öz bədəni, onun əsas hissələri və hərə-

kətləri haqqında fikir və təsəvvürlərin formalaş-

ması; 

- komanda göstərişlərini anlamaq və nitqi

instruksiya əsasında hərəkətlər etmək; 

• sağlamlaşdırıcı: uşaqların sağlamlığının

qorunması və gücləndirilməsi; 

- soyuqdəymələrin və digər xəstəliklərin

qarşısının alınması; 

- düzgün duruşun, ürək-damar, sinir, tə-

nəffüs, endokrin, əzələ-sümük sistemi və digər 

sistemlərin sağlamlaşdırılması; 

- ikincili pozulmaların qarşısının alınması.

Struktur cəhətdən AFM dərsinə ənənəvi

hazırlıq, əsas və final hissələr daxildir və onlar 

metodik və tematik olaraq bir-biri ilə bağlıdır. 

Hər bir hissə üçün şagirdlərin inkişafını təmin 

edən təlimlər seçilir. Təqdimat hissəsini əlavə 

etmək məsləhət görülür – bu vaxtı uşaqlar fiziki 

fəaliyyətlə məşğul olmağa hazırlaşırlar. 

Göstərilən hissələrə uyğun olaraq AFM 

üzrə dərslərin təxmini sxemini nəzərdən keçi-

rək. Təqdimat hissəsinin mühüm bir elementi 

uşağın bədəninin ətraf mühitin zərərli təsirlərinə 

qarşı müqavimətinin sağlamlaşdırıcı və möh-

kəmləndirici prosedurlar vasitəsilə artırılması-

dır. Müəllimlər bu məqsədlə hava, su, tempera-

tur təsirlərindən istifadə edir; hər bir uşaq üçün 

uyğun şərait yaradır; uşaqların emosional pozi-

tiv reaksiyasını nəzərə alaraq ətraf mühitin zid-

diyyətlərinə onları tədricən hazırlaşdırır. 

Sağlamlaşdırıcı və möhkəmləndirici pro-

sedurları apararkən hər bir uşağın tibbi və fərdi 

göstəriciləri nəzərə alınmalıdır; prosedurlar təd-

ricən, sistematik, yeməkdən 30-40 dəqiqə sonra 
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və həkimin mütəmadi monitorinqi altında apa-

rılmalıdır. AFM dərslərində müəllim uşaqlarda 

maraq oyatmalı, uşaqlar arasında emosional əla-

qələrin qurulmasına, diqqətlərinin aktivləşməsi-

nə və s. şərait yaratmalıdır. 

Bu mərhələdə sinifdə uşaqlar arasında 

münasibətlərin gücləndirilməsinə nail olmaq 

üçün oyun elementlərindən istifadə etmək olar, 

məsələn, uşaqlar bir-birini topun köçürülməsi 

ilə və adı ilə adlandıraraq (sözlə, jestlə, təbəs-

sümlə ola bilər) salamlayırlar. Dərsin bu hissə-

sində müəllimlər tənəffüs məşqlərini aparırlar. 

Nəfəs məşğələlərinin müstəqil bir hissəyə bö-

lünməsi onunla izah olunur ki, ağır və cəmləş-

miş pozulmaları olan uşaqlarda nizamsız tənəf-

füs və belə tənəffüsün hərəkətlərlə düzgün uy-

ğunlaşdırılması çox çətindir. Xüsusi təlimlər ol-

madan, bu cür uşaqlar düzgün nəfəs ala bilmə-

yəcək, nəfəsalmanı və hərəkətləri tənzimləyə 

bilməyəcək. Müəllimlər uşaqları çətin fiziki 

məşqlər etdikdən sonra da tənəffüsün bərpasına 

diqqət yetirərək onlara 2-3 tənəffüs bərpa məşq-

lərini təqdim etməlidirlər. 

AFM dərsinin əsas hissəsi 20-25 dəqiqə 

çəkə bilər. Dərsin bu hissəsində praktik məqsəd-

lər üçün uyğunlaşdırılmış fiziki təlim məşğələlə-

rinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur; motor 

bacarıqlarının və qabiliyyətlərinin inkişafına 

dair təlimlər (ümumi motor bacarıqları); ümumi 

inkişaf təlimləri; xırda motor bacarıqlarının və 

kollektiv oyunların inkişafına dair təlimlər. Bə-

dən tərbiyəsi dərslərindən fərqlənən AFM dərs-

lərinin əsas xüsusiyyəti öyrənilən hərəkətlərin 

aydın şəkildə ifadə edilən praktik yönümlülüyü 

və həyati zərurətidir. 

Buna görə də dərs üçün müəllim praktiki 

əhəmiyyətli və hər gün lazım olan hərəkətləri və 

uyğunlaşdırılmış bədən tərbiyəsi təlimlərini se-

çir. Misal üçün, müxtəlif tutacaqlardan istifadə 

etmək, yuyunma, gəzmək, addımlamaq, pillə-

kənləri çıxıb-düşmək, açmaq-bağlamaq, əşyaları 

qaldırmaq və s. Hərəkətlərin düzgün təqlidi 

üçün bir çox təkrarlardan istifadə edilməlidir. 

Müəllim hərəkətləri göstərir və onları izah edir, 

uşaqlar isə təqlid edərək (ilk yardımla, sonra 

müstəqil) həyata keçirir. Təlimləri əsasən oyun 

şəklində aparmaq tövsiyə olunur. 

Adaptiv fiziki mədəniyyət biliklərin inte-

qrativ sahəsidir, çünki bədən tərbiyəsi, bioloji 

və psixoloji-pedaqoji nəzəriyyəsinə əsaslanır, 

sosioloji fenomen və əlil insanlar üçün pedaqoji 

sistem kimi çıxış edir, onların fiziki fəaliyyətini 

təmin edir, hərəkət pozulmalarının qarşısını alır, 

həyat keyfiyyətini yüksəldir və belə uşaqların 

cəmiyyətə inteqrasiyasını asanlaşdırır. 

AFM və uşaqların sağlamlığının qorunma-

sına aid məşqlər xüsusi məktəbdə həyata keçiri-

lir. Məktəbəqədər müəssisələrdə isə fiziki mədə-

niyyətə aid iş tərbiyəçilər tərəfindən və oyun 

şəklində keçirilir. 

Fiziki reabilitasiyanın məktəbdənkənar ef-

fektiv formalarından biri də hippoterapiyadır – 

burada bərpa vasitəsi kimi atdan istifadə olunur. 

Dünya reabilitasiya praktikasında hippoterapiya 

şəxsin psixofizioloji vəziyyətinə müsbət təsir 

göstərən çoxfunksiyalı bir metod hesab olunur. 

Hipoterapiyanın səmərəliliyini göstərən üç əsas 

meyar mövcuddur: 1. tibbi meyar: uşağın əzələ-

lərinin möhkəmləndirilməsi, hərəkətlərin koor-

dinasiyası və məkanda bələdləşməsi, ürək-da-

mar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətinin sta-

billəşdirilməsi; 2. psixoloji meyar: stressin sə-

viyyəsinin azaldılması, yaddaş, diqqət və düşün-

cənin yaxşılaşdırılması; 3. sosial meyar: ünsiy-

yət bacarıqları artır, davranış stereotipləri dəyi-

şir, əlilliyi olan insanların sosiallaşması isə xü-

susi yer tutur. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimiz əsasən böyük 

motorikaya aiddir. Amma beyin yarımkürələrinin 

hərəki sahələri həm də dilin, dodaqların, çənənin 

və qırtlaq əzələlərinin hərəkətlərinin fəaliyyətini, 

yəni artikulyasiya hərəkətlərini tənzimləyir. Dilin 

və çənənin hərəkətlərinə əsaslanan hərəki məşğə-

lələr beyində nitq, təfəkkür və davranışa cavab-

deh olan və alın hissəsində yerləşən bazal düyün-

lərin fəaliyyətini tənzimləyir. Nitqin normal inki-

şafı üçün bu hərəkətlər vacibdir: 

- dil hərəkətləri: cağa-sola, aşağı-yuxarı, 

dilin bükülüb-açılması və s.; 

- mimik (əzələ) hərəkətləri: yanaqların 

hava ilə doldurulması, dodaqların qabağa uza-

dılması və s.; 

- alt çənənin sağa-sola, qabağa hərəkətləri 

və s. 

Xırda motorikaya gəldikdə isə qeyd edək 

ki, onun inkişaf səviyyəsi bilavasitə beyinin sol 

gicgah və sol alın paylarının inkişafı ilə bağlıdır 

və eyni zamanda xırda motorika onların fəaliy-

yətinə təsir edir. V.A. Suxomlinski qeyd edirdi: 

―Uşağın əqli inkişafı onun barmaqlarının ucun-
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dadır.‖ Sonradan bir çox tədqiqatçılar intellektu-

al inkişafla xırda motorika arasında olan əlaqəni 

təsdiqləyiblər. Nitqin inkişaf səviyyəsi ilə bar-

maqların xırda motorikası arasında bir başa mü-

tənasiblik mövcuddur. Uşağın əl barmaqlarını 

artıq 6 aydan məşq etmək olar – sistematik hə-

rəkətlər beyin fəaliyyətinin aktivləşdirilməsində 

və uşağın şifahi nitqə yiyələnməsində vacib va-

sitədir. Ən sadə məşq barmaqların masajı (bar-

mağın ucundan biləyə tərəf istiqamətdə), hər 

barmağın 2-3 dəqiqə ərzində açılıb bükülməsi 

və s. 10 aylıq uşağa ipə düzülmüş müxtəlif ölçü-

lü kürələri barmaqlarla seçmək imkanı yaratmaq 

vacibdir. Bir qədər böyük uşağın təqlidetmə xü-

susiyyətini nəzərə alaraq onunla belə bir məşq 

keçmək olar: əlin böyük barmağı ilə ardıcıl ola-

raq o biri barmaqlara toxunaraq dairə yaratmaq. 

Hərəkətlər əvvəl hər əllə ayrılıqda, sonra isə hər 

iki əllə eyni vaxtda yerinə yetirilməlidir. Hərə-

kətlər hər iki istiqamətdə yerinə yetirilir (şəha-

dət barmaqdan çeçələ barmaq istiqamətində və 

əksinə). 

Gil və plastilinlə məşqlər, düymələmə, ip-

lərin bağlanması və s. kimi hərəkətlər barmaq 

əzələlərini möhkəmləndirir, xırda motorikanı 

yaxşılaşdırır və dolayı yolla nitqin problemsiz 

inkişafını təmin edir. 

Burada biz daha bir vacib məsələyə də to-

xunmalıyıq ki, bu da görməsi zəif uşaqlarda 

görmə qavramanın yaxşılaşdırılmasıdır. Dərket-

mənin və təlim fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsini 

məhz gözlərin motorikası təşkil edir. Rus alimi 

İ.M. Seçenov qeyd edirdi ki, ali psixi funksiya-

ların formalaşmasında vacib rol görmə ilə qav-

rama təşkil edir. Tədqiqatçılar isə belə nəticəyə 

gəliblər ki, gözlərlə dilin ahəngdar hərəkətləri 

beyində yarımkürələrarası sinir əlaqələrini inki-

şaf etdirir və beyinin enerji potensialını artırır. 

Burada biz bir neçə belə hərəkətləri sizə 

təqdim edirik. Hər bir məşqi yerinə yetirəndə 

əsas vəziyyətdən asılı olmayaraq (oturmaq, 

uzanmaq, dayanmaq) baş fiksasiya olunmalı, 

yəni hərəkətsiz olmalıdır. 

1-ci məşğələ: gözlərin 4 əsas (sağa-sola, 

aşağı-yuxarı), 4 yardımçı (yuxarı sağdan - aşağı 

sola, yuxarı soldan - aşağı sağa və əksinə) və 

mərkəz istiqamətdə hərəkətləri. Hər hərəkət asta 

tempdə, qıraq vəziyyətdə isə 3-7 saniyə fiksasi-

ya olunmaqla yerinə yetirilir. Balaca uşaqlarla 

məşq edərkən rəngli-səsli oyuncaqlardan istifa-

də olunur. 

2-ci məşğələ: 

- gözlər sağa - dərin nəfəsalma - pauza (2 

saniyə) - gözlər ilkin vəziyyətə - passiv nəfəs-

vermə - pauza; 

- gözlər sola - dərin nəfəsalma - pauza (2 

saniyə) - gözlər ilkin vəziyyətə - passiv nəfəs-

vermə - pauza; 

- gözlər yuxarı - dərin nəfəsalma - pauza 

(2 saniyə) - gözlər ilkin vəziyyətə - passiv nə-

fəsvermə - pauza; 

- gözlər aşağı - dərin nəfəsalma - pauza (2 

saniyə) - gözlər ilkin vəziyyətə - passiv nəfəs-

vermə - pauza. 

3-cü məşğələ: 

- gözlər və dil eyni vaxtda sağa - dərin nə-

fəsalma - pauza (2 saniyə) - gözlər və dil ilkin 

vəziyyətə - passiv nəfəsvermə - pauza; 

- gözlər və dil eyni vaxtda sola - dərin nə-

fəsalma - pauza (2 saniyə) - gözlər və dil ilkin 

vəziyyətə - passiv nəfəsvermə - pauza; 

- gözlər və dil eyni vaxtda yuxarı - dərin 

nəfəsalma - pauza (2 saniyə) - gözlər və dil ilkin 

vəziyyətə - passiv nəfəsvermə - pauza; 

- gözlər və dil eyni vaxtda aşağı - dərin 

nəfəsalma - pauza (2 saniyə) - gözlər və dil ilkin 

vəziyyətə - passiv nəfəsvermə - pauza. 

4-cü məşğələ: 

- eyni vaxtda gözlər sağa, dil isə sola hərə-

kət edir - dərin nəfəsalma - pauza (2 saniyə) – 

gözlər və dil ilkin vəziyyətə - passiv nəfəsvermə 

- pauza; 

- eyni vaxtda gözlər sola, dil isə sağa hərə-

kət edir - dərin nəfəsalma - pauza (2 saniyə) – 

gözlər və dil ilkin vəziyyətə - passiv nəfəsvermə 

- pauza; 

- eyni vaxtda gözlər yuxarı, dil isə aşağı 

hərəkət edir - dərin nəfəsalma - pauza (2 saniyə) 

- gözlər və dil ilkin vəziyyətə - passiv nəfəsver-

mə - pauza; 

- eyni vaxtda gözlər aşağı, dil isə yuxarı 

hərəkət edir - dərin nəfəsalma - pauza (2 saniyə) 

- gözlər və dil ilkin vəziyyətə - passiv nəfəsver-

mə - pauza. 

Qeyd edilən hərəkətlər tipik uşaqlara və 

böyüklərə də tətbiq edilməklə görməni yaxşılaş-

dırmaq və görmənin pozulmalarını profilaktika 

etmək mümkündür. 
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Nəzərə alsaq ki, beyin yarımkürələrinin 

fəaliyyətini tənzimləyən və koordinasiya edən 

hissə qabarıq cisimdir və 7 yaşadək o, ən inten-

siv inkişaf mərhələlərini keçir, onda başa düşə-

rik ki, uşağın nitqinin, təfəkkürünün, bir sözlə 

bütün ali psixi funksiyalarının inkişaf etdirilmə-

sinə və pozulmaların korreksiyasına məhz bu 

müddətdə başlanılsa, onda qənaətbəxş nəticələr 

əldə etmək mümkün olar. 

Mahiyyətcə hər bir pozulma bioloji feno-

mendir, amma nəticəsi həmişə sosialdır, çünki 

bu təkcə insanın öz taleyinə deyil, yaxınlarının 

taleyinə də təsir edir. Sağlamlıq imkanları məh-

dud uşaqların dünyaya gəlməsi ilə ailənin həyatı 

kəskin şəkildə dəyişir, etik, psixoloji, mənəvi və 

maddi problemlər yaranır, sosial dairə daralır. 

Uşağın həyatı və sağlamlığı yaşadığı mikroso-

siumdan asılıdır, yəni ailə uşağın inkişafına və 

sosiallaşmasına ya kömək edəcək və ya mane 

olacaq. Uşaq valideynlərin və yaxınlarının fikir-

lərini, davranışlarını, dəyər meyarlarını, vərdiş-

lərini öyrənir. Buna görə də, uşağın böyüdüyü 

mühit çox vacibdir. Valideynlər uşaqların sağ-

lamlığına fiziki hərəkətlərin müsbət təsirləri 

haqda çox vaxt az məlumatlı olurlar. Maariflən-

dirmə işi, sağlamlaşdırıcı proqramların və təli-

matların yaradılması, problemli uşaq ailələri 

üçün məsləhət yardımının yaradılması və s. bu 

məlumat boşluğunu aradan qaldıra bilər. 
Problemin aktuallığı. Ətraf mühitin pisləş-

məsi ilə və s. səbəblərlə əlaqədar insanların səhhəti-

nin pozulmaları artıb, bu isə onların əlilliyinin art-

masına, həyatı fəaliyyətinin məhdudlaşmasına və 

psixofiziki pozulmaları olan uşaqların sayının artma-

sına gətirib çıxarıb. Müəllim və valideynlərdə bu 

məsələyə dair məlumat azlıq təşkil edir. Müəllif mə-

qaləsi ilə bu sahədə olan boşluğu aradan qaldırmağa 

çalışıb. 

Problemin elmi yeniliyi. Sağlamlıq imkanları 

məhdud insanların və xüsusən də uşaqların ətraf mü-

hitə uyğunlaşdırılmasına və reabilitasiyasına və 

həmçinin müxtəlif psixoloji maneələrin aradan qal-

dırmasına yönəlmiş və geniş tədbirlər kompleksini 

əhatə edən adaptiv fiziki mədəniyyət orqanizmin və 

şəxsiyyətin vahid inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Məqalədə hərəki sahədə problemləri olan uşaqlarla 

aparılan iş haqqında məlumat verilib. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

verilən praktik məşğələlər və məsləhətlər korreksion 

tə-lim-tərbiyə işində nəzərə alına bilər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Селюкова Е.А., Герасимова В.Н., Ильядис С.А. Система воспитания и обучения детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата // Актуальные задачи педагогики: материалы Междунар. 

науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. 

2. Лысенко И.М., В.И. Новикова, Г.К Баркун и др. Болезни детей раннего возраста: Пособие. 

Витебск: ВГМУ, 2014. 

3. Гусейнова, А. А. Специальные условия получения образования обучающимися с тяжелыми 

(множественными) нарушениями развития // Проблемы реализации ФГОС для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья: ПАРАДИГМА, 2016. 

 

E-mail: ema.umudova@mail.ru 

Rəyçi: dos. M.S. Kazımov 

 

Redaksiyaya daxil olub: 22.08. 2019 

 

mailto:ema.umudova@mail.ru


Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova 

56 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 4, 2019 

 

 
UOT 159.9. 
 

Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova 

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi 

 

KÖRPƏLĠK DÖVRÜNDƏ “MƏN” KONSEPSĠYASININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Гюльнара Гамзабековна Алиханова 

доктор философии по психологии 

cтарший преподаватель 

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСЕПЦИИ «Я» В ПЕРИОД МЛАДЕНЧЕСТВА 

 
Gulnara Hamzabekova Alikhanova 

doctor of philosophy in psychology 

Senior lecturer of 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

THE FEATURES OF THE CONCEPT OF "I" DURING THE BABYHOOD 

 
Xülasə. Məqalədə uşaqda ―Mən‖ konsepsiyasının formalaşması, onun inkişafının ən erkən mərhələ-

sində yaşlılarla ünsiyyətinin təsiri altında baş verməsi barədə danışılır. Birinci aylığın sonunda körpənin yaş-

lılarla ünsiyyəti situativ – şəxsi xarakter daşıyır. Bu onunla əlaqədardır ki, uşaq öz inkişafının bu dövründə 

hər şeydən əvvəl, yaşlılarla ünsiyyətinə özünün ən zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün ehtiyac duyur. Ona görə 

də körpə mövcud situasiya yerinə emosional münasibətini ifadə edərək hər bir şeydə öz fəallığını nümayiş et-

dirməyə səy göstərir. 

Körpələr doğulduqları andan və hətta sonralar da özlərini ətraf aləmdən ayıra bilmirlər. Tədricən başa 

düşməyə başlayırlar ki, onlar insan nəslində ayrı və yeganə məxluqdurlar. Körpəliyin əhəmiyyətli hissəsi bu 

açılışın dərkinə həsr edilir. 

Açar sözlər: ―Mən‖ obraz; özünüqiymətləndirmə; ―cismani‖ ―Mən‖ obraz; canlanma kompleksi; 

körpənin psixososial inkişafı; ilkin cinsi identiklik. 

 

Резюме. В статье повествуется о том, что на формирование концепции «я» у ребенка на самой 

ранней стадии его развития может влиять общение с взрослыми людьми. В конце первого месяца об-

щение ребенка с взрослыми людьми носит ситуационно-личностный характер. Это связано с тем, что 

в этот период развития ребенок должен удовлетворять свои потребности в общении с взрослыми 

людьми. Поэтому малыш выражает эмоциональное отношение к сложившейся ситуации и стремится 

показать свою активность во всем. 

Младенцы от момента рождения и даже позже не могут отделиться от окружающей их среды. 

Постепенно они понимают, что являются отдельным и единственным существом в человеческом 

роде. Важная часть жизни младенца посвящается понятию этого открытия. 

Ключевые слова: Образ «я», самооценка, «телесный» образ «Я», комплекс оживления, 

психосоциальное развитие ребенка, начальная сексуальная идентичность. 

 

Summary. The article mentions that the formation of the concept of "I" in the child at the earliest 

stage of its development can be influenced by the communication with the elderly. At the end of the first 

month, the baby's communication with the elderly is situational-personal. This is due to the fact that during 

this period of development, a child needs to meet his or her own needs for communication with the elderly. 

Therefore, the baby expresses emotional attitude to the current situation and strives to demonstrate its 

activity in everything. 
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Infants can not separate themselves from the moment they are born, and even later on. Gradually they 

understand that they are the only and only creature in the human race. An important part of the baby is 

dedicated to the opening of this opening. 

Key words: "I" image; self-assessment; "Body" "I" image; resurfacing complex; baby's psychosocial 

development; initial sexual identity. 

 

―Mən‖ konsepsiyası anlayışı XIX əsrin 

sonunda Amerika psixoloqu və filosofu U. 

Ceyms tərəfindən daxil edilmişdir. ―Mən‖ kon-

sepsiyası anlayışının nəzəri və təcrübi tətbiqi 

məşhur humanist psixoloqlar A. Maslou, K. Ro-

cers və E. Eriksonun yaradıcılığı sayəsində qa-

zanılmışdır. ―Mən‖ konsepsiya daha dolğun ini-

kasnı R. Berisin 1958- ci ildə nəşr etdirdiyi 

―Mən‖ konsepsiyasının inkişafı və tərbiyə‖ kita-

bında tapmışdır. 

Rus psixologiyasında ―Mən‖ konsepsiyası 

və ona yaxın elmi istiqamətlərlə B.Q. Ananyev, 

İ.S. Kon, D.A. Leontyev, A.B. Orlov, B.B. Sto-

lin, A.A. Rean, L.S. Vıqotski, L.İ. Bojoviç və b., 

Azərbaycanda isə bu problemlə bağlı psixoloq-

lar Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə, Z.M. Mehdi-

zadə, M.Ə. Həmzəyev, R.İ. Əliyev, L.Ş. Əmrah-

lı və b. tədqiqat aparmışlar (1; 14). 

Tədqiqatlara görə, 3 aylıq dövrdə uşaq 

özünün şəxsi ―Mən‖ məkanının təfsilatı ilə təd-

qiqatına maraq təzahür etdirməyə başlayır. Bu-

nun daha aydın və ifadəli təzahürü uşağın özü-

nün fiziki bədənini öyrənməsi və mənimsəməsi-

dir. Körpə çox böyük maraqla şəxsi əllərini, bar-

maqlarını müşahidə edir və yalnız ona məlum 

olan hərəkətlərlə onları ―tədqiq edərək‖ imkan-

larını öyrənir. 

6 aya yaxın uşağı daha çox şəxsi ayaqları 

maraqlandırmağa başlayır, o onları düzgün təyi-

natına görə ―istifadə etməyə‖ və bədənini şaqulu 

vəziyyətdə saxlayaraq ilk yerdəyişməni yerinə 

yetirməyə səy göstərir. Körpə üçün bu məkanda 

―hərəkət etməsi‖, ona maraqlı görünən yeri tap-

ması və hər hansı bir əşyaya sahib olması mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Axı ilk hərəkətləri ye-

rinə yetirərkən (iməkləməklə, sonra qaçışla) uşaq 

arzuladığı həyati müstəqilliyi əldə edir, özünü 

təsdiqləyir, hərəkətlərində daha inamlı və güclü 

olur. Bütün bunlar uşağı heyrətə gətirir və o öz 

sevincini yaşlılarla bölüşməyə can atır (2; 118). 

Uşaqda ―cismani Mən‖in erkən dərki kör-

pənin özünün fiziki vücudunun mənimsənilməsi 

prosesində həyata keçirilən təcrübəsi ilə bağlı-

dır, yəni, ―Mən‖ obraz uşağın güzgüdə öz əksi 

ilə tanışlığı zamanı qəbul edilir. 

8 ayadək məlumdur ki, körpəni güzgüdəki 

təsviri çox cəlb edir, onun güzgüdə özünü tanı-

yıb - tanımasını bir mənalı demək çətindir. 8-16 

aylar arasında körpə artıq güzgüdəki öz şəxsi 

əksini fərqləndirə bilir. Məhz bu yaş dövründə 

körpə zahiri görünüşünün konkret xüsusiyyətlə-

rini özünün ―Mən‖ hissi ilə əlaqələndirməyə 

başlayır. Sadəcə maraqlıdır ki, əgər körpənin 

burnunun ucuna qırmızı dodaq boyası ilə işarə 

qoysaq, onu tez hiss edəcək, lakin onu başqala-

rına öz burnunda deyil, güzgüdə göstərməyə 

başlayacaqdır. Uşağa təxminən 18-ci ayında gü-

zgüdəki təsvirlə özü arasında münasibətin qurul-

ması üçün zahiri öyrətməyə ehtiyacı qalmır, o 

başa düşür ki, güzgüdə öz şəxsi obrazını görür. 

Əgər yenidən qırmızı dodaq boyası ilə eksperi-

menti təkrar etsək, bu dəfə körpədən tam başqa 

reaksiya gələcəkdir: o, öz burnunu göstərərək, 

güzgüdən çevriləcəkdir (3; 201). 

2 yaş dövrünədək uşaq güzgüdəki öz əksi-

ni tanımaqla yanaşı tədricən yaşlıların onun sa-

çını daradıqda və ya əl-üzünü yuduqda yerinə 

yetirdikləri hərəkətləri də dərk edirlər. Beləcə, 

iki yaşlı uşaq güzgünün qarşısında bəzənəndən 

sonra, gözəllik, səliqəlilik, təmizkarlıq anlayış-

larına fikir verir və güzgünün qarşısında özü ilə 

fəxr edir. 

Uşağın əşyavi aləmə daxil olması onun 

yaşlılarla ünsiyyətinin təsiri altında baş verir. 

Nəticədə körpədə hər hansı bir əşyaya müəyyən 

üstünlük vermə hərəkətləri formalaşır. Uşağın 

üstünlük verdiyi əşyaları onun canlanma komp-

leksinin xarakteristikasından öyrənmək müm-

kündür. 

Uşağın həyatının ikinci yarımilliyində 

onun əşyalarla qarşılıqlı təsiri təcrübəsində əhə-

miyyətli artım baş verir. Bu da körpədə tədricən 

özü haqda şəxs kimi təsəvvürlərin formalaşma-

sına səbəb olur. Uşaq özünün hər hansı praktik 

manipulyasiyasının müvəffəqiyyətli və ya mü-

vəffəqiyyətsiz olduğunu ayırd etməyə, uğuruna 

və uğursuzluğuna müvafiq olaraq həyəcan ke-

çirməyə başlayır. 

Apardığımız eksperimentlər zamanı mü-

əyyən edildi ki, uşaqda həyatının birinci ilində 
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özünə qarşı son dərəcə özünəməxsus münasibət 

inkişaf edir. Bu yaşlılarla ünsiyyət nəticəsində 

uşağın şəxsiyyətini adekvat, səmimi, sözsüz qə-

bul edən ətrafındakıların sevgi və qayğı hisslə-

rindən qaynaqlanır. Nəticədə uşaqda onun 

―Mən‖ obrazının emosional – pozitiv özünü his-

siyyatı və özünün başqaları üçün əhəmiyyətlili-

yinə görə narahatçılıq hissi kimi əsas tərkib for-

malaşır (4; 179). . 

Beləliklə, bütün bu faktorlar körpənin 

ümumi özünüqiymətləndirməsinin inkişafına 

təsir edir. Lakin həyatın birinci ilində uşağın 

şəxsi təcrübəsinin (onun əşyalarla qarşılıqlı təsi-

ri, yaşlılarla ünsiyyəti) ―Mən‖ obrazının inkişa-

fında rolu hələ çox əhəmiyyətsizdir. 

―Mən‖ obrazın məzmun əhəmiyyətinin tə-

şəkkülü bu cür baş verir: körpə öz hərəkətlərinin 

nəticəsinə görə narahatlıq keçirir (nəticələr onu 

gah sevindirir, gah da pərt edir), lakin bu nara-

hatçılıqlar psixoloji termin mənasında ―uğur‖ və 

ya ―uğursuzluq‖ xarakteri daşımırlar. Bununla 

belə uşaqda onun ―Mən‖ konsepsiyasının stabil 

tərkibi kimi özünə münasibət formalaşır. Bu 

anın mühümlüyü insanın ―Mən‖ konsepsiyası 

ilə əlaqəli olan klassik nəzəri işlərdə qeyd olu-

nur (5; 109). 

Məşhur müasir cinsi fərqlər psixologiyası-

nın tədqiqatçısı İ.S. Konun nöqteyi-nəzərinə 

görə, uşağın şəxsi ―Mən‖ində dərk etdiyi ən il-

kin kateqoriya onun cinsi aidiyyətidir. Lakin bü-

tün körpəlik və erkən uşaqlıq boyu onun yaşlı-

larla ünsiyyəti, eyni zamanda özünün cinsi mən-

subiyyətini dərk etməsinə olan münasibəti 

―Mən‖ konsepsiyasının formalaşmasının əsas 

faktoru kimi qalmaqda davam edir. Yeni doğul-

muş çağanın zahiri cinsi əlamətləri yaşlılar üçün 

onun qavrayış ―proqramına‖ və uşağa yanaşma-

da əsas rol oynayır. Uşağın insanın cinslə əlaqə-

dar bütün həyatı boyu tədricən mənimsədiyi ən-

ənəvi assosiasiyalar əlaqəlidir. Özünün sonralar 

müəyyən cinsin adamı kimi koqnitiv – emosio-

nal dərki artıq müvafiq cəmiyyətin, mədəniyyə-

tin norma və adətləri ilə şərtlənir 

İlkin cinsi identivlik, yəni özünün cinsi 

mənsubluğu haqda məlumat uşaqda adətən 1 

yaş yarımlığında toplanır. Öz cinsinin daha da-

vamlı dərki uşağın özünüdərkinin mərkəzi ele-

mentidir. Uşaq 2 yaşa yaxın öz cinsini bilir, la-

kin hələ bu mənsubiyyətliliyi əsaslandıra bilmir 

(6; 245). Özünü oğlan və ya qız kimi müəyyən-

ləşdirən körpə bunu özünün bioloji əlamətləri 

ilə əlaqələndirmir. Sonralar uşaqda ontogenezi, 

cinsi sosiallaşmanı və özünüdərkin inkişafını 

birləşdirən mürəkkəb biososial prosesin nəticəsi 

kimi əsl cinsi identifikasiya yaranır. 

Apardığımız tədqiqatların əsasında qeyd 

edə bilərik ki, körpələrdə ―Mən‖ konsepsiyası-

nın formalaşmasını bu ardıcıllıqla baş verir: 1. 

Uşağın həyatının ilk iki ayı ərzində özü ilə ətraf 

aləm arasında heç bir ilmə olmur; 2. Öz bədəni-

ni dərketmə 3 - 8 aylığında baş verir; 3. Ətrafda-

kılara təsiretmə 3 aylığından başlayır; 4. Ətraf-

dakı insanları təqlid etmə və onların davranış 

normalarını öyrənmək 6 aylığından başlayır; 5. 

Özünü ifadədə qabaqlayıcı model kimi ondan nə 

gözlədiklərini başa düşmək, 12–18 aylığında 

baş verir; 6. Zahiri ―Mən‖ obraz (özünü güzgü-

də, şəkildə tanıması) 8 aylığından formalaşır; 7. 

Konkret cinsə mənsubluğunu 18 ayından öyrə-

nir; 8. Özünün fiziki xüsusiyyətləri və digər xa-

rakteristikaları barədə 18 ayından öyrənməyə 

başlayır; 9. Onun barəsində müvafiq olmayan 

mühakimələrə neqativ reaksiya və öz ― Mən‖i-

nin verbal obrazı 18 aylıqdan təzahür edir; 10. 

―Şüurlu emosiyalarla‖ nəyə isə öz münasibəti-

nin təzahürü – məğrurluq, günah, utancaqlıq, sı-

xılma 1 yaşdan sonra təzahür edir; 11. Uşaqda 2 

yaşa yaxın öz davranışında ictimai normaların 

interiarizasiyası, sosial normalara meyl təzahür 

edir; 12. Cinsi rolların mənimsənilməsinin başa 

düşülməsi 20 aydan sonra baş verir; 13. Uşaqda 

―Mən‖ anlayışının üzərində dayanılması – mənə 

nə aiddirsə, ―sahibiyəm‖ 2 yaşa yaxın təzahür 

edir; 14. Özünütənzimləmə elementləri – özünü 

təlimatlandırma, özünü sövqləndirmə, özünü 

pisləmə 2 yaşa yaxın yaşda təzahür edir. 

Beləliklə, uşaqda öz ―Mən‖ini dərketməsi-

nin təzahürü və formalaşması onun ətrafdakılar-

la fəal qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verir. Bu-

nunla əlaqədar olaraq yaşlılar nəzərlərində sax-

lamalıdırlar ki, onların uşağın fəal özünüifadəsi-

nə imkan yaradılması, ona öz arzularını və öz 

fərdiliyini ifadə etməsinə köməklik göstərilməsi 

olduqca vacibdir. 
Problemin aktuallığı körpələrdə ―Mən‖ obra-

zının düzgün inkişaf etməsi üçün uşağın hər cür fəal 

özünüifadəsinə imkan yaratmaq, ona öz arzularını və 

öz fərdiliyini ifadə etməsinə köməklik göstərməsi ilə 

bağlıdır. 

Problemin elmi yeniliyi uşaqda onun ―Mən‖ 

konsepsiyasının stabil tərkibi kimi özünə münasibə-
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tin formalaşmasının bir məqsəd kimi qarşıya qoyul-

ması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən ibarətdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas mək-

təblərinin psixoloqları, pedaqoqları, valideynlər, tə-

ləbə və magistrləri istifadə edə bilər. 
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THE ROLE OF TEMPERAMENTAL ATTRIBUTES IN THE SCHOOL ADAPTATION OF 

THE STUDENTS IN GRADE 1 

 
Хülasə: Bu gün təhsil sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri şagird şəxsiyyətinin formalaş-

dırılmasıdır. Təcrübə göstərir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin şəxsiyyət tərbiyəsində temperament tiplərinin nəzə-

rə alınması məsələsinə diqqət yetirmək vacibdir. 

Məktəb həyatına yenicə başlamış kiçikyaşlı məktəblilərin temperament tipləri onların şəxsiyyətinin 

quruluşundakı fərdi xüsusiyyətlərə aid edilir. 

Açar sözlər: temperament tipi, adaptasiya, fərdi xüsusiyyətlər, təlim-tərbiyə, fəallıq, müəllim, 

valideyn, şagird. 

 

Резюме: На сегодняшний день одной из основных задач, стоящих перед системой образования, 

является формирование личности ученика. Опыт показывает, что в воспитании личности учеников 

младшего возраста важно учесть типы темперамента. 

Типы темперамента, учеников младшего возраста которые только приступили к школьной жиз-

ни, относятся к их индивидуальными особенностями в построении личности. 

Ключевые слова: тип темперамента, адаптация, индивидуальные особенности, обучение и 

воспитание, активность, учитель, родитель, ученик 

 

Summary: Today, one of the main tasks facing the education system is the formation of the student‘s 

personality. Experience shows that it is important to consider the question of the types of temperament in 

character education of younger schoolchildren. The temperament types of young schoolchildren who are just 

starting school are related to the individual characteristics of their personality. 

Key words: temperament type, adaptation, individual features, training and education, activity, 

teacher, parent, pupil 

 

I sinif şagirdlərinin temperament xüsusiy-

yətlərini öyrənmək pedaqoji prosesdə onların 

fərdi üslubunun formalaşdırılması, möhkəmlən-

dirilməsi və inkişafı baxımından olduqca səmə-

rəlidir. 

Bu istiqamətdə araşdırmalara psixologiya 

elminin görkəmli nümayəndələri C. Bruner, V. 

Ştern, J. Piaje, L.S. Vıqotski, V.S. Merlin, N.A. 

Mençinskaya, V.N. Myasişev və b .xüsusi əhə-

miyyət veriblər. 

İnsanın ətraf aləmdə baş verənlərə reaksi-

yasını, onun intensivliyini, dinamikasını tempe-

rament əks etdirir. 
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Müşahidələr göstərir ki, məktəbə adaptasi-

ya prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri-

nin, o cümlədən temperament tiplərinin nəzərə 

alınması təlim uğurlarının nəticəsinə müsbət 

təsir göstərir. 

Uşaqlarda fərdi inkişafın ilk dövrlərindən 

temperament xassələri özünü göstərməyə başlayır. 

Qeyd etməliyik ki, tədris şəraitlərini öyrə-

nərkən, müşahidə edərkən, belə bir fikir forma-

laşır ki, təlim prosesində inkişaf edən subyektə 

yalnız onun şəxsi maraqları, motivasiyası deyil, 

o cümlədən təlim mühiti, pedaqoji amillər də 

təsir göstərir. 

Məktəb həyatına yenicə başlamış kiçik-

yaşlı məktəblilərin temperament tipləri onların 

şəxsiyyətinin quruluşundakı fərdi xüsusiyyətlərə 

aid edilir. Bu xüsusiyyətlər həm də xarakterlə 

əlaqəyə girərək fərdiliyin özünəməxsus mənzə-

rəsini yaradır. Fərdilik, məlum olduğu kimi, 

şəxsiyyətin daha çox təbii imkanlarla səciyyələ-

nən tərəfidir. 

Bu günkü gün təhsil sisteminin qarşısında 

duran əsas vəzifələrdən biri şagird şəxsiyyətinin 

formalaşdırılması olduğundan, apardığımız iş-

lərdə kiçikyaşlı məktəblilərin şəxsiyyət tərbiyə-

sində temperament tiplərinin nəzərə alınması 

məsələsinə diqqət yetirmək vacibdir. 

Müəllim şagirdlərin əvvəlcə sinfə, daha son-

ra isə məktəb kollektivinə adaptasiya etməsinə 

nail olmaq üçün onların imkan və qabiliyyətlərini 

məhz temperament tiplərini nəzərə alaraq sabit, 

davamlı keyfiyyətlərə görə qiymətləndirməlidir. 

Müəllim 1-ci sinfə başlamış kiçikyaşlı 

məktəblidə yeni-yeni keyfiyyətlər kəşf edir, bu 

xüsusiyyətlərin hər birin qiymətləndirir. (çalış-

qanlıq, səliqəlilik, tapşırıqları düşünərək, dəqiq 

yerinə yetirmək arzusu, kollektivə uyumlu ol-

ması, mehriban və səmimi davranması və s.) 

Həmçinin şagirdlərdə müşahidə etdiyi mənfi cə-

hətləri aradan qaldırmağa çalışır, problemin 

həlli yollarını düşünür. Müəllim sinifdə ləngliyi 

ilə seçilən uşaqları hərəkiliyi, fəallığı artıran 

oyunlara cəlb etməklə onlarla aparılan işdə müs-

bət nəticəyə nail ola bilər. Həmçinin bu məqsəd-

lə pedaqoq və psixoloqlar çox vaxt kollektiv 

əməkdən istifadə edirlər. (sinifdə təmizlik işləri-

nin aparılması, bağda iş və s.) Kollektiv iş za-

manı çox vaxt ümumi işin uğuru bir uşağın iş 

ritmindən, tempindən, ləngliyi və aktivliyindən 

asılı olur. Belə vəziyyətlərdə pedaqoji taktika 

olduqca vacibdir. Balansı saxlaya bilmək müəl-

limdən yüksək ustalıq tələb edir. (1.65) 

Həddindən artıq ləng uşaqları, iş tempi 

çox yüksək olanlarla bir qrupa salmaq məsləhət 

deyil. Bu zaman həm kollektiv işin nəticəsi 

ürəkaçan olmur, həm də ləng uşaq digər yoldaş-

larına ayaq uydura bilmədikdə onda özünə qarşı 

inamsızlıq, yoldaşları tərəfindən təcrid olunma 

halları müşahidə oluna bilər. Bu isə məktəbə ye-

nicə qədəm qoymuş uşaqda psixoloji travmaya 

səbəb ola bilər. 

Eyni zamanda fəallığı, hərəkiliyi inkişaf 

etdirərkən hər kəsin gücü çatdığı müəyyən bir 

həddi gözləmək lazımdır. Bu zaman uşaqlarda 

nəzərə çarpan bəzi əlamətləri vurğulamaqla on-

larda həvəs oyatmaq olar. 

Fleqmatik məktəbli üçün elə şərait yarat-

maq lazımdır ki, uşağın süstlüyü, ləngliyi, tənbəl-

liyə, hisslərinin yumşaqlığı isə yazıqlığa və zəif-

liyə çıxarmasın. Müəllim xolerik temperamentli 

uşaqlarla münasibətdə enerjisindən düzgün məq-

sədlərlə istifadə etmək üçün onları istiqamətlən-

dirməlidir. Onları əsəb sistemini qıcıqlandıran 

hallardan çəkindirməli, təmkinli olmağa, ətrafda-

kılarla hesablaşmağa alışdırmaq lazımdır. 

Sanqvinik uşaqlarda möhkəm bağlılıq, 

güclü maraq hissi formalaşdırmaq məqsədəuy-

ğundur. Onlara səbrli olmağı, başladığı işi ya-

rımçıq qoymamağı, işi sona kimi davam etdir-

məyi, çalışmalara səthi və başdansovdu yanaş-

mamağı aşılamaq lazımdır. 

Melanxolik uşaqların isə hər zaman isti 

münasibətə və qayğıya ehtiyacları var. Müəllim-

dən belə uşaqlara qarşı xüsusi diqqət tələb olu-

nur. Belə ki, bir tərəfdən onların kövrəkqəlblili-

yini, tez yorulmalarına, əsəb sisteminin zəifliyi-

ni nəzərə almaq tələb olunursa, digər tərəfdən 

şagirddə həmin hallara səbəb olan cəhətləri-

utancaqlığı, qapalılığı, qorxaqlığı, inamsızlığı 

aradan qaldırmaqda kömək etmək lazımdır. 

Belə uşaqları tez-tez tərifləmək, onlarda olan 

müsbət cəhətləri vurğulamaq lazımdır. 

1-ci sinif şagirdlərinin məktəb təliminə 

məqsədyönlü psixoloji hazırlığının başlıca şərt-

lərindən biri də fərdi yanaşmanın səmərəli təşki-

lidir. 

Sözügedən prosesin məhsuldar və səmərə-

li qurulması 2 əsas amildən asılıdır. 

1. Şagirdin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri-

nin elmi əsaslarını bilmək. 
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2. Fərdi işin təşkilində müasir metodikalar

seçmək və tətbiq etmək. 

Psixoloji tempin nəzərə alınması fərdi işin 

təşkilində əsas amillərdəndir. Temperamentin 

fərdiliyi özündə biokimyəvi, somatik, neyrofizi-

oloji, psixoloji, sosial amilləri birləşdirir. 

Pedaqoq və psixoloqlar tərəfindən uşaqla-

rın temperament xüsusiyyətlərinin qeydə alın-

ması zamanı hər kəs məsələyə müxtəlif nöqteyi-

nəzərdən yanaşır. Müxtəlif yollardan istifadə 

edir. Bir çox hallarda isə elmi tələblər gözlənil-

mir. Yollar müxtəlif olsa da, bəzi tələblər bütün 

hallarda mütləq şəkildə gözlənilməlidir. 

1. Hər bir şagird özünün fərdi xüsusiyyət-

lərinə, hərəkət tempi, davranış dinamikasına 

malikdir. Bütün bu göstəricilər özünü tempera-

ment tipində əks etdirir. Məhz bu səbəbdən də 

temperament tipini müəyyən etmək, hər bir şa-

girdə xas olan təlim şəraitinin təmin olunması 

üçün vacibdir. 

2. Müşahidələr göstərir ki, bəzi hallarda

təlim prosesində temperament xüsusiyyətləri ilə 

xarakter tərbiyəsi bir-birinə əks olur. 

3. Hər bir şagird özünün üstün və çatış-

mayan cəhətləri ilə digər uşaqlardan seçilir. Bu 

səbəbdən şagirdin təlim prosesindəki oyanıqlıq 

səviyyəsini qeydə almaqla onun maraqlarının 

məzmun və istiqamətini müəyyənləşdirmək, 

təhlil etmək, təlim motivlərini bu zəmində möh-

kəmləndirmək mümkündür. 

4. Şagirdin temperament xüsusiyyətləri-

nin hesaba alınmasında əsas məsələlərdən biri 

onun təlim müvəffəqiyyətinə mane olan xarak-

ter əlamətlərinin müəyyən olunmasıdır. Belə ki, 

melanxolik temperament tipinə mənsub olan 

uşaqlarda daxili həssaslıq güclü olduğundan 

davranışı ilə ziddiyyət təşkil edir. Ətrafdakılarda 

belə təəssürat yaranır ki, onlar baş verən hadisə-

lərə laqeyd və biganədirlər. Tənqid onların daxi-

li gərginliyini daha da artırır. 

5. Təcrübə göstərir ki, təlimdə daha eti-

barlı yol uşağın fərdi xüsusiyyətlərinə müvafiq 

metodların seçilməsidir. İşin belə təşkili bir neçə 

mərhələdən keçir: 

- Uşaqda öz çatışmazlıqlarını dəf etmək

meyli yaratmaq; 

- Özünənəzarətin müvəffəqiyyətli həllinə

nail olmaq; 

- Ətraf aləmlə fəal qarşılıqlı münasibət ya-

ratmanın yolları ilə bağlı vərdişlər, bacarıqlar 

mənimsətmək. 

- Xarici təsirlərə adekvat münasibət bildir-

mək üçün hərəkət tərzi seçmək; 

- Öz temperament çatışmazlıqlarına üstün

gəlməyin mümkünlüyünə inam hissi yaratmaq. 

Uşaqların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinin mühüm sahələrindən biri də diq-

qətin məzmunu ilə bağlıdır. Fizioloji inkişafda 

gedən bir sıra dəyişmələr diqqətin dalğınlığına, 

dağılmasına, qərarsızlığına və s. səbəb ola bilər. 

Bəzi uşaqlarda qan-damar sisteminin pozğunlu-

ğu, aritmiya diqqətin pozulması problemi ilə nə-

ticələnir. Belə pozuntular psixi gerilik kimi qiy-

mətləndirilə bilməz, çünki pedaqoji, psixoloji, 

farmakoloji təsirlərlə diqqətin çatışmazlığını 

aradan qaldırmaq mümkündür. (3.45) 

Kiçikyaşlı məktəblilərə fərdi yаnаşmаnın 

ən qısа və dоğru yоlu uşаqlаrın mаrаqlаrının 

məzmununu, qаbiliyyətlərinin səviyyəsini öy-

rənməklə yanaşı təlim-tərbiyə işini temperament 

xassələrinə görə şagirdləri fərdiləşdirmə və dife-

rensiallaşdırma əsasında qurmаqdır. Bunun 

üçün onlara fərdi yanaşma ən qısa və səmərəli 

yoldur. Təəssüflər olsun ki, məktəb təcrübəsində 

bu məsələ hələ kifayət qədər nəzərə alınmır. 

Halbuki, hər bir şagirdə fərdi yanaşma yollarını 

bilmək məktəb uğurlarının əsas şərtidir. 

Problemin aktuallığı. Məqalədə vurğula-

nan məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir, araşdı-

rılması əhəmiyyət kəsb edir. 
Problemin elmi yeniliyi. Məktəbə adaptasiya 

bu gün olduqca aktual bir problem olduğundan təd-

qiqat obyektinə çevrilmişdir. Belə ki, adaptasiya 

probleminin həlli yollarından biri də temperament 

tiplərinin ətraflı və dərindən öyrənilməsi və mənim-

sənilməsindən ibarətdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

məktəb psixoloqları, tələbələr, magistrlar, doktorant-

lar, ümumiyyətlə bu problemlə maraqlanan hər kəs 

bəhrələnə bilər. 

Ədəbiyyat: 

1. Babayev Ş. M. Müəllim-şagird münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri. Bakı, MMTİ.

2. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Ozan, 1998.



I sinif Ģagirdlərinin məktəbə adaptasiyasında temperament xüsusiyyətlərinin rolu 

63 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №4, 2019 

 

3. Əliyev R.İ. Uşağın məktəbə hazırlanmasının sosial-psixoloji əsasları // İbtidai məktəb və mək-

təbəqədər tərbiyə, 2005, № 3 

4. Həmzəyev M. Uşağın məktəbə hazırlanmasının psixoloji məsələləri. Bakı, 1974. 

5. Педагогические условия совершенствования адаптационных процессов в вузе: Межву-

зовский сб. Барнаул: АГУ, 1988. 

6. Реан А.А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник СПбГУ, сер.6, вып.3, 1995, 

№ 20 

 

E_mail: asil_zade@mail.ru 

Rəyçilər: psixol.ü.elm.dok., prof. R.Ġ. Əliyev 

ped.ü.elm. dok., akademik H.H. Əhmədov 

 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.07. 2019 

 

 

 

 

 

 



ġəhla Ġsmayıl qızı Ələkbərova 

64 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 4, 2019 

 

 
UOT 159.9. 

 
ġəhla Ġsmayıl qızı Ələkbərova 

Elçin Qaranzadə adına 270 nömrəli tam orta məktəbin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

 

ġAGĠRDĠN PSĠXOLOJĠ BAXIMDAN FORMALAġMASINDA 

MÜƏLLĠM - ġAGĠRD MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN ROLU 

 
Шахла Исмаил гызы Алекперова 

учитель азербайджанского языка и литературы 

общеобразовательной школы № 270 им. Эльчина Гаранзаде 

 

РОЛЬ ОТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИКА 

 
Shahla Ismayil Alakparova 

teacher of Azerbaijani language and literature 

of full secondary school № 270 named after Elchin Garanzade 
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PSYCHOLOGĠCAL FORMATĠON OF THE STUDENT 

 
Xülasə. Müəllif məqalədə müəllim-şagird münasibətlərinin şagirdlərin psixoloji baxımdan formalaşma-

sına təsirindən bəhs edir. O göstərir ki, əməkdаşlıq şagirdlərə çох diqqətlə və həssаslıqlа yаnаşmаğı tələb еdir. 

Müəllim-şаgird əməkdаşlığı bütövlüklə məktəbin humаnistləşməsinin və dеmоkratikləşməsinin əsа-

sını təşkil еdir. 

Açar sözlər: əməkdaşlıq, təlim, keyfiyyət, şəxsiyyət, humаnistləşmə, dеmоkratikləşmə, müəllim-şagird 

münasibətləri. 

 

Резюме. В статье повествуется о влиянии взаимоотношений учителя и ученика на психологи-

ческое развитие учеников. Автор показывает, что сотрудничествo требует от учителя быть более 

осторожным и внимательным. Сотрудничество учителя и ученика в целом, составляет основу гума-

низации и демократизации школы. 

Ключевые слова: сотрудничество, обучение, качество, личность, гуманизация, 

демократизация, отношения учителя и ученика. 

 

Summary. The author mentions the impact of teacher-student relationships on the psychological 

development of pupils. He shows that collaboration requires the teacher to be more careful and sensitive. The 

cooperation of the teacher and the student as a whole is the basis of the humanization and democratization of 

the school. 

Key words: cooperation, training, quality, personality, humanization, democratization, teacher-

student attitudes. 

 

Məlumdur ki, təhsilin başlıca məqsədi ye-

tişməkdə olan gənc nəsli hərtərəfli, yəni müasir 

həyatın tələblərinə cavab verən şəxsiyyət kimi 

formalaşdırmaqdır. Bu mənada öz peşəsinin in-

cəliklərinə dərindən yiyələnmiş müəllimlərə bö-

yük ehtiyac duyulur. 

Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islaha-

tları bütövlükdə pedaqogika sistemində köklü də-

yişikliklər edilməsini tələb edir. Bütün bu dəyi-

şikliklər müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinə olan 

tələblərin artırılmasını zəruri edir. Peşəkarlığın 

təkmilləşdirilməsi isə yalnız bilik, bacarıq və vər-

dişlərin inkişafını deyil, eyni zamanda, şəxsiyyətin 

təkmilləşdirilməsi məsələlərini əhatə edir. 

Müasir cəmiyyət tələb edir ki, şəxsiyyət 

öz peşəsinə dərindən yiyələnməklə yanaşı, həm 
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elmi cəhətdən məlumatlı, əməyə, yaradıcılığa 

hazırlıqlı olub mənəvi cəhətdən zəngin olsun, 

texnika və mədəniyyətin nailiyyətlərindən baca-

rıqla istifadə edə bilsin, həm də ətrafdakılarla 

ünsiyyət saxlamaq bacarığına yiyələnsin. İndi 

əsas vəzifə hərtərəfli inkişaf etmiş, mənəvi zən-

ginliyə malik olan şəxs yetişdirib formalaşdır-

maqdır. Cəmiyyətin inkişafı məhz gənc mütə-

xəssislərin hazırlıq səviyyəsindən çox asılıdır. 

Gənc kadrların savadlı yetişməsi, şəxsiyyətin 

ahəngdar inkişafı vəzifəsi isə, ilk növbədə, mü-

əllimin üzərinə düşür. 

Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə müəllim 

bələdçi (fasilitator), aparıcı (istiqamət verən) 

mövqeyindədir. Müasir müəllim problemli si-

tuasiyalar təşkil edir, tədqiqat məqsədlərinin qo-

yulmasında şagirdlərə yardımçı olur, ona bilik 

və bacarıqların mənimsənilməsini və əldə edil-

məsi yollarını öyrədir. 

Şagird fəaliyyətə məcbur edilmir. O, təd-

qiqatçı mövqeyində olur. Müəllim şagirdə isti-

qamət verir, şagird isə araşdırmalar apararaq 

konkret nəticələrə gəlir. 

Мüəllim-şаgird münаsibətlərində əmək-

dаşlığın pеdаqоji əsаslаrı şаgirdlərə humаnist 

münаsibətdə öz əksini tаpır. Bu prоsеsdə müəl-

lim şagirdlərin təlim prоsеsinə cəlb оlunmasına 

çalışır. 

Bu gün hər bir müəllim təlim prosesinə 

yenilik gətirməyə çalışmalı, şagirdlərlə əmək-

daşlıq etməli və bütün təlim üsullarından istifa-

də etməlidir. Müəllim şagirdlərin fikrinə müna-

sibət bildirməli və öz yaradıcılığından istifadə 

edərək onların fikirlərini müəyyən bir nöqtəyə 

gətirməlidir. Yəni şagirdlərin fikrini düzgün isti-

qamətə yönəltməlidir. 

Müasir müəllim əlavə materiallardan və 

özünün pedaqoji-psixoloji potensialından dəqiq 

və yerində istifadə etməyi, yeni texnologiyaların 

interaktiv priyomlarını bilməli və onlardan isti-

fadə etməyi bacarmalıdır. 

Hər bir müəllim öz yaradıcılığını dərsə 

tətbiq etməlidir. Bu tətbiqetmə müxtəlif növdə 

ola bilər. 

Bu tip dərslər şagirdlər üçün maraqlı və 

düşündürücüdür. Belə dərslər şagirdləri düşün-

məyə vadar edir və uşaqların nitqini, öz fikirlə-

rini çəkinmədən başqalarına çatdırmağa həvəs-

ləndirir. Gördükləri və təxəyyüllərində yaratdıq-

ları hər hansı hadisələri cümlələr qurmaqla ət-

rafdakılara çatdırmaq bacarığı bu tip dərslərdə 

daha da inkişaf etdirilir. Şagirdlər belə dərslərdə 

şən və özünə inamlı olurlar. Bu tip dərslər şa-

girdyönlü olur. 

Dərsdə o vaxt səmərəli nəticə əldə etmək 

olur ki, təlim prosesi təlim məqsədləri, təlim şə-

raiti, şagirdlərin yaş dövrü və idrak maraqlarının 

nəzərə alınması ilə təşkil olunsun. 

Uşaqlar lap kiçik yaşlardan başlayaraq hə-

yatda fəal və müstəqil olaraq iştirak etməli, hə-

yat üçün vacib olan bacarıq və vərdişlərə yiyə-

lənməlidirlər. Unutmaq olmaz ki, müəllimin şa-

girdlərinə verəcəyi ən böyük töhfə onlarda oxu-

maq və araşdırmaq həvəsi yaratmaqdır. 

Şagirdlərin həyata baxışlarının formalaş-

masında müəllimlərin rolu əvəzsizdir. Müəllim 

yaxşı psixoloq olmağa alışmalıdır. O, hər bir şa-

girdə fərdi yanaşmağı bacarmalıdır. Çünki hər 

bir uşağın özünəməxsus xarakterik xüsusiyyəti 

var və hər müəllim də ona uyğun davranmalıdır. 

Müəllim valideynlə sıx əlaqə yaratmalı, 

onu sinifdə baş verənlərlə bağlı məlumatlandır-

malıdır. 

Müəllim elə şərait yaratmalıdır ki, şagird 

ondan çəkinməsin, ona hörmət etsin və prob-

lemləri olduqda onunla həll etməyə çalışsın. 

Bəzən müəllimlər şagirdlə münasibətdə 

ayrı-seçiciliyə yol verirlər. Onlar daha çox dər-

sini yaxşı oxuyan, intizamlı uşaqlarla əməkdaş-

lıq edirlər. Belə hal yolverilməzdir və heç bir şa-

gird diqqətdən kənarda qalmamalıdır, hamıya 

münasibət eyni olmalıdır. 

Təlim prosesinin səmərəli və optimal təş-

kili üçün şagirdlə münasibətdə müəllim diqqətli 

və həssas olmalı, dərs zamanı şagirdi hər hansı 

çətin vəziyyətdən çıxara bilməlidir. 

Uşağı günahlandırmaq, cəzalandırmaq, 

təhqir etmək lazımi nəticələr vermədiyi kimi, tə-

limin motivasiyasını da aşağı salır. 

Yaxşı müəllim uşağa müvəffəqiyyətsizli-

yin öhdəsindən gələcəyi hissini verərək özünə-

güvən hissinin artmasına yardımçı olmalı, dərs-

lərindən geri qaldığı təqdirdə onu istənilən sə-

viyyəyə gətirə bilməlidir. Lakin bu zaman şagir-

di heç nəyə məcbur etməməli, uşağı cəsarətlən-

dirməklə özünə olan inamı artıraraq, müvəffə-

qiyyət üçün uyğun mühit təmin etməli, onu 

müstəqilliyə yönləndirməlidir. Bunları bacaran 

müəllim şagirdlərlə əməkdaşlıq qadağaların, cə-

zaların, onlarla kobud rəftarın əleyhinədir. Bir 
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sözlə, müəllim-şаgird əməkdаşlığı bütövlüklə 

məktəbin humаnistləşməsinin və dеmоkratikləş-

məsinin əsаsını təşkil еdir. 
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə həyatın 

tələblərinə cavab verən şəxsiyyətin formalaşdırılma-

sı, müəllim-şagird əməkdaşlığı, təlim prosesinin op-

timal qurulması cəmiyyətin ən aktual problemlərin-

dən biridir. 

Problemin elmi yeniliyi. Təhsilin keyfiyyəti-

nin yüksəldilməsində müəllim-şagird əməkdaşlığının 

rolu sistemli şəkildə araşdırılaraq öyrənilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün təşkili mə-

sələləri, yeni düşüncəyə, yeni pedaqoji təfəkkürə 

malik olam müəllimə lazım olan keyfiyyətlər açıq-

lanmışdır, bu da gənc müəllimlər və tələbələr üçün 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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Xülasə: Yeniyetmələrin psixi inkişafına, milli xarakterinin formalaşmasına, təfəkkür tərzinə təsir edən 

amillərdən biri də kompüter və internetdir. Bu gün qloballaşan cəmiyyəti kütləvi informasiya vasitələri olma-

dan – telefonlar, sosial şəbəkələr, internet və s. olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu vasitələr hər bir 

yeniyetmənin həyatında mənfi və müsbət mənada müstəsna əhəmiyyətə malik olub, onu hər yerdə əhatə edir. 

Kommunikasiya vasitələri sayəsində insanlar istənilən informasiyanı əldə edə bilir, virtual aləmdə çoxlu dost-

lar, tanışlar qazanaraq ünsiyyət dairəsini genişləndirə və s. bu kimi üstünlüklərdən faydalana bilir. Lakin etiraf 

etməliyik ki, dövlət televiziyası müstəqil olmaqla, digər özəl televiziya kanallarında uşaq və yeniyetmələrdə 

milli etnik hisslərin, milli xarakterin formalaşdırılmasına aid maarifləndirici materiallar qənaətbəxş deyil. 

Açar sözləri : yeniyetmə, şəxsiyyət, xarakter, internet, virtual ünsiyyət, milli dəyərlər, əxlaqi dəyərlər 

 

Резюме: Одним из факторов, влияющих на умственное развитие молодежи, формирование их 

национального характера и их образа мышления является компьютер и Интернет. Сегодня глобализи-

рованное общество без средств массовой информации - телефоны, социальные сети, Интернет и т. д. 

Без него невозможно представить. Эти инструменты имеют исключительное значение в жизни каж-

дого подростка и являются положительными и позитивными, и он охватывает всюду. Благодаря сред-

ствам коммуникации люди могут получать любую информацию, получать много друзей в виртуаль-

ном мире, расширять сферу коммуникации и т.д. могут воспользоваться такими преимуществами. 

Однако мы должны признать, что современное телевидение является независимым, а в других об-

щественных телевизионных каналах недостаточно информации о национальных этнических чувствах 

и национальных особенностях у детей и подростков. 

Ключевые слова: подросток, личность, характер, интернет, виртуальное общение, 

национальные ценности, моральные ценности 

 

Summary: One of the factors influencing the mental development of youngsters, the formation of 

their national character, and their way of thinking is computer and the Internet. Today, a globalized society 

without mass media - phones, social networks, the Internet, etc. it is impossible to imagine without it. These 
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tools are all it has an exceptional value in a negative and positive sense in the life of a teenager, and it covers 

it everywhere. Thanks to communication means people can get any information, gain many friends in the 

virtual world, expand contacts and more. can benefit from such advantages. But we have to admit that the 

state television is independent, and in other private television channels, educating materials about national 

ethnic feelings and national character in children and adolescents are not satisfactory. 

Key words: teenager, identity, character, internet, virtual communication, national values, moral 

values 

Tarixə qısaca olsa da nəzər salsaq görərik 

ki, uşaq və yeniyetmələrin, gənclərin milli xa-

rakterinin formalaşdırılmasında qəzet və jurnal-

ların, kitabların, radionun və televizorun böyük 

rolu olmuşdur. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi-

lə insanlar qısa bir zaman müddətində dünyada 

baş verənlər haqqında məlumat ala bilirlər. Düz-

gün istiqamət götürmüş informasiya vasitələri 

milli mentalitetin, əxlaqi normaların, adət və ən-

ənələrin qorunub saxlanılmasına və bunların ye-

niyetmələrdə inkişaf edib formalaşmasına təsir 

göstərir. Xüsusilə, yeniyetmə qız və oğlanları-

mızın bu ağır, mürəkkəb zaman kəsiyində düz-

gün tərbiyə olunmasında kütləvi informasiya va-

sitələri böyük qüvvəyə malikdir. İnformasiya 

cəmiyyətinin inkişafı, internetin insan həyatına 

sürətlə daxil olması özünün müsbət cəhətləri ilə 

yanaşı, bir sıra mənfi məqamları ilə də diqqəti 

cəlb edir. Yeniyetmələrin psixi inkişafına, milli 

xarakterinə, təfəkkür tərzinə təsir edən amillər-

dən biri də kompüter və internetdir. Amerika 

psixoloqu S.C. Xarrisin maraqlı bir deyimi var: 

―Qorxulu orası deyil ki, vaxt gələcək, kompüter 

insan kimi fikirləşəcək. Qorxulu olan odur ki, 

vaxt gələcək, insanlar kompüter kimi düşünə-

cək‖. İnternet və televiziyanın təsirilə uşaq, ye-

niyetmə və gənclər yalnız real aləmdən uzaq 

düşmürlər, həm də onlarda sosial normalara la-

qeydlik, əsəbilik, aqressiya, deviant davranış 

halları özünü göstərir. İnternet vasitəsilə yeni-

yetmələrə pornoqrafiyasından tutmuş insan al-

verinə qədər sövq edənləri də var. Bunların nəti-

cəsi olaraq şəxsiyyətin formalaşmasında yeni is-

tiqamətlər təzahür edir. Nəticədə yeniyetmə və 

gənclərdə özünümüdafiə kompleksi yaranır. Bu 

da yaşlılarla münasibətdə gərginlik formasında 

meydana çıxır. Deməli, təhsil sistemində inter-

netin təsiri aktual problemə çevrilməkdədir. İn-

sanın yaratdığı və böyük nailiyyəti hesab olunan 

bu kəşflər tədricən böyük bir problemə çevrilir. 

İnsan öz yaratdığını idarə etməkdə çətinlik çə-

kir. Kütləvi informasiya internet şəbəkələri vasi-

təsi ilə çoxlu mənfi məlumatlar gəlir. Yeniyet-

mələri bu yad ünsürlərdən qorumaq bu gün vali-

deynlərin, müəllimlərin və bütün ictimaiyyətin 

vəzifəsidir. Yeniyetmələrin xarakterində milli 

təəssübkeşlik, qayğıkeşlik, vətənə, onun bütün 

atributlarına sevgi ilə kök salmalıdır. Harada, 

hansı ölkədə olursa olsun xarakterindəki millilik 

həmişə onun yol yoldaşı olsun. Çünki xarakter 

əlamətinə çevrilmiş hər hansı bir xüsusiyyət öz 

təsir qüvvəsini göstərir. Milli mənəviyyatını, 

kimliyini, kökünü, etnik xüsusiyyətlərini qoruya 

bilməyən bir xalqın millət kimi formalaşması 

qeyri mümkündür. Məhz buna görə də, yeniyet-

mələrin tərbiyəsində ən mühüm faktor milli xa-

rakter xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsidir. 

Yeniyetmələrdə milli xarakter formalaş-

dırmaq, onlarda Vətənə, xalqa, ailəyə, məktəbə, 

özünə, hərəkət və davranışlarına nəzarət etməyə 

bu gün daha çox ehtiyac var. Yeniyetmələrdə 

milli kökə, milli şüura, əxlaqa, etnik milli şüura 

bağlılığın formalaşdırılması müasir şəraitdə mil-

lətin, məktəbin, ictimaiyyətin, pedaqoq və psi-

xoloqların birinci vətəndaşlıq vəzifəsi olmalıdır. 

Qlobal şəbəkə istifadəçilərində virtual məkanla 

bilavasitə bağlı olan bir sıra maraqlar, məqsəd-

lər, tələbatlar, psixoloji və sosial fəallıq forma-

ları üzə çıxır. Müasir texnologiyalar çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən üstünlüklərlə yanaşı, neqa-

tiv təzahürlər də yaradır. Belə bir şəraitində in-

sanlarda İnternetlə davranış problemləri meyda-

na çıxır. O cümlədən insanlarda televiziya, mo-

bil telefon, kompüter, İnternet aludəçiliyi yara-

nır, onlar bu elektron vasitələrdən asılı vəziyyə-

tə düşürlər. Əslində, informasiya asılılığı prob-

lemi kompüterin, İnternetin meydana gəlməsin-

dən əvvəl də müşahidə olunub. Sadəcə olaraq, 

İnternetin inkişafı və insan fəaliyyətinin bütün 

sahələrinə geniş tətbiqi, İnternetin cəmiyyət hə-

yatının ayrılmaz hissəsinə çevrilməsi bu proble-

min daha qabarıq şəkil almasına və kütləviləş-

məsinə səbəb oldu. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bəşəriyyət qlo-

bal informasiya cəmiyyətinə yenicə qədəm qo-
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yur, İnternetin rolu artmaqda davam edir. De-

məli, belə bir şəraitdə İnternet asılılığı problemi-

nin aktuallığı get-gedə daha da artacaqdır [10, 

s.1]. İnternet səhifəsində yeniyetmələr suisid is-

tiqamətli materiallar, narkotik maddələrin hazır-

lanması və istifadəsi ilə bağlı, eləcədə normadan

kənar leksika ilə ifadə olunan materiallarla üzlə-

şir ki, bunlar da yeniyetmələrin xarakterinin

düzgün istiqamətdə formalaşmasına maneçilik

törədir. İnternetdə saatlarla vaxt keçirmək tədri-

cən yeniyetmələri asılı vəziyyətə salır. O, dərs-

lərinə yaxşı hazırlaşa bilmir, yeməyini vaxtında

yemir, real ünsiyyətdən daha çox virtual ünsiy-

yətə üstünlük verir ki, bu da zaman keçdikcə

ciddi psixoloji və əsəb xəstəliklərinə gətirib çı-

xarır. İnternetin imkanları artdıqca ondan yalnız

təkcə faydalı məqsədlər üçün deyil, cinayət

əməllərini həyata keçirmək üçün istifadə edənlə-

rin də sayı artır. Müəyyən İnternet saytlarında

çoxlu vaxt keçirən yeniyetmələr cinayətkarların

maraq dairəsinə düşürlər. Uşaq psixologiyasına

yaxşı bələd olan həmin məkrli insanlar onları

müxtəlif cəlbedici vasitələrlə ələ almağa çalışır,

şirnikləşdirici vədlər verirlər. Həmin vədlərinin

reallaşdırılmasının isə yalnız valideynlərin bun-

dan xəbər tutmayacağı halda mümkün olacağını

uşaqlara inandırmağa çalışırlar. Yeniyetmələrə

qarşı törədilən cinayətlər xüsusilə bugünkü gün-

də ciddi narahatlıq doğurur. Cinayətkarlar çat-

larda, forumlarda, sosial şəbəkələrdə qeydiyyat-

dan keçərək yeniyetmələrlə kontakt yaradırlar.

Mehribanlılığı, diqqətliliyi və qayğısı ilə yeni-

yetmələrin diqqətini özlərinə cəlb etməyə çalı-

şırlar. Onlar yeniyetmələrin problemlərini dinlə-

yir və dərdlərinə şərik olurlar. Lakin tədricən

söhbətləri başqa istiqamətə yönəldərək yeniyet-

mələri saxlayan mənəvi qadağaları zəiflətməyə

çalışırlar. Sosial şəbəkələr yeniyetmələrin şəx-

siyyətinin formalaşmasına mənfi təsir edir. Bu-

rada əksər hallarda yeniyetmələr həmyaşıdları

ilə, qızlarla tanış olur, bəzən də bu tanışlıq sö-

yüşlə, təhqirlə, cinayətkarlıq halları ilə başa ça-

tır. Müşahidələr göstərir ki, bu cür yeniyetmə-

lərdə vətənpərvərlik hissləri zəif, milli mənəvi

dəyərlər isə tam məimsənilməmiş olur. Araşdır-

malar göstərir ki, dünyada internetdən istifadə

edən istifadəçilərin 50 faizi 8-15 yaşlı uşaqlar-

dır. Onların hər 5 nəfərindən biri cinayətkarların

qurbanına çevrilir.

Bu günümüzdə insanlar demək olar ki, bü-

tün informasiyaları mətbuatdan alırlar. Yaxşı və 

pis nə varsa kütləvi informasiya vasitələri (ra-

dio, televiziya, qəzet, jurnal, internet şəbəkələri 

və s.) ilə insanların beyninə, gündəlik həyat şə-

raitinə, məişətinə ötürülür. Biz istəsək də, istə-

məsək də yeniyetmələrimizi bu informasiyalar-

dan tamamilə təcrid edə bilmərik. Kütləvi infor-

masiya vasitələri (radio, televiziya, qəzet, jurnal, 

kitab, internet şəbəkələri və s.) yeniyetmə və 

gənclərdə, bütövlükdə şəxsiyyətin formalaşma-

sında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövr-

də Avropa ölkələrindən axıb gələn informasiya-

ların bu baxımdan həm müsbət, həm də çoxlu 

mənfi təsirləri olur. Bu baxımdan da Azərbay-

canda fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya va-

sitələrində yeniyetmə və gənclərdə vətənpərvər-

lik, dünyagörüşü, əqidə, ədalət hissləri toxumu-

nu səpməyə yönələn materiallara daha çox üs-

tünlük verilərsə yaxşı olar. 

Hal-hazırda yeniyetmələr arasında intihar 

hallarının çoxalmasının da səbəbi sosial media 

və KİV-də intihar hallarının geniş şəkildə nüma-

yişdir. Məsələn, İraqın prezidenti olmuş Səddam 

Hüseynin edam olunması dünyanın müxtəlif öl-

kələrində, o cümlədən Azərbaycan nə qədər ye-

niyetmə oğlanların intihar etməsinə səbəb oldu. 

Çünki KİV və sosial media bu xəbəri daha da 

dramatikləşdirdi . Məhz buna görə də, intihar 

hallarının səbəbləri ətraflı şəkildə tədqiq edilib 

öyrənildikdən sonra izləyicilərə nümayiş olun-

malıdır ki, bu cür intihar halları çoxalmasın. 

Hal-hazırda dövrdə sosial media və KİV-

in təsirindən qaçmaq mümkün deyil. Televiziya, 

internet, sosial şəbəkələr, qəzet və jurnallar yal-

nız informasiya ötürmürlər, həmçinin onlar 

müxtəlif situasiyalarda davranışın kompleks ün-

siyyət modelini, yəni ailə və işdə münasibəti 

təqdim edirlər [5, səh 3]. 

Milli adət-ənənələrimizin, milli dəyərləri-

mizin qorunmasında, Azərbaycan dilinin, mədə-

niyyətinin, ölkəmizlə bağlı tarixi həqiqətlərin 

yayılmasında, yeniyetmələrdə milli xarakter əla-

mətlərinin formalaşmasında KİV mühüm rol oy-

nayır. Müqayisəyəgəlməz dərəcədə böyük mə-

nəvi, sosial-psixoloji təsir gücünə malik olan 

kütləvi informasiya vasitələri bu gün yeniyetmə-

lərin dünyasına bütünlüklə daxil olmuşdur. KİV 

bütünlüklə yeniyetmələrin həyatına sirayət et-

miş, asılılıq halı almışdır. Belə olan təqdirdə ye-
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niyetmə və gənclərin nəinki gündəlik yaşamına, 

hətta şəxsiyyət kimi inkişafına, davranışına, qə-

rarlarına, şüuruna, xarakterinə birbaşa təsir edir. 

KİV düzgünlüyü, mənəvi saflığı, vətənpərvərli-

yi, qəhrəmanlığı, zəhmətkeşliyi, alın tərini, halal 

qazancı, vicdanı, insafı, ləyaqəti, şərəfi, namusu, 

qeyrəti, sədaqəti, demokratiyanı və insan hüquq-

larına hörməti təbliğ etməkdənsə, daha çox mə-

lumat bloklarında cəmiyyətdə aqressiya, zorakı-

lıq, xəyanət, əxlaqsızlıq, oğruluq, fırıldaqçılıq, 

intihar, cinayət motivləri ilə zəngin olan məlu-

matlar paylaşılır. 

Yeniyetmələrin milli xarakter tərbiyəsinin 

həyata keçirilməsində KİV-in üzərinə mənəvi 

məsuliyyət düşür. Əgər yeniyetmə cəmiyyətdə 

nüfuzlu insanların, ziyalıların, sənətçilərin, xəbər, 

veriliş aparıcılarının söhbətində, davranışında, 

həyat tərzində, ünsiyyətində nöqsanlar görür-

lərsə, bunlar onlar üçün yanlış etalon olacaqdır. 

Çünki onlar əsasən, tanınmış insanların görü-

nüşünü, davranışını təqlid edərək onlara bənzə-

məyə çalışır, onların həyatını yaşamaq istəyirlər. 

Bu gün qloballaşan cəmiyyəti kütləvi in-

formasiya vasitələri olmadan – telefonlar, sosial 

şəbəkələr, internet və s. olmadan təsəvvür etmək 

qeyri-mümkündür. Bu vasitələr hər bir şəxsin 

həyatında müstəsna əhəmiyyətə malik olub, onu 

hər yerdə əhatə edir. Kommunikasiya vasitələri 

sayəsində insanlar istənilən informasiyanı vaxta 

qənaət edərək əldə edə bilir, virtual aləmdə çox-

lu dostlar, tanışlar qazanaraq ünsiyyət dairəsini 

genişləndirə və s. bu kimi üstünlüklərdən fayda-

lana bilir. Kütləvi informasiya vasitələri yeni-

yetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasına, onla-

rın milli ruhda böyüməsinə təsir göstərən amil-

lərdən biridir. Apardığımız araşdırmalar nəticə-

sində deyə bilərik ki, yeniyetmələrin sosial şə-

bəkələrdən fəal istifadə etməsi hər zaman onla-

rın inkişafına mənfi təsir göstərmir. Belə ki, ye-

niyetmələrin internetdən boş vaxtlarında və sə-

mərəli istifadə etmələri onların özünə inam və 

özünə hörmət hisslərini formalaşdırır. Lakin bu 

hal məqsədsiz və zamansız olduqda yeniyetmə-

nin psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir edir. Onla-

rın xarakterində özünə, ailəyə, yoldaşlarına qarşı 

laqeydlik yaradır. Bəzən onları aqressivləşdirir, 

arxayınlaşdırır. 

Milli adət-ənənələrimizin, milli dəyərləri-

mizin qorunmasında, Azərbaycan dilinin, mədə-

niyyətinin, ölkəmizlə bağlı tarixi həqiqətlərin 

yayılmasında, yeniyetmələrdə milli xarakter əla-

mətlərinin formalaşmasında KİV mühüm rol oy-

nayır. Müqayisəyəgəlməz dərəcədə böyük mə-

nəvi, sosial-psixoloji təsir gücünə malik olan 

kütləvi informasiya vasitələri bu gün yeniyetmə-

lərin dünyasına bütünlüklə daxil olmuşdur. KİV 

bütünlüklə yeniyetmələrin həyatına sirayət et-

miş, asılılıq halı almışdır. Belə olan təqdirdə ye-

niyetmə və gənclərin nəinki gündəlik yaşamına, 

hətta şəxsiyyət kimi inkişafına, davranışına, qə-

rarlarına, şüuruna, xarakterinə birbaşa təsir edir. 

KİV düzgünlüyü, mənəvi saflığı, vətənpərvərli-

yi, qəhrəmanlığı, zəhmətkeşliyi, alın tərini, halal 

qazancı, vicdanı, insafı, ləyaqəti, şərəfi, namusu, 

qeyrəti, sədaqəti, demokratiyanı və insan hüquq-

larına hörməti təbliğ etməkdənsə, daha çox mə-

lumat bloklarında cəmiyyətdə aqressiya, zorakı-

lıq, xəyanət, əxlaqsızlıq, oğruluq, fırıldaqçılıq, 

intihar, cinayət motivləri ilə zəngin olan məlu-

matlar paylaşılır. 

KİV-də əks olunan materiallarda yeniyet-

mələrin əxlaq normalarına zərbə vuracaq, təhlü-

kə altına salacaq bayağı informasiyalar olmama-

lıdır. Xüsusilə, məşhurların dəbdəbəli, füsunkar 

həyatı, ulduz, qəhvə falı və s. mövzuları əhatə 

edən yazılardan daha çox bu gün yeniyetmələrin 

mənəvi-əxlaqi zəmində inkişafına təsir edəcək 

məqalələrə böyük ehtiyacı var. Təəssüflə qeyd 

etməliyik ki, mətbuatda ucuz sensasiyaya, qal-

maqallara, reklam və antireklama xidmət edən, 

milli mentalitetimizə, dəyərlərimizə uyğun gəl-

məyən yazılara da rast gəlirik, bu yazılar yeni-

yetmələrin milli xarakterinə açıq-aşkar zərbə 

vuran mənbə kimi qiymətləndirilir. Milli psixo-

logiyamıza qətiyyən uyuşmayan, verilişlər, in-

cəsənət ulduzlarının şəxsi həyatında baş vermiş 

əhəmiyyətsiz hadisələr, söhbətlər, abırsız şəkil-

lər, fotosessiyalar, fraqmentlər medianı zəbt et-

mişdir. Bəzi mətbuat orqanları milli kimliyimiz-

dən, mənəvi dəyərlərimizdən, kökümüzdən uzaq 

düşmüşdür. Məşhur ingilis qəzetçisi Lord Biver-

brukun bir zamanlar dediyi kimi, ―Mən qəzeti 

təbliğat aparmaq üçün nəşr edirəm, başqa məq-

sədlər üçün yox‖. 

Kütləvi informasiya vasitələri bu gün bü-

tövlükdə ayrı bir dünyadır və bu dünya öz sosi-

al-psixoloji təsiri, mahiyyəti ilə əvəzedilməz və 

müqayisəyəgəlməz dərəcədə böyük təsir gücünə 

malikdir. Kütləvi informasiya vasitələrində ge-

dən materiallarda xalqımızın əxlaq normaları 
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gözlənilməli, bayağı xarakter daşımamalıdır. 

Biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, yeniyetmələri-

mizin mənəvi, əxlaqi zəmində yazılmış məqalə-

lərə böyük ehtiyacı var. Bu gün kütləvi informa-

siya vasitələri yeniyetmələrimizin milli dəyərlər 

zəminində tərbiyə olunmasında güclü vasitədir. 

Lakin çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu gün 

elə mətbuat nümunələri vardır ki, ucuz sensasi-

ya xatirinə çox vaxt milli mentalitetimizə uyğun 

olmayan yazılarla çıxış edir, yeniyetmələrin for-

malaşmaqda olan xarakterinə açıq-aşkar böyük 

zərbələr vurur. Mənəvi dəyərlərimizə zidd olan 

saytlara blok qoyulmalı və yeniyetmələrimizin 

dəyərlər sisteminə müsbət təsir edən, onları cəlb 

edən elmi, tərbiyəvi, müsbət əxlaqi dəyərlər for-

malaşdıran televiziya-radio verilişləri hazırlan-

malı, qəzet və jurnallar buraxılmalıdır. 
Problemin aktuallığı: Yeniyetmələrdə milli 

xarakterin formalaşdırılmasında KİV-in psixoloji tə-

sirinin müəyyənləşdirilməsi və düzgün istiqamətlən-

dirilməsi müasir dövr üçün aktuallıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə yeniyetmələr-

də milli xarakterin formalaşdırılmasına KİV-in psi-

xoloji təsiri ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə 

və magistrantlar eləcə də praktik psixoloqlar istifadə 

edə bilərlər. 
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SIGNIFICANCE OF CONTINUITY BETWEEN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

INSTITUTION AND SCHOOL 

Xülasə: Bu məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə məktəb arasında varisliyin gözlənilməsinin 

zəruriliyi əks olunur. Məktəbə keçidlə əlaqədar olaraq uşaq yeni həyat tərzinə başlayır, fəaliyyət şəraitinə da-

xil olur, cəmiyyətdə yeni mövqe tutur, yaşlılar və yaşıdları ilə yeni qarşılıqlı münasibətə keçir. Uşağın inki-

şafını, həyatını müəyyən edən sosial mühit dəyişir. Orqanizmin inkişafı onun yaşadığı mühitdən asılıdır. Ona 

görə də uşağın düşdüyü mühit əvvəlkindən kəskin surətdə fərqlənərsə onun əsəb sistemi ciddi çətinliklə qar-

şılaşa bilər. Varisliyin gözlənilməsi bir mərhələdən digərinə keçid zamanı kəskin dəyişikliklərin olmamasını 

və təlim-tərbiyənin yaxınlığını təmin edir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, məktəb, varislik, əhəmiyyət, tərbiyəçi. 

Резюме: В этой статье подчеркивается необходимость преемственности между дошкольным 

образованием и школой. Что касается перехода в школу, ребенок начинает новый образ жизни, попа-

дает в рабочую среду, занимает новую позицию в обществе и переходит к новым отношениям со 

взрослыми. Развитие организма зависит от среды, в которой он живет. Поэтому, если окружение ре-

бенка резко отличается от предыдущего, его нервная система может испытывать серьезные затрудне-

ния. Преемственность гарантирует, что не будет резких изменений при переходе с одного этапа на 

другой, а также близость обучения. 

Ключевая слова: дошкольное образовательное учреждение, школа, преемственность, 

значимость, воспитатель. 

Summary: This article highlights the necessity of succession between preschool education and 

school. With regard to the transition to school, the child begins a new lifestyle, gets into the working 

environment, takes a new position in the society, and moves to a new relationship with the elderly and the 

elderly. The social environment that determines the development of the child, his life is changing. The 

development of the organism depends on the environment in which it lives. Therefore, if the environment of 

the child differs dramatically from the earlier, its nervous system may experience severe difficulty. The 

expectation of your inheritance ensures that there is no sharp change during the transition from one stage to 

another, and the proximity of training. 

Key words: preschool education institution, school, heredity, importance, tutor. 
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Respublikamızda geniş miqyaslı islahatlar 

aparıldığı bir dövrdə məktəbəqədər təhsil müəs-

sisəsi ilə məktəb arasında varislik mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. 

Respublikamızın təhsil sisteminin müxtə-

lif mərhələləri arasında varislik mövcuddur. 

Təhsil sistemində varislik o deməkdir ki, təlim-

tərbiyə vəzifələrinin ardıcıl həlli məqsədilə onun 

qarışıq halqaları arasında əlaqə müəyyən edilir. 

Belə ki, təhsil sisteminin hər bir mərhələsi öz 

işini əvvəlki mərhələ əsasında qurur. O, cümlə-

dən ibtidai məktəbin birinci sinfi də öz fəaliyyə-

tini təhsil sistemində ilk halqa olan məktəbəqə-

dər təlim-tərbiyə zəminində qurur. 

Bu problem pedaqoq və psixoloqların 

(prof. Y.Ş. Kərimov, A.P. Usova, R.İ. Jukovska-

ya, L.A. Levinova, L.İ. Bojoviç və b.) daim diq-

qətini cəlb etmiş, bununla əlaqədar müxtəlif fi-

kirlər irəli sürmüşlər. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə məktəb 

arasında varislik dedikdə aşağıdakılar nəzərdə 

tutulur: 

- məktəbəqədər təhsil müəssisəsi uşağı 

məktəbin irəli sürdüyü tələblərə (məktəbə) ha-

zırlamalıdır. 

- məktəb uşağın məktəbəqədər təhsil mü-

əssisəsində əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlə-

rə istinad etməli, ondan şagirdlərin sonrakı hər-

tərəfli inkişafı üçün fəal istifadə etməlidir. 

- varislik həm təlim-tərbiyənin məzmunu, 

həm də metodları, priyomları, təşkili formaları 

üzrə həyata keçirilməlidir. 

- varislik məktəbə müəyyən keçid şəraitini 

yaratmalı və bu zaman mənimsənilmiş vərdişlər 

yeni vərdişlərin inkişafına təsir göstərə bilməli-

dir. Uşaq bağçası ilə məktəbin, məktəbəqədər və 

məktəb pedaqogikası arasında varisliyin nəzəri 

əsası uşaqlara vahid tərbiyəvi təsirləri tələb edir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi məktəblə 

varisliyi həyata keçirmək üçün ilk növbədə 

uşaqları məktəbə hazırlamalıdır. 

Uşağın məktəb təliminə hazırlanması de-

dikdə, fiziki, əqli və psixoloji hazırlıq nəzərdə tu-

tulur. Fiziki hazırlıq uşaqların sağlamlığını, fiziki 

cəhətdən möhkəmliyini, çevikliyini, məişət və 

təlim gigiyenası qaydalarının gözlənilməsini tə-

ləb edir. əqli hazırlıq bəzilərinin düşündükləri 

kimi uşağın yazmağı, oxumağı öyrənməsi kimi 

başa düşülməlidir. Bu anlayışa uşaqların yazı və 

oxu texnikasına yiyələnmələri üçün ilkin hazırlıq 

mərhələsi, sadə riyazi anlayışlarla əlaqədar prak-

tik vərdişlərə yiyələnmələri, ətraf aləmlə (təbiət 

və cəmiyyətlə) – canlı və cansız aləmin əşya, ha-

disələri, qanunları, qanunauyğunluqları ilə tanış 

olmaları və s. daxildir. Bütün bunlarla yanaşı 

uşaqların müşahidə aparma, müqayisə etmə, 

qruplaşdırma və təsnifetmə, ümumiləşdirmə, mü-

cərrədləşdirmə və əqli nəticəyə gəlmə kimi baca-

rıqlar üzrə psixoloji hazırlığı da tələb olunur. 

Uşaqlarda ilkin təlimə hazırlıq iki mərhə-

lədə gedir: 

1) məktəbəqədər tərbiyə sistemində, ilkin 

təlimə başlayanadək, 

2) ilkin təlim prosesinin özündə. 

İlkin təlimin hazırlıq mərhələsində müəlli-

min məktəbəqədər tərbiyənin nəticələrindən 

hərtərəfli istifadə etməsi zəruridir. Bununla belə 

bəzi birinci sinif müəllimləri uşaq bağçasına ge-

dən uşaqların kifayət qədər ümumi inkişafa ma-

lik olduğunu qeyd edərək onların potensial im-

kanlarından istifadə etmirlər. 

Sinif müəllimi pedaqoji diaqnostikanın 

köməyi ilə uşaqların məktəbə hazırlıq səviyyəsi-

ni öyrənməli və onların uşaq bağçasında qazan-

dıqları bilik və bacarıqlardan məktəbdə verilən 

yeni məzmunla əlaqələndirərək istifadə etməli-

dir. Sinif müəllimi uşaqların əvvəlki mərhələdə 

- məktəbəqədər təhsil müəssisəsindəki təlim-tər-

biyənin nəticələrindən nə qədər çox və səmərəli 

istifadə edərsə, birinci sinifdə təlimi daha mü-

vəffəqiyyətlə təşkil edə bilər. Bununla yanaşı, 

sonrakı siniflərdə müvəffəqiyyətli təlim üçün 

zəmin yaratmalıdır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin məktə-

bəhazırlıq qrupu ilə məktəbin birinci sinfi ara-

sında ümumi, oxşar cəhətlər var: 

* Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və mək-

təbdə təlim müəllim tərəfində həyata keçirilir. 

* Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və mək-

təbdə təlim uşaqlarda ―oxumaq bacarığı‖ yəni, 

bilikləri mənimsəmək, tərbiyəçi və müəllimin 

göstərdiyi priyom və iş üsullarına yiyələnmək 

bacarığı, nəticəni əldə etmək qabiliyyəti forma-

laşdırır. 

* Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və mək-

təbdə uşaqların davranışına bir sıra ümumi tələb-

lər verilir: tərbiyəçi və yoldaşını dinləmək, müəl-

limin hərəkətlərini müşahidə etmək, onun göstə-

rişlərini izləmək, onları diqqətlə yerinə yetirmək, 

qiymətə qulaq asmaq, sonra öz işini müstəqil ola-
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raq qiymətləndirmək bacarığı, məlum qaydalara 

uyğun olaraq səhvləri düzəltmək. Bütün bunlar 

diqqəti, təfəkkürün fəallığını, iradi səy tərbiyə 

edir. 

Bu oxşar cəhətlər heç də o demək deyildir 

ki, Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və məktəbdə 

təlim eynidir. 

Məktəb təliminə keçid məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların həyatında yeni mərhələnin başlanğıcıdır. 

Sentyabrdan məktəbli statusunu alan uşaq ―Bi-

liklər aləminə‖ ilk addımını atır. Bu zaman uşağın 

başlıca fəaliyyət növü dəyişir. Əgər məktəbəqədər 

yaş dövründə uşağın əsas fəaliyyəti oyundan 

ibarət idisə, indi təlim olur, lakin buna baxmaya-

raq uşağın oyuna olan marağı davam edir. Sinif 

müəllimləri kiçikyaşlı məktəblilərin orqanizminin 

oyuna olan tələbatını nəzərə alaraq təlim prose-

sində ondan geniş istifadə etməlidirlər. 

Məktəbə keçidlə əlaqədar olaraq uşaq yeni 

həyat tərzinə başlayır, fəaliyyət şəraitinə daxil 

olur, cəmiyyətdə yeni mövqe tutur, yaşlılar və 

yaşıdları ilə yeni qarşılıqlı münasibətə keçir. 

Uşağın inkişafını, həyatını müəyyən edən sosial 

mühit dəyişir. 

Orqanizmin inkişafı onun yaşadığı mühit-

dən asılıdır. Ona görə də uşağın düşdüyü mühit 

əvvəlkindən kəskin surətdə fərqlənərsə onun 

əsəb sistemi ciddi çətinliklə qarşılaşa bilər. Va-

risliyin gözlənilməsi bir mərhələdən digərinə 

keçid zamanı kəskin dəyişikliklərin olmamasını 

və təlim-tərbiyənin yaxınlığını təmin edir. 

Məktəbə daxil olan uşaq böyük, mütəşəkkil 

şagird kollektivinin üzvü olur. Bu zaman şagirdlə 

yaşıdları arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni 

növü yaranır. Uşağın davranışına və təlimdə mü-

vəffəqiyyətinə müəllimin verdiyi qiymət, onun 

yaşıdları arasında mövqeyini müəyyən edən baş-

lıca meyar olur. Bu mövqe ilə bağlı uşağın öhdə-

sinə çox vəzifələr düşür, onunla məktəbdə və 

məktəbdənkənar davranışı müəyyən edilir. 

Məktəbdə təlimin ilk mərhələsindən uşaq-

lara məcburi yaddasaxlama, yadasalma, öyrən-

mə, mənimsəmə kimi yeni tələblər verilir. Yeni 

tələblər uşağın psixikasında yeni keyfiyyətlər 

formalaşdırır. Məktəbdə təlim prosesinin inkişa-

fı uşaqlardan əqli fəaliyyətin müəyyən sürətini 

tələb edir. 

Məktəbli təlimə məsuliyyətlə yanaşmalı, 

onun mahiyyətini dərk etməli, məktəb həyatının 

tələb və qaydalarına tabe olmalıdır. Müvəffəqiy-

yətli təlim üçün o inkişaf etmiş idrak marağına, 

kifayət qədər geni. əqli dünyagörüşünə malik ol-

malıdır. 

Bu dövrdə uşaqların müəllimlə qarşılıqlı 

münasibətləri yenidən qurulur. Bu münasibətlər 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsində tərbiyəçi ilə 

münasibətlərə nisbətən daha işgüzar və təmkinli 

xarakter alır. Birinci sinif şagirdi üçün müəllim 

qeyri-adi adamdır, o ilk müəllimdir. Uşağın hə-

yatında çox şey ondan asılıdır. 

Ona görə də sinif müəllimi özünə tələb-

karlıqla yanaşmalı, uşaqların mənəvi aləmi, qay-

ğı və həyəcanları ilə maraqlanmalı, onlara vax-

tında kömək göstərməlidir. O uşaqların potensi-

al imkanlarını üzə çıxarmağa çalışmalı, onların 

malik olduqları bilik və bacarıqlara əsaslanaraq 

yeni biliklərə yiyələnmələrinə nail olmalı, uşaq 

bağçası ilə məktəbin işi arasında varisliyin hə-

yata keçirilməsində fəal iştirak etməlidir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə mək-

təb arasındakı varisliyin təmin edilməsi məqsə-

dilə aşağıdakıların həyata keçirilməsi məqsədə-

uyğundur: uşaqların məktəbə ekskursiyaları təş-

kil olunmalı; məktəbəhazırlıq qrup uşaqları ilə 

birinci sinif şagirdlərinin birgə tədbirlərdə (sə-

hərciklər, bayramlar, rəsm sərgiləri, məşğələlər 

və s.) iştirakı təmin olunmalı; ibtidai sinif müəl-

limləri uşaq bağçasında tərbiyə alan uşaqlar (gə-

ləcək şagirdləri), tərbiyəçilər isə məktəblilər 

üzərində (uşaq bağçasının məzunları üzərində 

müşahidələr aparmalı, bir-biri ilə təcrübə müba-

diləsi etməli, məsləhətlər verməlidirlər; prob-

lemlə əlaqədar konfranslar keçirilməli; tərbiyəçi 

və sinif müəllimləri özlərinin elmi-pedaqoji ha-

zırlıqları üzərində müntəzəm işləməli, əlaqə və 

ardıcıllığın yeni forma və metodlarını axtarmağa 

səy göstərməlidirlər. 
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbə-

qədər təhsil müəssisəsi ilə məktəb arasında varisliyin 

əhəmiyyəti ilə bağlı fikirlər təhlil olunmuş, həmçinin 

bu sahədə işin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət 

edən mühüm məsələlər əsaslı şəkildə göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 

Məqalədə əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsi ilə məktəb arasında varisliyin səmərəli təş-

kili üçün əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr məktəbəqədər 

təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında ke-

çirilən iclasda əməkdaşların nəzərinə çatdırılmışdır. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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USING THE ĠNFORMATĠON TECHNOLOGĠES ĠN THE DEVELOPMENT 

OF COLLECTĠVE SKĠLLS FOR PRE-SCHOOL CHĠLDREN 

Xülasə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaq tərbiyəsinin, yoldaşlıq, dostluq və s. kimi mənəvi münasi-

bətlərin inkişafına təkan verən kollektivçilik vərdişlərinin formalaşdırılması uşağın şəxsiyyət kimi formalaş-

masında mühüm rol oynayan amillərdən biri sayılır. Bunu müasir texnologiyalardan istifadə etməklə həyata 

keçirmək isə xüsusilə müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verir. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kol-

lektivçilik vərdişlərinin formalaşdırılmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi öz əksini tapır. 

Açar sözlər: kollektivçilik, informasiya texnologiyaları, test tapşırığı, proqram, məktəbəqədər təhsil 

Резюме. Формирование у дошкольников коллективных навыков, которые способствуют разви-

тию этического воспитания, а также моральных отношений, таких как дружба и т. д. является одним 

из факторов, играющих важнующей роль в формировании их личности. Использование современных 

технологий при решении данной задачи дает особенно положительный результат. В статье рассмат-

ривается использование информационных технологий в формировании навыков коллективизма у де-

тей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коллективизм, информационные технологии, тестовое задание, программа, 

дошкольное образование 

Summary. The formation of collective skills of preschool childrens that contribute to the development 

of ethical education, as well as moral relations, like friendship, etc. is one of the factors that play an 

important role in the shaping of their personality. By using modern technologies in solving this problem 

particularly positive results can be obtained. In the article the use of information technologies in the 

formation of collective skills for preschool children is described. 

Key words: Collective, information technology, test tasks, program, pre-school education. 

Məktəbəqədər təhsilin əsas vəzifələrindən 

biri də uşaqlarda kollektiv formada olan fəaliy-

yəti inkişaf etdirməkdir ki, bu da onların gələ-

cəkdə cəmiyyətə, düşdüyü istənilən mühitə 

asanlıqla uyğunlaşmasına kömək edir. Kollektiv 

təşkil olunan məşğələlər zamanı uşaqlar bir-biri 

ilə ünsiyyət qurmağı, bir-birinə kömək etməyi, 

birlikdə sağlam mübarizə aparmağı, nəyi isə 

müzakirə etməyi, ortaq məxrəcə gəlməyi və s. 

öyrənirlər. Tərbiyəçi müəllim kollektiv təşkil et-

diyi məşğələlər zamanı qrupdakı bütün uşaqların 

fəallıq göstərməsinə diqqət yetirməli, passiv 

uşaqların da fəal olması üçün şərait yaratmalıdır. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kollektivçilik 

vərdişlərinin inkişafının zəruriliyi. Təhsil və tər-

biyənin əsas xüsusiyyətlərindən biri də uşaqların 

sosial adaptasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyasıdır. 

Sosial adaptasiya fərdlərin dəyişən sosial 

şəraitə müvafiq şəkildə uyğunlaşma qabiliyyəti-

ni nəzərdə tutur. Sosial adaptasiya müxtəlif fəa-

liyyət növləri - oyun, ünsiyyət, təhsilalma, iş 

prosesində həyata keçirilir. Xüsusən də sağlam-

lıq məhdudiyyəti olan və xüsusi təhsil alan 

uşaqlar özlərini cəmiyyətdə fərqli hiss etdiklə-

rindən, onların sosial adaptasiyasına tərbiyəçi 

müəllimlər daha çox diqqət etməlidir. 

Kollektiv işləmək uşaqda ətraf mühitə uy-

ğunlaşma, nitqin inkişafı, ünsiyyət, özünəxid-

mət, mədəni və gigiyenik, özünü ifadə etmək və 

s. müxtəlif düzgün davranış bacarıqlarının for-

malaşdırılmasını inkişaf etdirir. 

Həmçinin kollektiv formada təşkil edilmiş 

məşğələlər uşaqlarda müzakirə edə bilmək, fikir 

mübadiləsi aparmaq kimi bacarıqların inkişafına 

da təkan verir. Onu da qeyd edək ki, hər hansı 

fəaliyyət zamanı hadisələri düzgün müzakirə et-

mək və sağlam fikir mübadiləsi aparmaq uşağın 

intellektual inkişafında rol oynayan müşahidəçi-

lik və iti düşünmə qabiliyyəti böyük rol oynayır. 

Bu baxımdan intellektual potensialın müəyyən-

ləşdirilməsi zamanı kollektiv formada təşkil 

edilmiş oyunlar və ya test tapşırıqları böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Uşaq kollektivinin formalaşdırılmasının 

əsas şərtlərinin aşağıdakılardan ibarət olduğunu 

qeyd etmək olar: 

— qrupda müsbət emosional-aktiv mikro-

iqlimin yaradılması; 

— uşaqlarda müstəqillik, bir-birinə yar-

dım etmək kimi qarşılıqlı fəaliyyət üsullarının 

yaradılması; 

— eyni qrupda uşaqların mövqeyini müəy-

yən etməyə imkan verən müxtəlif fəaliyyət növ-

lərində onların ünsiyyət və qarşılıqlı münasibət-

lərinin diaqnostik metodlarından istifadə edilməsi; 

— uşaqlarda başqalarının oriyentasiyasına, 

empatiyaların təzahürünə, altruizmə əsaslanan 

müsbət niyyətlərin, taktikaların formalaşdırılması; 

— müxtəlif yaş qrupları ilə yaşıd olan 

uşaqların birgə fəaliyyətinin təşkil edilməsi; 

— yaradıcılıq bacarığı olan uşaqların fərdi 

sərgisinin təşkil edilməsi; 

— uşaqların sosial davranışlarının vaxtın-

da korreksiya edilməsi [1]. 

Kollektivdə qarşılıqlı fəaliyyətin formalaş-

dırılması üçün xüsusi öyrədici oyunlardan isti-

fadə edilə bilər ki, bu da uşaqların bir-biri ilə və 

ya müəllimləri ilə sözlə və ya əyani vasitələrlə 

ünsiyyət qurmaq bacarığını inkişaf etdirir. Kol-

lektiv ünsiyyətin bir neçə mərhələsi mövcuddur: 

uşaq - böyük, uşaq – uşaq və uşaq – oyuncaq [2]. 

Uşağın tanış olduğu ilk kollektiv ailə, 

ikinci kollektiv isə məktəbəqədər təhsil müəssi-

səsidir. Bu baxımdan uşaqlarda kollektivçilik 

münasibətlərinin düzgün inkişafında valideynlər 

və tərbiyəçi-müəllimlərin üzərinə böyük məsu-

liyyət düşür [3, s.5]. 

Uşaq dünyaya göz açarkən, ilk növbədə, ai-

ləni görür və ilk tərbiyəsini ailə üzvlərindən, xü-

susilə də valideynlərindən alır. Beləliklə, uşağın 

tanış olduğu ilk kollektiv ailədir. Buna görə də 

uşağa əxlaqi keyfiyyətləri aşılamaqda valideyn-

lərin, ailə üzvlərinin üzərinə böyük vəzifə düşür. 

Bildiyimiz kimi, məktəbəqədər yaşlı uşaq-

lar böyükləri müşahidə etməklə öyrənməyə və 

onları təqlid etməyə daha çox üstünlük verir. 

Buna görə də valideynlər və tərbiyəçi-müəllim-

lər, ilk növbədə, özləri bir-birləri ilə elə münasi-

bət qurmalıdır ki, uşaq onları müşahidə edərkən 

kollektivlə, cəmiyyətlə münasibətin müsbət key-

fiyyətlərini öyrənə bilsin, təşəbbüskarlıq, diq-

qətli və çevik olmaq kimi bir çox keyfiyyətləri 

vərdiş halına sala bilsin [4, s. 18]. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda kollektivçilik 

vərdişlərinin formalaşdırılmasında informasiya 

texnologiyalarından istifadə mühüm rol oynayır. 

Uzun illər davam edən təhsil sisteminin 

yenidən qurulması, təkmilləşdirilməsi prosesi 

məktəbəqədər təhsil və təlimin təşkili üçün qar-

şıya yüksək tələblər qoyur, bu proses daha yeni, 

daha effektiv psixoloji və pedaqoji yanaşmaların 

axtarışının intensivləşdirilməsi tələbini artırır. 

Cəmiyyətin hazırkı inkişaf mərhələsindəki 

müasir proseslər, əsasən uşaqların potensial qabi-

liyyətinin aşkarlanmasının ilkin mərhələsi kimi 

məktəbəqədər təhsil sisteminə təsir göstərir. 

Məktəbəqədər təhsilin yüksək səviyyədə inkişafı 

və müasir tələblərə uyğun təşkili müasir texnolo-

giyalardan istifadə etmədən əldə edilə bilməz. 

Müasir texnologiyalar tədrisdə istifadə 

oluna biləcək yeni üsullar, formalar və vasitələr-

dən istifadəyə, uşağın şəxsiyyət kimi formalaş-
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masına, onun bacarıqlarının aşkar edilməsi və 

inkişafına geniş imkanlar yaradır. 

Hazırda təhsil sahəsinin inkişafından bəhs 

edərkən, məktəbəqədər təhsil sahəsindən yan 

keçmək olmaz. Belə ki, bu sahədə təhsilin məz-

munu təkmilləşir, məktəbəqədər təhsil müəssi-

sələrində uşaqların yaradıcı və intellektual qabi-

liyyətlərini inkişaf etdirməyə daha çox diqqət 

ayrılır, ənənəvi metodlar uşağın idraki inkişafı-

nın artırılmasına yönələn tədris və təhsilin aktu-

al metodları ilə əvəz olunur. Bu inkişaf mərhələ-

sində məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbi-

yəçilərinin müasir texnologiyaların geniş spektri 

ilə uşaqların inkişafı üçün bir çox inteqrativ me-

todlardan istifadə etməsi məqsədəuyğundur. 

Müasir sosiomədəni şəraitdə məktəbəqə-

dər təhsil sistemində istifadə olunan informasiya 

texnologiyaları uşağın fərdi inkişafında dinamik 

dəyişikliklərə səbəb olur. Bunun nəticəsində 

tədris metodları, üsulları, təlim-tərbiyə vasitələri 

daha intensiv xarakter alır. 

Pedaqogika sahəsində istifadə olunan 

müasir metodlar və vasitələr təhsil və təlim pro-

sesini dəyişdirmə və ya inkişaf etdirmə imkanı-

na malikdir. Məktəbəqədər təhsil sahəsində 

müasir texnologiyaların tətbiqi yeni-yeni elmi 

tədqiqatların aparılması, tərbiyəçi-müəllimlərin 

yaradıcılığının təkmilləşdirilməsi, uşaqların in-

kişafında müsbət dinamikanın əldə olunması, 

valideynlərin maraqlarının təmin olunması və s. 

baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. 

İnformasiya texnologiyaları vasitələri bir 

çox sahədə istifadə olunduğu kimi, məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda kollektivçilik vərdişlərinin for-

malaşdırılmasında və inkişaf etdirilməsində də 

tətbiq oluna bilər. Bu məqsədlə uşaqların kol-

lektiv formada işləyə biləcəyi interaktiv test tap-

şırıqlarından istifadə edilməsi bu sahədə yüksək 

nəticələrin alınmasında mühüm yer tutur. Bu ba-

xımdan aşağıdakı 2 nümunəni qeyd etmək olar. 

1. Uşaqlar 2 qrupa bölünür. Onlara bir

ümumi şəkil təqdim olunur. Hər qrup müəyyən 

edilmiş vaxt (məsələn, 2 saniyə) ərzində şəkildə 

təsvir olunan 1 predmetin adını çəkməlidir. Mə-

sələn, şəkil 1-də verilən təsvirdə qız, oğlan, bel, 

günəş, maşın, top, çiçək və s. predmetlərdən hər 

hansı birinin adı çəkilməlidir. Ümumilikdə, 5 

predmetin adını daha tez deyə bilən qrup qalib 

sayılır. Tapılmalı olan predmetin sayı və hər 

predmetin adının çəkilməsi üçün qoyulan vaxt 

intervalı müxtəlif ola bilər. Sadəcə olaraq, bunu 

müəyyən edərkən, şəkilin mürəkkəbliyini və 

uşaqların yaş səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. 

Şəkil 1. Test tapşırığı:  

Şəkilə aid predmetlərin adını çəkmək 

3. Uşaqlar yenə iki qrupa bölünür. Hər iki

qrupa eyni sayda şəkillər toplusundan ibarət 

proqram verilir. Proqramda hər qrup üçün müx-

təlif cizgi film qəhrəmanlarının şəkillərindən is-

tifadə etmək olar. Uşağın yorulmaması və daha 

həvəslə fəallıq göstərməsi üçün şəkillər seçilər-

kən, onun maraq dairəsinin nəzərə alınması zə-

ruridir. Aşağıda təsvir olunmuş şəkillərdə hər iki 

proqramın (Proqram a və Proqram b) əsas səhi-

fəsi verilmişdir. 

Proqram a 

Proqram b 

Şəkil 2. ―Kollektiv iş‖ interaktiv test proqramının 

əsas səhifəsi. 
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Gördüyümüz kimi, proqramlarda ―Başla‖ 

və ―Yenidən başla‖ düymələri, vaxt sayğacı və 

dairəvi formada düzülmüş müxtəlif cizgi filmi 

qəhrəmanlarının təsvirləri mövcuddur. 

―Başla‖ düyməsini basarkən, vaxt sayğacı 

işə düşür və dairəvi formada düzülmüş şəkillə-

rin ortasında həmin şəkillər 3 saniyə vaxt aralığı 

ilə bir bir-bir peyda olur və yoxa çıxır. Bu za-

man uşaq ortada çıxan şəklə uyğun gələn ətraf-

dakı şəkillərdən birinə mausun köməkliyi ilə 

basır və həmin şəkil yoxa çıxır. Bu, ətrafdakı şə-

killər tamam yoxa çıxana qədər davam edir və 

sonda bitmə vaxtı peyda olur. Test bitdikdən 

sonra hər iki qrupun bitmə vaxtına əsasən hansı 

qrupun daha tez tapşırığı başa çatdırdığını mü-

əyyən etmək olur. Məsələn, əgər birinci qrup 

testi 00:20.580 vaxt ərzində, ikinci qrup isə 

00:18.990 vaxt ərzində başa çatdırmışdırsa, de-

məli ikinci qrup tapşırığı daha tez bitirdiyi üçün 

qalib elan olunur. 

Göstərilən proqram HTML, CSS, 

JavaScript proqramlarından istifadə edilərək tər-

tib olunmuşdur. 

Sonda tərbiyəçi-müəllimlər uşaqları həvəs-

ləndirici hədiyyələrlə də mükafatlandıra bilər. 

Bu kimi testlər vasitəsi ilə uşaqlarda sağ-

lam mübarizə aparmaq, cəld fikirləşmək, qali-

biyyət sevincini qrup uşaqları ilə bölmək, məğ-

lubiyyətlə razılaşmaq, diqqətli olmaq, fikrini bir 

yerə toplamaq, qrupda fəallıq göstərmək və s. 

keyfiyyətlər inkişaf etdirilir. 

Uşaqlarda kollektivçilik vərdişlərinin inki-

şaf etdirilməsi onun mənəviyyatının, davranışı-

nın və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin forma-

laşdırılması baxımından zəruridir. Kollektivçilik 

əxlaq tərbiyəsinin əsas tərkib hissələrindən biri 

olmaqla, insanın həyatında mühüm rol oynayan 

faktorların inkişafında böyük rol oynayır. Belə 

ki, kollektivçilik insanın düşdüyü mühitə tez uy-

ğunlaşmağında, cəmiyyətə qarışmasında, dost-

luq, yoldaşlıq münasibətlərində, insanlara yar-

dım etmə, qayğı göstərmə, hörmət etmə, öz istə-

yini kollektivlə uyğunlaşdıra bilmə və s. kimi 

müsbət keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında mü-

hüm rol oynayır. 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda kollektivçilik vərdişlərinin inkişafı onun 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan 

amillərdən biridir. Hər bir sahədə olduğu kimi bu sa-

hədə də müasir texnologiyalardan istifadə məqsədə-

uyğundur. 

Problemin elmi yeniliyi. Hazırda məktəbəqə-

dər təhsil müəssisələrində kollektivçilik vərdişlərinin 

inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə interaktiv testlərdən 

istifadə edilmədiyindən məqalədə toxunulmuş prob-

lem elmi yenilik kimi xarakterizə oluna bilər. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

təklif edilən interaktiv testlərdən məktəbəqədər təh-

sil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlər tərəfindən 

istifadə edilə bilər. 

Problemin nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədə 

işıqlandırılan məsələlər məktəbəqədər təhsil sahəsin-

də müasir tələblərə cavab verən savadlı mütəxəssis-

lərin hazırlanması məqsədi ilə ali təhsil müəssisələ-

rində mühazirə və seminar məşğələlərində istifadə 

oluna bilər. 
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Xülasə. Tərbiyəçi-uşaq münasibətində diqqəti cəlb edən cəhət ondan ibarətdir ki, bu prosesdə onların 

bir-birini öyrənməsi, tanıması onların ikitərəfli inamına zəmin yaradır. Məlumdur ki, tərbiyəçiyə inam onu 

uşağın idealına çevirir, belə halda uşaqlar bütün xeyirxahlığın tərbiyəçidə birləşdiyini görməyə alışırlar. 

Məhz ona görə də tərbiyəçilər yadda saxlamalıdırlar ki, uşaqlar üçün mümkün olan bütün ideal onların 

simasında həyata keçir. 

Açar sözlər: Məktəbəqədər dövr, pedaqoji ustalıq, şəxsiyyət, prinsiplər, keyfiyyətin yüksəldilməsi, 

innovasiya, kompetensiya, vasitələr. 

Резюме: Что примечательно в отношениях между воспитателями и детьми, так это то, что их 

взаимное изучение в данном процессе строятся на их взаимном доверии. Хорошо известно, что дове-

рие к воспитателю делает его идеалом ребенка. Вот почему педагоги должны помнить, что идеал для 

детей реализуется в их лице. 

Ключевые слова: дошкольный период, педагогическое мастерство, личность, принципы, 

повышение качества, инновации, компетенция, средства. 

Summary: In order to avoid confrontation between parents and children, do not give too much 

attention to the process of doing so. Horoscopes do not have to do anything, so the ideal rebrand, let's go to 

the next, let alone integrate in the pecking order. The trainer is a great teacher, and the ideal for children is a 

great league. 

Key words: Preschool period, the personality, the developing training, principles, pedagogical skill, 

improvement of quality, innovation, competence, means. 

Məktəbəqədər dövr şəxsiyyətin yaranma 

və təşəkkül tapma dövrü olaraq xüsusi əhəmiy-

yətə malikdir. Məktəbəqədər dövr uşağın fəaliy-

yətin subyekti kimi formalaşmasının ilkin mər-

hələsi kimi özünü göstərir. Bu uşağın üç yaşında 

özünə ―Mən‖ deməsilə başlayır. Şəxsiyyətin 

formalaşmasının ilk əlamətləri uşağın tələbat – 

motivasiyası sahəsində əmələ gələn dəyişiklik-

lərdə nəzərə çarpır. Uşağın tələbatlarının məz-

munu dəyişir və davranışının istiqaməti də on-

larla müəyyən olunur. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaq-

ların uyğunlaşması problemi indiki dövrdə də öz 

aktuallığını saxlayır. Bu onunla əlaqədardır ki, 

uşaq bağçası ailədən sonra ikinci yerdir ki, uşa-

ğın həyatında yeni dövr başlayır. Uşaqların ailə-

dən ayrıldıqdan sonra məktəbəqədər müəssisəyə 

ilk dəfə daxil olduqda həyəcanlı olmaları muşa-

hidə edilir. Amma uşaq tədricən o şəraitə uy-
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ğunlaşmalıdır. Uyğunlaşma isə fizioloji, psixo-

loji və sosial səviyyələrdə baş verir. Amma uy-

ğunlaşma dövründə uşaqda elə hallar baş verə 

bilər ki, bu çətinliklər onun ən xoşa gəlməz for-

malarına gətirib çıxara bilər. Bu da intizamın 

pozulması, oyun və tədris fəaliyyətində, yaşıdla-

rı və tərbiyəçilərlə qarşılıqlı ünsiyyətdə özünü 

göstərə bilər. 

Buna görə də uşağı yeni mühitə alışdırma-

ğa, uyğunlaşmasına kömək etmək lazımdir. 

Uşağın məktəbəqədər müəssisədə həyatını elə 

təşkil etmək lazımdır ki, yeni şəraitə ağrısız alış-

masına yardımçı olsun, onda uşaq bağçasına 

müsbət münasibət formalaşdırsın, hər şeydən 

əvvəl yaşıdları ilə ünsiyyət vərdişlərini aşılasın. 

Məlumdur ki, məktəbəqədər təhsil müəs-

sisələrində uşaqlarla aparılan əsas fəaliyyət növ-

ləri oyun, əmək və təlimdir. Təlim başlıca ola-

raq intellektual zənginliyə, tərbiyə isə əxlaqi 

saflığa, fiziki kamilliyə xidmət edir. 

Təcrübə göstərir ki, uşaqlar oyunun təşki-

lində fəal və yaradıcı olduqları halda, çox vaxt 

təlim fəaliyyətinin təşkilində hədsiz dərəcədə 

aciz, köməksiz olurlar. Ona görə də tərbiyəçinin 

ustalığı, hər şeydən əvvəl təlim-tərbiyə prosesini 

təşkil etmək bacarığındadır. Öz peşəsini sevən 

və onun sirlərinə dərindən yiyələnən tərbiyəçi 

ən əlverişsiz şəraitdə uşaqların lazımi tərbiyəli-

lik, inkişaf və bilik səviyyəsinə nail olur. Müasir 

şəraitdə tərbiyəçi yeni təlim metod və texnologi-

yalarını kamil bilməlidir. Tərbiyəçinin ustalığı 

öyrənmək bacarığını uşaqlara öyrətməkdə özü-

nü göstərir. Ustalığın mühüm göstəricilərindən 

biri uşaqları fəallaşdırmaq, onların qabiliyyətini, 

müstəqilliyini inkişaf etdirmək bacarığıdır. 

Tərbiyəçinin uşaqlarla nümunəvi münasi-

bətlər haqqında danışmağındansa, həmin müna-

sibətlərin uşaqlar tərəfindən həyatda tətbiqinə 

şərait yaratması daha faydalıdır. Uşaqların bağ-

çaya uyğunlaşması, onların ətrafında öyrədici, 

dəstəkləyici, inkişafetdirici mühitin yaradılma-

sında pedaqoji ünsiyyətin rolu əvəzsizdir. 

Təlim uşaqların həyatında mütəşəkkil 

məşğələlərin təsiri altında formalaşan xüsusi 

fəaliyyətdir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrin-

də tərbiyəçinin sistemli və məqsədyönlü şəkildə 

uşağa təsiri təşkilati proses kimi məşğələ forma-

sında həyata keçirilir. Təlim prosesində uşağa 

müəyyən biliklər verməklə yanaşı, ona müvafiq 

bacarıq və vərdişlər də aşılanır. 

Tərbiyəçi təlim prosesini fəallaşdırmaq 

üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməklə 

məşğələdə uşaqları düşünməyə məcbur etməyi 

bacarmalı və məqsədinə nail olmaq üçün aşağı-

da göstərilən tələblərə əməl etməsi məqsədəmü-

vafiqdir: 

1. Məşğələdə təlimedici, tərbiyəedici və 

inkisafetdirici vəzifələrin qoyulması və həlli; 

2. Məşğələdə emosional əhvali-ruhiyyənin 

qaldırılması; 

3. Uşaqların idraki fəaliyyətinin fəallaşdı-

rılması, onlarda təşəbbüskarlığın və yaradıcılı-

ğın inkişaf etdirilməsi; 

4. Təlimin məzmununun optimallaşdırıl-

ması; 

5. Məşğələnin quruluşunun təkmilləşdiril-

məsi; 

6. Uşaqlarda bilik, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılmasında vahidliyin gözlənilməsi; 

7. Məşğələnin sürətinin uşaqların gücünə 

müvafiqliyi. 

Müasir məşğələyə verilən didaktik tələblər 

aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilərsə yüksək nəti-

cələr əldə olunar: 

1. Təlimedici vəzifələrin bütövlükdə və 

onun tərkibindəki elementlərin dəqiq ifadə olun-

ması, onların tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzi-

fələrlə əlaqəsi. 

2. Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və 

təlim proqramının tələblərinə və məşğələnin 

məqsədinə uyğun olaraq, uşaqların ümumi inki-

şafının və məktəbə hazırlığının səviyyəsi nəzərə 

alınmaqla məşğələnin daha optimal məzmunu-

nun müəyyənləşdirilməsi. 

3. Uşaqların bütövlükdə məşğələdə, həm 

də onun ayrı-ayrı mərhələlərində bilikləri mə-

nimsəmələrinin, bacarıq və vərdişlərin formalaş-

dırılması səviyyəsinin proqnozlaşdırılması. 

4. Təlimin daha səmərəli metod, priyom 

və vasitələrinin, həvəsləndirmə və nəzarətin, 

məşğələnin hər mərhələsində onların optimal tə-

sirinin müəyyənləşdirilərək seçilməsi. 

5. İdraki fəallığı təmin edən məşğələdə 

müxtəlif kollektiv və fərdi iş formalarının uy-

ğunluğu və təlim prosesində maksimal müstəqil-

liyin təmin olunması. 

6. Müvəffəqiyyətli təlim şəraitinin təşkili. 

Məşğələyə verilən psixoloji tələblər bun-

lardır: 

1. Məşğələnin psixoloji məqsədi: 
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a) konkret məşğələdə uşaqların inkişafının

layihələndirilməsi; 

b) uşaqların inkişafını təmin edən pedaqo-

ji-psixoloji təsirin ayrı-ayrı vasitələrinin, meto-

dik yolların nəzərdə tutulması. 

2. Məşğələnin üslubu:

a) məşğələnin təlimin inkişafetdirici prin-

siplərinə uyğun məzmununun və strukturunun 

müəyyənləşdirilməsi: 

- uşaqların yaddaş və təfəkkürlərinin qar-

şılıqlı əlaqəsi; 

- uşaqların yaradıcı fəaliyyətlərinin həcmi-

nin müəyyənləşdirilməsi; 

- müstəqil axtarış prosesində hazır biliklə-

rin mənimsənilməsinin planlaşdırılması; 

- təlim prosesində problem situasiyanın

(problemin qoyulması, onu qısaca ifadə edilmə-

si və həlli ) həll edilməsi; 

b) tərbiyəçinin özünütəşkilinin xüsusiy-

yətləri: 

- məşğələyə hazırlıq-pedaqoji məqsədin

və onun həyata keçirilməsinə daxili hazırlığın 

başlıca dərk edilməsi kimi; 

- məşğələnin əvvəlində və gedişində işgü-

zar şərait; 

- pedaqoji nəzakət;

- məşğələdə psixoloji iqlim (şən ab-hava-

nın saxlanılması, səmimi ünsiyyət, işgüzar əla-

qə). 

Məşğələnin keçirilmə texnikasına verilən 

tələblərin aşağıdakı kimi olması vacib məsələ-

lərdəndir : 

1. Məşğələ emosional olmalı, təlimə ma-

raq oyatmalı, tələbkarlıq tərbiyə etməlidir. 

2. Məşğələnin sürəti və ritmi optimal, tər-

biyəçinin və uşaqların fəaliyyəti həmahəng ol-

malı, pedaqoji etikaya əməl olunmalıdır. 

3. İmkana görə uşaqların fəaliyyət növləri-

ni dəyişmək, təlim prosesinə müxtəlif metod və 

priyomları tətbiq etmək lazımdır; 

4. Xeyirxahlıq və yaradıcı əmək mühiti

üstünlük təşkil etməlidir. 

5. Tərbiyəçi hər bir uşağın fəal təlimini tə-

min etməlidir. 

Pedaqoji ünsiyyətin məqsədi tərbiyəçi tə-

rəfindən uşağı hərtərəfli inkişaf etdirmək, onda 

sadə əmək bacarıqları formalaşdırmaq, onun 

şəxsi keyfiyyətlərinin yaxşılaşması və bütövlük-

də həyatın mənasının dərk olunmasına imkan 

yaratmaqdan ibarətdir. Təbii ki, deyilənlərin 

reallaşması üçün ən əlverişli vasitə təlim prose-

sidir. 

Öyrənmə prosesində tərbiyəçi-uşaq müna-

sibətinin psixoloji aspektlərini də nəzərə almaq 

vacibdir: 

- sakit münasibətin təmin olunması;

- uşağın öz adı ilə çağırılması;

- stress yaradan vəziyyətə imkan verilmə-

məsi; 

- məşğələ zamanı tapşırıqların asandan çə-

tinə prinsipi ilə verilməsi; 

- sual verərkən cavabı düşünmək üçün

uşağa vaxt verilməsi; 

- hamının yanında tərifləyərək, təklikdə

iradları bildirmək və s. 

Uşaqları çox yükləməmək üçün tərbiyəçi 

təlim prosesini düzgün qurmalıdır. Təlim prose-

sinin düzgün qurulması dedikdə məşğələnin 

məqsədəmüvafiq planlaşdırılması, qarşıda duran 

vəzifələrin təyin edilməsi, təlim metodlarının, 

özünün və uşaqların fəaliyyətinin qabaqcadan 

müəyyənləşdirilməsi, uşaqların öyrənmə tərzinə 

müvafiq üsulların seçilməsi nəzərdə tutulur. 

Araşdırmalar göstərir ki, tərbiyəçi məşğə-

lə zamanı tək özü danışdığı zaman uşaqlar 5-7 

dəqiqədən sonra ona qulaq asmırlar, yeni biliyi 

izah etmək deyil, onun öyrənilməsi üçün uşaqla-

rı maraqlandırmaq, onları cəlb etmək lazımdır. 

Uşaqlarda yorğunluğun aradan qaldırılması 

üçün onlarla gimnastika dəqiqələri keçirilir. 

Barmaqlar üçün keçirilən gimnastik hərəkətlər 

əlin kiçik əzələlərini məşq etdirir, nitqi stimul-

laşdırır, iş qabiliyyətini artırır. 

Tərbiyəçi ilə uşaqların qarşılıqlı münasi-

bətində diferensial yanaşma təlimin nəticələrinə 

təsir göstərən mühüm amildir. Özünə inamsız, 

utancaq, ünsiyyətdən qaçan, verilən tapşırıqları 

yerinə yetirə bilməyən uşaqlar məşğələdə tərbi-

yəçinin onlara göstərdiyi münasibətə xüsusilə 

həssas olurlar. Belə uşaqlar tərbiyəçinin onların 

fikirlərinə diqqət yetirdiyini, səylərini lazımınca 

qiymətləndirdiyini, müvəffəqiyyətlərinə sevin-

diyini və uğursuzluqlarına kədərləndiyini görən-

də özlərini daha inamlı hiss edirlər. Tərbiyəçi 

belə münasibətdə onları öz səy və çalışqanlıqla-

rını artırmağa təhrik edir. Yaxşı münasibət mü-

qabilində hətta süst, ətalətli, təlim laqeyd uşaq-

larda belə tərbiyəçiyə qarşı minnətdarlıq hissləri 

oyanır, onun gözündən düşmək qorxusu yaranır, 
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tərbiyəçinin etimadını doğrultmaq səyləri, veri-

lən tapşırıqlarla bağlı hər şeyə maraqları artır. 

Uşaqların qrupda bərabər çalışması, işlə-

məsi, əməkdaşlıq edə bilməsi onların gələcək 

həyatlarında cəmiyyətin digər üzvləri ilə uğurlu 

ictimai münasibətlər qurması, öz həyatlarını təş-

kil edə bilməsinin təməlini qoyur. 

Məktəbəqədər təlim prosesi özündə bilik 

və bacarıqların möhkəmləndirilməsi kimi didak-

tik vəzifə daşıyır. Təcrübə göstərir ki, bilik və 

bacarıqlar asan, sərbəst şəkildə möhkəmləndiri-

lir, bəzən isə tərbiyəçi tərəfindən xüsusi işin 

aparılmasını tələb edir. 

Məşğələnin təşkili prosesində təlimin tər-

biyələndirici rolu da diqqət mərkəzində olmalı-

dır. Bilik və bacarıqların qazanılmasına yönəl-

miş hər bir məşğələlərin təşkili dərindən, hərtə-

rəfli düşünülmüş olmalıdır ki, uşaqlar artıq mək-

təbəqədər yaşda onu həvəslə, maraqla yerinə ye-

tirsinlər. 

Tərbiyəçi-uşaq münasibətində diqqəti cəlb 

edən cəhət ondan ibarətdir ki, bu prosesdə onla-

rın bir-birini öyrənməsi, tanıması onların ikitə-

rəfli inamına zəmin yaradır. Məlumdur ki, tərbi-

yəçiyə inam onu uşağın idealına çevirir, belə 

halda uşaqlar bütün xeyirxahlığın tərbiyəçidə 

birləşdiyini görməyə alışırlar. Məhz ona görə də 

tərbiyəçilər yadda saxlamalıdırlar ki, uşaqlar 

üçün mümkün olan bütün ideal onların simasın-

da həyata keçir. 
Problemin aktuallığı. Böyüməkdə olan uşa-

ğın şəxsiyyətinin formalaşmasında bir çox digər psi-

xoloji törəmələr kimi ünsiyyət tələbatı da aparıcı 

rola malikdir. Yaxşı ünsiyyət mühiti və tərəfdaş in-

sanın fəallığını artırır, əhvalında gümrahlıq yaradır, 

hisslərini və zövqünü cilalayır. 

Problemin yeniliyi. Təlim-tərbiyə prosesində 

formal qarşılıqlı münasibətlərdən əməkdaşlıq müna-

sibətlərinə keçilməsini təmin edən tərbiyəçi-uşaq ün-

siyyətinin formalaşması prosesi elmi cəhətdən əsas-

landırılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tərbiyəçi-

uşaq ünsiyyətinin düzgün, müasir dövrün tələblərinə 

uyğun qurulması üçün məqalədən pedaqoji kollekti-

vin idarə olunmasında, qrup kollektivinin təşkilində 

istifadə edilə bilər. 
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GUĠDANCE AND REGULATĠON OF MORALLY ADAPTĠVE ENVĠRONMENT 

DETERMĠNED BY ALGORĠTHMĠC ACTĠVĠTY 

Xülasə. Məqalədə göstərilir ki, təlimat və alqoritmik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə 

mühitinin tənzimlənməsi prosesi motivasiyadan mütləq şəkildə istifadə olunmasını zəruri edir. 

Təlim metodları ‖beyin fəaliyyətinin hər iki ölçüsünün inteqrasiyasına‖ əsaslanmalıdır. Təlim üsulları 

hər iki yarımkürənin inteqrasiyasına, qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslananda təlimin səmərəliliyi yüksək olur. 

Açar sözlər: alqoritmik və evristik fəaliyyət; beynin funksional asimmetriyası, hisslər; hafizə, təfəkkür; 

divergent və konvergent təfəkkür; teorem; yaradıcı tətbiq tapşırıqları. 

Резюме: В статье показывается, что процесс регулирования нравственно заменяемой среды 

определяемой действием инструкции и алгоритмической основой делает использование мотивации 

абсолютно важным. 

Методы учения основаны на «интеграцию каждых двух мер действий мозга». Отмечается, что 

если методы учения основываются на интеграцию, взаимных отношений каждых двух полушарий, то 

эффективность учения возрастает. 

Ключевые слова: алгоритмическое и эвристическое действие, функциональная асимметрия 

мозга, чувства, память, мышление, дивергентное и конвергентное мышление, теорема, творчески 

внедряемые применяемые задачи. 
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Summary: The article shows that the regulation of the ethical media environment defined by 

instruction and algorithmic activity necessitates absolute use of motivation. 

Training methods should be based on "integration of both dimensions of brain activity." The training 

methodology is highly effective when it comes to the integration of both hemispheres and interactions. 

Key words: algorithmic and evrictic activity; functional asymmetry of the brain, feelings; memory, 

thinking; divergent and convergent thinking; theorem; creative application assignments. 

 

Tədris prosesində şagirdlərin emosional 

aktivləşməsi bilavasitə təhsilverənin tədris stra-

tegiyası və davranışı ilə şərtlənir. Müəllim tərif-

ləri açıqlamaq, analogiyalardan istifadə etmək, 

uyğunsuzluqları və ziddiyyətləri ―görmək‖, pa-

radokslardan istifadə etməyə çalışmaq, köməkçi 

suallar vermək, təhsilalanların yaradıcılıq aktiv-

liyini təşkil etmək, onlarda tədqiqatçılıq vərdiş-

ləri aşılamaq, dözümlü olmaq, situasiyanı həs-

saslıqla qiymətləndirmək bacarığına malik ol-

malıdır. Burada müəllimin ―beyinin funksional 

asimmetriyası nəzəriyyəsi‖nə bələd olmasının 

məxsusi yeri vardır. Müəllim bilməlidir və əmə-

li fəaliyyətində nəzərə almalıdır ki, hər iki ya-

rımkürə bir tamın hissələridir, tamla hissələrin 

arasında və eyni zamanda hissələrin öz araların-

da daxili vəhdət mövcuddur. Təhlillər göstərir 

ki, sözügedən baxımdan pedaqoji nəzəriyyədə 

boşluqlar, təhsilverənlərin praktik fəaliyyətində 

yanlışlıqlar vardır. Xüsusən, təlimat və alqorit-

mik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi 

əxzetmə mühitinin tənzimlənməsi prosesi ilə 

bağlı praktiklərin fəaliyyətində yanılmalar diq-

qəti daha çox çəkir, bu isə təbii olaraq tədrisin 

səmərəliliyinə mənfi təsir edir. 

Mövzunun işlənilməsində məqsəd təlimat 

və alqoritmik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən 

mənəvi əxzetmə mühitinin tənzimlənməsinin 

daha sərəli dəyərləndirilə biləcək yoluna aydın-

lıq gətirməkdir. 

Mövzunun interpretasiyası. Təhsilalanla-

rın emosional cəhətdən aktivləşdirilməsində hər 

bir fənnin özünəməxsus imkanları vardır. Səriş-

təli müəllim həmişə belə bir məsələ barəsində 

düşünməli olur: ‖Görəsən, bu və ya digər təlim 

probleminin həllinə davamlı axtarış mühiti yara-

dan tapşırıq hansı formulədə və hansı qaydada 

təqdim olunmalıdır ki, onun effektliliyi daha 

yüksək olsun?‖ Təbii ki, bu məsələnin həlli bir 

çox amillərlə(parametrlərlə) şərtlənir və bu 

amillərin sırasında müəllimin ―beyinin funksio-

nal asimmetriyası nəzəriyyəsi‖nə bələd olması-

nın məxsusi yeri vardır. 

Məlumdur ki, B. Bogen, Bad, M. Qazd-

niq, D. Kimura, R. Sperri və b. tərəfindən müx-

təlif metodlarla aparılan araşdırmalar nəticəsin-

də beyin yarımkürələrinin funksional asimmetri-

yasının ‖psixoloji mənzərəsi‖ açıqlanmışdır. 

Psixologiyada rasional-məntiqi proseslərin sol 

yarımkürənin, intuitiv proseslər isə sağ yarım-

kürənin fəaliyyəti ilə bağlı olduğu qənaətinə gə-

linmişdir. Bəzi psisxoloqlar (K. Tekeks və b.) 

müvafiq prosesləri ―C. Gilfordun terminləri‖ ilə 

xarakterizə edəndə, konvergent təfəkkürü sol, 

divergent təfəkkürü sağ yarımkürənin fəaliyyəti-

nə aid edirlər. Müasir təsəvvürlərə görə, yaradı-

cılıq prosesləri bilavasitə sağ yarımkürənin fəa-

liyyəti ilə şərtlənir‖ [1; 94]. 

Təhsilverənlərin və dərslik və digər tədris 

vəsaitlərinin tərtibçilərinin bir qismi çox vaxt tə-

lim materiallarını sistemə salarkən, təlim metod-

larını seçərkən və tətbiq edərkən, V.V. Davıdov, 

M.N. Skatkin, İ.Y. Lerner və başqalarının dəfə-

lərlə qeyd etdikləri kimi, məsələyə, əsasən, in-

formasiya aspektində yanaşır, təhsilalanlara 

gen-bol informasiya verməyə çalışırlar. Lakin 

onlar idrak proseslərinin əməliyyatlar və moti-

vasiya planında inkişaf etdirilməsi, buna müva-

fiq olaraq şagirdlərin emosional həyatının qanu-

nauyğunluqlarını, idrak fəaliyyətində hisslərin 

rolunu nəzərə almırlar. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, psixoloqlar 

məktəb təcrübəsində bərqərar olmuş birtərəfli in-

formasiya təqdimatını, təlim metodlarını, məhz 

bu aspektinə görə tənqid edirlər. K. Tekeksin 

fikrincə, məktəb məşğələlərində başlıca rol, 

şübhəsiz ki, beynin sol yarımkürəsi qabığının 

payına düşür. O yazır ki,‖...ənənəvi məktəb məş-

ğələləri qeyri-münasib şəkildə, əsasən, beynin sol 

yarımkürəsinin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilən 

proseslərə-məntiqi, rəqəmli və xətti proseslərə 

böyük diqqət yetirir....Məşğələlərdə belə səkildə 

təşkil olunmuş materiallardan intensiv istifadə 

olunanda, təhsilalan üçün təbii olan intuitiv, 

assosiativ təfəkkür öz-özünə sıxışdırılır.‖ [1;96]. 

Məsələn, ―Riyaziyyat-8‖ (Ümumtəhsil 

məktəbinin 8-ci sinfi üçün dərslik. Bakı,: Radi-
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us, 2015) dərsliyində ―Pifaqor teoremi. Pifaqor 

teoreminin tətbiqi‖ mövzusunun tədrisinin aşa-

ğıda öz əksini tapan metodik sistemdə bu halın 

əlamətləri sezilir. Xüsusi olaraq vurğulayırıq ki, 

biz burada təklif olunan metodik sistemin əley-

hinə dayanmaq mövqeyi sərgiləmirik. Ən azı 

ədalət naminə söyləməliyik ki, sözügedən meto-

dik sistemin üstün məziyyətləri danılmazdır, pe-

daqoji praktikada təhsilverənlər sözügedən me-

todikadan çətinlik çəkmədən faydalana bilirlər. 

Həmin metodik sistemdə təklif olunur ki, öncə 

təhsilalanlar belə bir alqoritmik addımları 

ehtiva edən praktik fəaliyyətə cəlb olunsunlar: 

1-ci addım. Kvadrat formalı eyni böyük-

lükdə iki karton vərəq kəsin. 

2-ci addım. Karton vərəqlərdən birinin tə-

rəfləri üzərində şəkildə göstərildiyi kimi 

parçalarını qeyd edin və onu iki kvadrata və iki 

düzbucaqlıya kəsib ayırın. 

3-cü addım. Ayrılmış fiqurları şəkildəki

ardıcıllıqla düzün. 

4-cü addım. İkinci vərəqin tərəfləri üzərin-

də şəkildə göstərildiyi kimi  parçaları ayı-

rın və hər birinin hipotenuzu c olan 4 düzbucaq-

lı üçbucaq kəsin. 

5-ci addım. Bu düzbucaqlı üçbucaqların

konqruyentliyi haqqında nə söyləyə bilərsiniz? 

Üçbucaqları kəsib götürdükdən sonra qalan fi-

qur hansı növ dördbucaqlı olar? Bu dördbu-

caqlının hər bir daxili bucağı neçə dərəcədir? 

6-cı addım. Kəsilib götürülmüş fiqurları

şəkildəki kimi düzün. 

7-ci addım. 3-cü və 6-cı addımda alınmış

vəziyyətləri müqayisə edin. Hansı nəticəyə 

gəldiniz? 

Praktik fəaliyyətin nəticəsi ümumiləşdiril-

məklə tədris prosesinə davam verilməsi nəzərdə 

tutulur. Bu metodik modelə görə, şagirdlər tərəfi 

olan 2-ci kartondan kəsilmiş kvadratın sahəsi-

nin tərəfi olan 1-ci kvadratdan kəsilmiş 

sahələrin cəminə bərabər olduğunu aşkar etməli 

və  bərabərliyini yazmağı bacar-

malıdırlar. Nəzərə alınır ki, 4-cü addımdakı şə-

kildən c-nin düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz, 

isə katetlər olduğu görünür(Düzbucaqlı 

üçbucaq şəkli və Pifaqor teoremini düsturla və 

sözlə əks etdirən plakatın əvvəlcədən hazırlan-

ması tövsiyə edilir). Praktik məşğələnin nəticəsi 

ümumiləşdirilməlidir, düstur təhsilalanlar tərə-

findən oxunmalıdır: 

[2; 72]. 

Göründüyü kimi, prosesin gedişində təh-

silalanlar idraki gərginliklə üzləşmirlər (ümumi-

ləşdirmə məqamı istisna olmaqla) və onlar ―ta-

pıntı sevincini yetərincə yaşamamış olacaqlar‖. 

Hər kəs müşahidə edə bilər ki, respublika-

mızın ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət gös-

tərən səriştəli, qabaqcıl təcrübə əxz etmiş təhsil-

verənlər şagirdlərin təfəkkürünü müxtəlif yollar-
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la aktivləşdirirlər. Bir çox hallarda bu məqsədlə 

şagirdləri təlimatı əsaslara uyğun və ya analitik 

yolla praktik fəaliyyətə qoşur, onların hər hansı 

mənəvi əxzetmə formasına yiyələnmələrinə şə-

rait yaratmış olurlar. Əldə olunmuş biliyin bir 

obyekt üzərindən digərinin üzərinə keçirilməsi 

prosesi öncə nümunə, sonra isə variativ-yaradıcı 

xarakterdə təşkil edilməklə təhsilalanlarda baca-

rıqların formalaşdırılmasını həyata keçirirlər. 

Səriştəli müəllimlər bu məsələyə daha həssaslıq-

la yanaşırlar, belə ki, onlar öncə təhsialanları bu 

prosesdə emosional fəaliyyətin subyektinə çe-

virməyə səy edir, onları axtarış sualı(və ya sual-

ları) ilə üz-üzə qoyur, sonra alqoritmik və ya ev-

ristik fəaliyyət şəraitini tənzimləyirlər. Nəticədə 

təhsilalanlar gerçəyi müxtəlif formalarda mənə-

vi əxzetmə mühitinə daxil edilmiş olurlar. Söy-

lədiklərimizə rəğmən qabaqcıl təcrübədən götü-

rülmüş iki nümunə verək. 

Mövzu: Pifaqor teoremi (müəllim: ġəki 

Ģəhər Fizika-riyaziyyat və humanitar təmayül-

lü liseyin müəllimi, Azərbaycan Respublikası-

nın Əməkdar müəllimi MüĢafərim Əhmədova-

nın iĢ təcrübəsindən(müəllim tədqiqata ekspe-

rimentator müəllim kimi cəlb olunmuĢdur)). 
Dərs ev tapşırığının nəticələrinin öyrənil-

məsindən başlayır. Müəyyənləşdirilir ki, bütün 

şagirdlərin aldığı nəticə eynidir: Katetlər üzərin-

də qurulmuş kvadratların sahələri cəmi hipotenuz 

üzərində qurulmuş kvadratın sahəsinə bərabərdir. 

Müəllim sual qoyur: Bütün üçbucaqlarda 

iki kiçik tərəfin üzərində qurulan kvadratların 

sahələri cəmi üçüncü tərəf üzərində qurulmuş 

kvadratın sahəsinə bərabərdir, yoxsa, bu yalnız 

düzbucaqlı üçbucaqlar üçün doğrudur? 

 
Şagirdlərə təklif olunur ki, bu halı da nə-

zərdən keçirsinlər. Müəyyən edilir ki, düzbucaqlı 

olmayan üçbucaqlarda iki tərəf üzərində qurul-

muş kvadratların sahələri cəmi üçüncü tərəf üzə-

rində qurulmuş kvadratın sahəsinə heç bir halda 

bərabər olmur. Praktik işin nəticəsi kimi belə bir 

qanunauyğunluq formulə olunur: düzbucaqlı üç-

bucaqda katetlər üzərində qurulan kvadratların 

sahələri cəmi hipotenuz üzərində qurulan kvad-

ratın sahəsinə bərabərdir (I variant). 

Müəllim şagirdlərlə müsahibə apararaq 

qanunauyğunluğu aşağıdakı şəkildə formulə et-

məyə nail olur: düzbucaqlı üçbucağın katetləri-

nin uzunluqlarının kvadratları cəmi hipotenuzun 

uzunluğunun kvadratına bərabərdir (II variant). 

Bu qanunauyğunluğun doğruluğunun 

əsaslandırılması şagirdlərə təklif edilir. Axtarış 

prosesinə şagirdlər təqdim olunan çertyoj əsa-

sında yönəldilir 

Bildirilir ki, burada 2a və 2b – nı tapıb 

cəmləyək. Əgər 222 bac   alınarsa, qanuna-

uyğunluğun doğruluğunu isbat etmiş olarıq. Şa-

girdlərə bucağın kosinusu anlayışı məlumdur: 

düzbucaqlı üçbucaqda bucağa bitişik katetin 

hipotenuza nisbəti həmin bucağın kosinusudur. 

Şagirdlər çətinlik çəkmədən 

b

b1

cos  münasibətini ―görür‖, lakin bu asılı-

lıq və ona analoji olan 
a

a1

cos   münasibətləri 

222 cba   münasibətini əsaslandırmaq üçün 

kifayət etmir. 

 
Şagirdlərin diqqəti cos  və cos -nın di-

gər üçbucaqdan istifadə etməklə də tapılmasının 

mümkünlüyünə yönəldilir. ABC -dən 

cos
c

b
  və 

c

a
cos  tapılır. Asanlıqla müəy-

yən olunur ki, 
b

b1

cos  = 
c

b
 və 

a

a1

cos  =
c

a
dir. Buradan isə caa 12   və 

cbb 12  -dir. 

  2111122 cccbaccbcaba   -dir. 
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Beləliklə, müəyyənləşdirilir ki, istənilən 

düzbucaqlı üçbucağın katetlərinin uzunluqları-

nın kvadratları cəmi hipotenuzun uzunluğunun 

kvadratına bərabərdir. Pifaqor teoremini tərəflər 

üzərində qurulmuş kvadratların sahələri ilə aşa-

ğıdakı kimi ifadə etmək olar: Düzbucaqlı üçbu-

cağın hipotenuz üzərində qurulmuş kvadratın 

sahəsi katetlərin üzərində qurulmuş kvadratların 

sahələri cəminə bərabərdir: 

Şagirdlərin diqqəti caa  12 münasibətinə 

yönəldilir. Bu münasibətin sözlərlə ifadəsi on-

lardan tələb edilir. Şagirdlər müəyyənləşdirirlər 

ki, düzbucaqlı üçbucaqda katet hipotenuzla düz 

bucaq təpəsindən hipotenuza endirilən perpen-

dikulyarın hipotenuzundan ayırdığı ona bitişik 

hissəsi arasında orta mütənasibdir. [3; 238-239] 

Bu mövzunun tədrisini həyata keçirən 

eksperimentator müəllim prosesin davamı ola-

raq şagirdləri ümumsinif və ya qruplar üzrə aşa-

ğıdakı tələbli tapşırıqlar üzərində fəaliyyətə cəlb 

edilmələrini lazım bilmişdir.. 

1. Hansı ədədlər qrupu düzbucaqlı üçbu-

cağın tərəflərini ifadə edir(Məsələn: 20, 21, 31; 

37,12, 34; 10,12,  ; , 8,  )? 

2. Hər bir sadə Pifaqor üçlüyünə uyğun

yeni Pifaqor üçlükləri yazın: 1)8, 15,17; 

2) 9, 40,41; 3)7, 24,25;

3. Düzbucaqlı uçbucağın iki tərəfinin

uzunluğu 7 sm və 10 sm-dir. Üçüncü tərəfin 

uzunluğunun mümkün qiymətlərini tapın. 

4. İkinci mərtəbənin pəncərəsi yerdən 6 m

hündürlükdədir. Divardan 2,5 m aralıda nərdivan 

qoymaqla ikinci mərtəbəyə çıxmaq olar. Bunun 

üçün neçə metr uzunluqda nərdivan lazımdır? 

5. Pəncərənin hündürlüyü 180 sm, eni 240

sm, diaqonalı 300 sm-dir. Bu pəncərənin düzbu-

caqlı formasında olduğunu söyləmək mümkün-

dürmü? 

6. Araşdırma. Bir çox Pifaqor üçlüyü tək

ədədlərlə başlayır: 3, 4, 5; 5,12,13; 7, 24, 25; 9, 

40, 41; 11, 60, 61. 

1) Verilən Pifaqor üçlüklərindəki birinci

ədədi kvadrata yüksəldin. Bu ədədlə digər iki 

ədəd arasında hansı münasibət var? 

2) Pifaqor üçlüyünü kimi qəbul 

etməklə 1-ci bənddən çıxan nəticəni 

 ifadə etməklə yazın. 

3) 2-ci tapşırığın nəticəsinə görə Pifaqor

ədədlərinin sonsuz sayda olduğunu söyləmək 

olarmı? 

4) ‖Exsel proqramı‖nın köməyilə birinci

ədədi 3-dən 31-ə qədər olmaqla Pifaqor üçlüklə-

rini müəyyən edin və cədvəl qurun. 

5) Verilən tərəflərə görə üçbucaq qurmaq

mümkündürmü? Əgər mümkündürsə, bu üçbu-

cağın düzbucaqlı, itibucaqlı və ya korbucaqlı ol-

duğunu müəyyən edin. 

Mövzunun tədrisi prosesi Pifaqor teoremi-

nin tərs teoremi ilə bağlı şagirdlərin fəaliyyəti-

nin yönləndirilməsi ilə davam etdirilir. Şagirdlər 

―tərs teorem‖ anlayışı ilə bağlı reproduktiv fəa-

liyyətə cəlb edilirlər və onlarla birlikdə Pifaqor 

teoreminin tərs teoremi formulə olunur. 

Sonrakı dərs saatında şagirdlər düzbucaqlı 

üçbucaqların tərəfləri arasında münasibətlərin 

(bəzi xüsusi hallar üzrə) araşdırılması ilə bağlı 

fəaliyyətə cəlb edilirlər. Şagirdlərin nəzərinə çat-

dırılır ki, praktikada bucaqları olan 

bərabəryanlı və bucaqları olan düz-

bucaqlı üçbucaqlara tez-tez rast gəlirik. Ona görə 

də bu xüsusi hallarda tərəflər arasındakı nisbət-

ləri bilmək çox vacibdir. 

Şagirdlərin diqqətinə aşağıda özünə yer 

alan iki teorem təqdim olunur: 

Teorem1. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbu-

caqda Hipotenuz hər bir katetdən  dəfə bö-

yükdür. Tərəflərin nisbəti: 1: 1:  ; 

Teorem2. İti bucaqlarından biri  olan 

düzbucaqlı üçbucaqlarda hipotenuz kiçik katet-

dən 2 dəfə uzundur. Böyük katet isə kiçik katet-

dən  dəfə uzundur. Tərəflərin nisbəti: 1:  : 2 

Bu teoremlərin isbatı şagirdlərə sərbəst iş 

olaraq verilir. 

Pifaqor teoreminin tətbiqi üzrə şagirdlərdə 

mövzunun tədrisində nəzərdə tutulan bacarıqla-

rın formalaşmasına yönəldilən tapşırıqlar sırası-

na aşağıdakı tələb və məzmunlu sual, məsələ, 

çalışmaların da daxil edilməsi məsləhət bilin-

mişdir. 

1. Verilən şərtlərə görə tələb olunan ele-

mentin uzunluğunu tapın: 

1) Tərəfi 5 sm olan bərabərtərəfli üçbucaq

çəkin və hündürlüyünü tapın; 

2) Kvadratın perimetri 24 sm-dir. Diaqo-

nalını tapın; 
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3) Kvadratın diaqonalı 16 sm-dir. Tərəfini 

tapın. 

2. Tərəfləri verilən üçbucaqları bucaqları-

na görə təsnif edin: 

a) 4, 4, 7; b) 8, 8, 8  c) 20, 15, 21; 

3. Uzunluğu 12 sm olan vətərin orta 

nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 8 

sm-dir. Çevrənin radiusunu tapın; 

4. Tərəfi  olan bərabərtərəfli üçbucağın 

hündürlüyünü tapın; 

5. Hündürlüyü 12 sm, kiçik diaqonalı 13 

sm olan rombun tərəfini tapın; 

6. Rombun diaqonalları 12 sm və 16 sm –

dir. Rombun perimetrini tapın. 

Vurğulamaq lazımdır ki, müəllim mövzu-

nun tədrisi prosesində qüvvədə olan dərsliyin 

(Riyaziyyat-8‖, Bakı: Radius, 2015) tələblərini 

əsasən gözləmiş, onun informasiya yükünün 

reallaşmasına həssas münasibətdə qalmışdır. 

Başqa bir nümunə. 

Mövzu: Ġkihədlinin kvadratını ayırmaqla 

kvadrat tənliklərin həlli. (Bakı Ģəhər 244 saylı 

orta məktəbin müəllimi Aytən Qılıncovanın iĢ 

təcrübəsindən (müəllim tədqiqata eksperimen-

tator kimi cəlb olunmuĢdur)). 
Dərs evə tapşırıq olaraq verilmiş işin nəti-

cələrinin yoxlanılması ilə başlayır: 

Tapşırıq 1. Kvadratın sahəsi dairənin sa-

həsindən 12 sm böyükdür. Dairənin sahəsi 36 

sm
2
 olarsa, kvadratın tərəfini tapın. 

Tapşırıq 2. Uzunluğu enindən 4 sm böyük 

olan düzbucaqlının sahəsi 60 sm
2
-ə bərabərdir. 

Düzbucaqlının perimetrini tapın. 

Şagirdlər bildirirlər ki, ikinci tapşırığın 

həll yolu onlara məlum deyildir: 

0,0,0 222  bxaxcaxax hallarına uyğun 

tənlik alınmır. Şagirdlərə bildirilir ki, əldə olu-

nan tənlik tam kvadrat tənlikdir və onu həll et-

mək üçün cbxax 2  üçhədlisindən tam kvad-

ratı ayırmaq qaydasını bilməlisiniz, daha doğ-

rusu, sözügedən qaydadan istifadə edə bilərsi-

niz. Bu qaydanın tətbiqi nəticəsində siz məsələ-

nin şərtinə uyğun qurduğunuz tənliyi 02  bax  

şəklinə sala bilərsiniz. 

...Problem belə formulə olunur: 

cbxax 2  üçhədlisindən ikihədlinin kvadratı-

nı necə ayırmaq olar? [3; 239]. 

Bu mövzunun tədrisi prosesində hər iki 

təhsilverən belə qənaətdədirlər ki, şagirdlərin 

fəaliyyətə qoşulmasında hər iki yarımkürə təfək-

kürünə yer verilmişdir. Onların təşkil və idarə 

etdikləri prosesə verdikləri şərhlərdən aydın olur 

ki, həm diskret, analitik, məntiqi təfəkkürün, 

həm də sinxron, sintetik və intuitiv təfəkkürün 

diqqətdən kənarda qalmamasına çalışmışlar. 

Onlara məlumdur ki, sinxron, sintetik və intuitiv 

təfəkkür bir qayda olaraq obrazlı təfəkkür kimi 

səciyyələndirilir və bu obrazların kökü hisslərlə 

bağlıdır. Təfəkkürlə hisslərin vəhdəti prinsipi 

şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi 

aspektində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

...Təəssüf ki, belə düşünən müəllimlərin 

sayı yetərli deyildir. 

Təhsilalanların emosional cəhətdən aktiv-

ləşdirilməsində hər bir fənnin özünəməxsus im-

kanları vardır. Şübhəsiz ki, hisslərin aktivləşdi-

rilməsi metodikası fənnin xüsusiyyətlərini nəzə-

rə almalıdır. Dərsdə şagirdlərin emosional aktiv-

ləşməsi bilavasitə təhsilverənin tədris strategiya-

sı və davranışı ilə şərtlənir. Təsadüfi deyildir ki, 

―Uilyams bu baxımdan müəllimin tərifləri açıq-

lamaq, analogiyalardan istifadə etmək, uyğun-

suzluqları və ziddiyyətləri görmək, paradokslar-

dan istifadə etməyə çalışmaq, köməkçi suallar 

vermək, yaradıcılıq aktivliyini təşkil etmək, təd-

qiqatçılıq vərdişləri aşılamaq, dözümlü olmaq, 

situasiyanı həssaslıqla qiymətləndirmək bacarı-

ğına böyük əhəmiyyət verirdi‖ [1; 99-100]. 

Qabaqcıl müəllimlərin bir qismi (o cümlə-

dən təcrübə materialı təqdim olunan təhsilverən-

lər) öz təcrübələrində təhsilalanların hisslərinin 

aktivləşdirilməsinə bu və ya digər dərəcədə fikir 

versələr də məsələyə əslində birtərəfli yanaşır-

lar. Subyektiv anlamımıza görə, onların təcrübə-

lərində hisslərin aktivləşdirilməsi çox vaxt elmi 

zəmində həll edilmir, ən yaxşı halda təhsilverə-

nin pedaqoji ustalığı səviyyəsini əks etdirir. Bir 

çox müəllimlər hətta təfəkkürün motivləri haq-

qında düşünəndə də onu hisslər problemi ilə əla-

qələndirmirlər. 

Tədris prosesində açıq-aşkar müşahidə 

olunan disbalansı dəyişmək təşəbbüsləri yox de-

yildir. Bəzi mütəxəssislər təhsilalanların yaradı-

cılıq imkanlarından daha da səmərəli istifadə et-

mək məqamı ilə sol yarımkürəyönlü proqramla-

rın ləğv olunmasına, bütünlükdə sağ yarımkürə-

yə söykənən proqramların işlənilməsinə çalışır-

lar. Əlbəttə bu da qəbuledilməzdir, çünki birtə-

rəfli meyldir. Axı, hər iki yarımkürə bir işçi or-
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qanın hissələri kimi bir-birilə bağlıdır. Təlim 

metodları ‖beyin fəaliyyətinin hər iki ölçüsünün 

inteqrasiyasına‖ əsaslanmalıdır. Təlim üsulları 

hər iki yarımkürənin inteqrasiyasına, qarşılıqlı 

əlaqəsinə əsaslananda təlim uğurları da yüksək 

olur. Burada K. Tekeksin fikri sözügedən məsə-

ləyə aydınlıq gətirir. O yazır ki,‖...ayrılıqda gö-

türüldükdə, sağ yarımkürə prosesləri son dərəcə 

zərif proseslər kimi özünü göstərir: onun nəticə-

lərini qabaqcadan bilmək mümkün deyildir. La-

kin sağ yarımkürə konkret fəaliyyəti ilham və 

intuisiya ilə müşayiət edir, onlar isə tamamilə 

yeni nəticələr alınmasını şərtləndirir ki, bu da 

konvergent və divergent təfəkkürün inteqrasiya-

sına söykənir‖. [1; 96]. Bu mülahizə ―sistem-

struktur‖ dialektikasına tamamilə uyğundur. Hər 

iki yarımkürə bir tamın hissələridir, tamla hissə-

lərin arasında və eyni zamanda hissələrin öz ara-

larında daxili vəhdət mövcuddur. 

Qeyd edək ki, sistem həm elementləri, 

həm də elementlər arasındakı münasibətləri eh-

tiva edən tamdır. Tam ilə hissənin qarşılıqlı əla-

qəsi öz ifadəsini tamın keyfiyyətinin onu təşkil 

edən hissələrin spesifik təbiətindəki asılılıqda 

tapa bilir. Tam və hissənin dialektik əlaqəsi əs-

lində tamın strukturunu təşkil edən əlaqədir və 

bu mənada struktur tamın mühüm mövcudluq 

üsullarından biri kimi çıxış edir. Tamın nisbi 

bölünməz hissəsi kimi çıxış edən elementlərin 

və bunların münasibətlərinin üzvi vəhdəti sistem 

anlayışı ilə səciyyələnir. Başqa sözlə, elementlər 

ilə strukturun dialektik vəhdəti sistem anlayışı-

nın əsas əlaməti sayılır. Elementlərin, bunların 

əmələ gətirdiyi bütövlə, tamla əlaqəsini də öy-

rənmədən, açmadan həm sistemin funksiyası, 

həm də hər bir elementin tama nəzərən funksi-

yaları kölgədə qalır. Tam anlayışı sistemə nəzə-

rən mənalanır, o, sistemin təşkilatlanmasıdır. 

Sistemə onun struktur və funksiyasının vəhdə-

tindən ibarət tam kimi baxmaq olar. Sistemlər 

bir-birindən təkcə struktur və funksiyalarına 

görə deyil, həm də başlıca olaraq struktur ilə 

funksiyanın vəhdətinin necəliyi ilə, bu vəhdətin 

xarakteri ilə fərqlənirlər. Sistemin müəyyən 

edilməsi üçün ən azı aşağıdakı iki məqam gə-

rəkdir: a) tamdan hissəni fikrən seçib ayırd et-

mək; b) sistemə öz elementlərinin üzvi əlaqəsi, 

toplusu və onların inteqrasiyası kimi baxmaq. 

Bunlar ona görədir ki, əvvələn, prinsip etibarilə 

istənilən sistem özündən daha yüksək, daha mü-

rəkkəb tamlığa malik olan digər sistemə element 

və alt sistem kimi daxil olur. İkincisi də, bu pro-

sesdə sistemin ziddiyyətliliyi və nisbiliyi kimi 

xüsusiyyətləri aşkara çıxır ki, məhz bu məqamda 

onun daha yüksək, daha təkmil sistemin elementi 

kimi çıxış etməsinə imkan yaranır. Hər bir sistem 

özündən aşağı struktur səviyyədə olan sistemə 

nəzərən daha mükəmməl sistem kimi çıxış edir. 

[4; 106]. Bu söylənilənlərin məqalənin məzmu-

nuna daxil etməyimizin səbəbi bunların mülahi-

zələrimizin metodoloji əsası kimi qəbul olunaca-

ğına ümid etməyimizdən irəli gəlir. 

Nəticə. Hər iki yarımkürə bir işçi orqanın 

hissələri kimi bir-birilə bağlıdır. Sinxron, sinte-

tik və intuitiv təfəkkür bir qayda olaraq obrazlı 

təfəkkür kimi səciyyələndirilir və bu obrazların 

kökü hisslərlə bağlıdır. Təlimat və alqoritmik 

əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə 

mühitinin tənzimlənməsi prosesi motivasiyadan 

mütləq şəkildə istifadə olunmasını zəruri edir. 

Təlim metodları ‖beyin fəaliyyətinin hər 

iki ölçüsünün inteqrasiyasına‖ əsaslanmalıdır. 

Təlim üsulları hər iki yarımkürənin inteqrasiya-

sına, qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslananda təlim uğur-

ları da yüksək olur. 
Problemin aktuallığı. Arzuolunan haldır ki, 

təhsialanların fəaliyyətə qoşulmasında hər iki yarım-

kürə təfəkkürünə yer verilsin, təhsilalanın həm 

diskret, analitik, məntiqi təfəkkürü, həm də sinxron, 

sintetik və intuitiv təfəkkürü diqqətdən kənarda qal-

masın. Məlumdur ki, sinxron, sintetik və intuitiv tə-

fəkkür bir qayda olaraq obrazlı təfəkkür kimi səciy-

yələndirilir və bu obrazların kökü hisslərlə bağlıdır. 

Müasir dövrdə təfəkkürlə hisslərin vəhdəti prinsipi 

şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi as-

pektində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki, tə-

fəkkürlə hisslərin vəhdəti prinsipi real pedaqoji pro-

sesdə bir çox hallarda pozulur. 

Problemin elmi yeniliyi təhsilalanın konver-

gent və divergent təfəkkürünün inteqrasiyası proble-

minə yönələn mühüm bir idrak məsələsinin(pedaqoji 

təbiətli) həlli edilməsi, təlimat və alqoritmik əsaslı 

fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi əxzetmə mühitinin 

tənzimlənməsi yolunun interpretasiya olunması 

baxımından dəyərləndirilməlidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti təlimat və 

alqoritmik əsaslı fəaliyyətlə müəyyənləşən mənəvi 

əxzetmə mühitinin tənzimlənməsi prosesi ilə bağlı 

praktiklərin fəaliyyətində diqqəti çəkən yanılmaların 

aradan götürülməsi yolunun müəyyənləşdirilməsi ilə 

şərtlənir. 
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Müəyyən məntiqi ardıcıllıqla verilmiş 

ədədlərin cəminin hesablanması, ardıcıllığın yı-

ğılan və ya dağılan olmasını, məhdud və ya qey-

ri-məhdud olmasını müəyyənləşdirərkən tez-tez 

bu problemlərlə rastlaşırıq. Bəzi hallarda məlum 

cəm düsturlarından hazır istifadə edilir, bəzən 

verilən cəmləri bir neçə hissələrə bölməklə və 

müxtəlif çevrilmələrlə sadə və məlum cəmlərə 
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gətirilir. Ancaq əksər vaxt cəm düsturlarının 

özlərinin çıxarılışına, isbatına və bu isbatların 

özlərində çox səmərəli və incə metodikalardan 

istifadə edildiyinə toxunmuruq. Bu baxımdan 

məqalədə məlum cəm düsturlarından bir 

neçəsinin müxtəlif metodlarla isbatını verəcək 

və həmin isbatlarda istifadə olunan 

metodikaların ayrı-ayrı başqa misallara tətbiqini 

nəzərdən keçirəcəyik. 

Beləliklə, cəm düsturlarından ən çox 

istifadə olunan 1-dən n-ə qədər natural ədədlərin 

kvadratlarının cəmi düsturunu nəzərdən keçirək: 

1
2
+2

2
+3

2
+...+n

2 
(1) 

(1) cəmini hesablamaq kifayət qədər çətin 

riyazi məsələdir, çünki konkret nədən 

başlamalı? sualına cavab tapmaq çətindir. Bir 

məntiqi ip ucu tapmaq o qədər də asan 

görünmür. Bununla belə müxtəlif axtarışlara, 

bənzər məntiqlərə nəzər yetirək: 

İlk öncə 1-dən n-ə qədər natural ədədlərin 

məlum cəm düsturuna baxaq: 

1+2+3+...+n =  (2) 

(1) cəmini Sn və (2) cəmini isə  ilə işarə 

edək: 

1+2+3+...+n=  (2) 

Sn=1
2
+2

2
+3

2
+...+n

2 
(1) 

n-in 1, 2, 3, 4, 5 və 6 qiymətlərində (1) və 

(2) cəmlərinin müxtəlif qiymətlərini hesablasaq

 

n 1 2 3 4 5 6 

Sn 1 5 14 30 55 91 

 
1 3 6 10 15 21 

 

və s. cədvəlini qursaq və diqqət yetirsək, 

bu qiymətlər bizə hələlik hər hansı bir məntiqi 

əlaqəni tapmaqda kömək etmir. 

İkinci addımda bu qiymətlərin nisbətinə, 

yəni  - nisbətinə nəzər yetirək: 

n-in verilmiş qiymətləri üçün bu nisbətin 

;  ; ; 3; ; ; ... və s. qiymətlər 

ardıcıllığını aldıqdan sonra ;  ; ; 3; ; 

; ... olan bir qədər də qəribə görünən ip ucu 

məntiqi ədədlər ardıcıllığını alırıq. Bu ədədlər 

ardıcıllığı isə artıq "nə isə bizə sanki deyir" - 

konkret olaraq , birincisi 

1) bu nisbətlərin hamısının məxrəci 3-ə 

bərabərdir; 

2) surətləri isə uyğun olaraq ardıcıl tək 

ədədlərdir. 

Bu iki nəticədən  nisbətinin  -ə 

bərabər olduğu görünür. Bir halda ki,  cəmi 

bizə məlumdur, elə isə Sn -cəmini  

münasibətindən tapa bilərik. Beləliklə, 

 və  olduğundan 

Sn=  düsturunu alırıq ki, bu da bizim 

həmişə hazır olaraq istifadə etdiyimiz 

1
2
+2

2
+3

2
+...+n

2
=  (3) 

düsturlardandır. 

Bu nəticənin tam isbatını isə, yəni 

istənilən n üçün doğruluğu isə məlum riyazi 

induksiya metodunu tətbiq etməklə alırıq. 

(3) cəm düsturunu daha hansı yolla almaq 

olar? 

Bu suala cavab vermək üçün ilk baxışda 

ağla gəlməsi çətin olan, əslində isə diqqət 

etdikdə kifayət qədər məntiqli riyazi priyomdan 

istifadə edərək də, göstərmək olar. 

Bunun üçün məlum düstura nəzər yetirək: 

 
Bu eynilikdə -in 1, 2, 3, ...  

qiymətlərini nəzərə alaraq hesablama aparaq: 

 isə,  

 isə,  

 isə,  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

n  isə, 

 

 isə, 

 alarıq. 

-in verilmiş bu qiymətlərində alınan 

bərabərliklərin sol tərəfinə diqqət etsək, sol 

tərəfdə bir-birinə bərabər və işarəcə əks olan 

ədədləri 
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ədədlərini görürük. Bu ədədlərin olması 

bizə bərabərliklərin tərəf-tərəfə toplanması 

fikrinin effektiv olduğunu deyir. Bu əməli etmiş 

olsaq, sol tərəfdə  və sağ tərəfdə 

isə qruplaşdırdıqdan sonra 

alarıq. Beləliklə, 

alarıq. ifadəsi yuxarıda 

qeyd etdiyimiz eyniliyə görə 

olduğu

ndan 

 (4) 

olar, burada Sn=1
2
+2

2
+3

2
+...+n

2

olduğunu qəbul edib (4) bərabərliyində müvafiq 

çevrilmələr edək: 

= 

= 

İndi isə müxtəlif cəmlərin 

hesablanmalarına nəzər yetirək: 

Misal 1. 

cəmini tapın. 

Həllin axtarışına baxaq: burada müsbət 

nəticə verə bilən metodlardan biri cəmin ümumi 

həddi olan  həddini elə 

çevirmək lazımdır ki, alınan yeni forma ya 

əvvəlki məlum olan düsturlardan istifadə 

etməyə imkan versin, ya da daha sadə şəklə 

gətirilə bilsin. 

olduğundan, sağ tərəfdən göründüyü kimi 

verilən cəmi üç müxtəlif cəmin (kublar cəmi, 

kvadratlar cəmi və birinci dərəcədən cəm) 

cəmləri şəklinə gətirməliyik: 

yaza bilərik. 

Burada 

düsturundan istifadə etmiş 

olduq. Yuxarıdakı nəticədə hesablamanı davam 

etsək: 

olduğu alınır. 

Misal 2. 

cəmini tap və  şərtində limitini hesabla. 

Həllin axtarışı: verilmiş cəmin ümumi 

həddi  şəklində olduğu üçün onu aşağıdakı 

kimi çevirə bilərik: 

. 

Bu nəticə kifayət qədər məsələni 

asanlaşdırır, yəni (*) münasibətinin köməyi ilə 

verilmiş cəmi bizə sərfəli olan iki cəmin cəmi 

şəklində yaza bilərik: 

+

 . 

kimi 

nəticə alırıq ki, bu cəmin limiti 

olduğu alınır. Verilmiş sıra yığılan sıradır. 
Məqalənin aktuallığı: Ən müxtəlif şəkildə 

verilmiş cəmlərin hesablanmasında hansı metodika 

və riyazi priyomların seçilməsində kömək edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə istifadə 

olunan metodlar həm orta məktəb, həm də ali 

məktəb riyaziyyatının müxtəlif məsələlərinin, eyni 

zamanda praktik məsələlərin həllində öz əksini tapır. 

Digər tərəfdən orta məktəb riyaziyyatında istifadə 

olunmayan metodlar verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 
Məqalədə IX-XI siniflərdə təhsil alan şagird və 

müəllimlərə praktik köməklik göstərə biləcək mate-

riallar yer alır və xüsusi ilə şagirdlərdə riyaziyyata 

maraq oyadır. 
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Xülasə. Məqalədə riyaziyyatın informatika ilə əlaqələrindən, riyaziyyatda olan aksiomatik metodlardan 

bəhs edilir. Riyaziyyat və informatikanın tərkibini və ya inteqrasiya olunan hissələrini nəzərdən keçirilib. Fən-

lərin inteqrasiyası – məhz müasir informasiya – kommunikasiya texnologiyaları şəraitində mümkündür və 

müvəffəqiyyətlə reallaşdırıla bilər. Biliklərin inteqrasiyası şagirdlərdə vahid təbiətli biliklər sistemini yaradır. 

Açar sözlər: riyaziyyatda aksiomatik metod, kibernetika, statistik informasiya, riyaziyyat və 

informatikanın inteqrasiyası, riyazi metodlar, modellər, alqoritm, layihə. 

Резюме. В статье рассматриваются взаимосвязи математики с информатикой, аксиоматические 

приемы в математике. Были рассмотрены состав математики и информатики, а также их интегриро-

ванные части. Интеграция дисциплин возможна только благодаря современным информационным и 

коммуникационным технологиям и может быть успешно реализована. Интеграция знаний создает 

единую систему естественных знаний у школьников 

Ключевая слова: аксиоматический метод в математике, кибернетика, статистическая 

информация, интеграция математики и информатики, математические методы, модели, 
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Summary. The article discusses the relationship of mathematics with computer science, axiomatic 

techniques in mathematics. The composition of mathematics and computer science, as well as their 

integrated parts, were considered. Integration of disciplines is possible only thanks to modern information 

and communication technologies and can be successfully implemented. The integration of knowledge creates 

a unified system of natural knowledge among students 

Key word: axiomatic method in mathematics, cybernetics, statistical information, integration of 

mathematics and computer science, mathematical methods, models, algorithm, projects 

Məlumdur ki, müasir elm sahələrində ri-

yaziyyatın digər elmlərdə tətbiqi daha kütləvi 

xarakter almışdır. Bu da riyaziyyat elminin xü-

susiyyətindən irəli gəlir. Riyaziyyatın mahiyyəti 

– onun tərəfindən aşkar olur. Riyazi anlayışlar

və təklifləri ilk və törəmə olmaqla iki qrupa ay-

rılsalar da, əslində onlar digər elmlərdən götürü-

lüb və mücərrədləşdirmə nəticəsində riyaziyyata 

məxsus xarakter almışlar. Riyaziyyatın sonrakı 

inkişafı – ilk riyazi anlayışların mücərrədləşdi-

rilməsi əsasında baş verir. Əslində riyazi nəzə-

riyyələr təbii elmi nəzəriyyələrə görə meta nəzə-

riyyə keyfiyyətində çıxış edir. 
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Riyaziyyatda aksiomatik metod – riyazi 

nəzəriyyələrin hipotetik deduktiv modelinin qu-

rulmasında tətbiq olunur. Bu modelə əsasən ve-

rilmiş aksiomatikanın ilk anlayışları və münasi-

bətləri müəyyən edildikdən sonra məntiqi yolla 

digər anlayışlara tərif verilir. Məhz həmin ilk 

təkliflər-aksiomlar adlanır və onların doğruluğu 

qəbul edilir. Məntiqi yolla alınan digər təkliflər 

(teoremlər) isbat edilir. Riyaziyyatda aksiomatik 

metodun inkişafı və tətbiqi üç mərhələyə ayrılır: 

I mərhələ - aksiomatik metodun təşəkkülü 

Qədim Yunan həndəsi sistemləri ilə əlaqədardır. 

Evklidin dövründə həndəsədə aksiomatik metod 

yüksək dərəcədə tətbiqini tapmışdı. Lakin bu 

həndəsi sistemlərin nöqsanı – bəzi əsaslı anlayış 

və təriflərin, xüsusi halda paralel düz xətlər haq-

qında V postulatda mücərrədləşdirmənin aşağı 

səviyyədə olması idi. 

İndi informatika elminin digər elmlərlə in-

teqrativ əlaqələrini nəzərdən keçirək. 

Riyaziyyat və informatikanın fənlərarası 

əlaqələr cəhətdən metodoloji əsaslarını müəy-

yən edərkən, bu elmlərin qarşılıqlı inteqrativ 

əlaqəsinin nəzəri əsaslarını aşkar etməliyik. 

İnformatika müasir əsaslara malik elm ol-

maqla, aparıcı mövqeyə malikdir. Elmi sistem 

olmaqla, informatikanın özünəməxsus xüsusiy-

yətləri var. 

1. İnformatika kibernetika ilə sıx əlaqədar-

dır. Həqiqətən, informasiya, idarəetmə, optimal-

laşdırma hər iki elmin elmi biliklər sistemi kimi 

ideya xəttini təşkil edir. 

XX əsrin birinci yarısında meydana gələn 

kibernetika – real aləmin hadisə və predmetləri-

ni öyrənmək üçün funksional – informasiya ya-

naşmasından istifadə edir. Buraya mürəkkəb sis-

temlərin idarəolunma sistemlərini də aid etmək 

lazımdır. Bu isə nəticədə informasiyanın emalı 

və ötürülməsi ilə bağlı olub, idarəetmə prosesi-

nin tərkib hissəsini təşkil edir. Bu elmin baniləri 

N. Viner və U. Etbi informasiya və idarəetmə 

anlayışlarının üzvi əlaqəsini qismən qeyd etmiş-

lər. Xüsusi halda, N. Viner kibernetikanı canlı 

orqanizmlərdə və maşınlarda idarəetmə əlaqələr 

haqqında elm kimi qiymətləndirilmişdi. O, ki-

bernetikanın predmetini müəyyən edərkən infor-

masiya ilə idarəetmə arasında aşkar qarşılıqlı 

əlaqənin olmasının dəqiq tərifini vermir. ―İnfor-

masiya və idarəetmə‖ anlayışlar cütü ―idarəetmə 

və əlaqə‖ anlayışlar cütü ilə ifadə olunmuşdur. 

―Kibernetika – öz altsistemləri ilə özütən-

zimlənən mümkün dinamik sistemlərin əlaqələri 

haqqında nəzəriyyədir‖ [1; 30]. Bu tərifdə kiber-

netika əlaqələr nəzəriyyəsi kimi xarakterizə olu-

nur. 

A.N. Kolmoqorov kibernetikanı belə tərif 

etmişdir: ―Kibernetika mürəkkəb dinamik sistem-

lərin öz müxtəlif altsistemləri arasında qarşılıqlı 

əlaqəsinin müvafiq informasiyanın emalı və tət-

biqinin idarə olunması haqqında elmdir‖ [2; 8]. 

İnformasiya anlayışı dinamik mürəkkəb 

sistemlərin idarə olunmasında mühüm rol oyna-

yır və bu işdə riyazi metodlar statistik informa-

siya çərçivəsində tətbiq olunur. 

Statistik informasiya nəzəriyyəsinin inki-

şafında K. Şenon mühüm rol oynayıb və elmi 

dilə ―entropiya‖ anlayışını daxil etmişdir. Nəti-

cədə alqoritmlər nəzəriyyəsi və kombinator ana-

liz – kimi riyazi bölmələr yarandı. Belə yanaş-

mada idarəetmə prosesləri entropik proseslər 

kimi başa düşülür və praktikada ehtimal metod-

ların tətbiqini zəruri edir. Bu metodlar idarəetmə 

ilə onun optimal vəziyyəti arasında əlaqələndiri-

ci rol oynayır. [3; 156] 

İnformatika müstəqil elmi sistem kimi in-

formasiyanı və idarəetməni emal edən avtomat-

laşdırılmış sistemlərin yaradılmasının nəzəri 

əsasını təşkil edir. 

―İnformatika – informasiyanı və idarəetmə-

ni emal etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemləri 

yaradılması və tətbiqi üçün metodlar, vasitələr və 

texnologiyalar haqqında əsaslı elmdir‖. 

Kompüterin yaradılması – avtomatlaşdırıl-

mış proseslərin emalında və riyazi hesablama-

larda tətbiqi zərurətindən irəli gəlmişdir. 

İnformatika ilə riyaziyyatın qarşılıqlı əla-

qəsi – EHM-in yaradılmasının iki əsası ilə mü-

əyyən olunur: 

1) say sistemləri, 

2) Buul cəbri ideyası. 

Say sistemləri natural ədəd anlayışı ilə, 

Buul cəbri isə tətbiq olunan hesab əməlləri ilə 

əlaqədardır. 

EHM – insanların idraki fəaliyyətini imi-

tasiya edir. Bu fəaliyyəti əsaslandırmaq üçün ri-

yazi məntiq ən əlverişli elmdir. Bu elmin Buul 

cəbrinə tətbiq edilməsi müasir elektron texnika-

sının yaranmasına səbəb olmuşdur. İdeyanın 

reallaşdırılması üçün yeni nəzəriyyələr – alqo-
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ritmlər nəzəriyyəsi, avtomatlaşdırma nəzəriyyə-

si və s. yarandı. 

İndi riyaziyyat və informatikanın tərkibini 

və ya inteqrasiya olunan hissələrini nəzərdən 

keçirək. Dünyanı dərk etmək üçün müxtəlif 

üsullar vardır. Buna incəsənət, fəlsəfə və bir sıra 

elmlər xidmət edir. Onların hər biri reallığın 

müəyyən bir hissəsini ifadə edir. Deməli, reallı-

ğı dərk etmək təkcə elmdə inteqrativ proseslər-

dən asılı deyil, dünyanı dərketmə üsullarının in-

teqrasiyasından asılıdır. Bu ideyanın reallaşdırıl-

masında müxtəlif fənlərin, o cümlədən riyaziy-

yatın və informatikanın inteqrasiyası lazımdır. 

Son on illikdə riyaziyyatın və kompüter texno-

logiyaların qeyri-riyazi və humanitar sahələrə 

sürətlə daxil olması heç bir təəccüb doğurmur. 

Riyazi metodlar riyaziyyatdan uzaq olan bilik 

sahələrinə tətbiq olunur. Məsələn, sosiologiya-

da, psixologiyada, pedaqogikada ədədi faktorla-

rın, əməliyyatların emal edilməsi kompütersiz 

mümkün deyil. İnformasiya resurslarını əldə et-

mək üçün ümumdünya kompüter şəbəkəsi – in-

ternetdən istifadə olunur. məhz bununla əlaqə-

dar təhsil qarşısında yeni vəzifələr qoyulur: tə-

lim prosesini elə təşkil etmək lazımdır ki, şa-

girdlər riyazi və kompüter metodlarından istifa-

də etməyi bacarsınlar. Bunun üçün onların riya-

ziyyatdan və informatikadan baza təhsilləri ol-

malıdır. Riyaziyyat kursu ―piramida‖ prinsipi 

əsasında qurulmuşdur: tətbiqi riyaziyyat metod-

larını riyazi statistikanı bilmədən tətbiq etmək 

mümkün deyil. Statistika isə, öz növbəsində eh-

timal nəzəriyyəsinə əsaslanır. Ehtimal nəzəriy-

yəsində riyazi analiz nəticələrindən istifadə olu-

nur və bu nəticələrin əsasını çoxluq və funksiya 

anlayışları təşkil edir. 

Cəbri və həndəsi təsəvvürlər (biliklər) isə 

riyazi mədəniyyətin ayrılmaz hissələrini təşkil 

edir. Məhz bu biliklər əlaqəli riyazi kursu təşkil 

edir [4; 32]. 

Şagirdlər müvafiq sinifdə riyaziyyat kursu 

anlayışları ilə tanış olduqlarından, varislik prin-

sipini və fənlərarası əlaqənin zəruriliyini nəzərə 

alaraq, informatika təlimində zəruri olan anla-

yışlar və kompüter terminləri ilə tanış edilirlər. 

proqram təminatı haqqında icmal xarakterli bi-

liklər verilir. Kompüterdən gündəlik istifadə pe-

şəkar səviyyədə onun tətbiqi haqqında məlumat 

verilir. 

Nəzəri məlumat verilən dərslərdə qazanı-

lan biliklər (riyaziyyatdan və informatikadan) 

hazırlanmış layihələrdə praktik olaraq yoxlanı-

lır. Meydana çıxan suallar aşkar edilir və bu da 

həm kompüterin imkanlarını şagirdlərə aydın 

edir və biliklərin tətbiqi yollarını göstərir. Nəti-

cədə şagirdlər əlaqəli olan riyazi və informatik 

biliklər və onların əlaqəsi ilə tanış olur. Şagird-

lərin bilikləri keyfiyyətcə artır, hər iki fənnə, o 

cümlədən kompüterə maraq yüksəlir, məhz bu 

məzmunlu bilik, bacarıq və vərdişlərin qazanıl-

ması zərurəti müasir məktəb qarşısında qoyulan 

tələbləri əks etdirir. Müasir cəmiyyət vahid in-

formasiya fəzasına daxil olmaqdadır. Müasir İn-

ternet ―ümumdünya hörümçək şəbəkəsi‖ni xa-

tırladır. Fənlərin inteqrasiyası – məhz müasir in-

formasiya – kommunikasiya texnologiyaları şə-

raitində mümkündür və müvəffəqiyyətlə reallaş-

dırıla bilər. 

Şagirdlər informatika dərslərində fərdi 

kompüterlərlə iş qaydaları ilə tanış olur, tətbiqi 

xarakterli proqramları öyrənir, İnternetdə infor-

masiya əldə etməyi, alqoritm proqram tərtib et-

məyi öyrənirlər. Əldə olunan bilik, bacarıq və 

vərdişlər inteqrativ dərslərdə tətbiq olunur. bun-

dan əlavə, şagirdlər riyaziyyat dərslərində infor-

matikaya aid biliklərdən və tərsinə istifadə edir-

lər. biliklərin inteqrasiyası şagirdlərdə vahid tə-

biətli biliklər sistemini yaradır. 

Riyaziyyatda tətbiq olunan informatika bi-

likləri sanki riyazi informatika əmələ gətirir və 

ona belə tərif vermək olar: ―Riyazi metodları, 

modelləri, alqoritmləri, formal sistemləri və on-

ları təsvirini və texnologiyalarını öyrənən elmə 

deyilir‖ [5; 7]. 

Eyni qayda ilə informatik riyaziyyata da 

təxmini tərif vermək olar. Bu istiqamətdə 

fəaliyyət – fənnə dair proqram materialı və ya 

proqram mövzularının öyrənilməsi metodikası-

na istiqamətlənir. 

Mövzunun tədrisi məqsədi – ilk növbədə 

şagirdlərin hansı anlayışlar, bacarıq və vərdiş-

lərlə tanış edilməsi ilə müəyyən olunur. İnteqra-

tiv dərs üçün layihə hazırlanarkən, şagirdin fəa-

liyyəti ön plana çəkilir: o, şəkil çəkir, riyazi qa-

nunlara aid personajlar çəkir, vəzifələrini təsvir 

edir. Riyaziyyat və informatikanın inteqrasiyası-

na aid layihələr tərtib etmək olar. Layihələr me-

todunu şərti olaraq iki növə ayırmaq olar: 
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1. İnformatikanın xüsusi mövzularını öy-

rənməyə istiqamətlənən layihələr 

2. Dərsdənkənar vaxtda layihələrin tərtib 

edilməsi 

Hər bir layihənin təqdimatı, müzakirəsi və 

qiymətləndirilməsi həyata keçirilir 

Fənlərarası qarşılıqlı əlaqəyə aid layihə ri-

yaziyyat və informatika fənlərinə aid ola bilər. 
Problemin aktuallığı. Müasir elm sahələrin-

də riyaziyyatın digər elmlərdə tətbiqi daha kütləvi 

xarakter almışdır. Riyaziyyat və informatikanın fən-

lərarası əlaqələr cəhətdən metodoloji əsaslarını mü-

əyyən edərkən, bu elmlərin qarşılıqlı inteqrativ əla-

qəsinin nəzəri əsaslarını aşkar etmək lazımdı. Nəzəri 

məlumat verilən dərslərdə qazanılan biliklər (riya-

ziyyatdan və informatikadan) hazırlanmış layihələr-

də praktik olaraq yoxlanılır. 

Problemin yeniliyi. Məqalədə göstərilənlər 

fikirlər nəticədə şagirdlərin əlaqəli olan riyazi və in-

formatik biliklər və onların əlaqəsi ilə tanış olur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin 

bilikləri keyfiyyətcə artırdığı, və hər iki fənnə, o 

cümlədən kompüterə marağı yüksəltdiyi üçün fayda-

lı olacağını düşünürəm. 
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DĠSTANT EDUCATĠON PLATFORM-MOODLE SYSTEM FOR DĠSTANCE LEARNĠNG 

OF COMPUTER SCĠENCE CLASSES ĠN HĠGH SCHOOLS, TECHNOLOGY FOR 

CREATING COURSES AND COURSES ĠN THĠS SYSTEM 

Xülasə. Distant təhsil müasir dövrümüzdə təhsilin əsas növünə çevrilmişdir. Distant təhsili həyata ke-

çirmək üçün əlverişli proqram təminatlarından biri də MOODLE (Modular-Object-Oriented-Dynamic-

Learning-Environment – Modullu obyektyönlü dinamik tədris mühiti) sistemidir. Məqalədə distant təhsil 

platforması olan MOODLE sistemi və onun bəzi imkanları araşdırılır. 

Açar sözlər: Distant təhsil, MOODLE platforması, müasir texnologiya 

Резюме. Дистанционное образование стало основной формой образования в современную эпо-

ху. Одним из наиболее подходящих программ для дистанционного обучения является система 

MOODLE (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment - модульная объектно-ориентиро-

ванная динамическая обучающая среда). В статье рассматриваются платформа дистанционного обу-

чения система MOODLE и некоторые еe возможности. 

Ключевые слова: дистанционное образование, MOODLE платформа, современные технологии 

Summary. Distant education has become a major form of education in our modern age. One of the 

most suitable software for distant education is the MOODLE (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-

Environment - Modular Objective Dynamic Learning Environment) system. The article examines the 

MOODLE system, a distance learning platform, and some of its capabilities. 

Key words: Distance education, MOODLE platform, modern technology 

İKT-nin təhsilə tətbiqinin əsas məqsədlə-

rindən biri artıq dünyada geniş istifadə olunan 

distant təhsilin yaranması və inkişaf etdirilməsi 

olmuşdur. Distant təhsil platformalarından biri-

də MOODLE sistemidir. 

Moodle həmçinin Dərs İdarəetmə Sistemi, 

Tədris İdarəetmə Sistemi, və ya Virtual 

Learning Environment kimi tanınan pulsuz və 

açıq mənbə e -learning proqram - platformadır. 

Windows, Linux, Mac OS X kimi proq-

ram təminatları bu sistemi dəstəkləyir. Həmçi-
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nin mobil versiyaları da mövcud olduğu üçün 

Android və İOS da bu sistemi dəstəkləyir. 

Moodle Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac 

OS X , NetWare və ən böyük servislərin təmi-

natçıları, o cümlədən PHP və bazası dəstəkləyən 

hər hansı digər sistemləri üzrə dəyişiklik olma-

dan çalışır. Verilənlər bir məlumat bazasında 

saxlanılır: Moodle version 1.6 MySQL və ya 

PostgreSQL istifadə edə bilər. Yüklənmiş baza-

ların bir çox növünü (Oracle və Microsoft SQL 

Server və DBMS və s.) seçmək olar. 

Təhsilin təşkilində və ya İnternet – server-

də iş birliyi olmadan da Moodle -based online 

sinif yaratmaq üçün bu platformanın pulsuz 

Moodle hosting provayderləri var. 

Moodle sistemi üzərində yaradılmış Dərs 

Mərkəzlərində beş mərhələdə əlaqə vardır. 
 Administrator: 

 Dekanlıq: 

 Tədris keçən: 

 Təhsil alan: 

 Abituriyent: 

MOODLE yükləyəndə istifadəçi adı 

(login) və şifrə (password) təyin edirik. Yeni 

sayt yaratmaq üçün giriş edərkən həmin istifa-

dəçi adı və şifrədən istifadə edəcəyik. 
Moodle mühitinin hər bir səhifəsi üst 

hissədə yerləşən üfüqi idarəetmə paneli ilə təc-

hiz olunub. Moodle sisteminə daxil olandan 

sonra (və şərtlərlə razılaşanda), kursları daxil ol-

maq imkanı qazanılır. Onlar Moodle ya 

MyMoodle səhifəsinin sol sütunda yerləşdiril-

miş My courses (Mənim kurslarım) adlı sətirdə 

verilmişdir. 

Biz bu məqalədə MOODLE-da kursların 

yaradılması, dərslərin yerləşdirilməsi forması 

verilmişdir. 

 

MOODLE-da kursların yaradılması 

 

 
 

Açılmış pəncərədə aşagıdakı bəndlər açılır. 

Course full name( Kursun tam adı)- Ön 

səhifədə və Dashboard və hesabatlarda kurs si-

yahılarında keçid kimi göstərilir. Kursun görün-

düyü zaman brauzerin başlıq çubuğunda da isti-

fadə olunur. 

Course shot name (kursun qısa adı) - Bir 

çox təşkilat BP102 və ya COMMS kimi bir 

kursa müraciət etmək üçün stenoqrafiya üsuluna 

malikdir. Uzunmüddətli adı uyğun olmayan bir 

neçə yerlərdə, məsələn, Naviqasiya bloku kimi 

istifadə ediləcək. 

Course category (Kurs kateqoriyası) - 

Sayt administratoru müəllimlər və tələbələrə 

dərslərini asanlıqla tapmağa kömək etmək üçün 

kurs kateqoriyaları yaratmış ola bilər. Kursun 

kateqoriyaları Naviqasiya blokunda əks etdirilə 

bilər. 

Course start date (Kurs başlanğıc tarixi)- 

Bu bölmə, gündəlik ve həftəlik format 

mövzu tarixlərinin görüntüsünə təsir gös-

tərir. "Həftəlik" kursun formatını istifadə etsə-

niz, başlanğıc tarixi kursun birinci hissəsində 

göstəriləcək. Məsələn, 27 iyul seçmək, birinci 

hissədə "27 iyul - 2 avqust" a göstərəcəkdir (bu 

bölmə üçün default ekran seçildikdə). 

Course end date (Kurs bitmə tarixi)- Kur-

sun bitmə tarixi kursun bir istifadəçi siyahısı si-

yahısına daxil edilməsinin olub-olmadığını mü-

əyyən etmək üçün istifadə olunur. Bitmə tarixi 

sona çatdıqda, kurs artıq naviqasiya blokunda 

göstərilmir. Kursun bitmə tarixi həmçinin xüsu-

si bir hesabat tərəfindən istifadə edilə bilər, mə-

sələn, bir kurs müddəti üçün hesabat fəaliyyəti. 

İstifadəçilər hələ bitmə tarixindən sonra kursa 

https://docs.moodle.org/32/en/Front_page
https://docs.moodle.org/32/en/Front_page
https://docs.moodle.org/32/en/Dashboard
https://docs.moodle.org/32/en/Navigation_block
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gələ bilərlər; başqa sözlə, tarix girişə məhdud 

deyildir. 

Visible (Görünür)- Burada kursunuzu ta-

mamilə "gizlətmək" mümkündür. İdarəçilər, 

kurs yaradıcıları, müəllimlər və gizli kurslar ba-

carığı olan digər istifadəçilər istisna olmaqla, 

hər hansı bir kurs siyahısında görünməyəcəkdir. 

Tələbə kursun URL-ə birbaşa daxil olmağa ça-

lışsa belə, onların daxil olmasına icazə verilmə-

yəcəkdir. 

Course İD number (Ders ID nömrəsi)- ID 

nömrəsi əlifba siyahısı olan bir sahədir. Bir neçə 

potensial istifadə var. Ümumiyyətlə, tələbələrə 

göstərilmir. Bununla belə, kursunuzu kataloqu 

kimi və ya sertifikat modulunda yazılmış bir 

sahə kimi istifadə edilə bilən bir xarici sistemin 

ID'sinə qarşı bu kursu uyğunlaşdırmaq üçün isti-

fadə edilə bilər. 

Course summary (kursun xülasəsi)- Xüla-

sə kurs siyahıları səhifəsində görünür. Kursu ax-

tararkən bu sahədə axtarış aparılır və həmçinin 

Kurs / Site təsviri blokunda görünür. 

Course summary files(Kurs xülasəsi fayl-

ları) - Kursun xülasəsinə bir şəkil (və adminis-

trator tərəfindən icazə verildikdə, digər fayl 

növləri) əlavə oluna bilər. Kursun adı və / və ya 

xülasəsi kimi kursun xaricindəki hər kəs tərəfin-

dən əldə edilə bilər. Xülasə faylları kimi, yalnız 

jpg, gif və png fayl növlərinə icazə verilir. 

Administrator, administrativliyə daxil olan icazə 

verilən fayl növlərini dəyişə bilər. 

Bölmələrin sayı - Bu parametr yalnız 'həf-

təlik' və 'mövzular' kurs formatları tərəfindən is-

tifadə olunur. 'Həftəlik' formatda kursun başlan-

ğıc tarixindən başlayaraq kursun davam edəcəyi 

həftə sayını müəyyənləşdirir. 'Mövzu' formatın-

da, kursdakı mövzu sayını müəyyənləşdirir. Hər 

ikisi kurs səhifəsinin ortasında "qutular" sayına 

çevrilir. 

Gizli bölmələr - Bu seçim kursdakı gizli 

bölmələrin tələbələrə necə nümayiş olunacağına 

dair qərar verməyə imkan verir. Bu, həftəlik for-

matda xüsusilə faydalıdır, belə ki, qeyri-sinif 

həftələr aydındır və ya sınağınız varsa, tələbələ-

rinizin görməsini istəmirsiniz. 

Kurs planı - Kursun düzəldilməsi qəbulu 

bütün kursun bir səhifədə göstərilir və ya bir 

neçə səhifəyə bölünməyəcəyini müəyyən edir. 

Ayar hazırda mövzulara və həftəlik əsas dərs 

formatlarına tətbiq edilir və yalnız çökmüş möv-

zu kursu formatına kömək edir 

. 

Görünüş 

Görünüş parametrləri genişlənmişdir 

Mövzunu gücləndirin - Sayt administratoru 

müəllimin kurs mövzusunu təyin etməsinə icazə 

verərsə, bu açılan menyuda saytdakı mövzular 

siyahısı göstərilir. Müəllimlər bunu Moodle 

saytının qalan hissəsindən kurs üçün fərqli bir 

seçim seçmək üçün istifadə edə bilərlər. 

Dilin gücləndirilməsi - Bir dili məcbur et-

səniz, bu kursda Moodle interfeysi, bir şagird 

şəxsi profilində fərqli bir dil seçmiş olsa belə, 

bu dildə olacaq. 

Elanlar sayı - Son elanlar neçə elanlar fo-

rumda da göstərmək lazımdır. 

Şagirdlərə sinif kitabını göstərin - Burada, 

tələbələrin İdarəetmə blokundakı siniflərə olan 

əlaqəni görmək imkanını verə biləcəyinə qərar 

verə bilərsiniz. 

Aktivlik hesabatlarını göstərin - Burada 

şagirdlərin fəaliyyət hesabatlarını göstərməyəcə-

yinə qərar verə bilərsiniz. 

Maksimum yükləmə ölçüsü - Burada tələ-

bələrin kursa yükləyə biləcəyi ən böyük fayl öl-

çüsünə qərar verə bilərsiniz. Sayt administratoru 

müəllim seçmək üçün mövcud olan ölçüləri mü-

əyyən edə bilər. 
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Qruplar 

 
Qruplar parametrləri genişlənmişdir 

 

Qrup rejimi –Burada qrup səviyyəsini açı-

lan menyudan kurs səviyyəsində müəyyən edə 

bilərsiniz. "Heç bir qrup", "Ayrı qruplar" və 

"Görünən qruplar" seçimdir. Seçilmiş kurs, hə-

min kurs çərçivəsində müəyyən edilmiş bütün 

fəaliyyətlər üçün standart qrup rejimi olacaq. 

Rolu yenidən adlandırma - Kursunuzda is-

tifadə olunan rolları dəyişmək mümkündür. Mə-

sələn, Müəllimin rolunu "Fasilitator", "Təcrid" 

və ya "Kılavuz" adlandırmaq olar. Bu yeni rol 

adları dərs boyunca görünəcək. 

Tags - Müəllimlər buraya yeni tags və ya 

rəsmi etiketlər əlavə edə bilərlər. Daha çox mə-

lumat üçün etiketləri istifadə edilir. 

Dərs modulu 

Dərs modulu, bir məzmun sahəsi və bu 

məzmun sahəsinin altında öyrəncilərin izləməsi 

gözlənilən bir sətir HTML səhifəsi təqdim edir. 

Öyrəncilərin etdikləri seçimlər onları əlaqəli səhi-

fələrə yönləndirir. Dərs səhifəsinin ən sadə halı, 

dərs məzmunu və məzmunun dərhal aşağısındakı 

bir sonrakı səhifə düyməsidir. Bu düymə öy-

rəncini dərsin bir sonrakı səhifəsinə yönləndirir. 

Dərs modulunda öyrəncilərin qarşılaşa bi-

ləcəyi iki təməl dərs səhifəsi tipi vardır: Sual sə-

hifələri və məzmun səhifələri. 

Dərs modulunun xüsusiyyətləri: 

 Müəllimlər verilən suallara verdikləri ca-

vablara görə bir çox fərqli şəkildə, bir çox fərqli 

səhifələr arasında gəzə bilərlər. 

 Müəllimlər sual səhifələrinə altı fərqli 

sual tipi əlavə edə bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyətlərinə xaricdən 

gələn sualları içəriyə daxil edə bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyəti üçün zaman 

məhdudiyyəti qoya bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyətinin yenidən 

alınıb alınmayacağını müəyyənləşdirə bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyətində geriyə qa-

yıdışın olub olmayacağını müəyyənləşdirə bilər-

lər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyətindəki bir sual 

üçün ən çox cəhd etmə sayını müəyyənləşdirə 

bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyəti üçün ən yük-

sək qiymət məhdudiyyəti qoya bilərlər. 

 Müəllimlər dərs fəaliyyəti üçün şifrə ya-

rada bilərlər və fəaliyyətə qoşulmaq üçün baş-

lanğıc və bitiş tarixi təyin edə bilərlər. 

 

 
 

Açılan pəncərədə həmin mövzuya və ya-

xud həftəyə (kursu radanda həftə sayı göstərərək 

də yarada bilərik) nə keçiləcəksə onu seçirik. 

Cədvəldəki siyahıdan da göründüyü kimi möv-

zuya məsələn ―mövzu 3‖-ə dərs əlavə etmək 

mümkündür. 
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Buradan ―lesson(dərs)‖ seçildikdən sonra 

―əlavə et‖ düyməsi sıxılır. 

Açılan pəncərədə dərsin adı, xülasəsi və 

digər parametrlərini tənzimləyərək ―yadda sax-

la‖ seçilir. 

Beləliklə, daxil etdiyimiz dərs materialı 

―MÖVZU 3‖ –də öz əksini tapır. 

 

 
 
Problemin aktuallığı. İKT-nin təhsilə tətbiqi 

təlimin müasir formada yerinə yetirilməsini təmin 

edir. Dövrümüzdə insanların yaşayış yerini tərk et-

mədən, vaxt itirmədən, əlavə xərc çəkmədən təhsil 

alma imkanları mövcuddur. Məhz bu baxımdan Dis-

tant təhsil platforması olan -MOODLE sisteminin 

öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi ondan ibarətdir ki, İKT-

nin təhsilə tətbiqi tələbələrin tədrisə olan maraqları-

nın daha da çox artmasını təmin edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, İKT təhsilə tətbiqi ilə yeni təlim formasının – 

Distant təhsilin inkişafına gətirib çıxarır. 
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PHYSĠCAL AND CHEMĠCAL BASES 

ENERGY REGULATĠON ĠN A LĠVĠNG ORGANĠSM 
 

Xülasə: Məqalədə qeyd edilir ki, canlılar enerjidən istifadə etmək qabiliyyətinə görə avtotrof və hete-

rotrof olmaqla iki növə bölünürlər. Heterotrof canlılar enerjini mənimsədikləri qida məhsullarının oksidləş-

məsindən, avtotrof canlılar isə, yaşıl bitkiləri mənimsəyərkən onlarda toplanmış kimyəvi enerjidən alırlar. 

Ümumiyyətlə, canlılar orqanizmlərin bədənlərinin izotermiyasını orqanizmlərində baş verən kimyəvi və fizi-

ki proseslərlə tənzimləyirlər. Kimyəvi proseslər orqanizmlərdə enerji hasilini, fiziki proseslər isə orqanizmin 

temperaturunun sabitliyini təmin edirlər. Orqanizmlərin enerji təminatçıları olan karbohidratlar, yağlar və zü-

lali maddələr orqanizmdə həll olmaqla müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Ona görə də orqanizmin enerji 

təminatında onlardan birini digəri ilə əvəz etmək olmaz. 

Açar sözlər: orqanizm, enerji, tənzimləmə, canlı, temperatur, istilik. 

 

Резюме: В статье говориться, что по форме использования энергии, живые организмы деляться 

на автотрофов и гетеротрофов. Гетеротрофы получают энергию за счет окисления потребляемой 

пищи, гетеротрофы за счет химической энергии от потребляемых растений. В общем, в живых орга-

низмах изотермия поддерживается за счет происходящих химических и физических процессов. Хи-

мические процессы обеспечивают образование энергии, в то время как, физические процессы обеспе-

чивают стабильность энергии. Карбогидраты, белки и жиры, растворяясь в организме, каждый вы-

полняет свою функцию. Поэтому неправильно заменять один из них другими. 

Ключевые слова: организм, энергия, регулирование, живой, температура, тепло 
 



Novruz Ġsa oğlu Musayev, GülĢən Hacı qızı Hacıyeva

106 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 4, 2019 

Summary: The article says that living organisms are devided in to autotrphic and heterotrphic type 

based on the type of use or energy. Heterotrohpic bodies get their energies from the oxidisation of food they 

intake, autotrohpic bodies get their energy get it from green plants they eat. İn general, the isothermy of 

organisms is maintaines at the account of chemical and physical processes. Chemical processes are 

responsible for production of the energy, thereas physical maintain the body temperature stable. 

Carbohydrates, proteins and lipids, as the source of energy, fulfil different functions in the body after being 

dissolved. That is why, one of them can not be used to substitute the other. 

Key words: organism, energy, regulation, live, temprerature, heat 

Hər bir termodinamik sistemin (o cümlə-

dən bioloji sistemin) vəziyyəti müəyyən para-

metrlərlə (həcm, təzyiq, temperatur, sıxlıq və s.) 

xarakterizə olunur. Sistem ətraf mühitlə qarşı-

lıqlı təsirdə olarkən, zaman keçdikcə sistemin 

parametrləri dəyişmirsə, sistemin belə halına 

stasionar hal deyilir. Məsələn, qomoyoterm can-

lıların bədəninin temperaturu, isitmə sistemi 

olan mənzildə havanın temperaturu, işləyən ev 

soyuducusunun daxili hissəsinin vəziyyəti və s. 

Adətən stasionar halda olan sistemin, müxtəlif 

hissələrində sistemin parametrlərinin qiymətləri 

fərqlənir: məsələn insan bədəninin müxtəlif his-

sələrində temperatur, bioloji membranın müxt-

əlif tərəflərində diffuziya edən molekulların 

konsentrasiyası və s. Nəticədə belə sistemlərdə 

bəzi parametrlərin qradiyenti əmələ gəlir və o 

sabit saxlanılır. Belə sistemlərdə kimyəvi reak-

siyalar sabit sürətlə baş verir. Sistemin stasionar 

halı sistemdən keçən maddə və enerji selinin 

qiyməti hesabına yerinə yetirilir. Sxematik ola-

raq şəkil 12.1 a stasionar hal üçün sistemin vəz-

iyyəti göstərilmişdir. Təcrid olunmuş sistemlər 

müəyyən zaman keçdikdən sonra termodinamik 

tarazlıq halına keçir. Bu halda, qərarlaşmış hal-

da olduğu kimi, sistemin parametrləri zamandan 

asılı olaraq dəyişməz qalır, onların qiymətləri 

sistemin müxtəlif nöqtələrində biri-birinə bə-

rabər olur. Təcrid olunmuş sistemlərdə taraziq 

halı sxematik olaraq şəkil 1 b-də göstərilmişdir. 

ġəkil 1 

Ətraf mühit maddələri ilə nə enerji, nə də 

maddə mübadiləsində olmayan sistemə izolə 

edilmiş sistem deyilir. İzole edilmiş sistemlər 

müəyyən zaman fasiləsindən sonra termodina-

mik tarazlıq halına keçir. Bu vəziyyətdə, stasio-

nar halda olduğu kimi, sistemin parametrləri za-

mandan asılı olaraq dəyişməz qalır. Lakin, ta-

razlı halda, kütlədən və hissəciklərin sayından 

asılı olmayan parametrlər (təzyiq, temperatur və 

b.), sistemin müxtəlif hissələrində biri-birinə bə-

rabər olur. 

Bioloji sistemlərin halı ətraf mühit amillə-

rinin təsiri ilə dəyişə bilər. Burada qeyri adi heç 

nə yoxdur. İ. P. Pavlov yazmışdır: ―... İnsan, əl-

bəttə ki, bütün təbiət üçün qaçılmaz və yeganə 

olan qanunlara tabe olan sistemdir (kobud desək 

maşındır), lakin bizim müasir elmi dünya görü-

şümüzdə, yüksək dərəcədə özünü tənzimləməyə 

qabil yeganə varlıqdır‖. İnsan orqanizmi doğru-

dan da yüksək dərəcədə mürəkkəbliyə malik 

bioloji sistemdir, İ.P. Pavlovun sözləri ilə, 

―...orqanizmdə bütün təşkiledicilər incə və dəqiq 

şəkildə biri-biri ilə əlaqəlidir, öz aralarında və 

ətraf mühitlə tarazlıqdadır‖. Bu tarazlıq daim 

pozulur və özünü tənzimləmə mexanizmləri ilə 

bərpa edilir. Ən yüngül ziyansız nasazlıqlar və 

dözülməz dərəcədə ağır xəstəliklər insan orqa-

nizminin fəaliyyətində mövcud olan razılaşdırıl-

mış tarazlığı bu və ya başqa dərəcədə pozur. 

Ona görə də bu pozğunluqları vaxtında görmək 

və aradan qaldırmaq üçün mürəkkəb nəzarət 

edici qurğular və daimi nəzarət lazımdır. 

Ümumiyyətlə desək, canlı orqanizmlər in-

kişaf edən sistemlərdir, ona görə də stasionar 

vəziyyətdə olmurlar. Lakin, çox da böyük olma-

yan zaman intervalında, bioloji sistemin vəziy-

yətini stasionar hal kimi qəbul etmək olar. Əs-

lində təbiətdə və texnikada olan real proseslər 

tarazlıqda olmayan hallardır, bir çox sistemlər 

isə-açıq termodinamik sistemlərdir. Bu proses 

və sistemlər qeyri taraz termodinamikada öyrə-

nilir. Tarazlı termodinamikada, sistemin daya-
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nıqlı halı tarazlı hal olduğu kimi, qeyri taraz ter-

modinamikada da sistemin dayanıqlı halı stasio-

nar haldır. 

Baxmayaraq ki, stasionar halda, sistemdə 

baş verən proseslər dönməyən proseslərdir (dif-

fuziya, istilikkeçirmə və b.) və sistemin entropi-

yası daim artırır, lakin, bildiyimiz kimi stasionar 

halda sistemin entropiyası dəyişmir. Bu ziddiy-

yəti necə başa düşmək olar? 

Məsələni aydınlaşdırmaq üçün sistemin 

entropiyasının dəyişməsini iki toplananın cəmi 

kimi göstərək: 

S=Si+Se, (1) 

Harada kı, Si-sistemdə baş verən dönmə-

yən proseslər üçün entropiyanın dəyişməsi, Se 

isə sistemin ətraf mühit maddələri ilə qarşılıqlı 

təsiri nəticəsində entropiyanın dəyişməsidir. 

Prosesin dönməyən olması Si>0-a olmasına 

gətirir, sistemin halının stasionar olması isə 

S=0 olmasına gətirir; deməli, Se=S-Si<0, 

Bu onu göstərir ki, sistemə daxil olan məhsulla-

rın (maddə və enerji) entropiyası, sistemdən xa-

ric olan məhsulların entropiyasından kiçikdir. 

Qeyd etmək lazımdır kı, bütün bu deyilən-

lər ancaq verilmiş və dəyişməz vəziyyətdə olan 

xarici mühit şəraitində doğrudur. Əgər xarici 

mühitin vəziyyəti dəyişərsə (sistemə daxil olan 

və sistemdən xaric olan maddə seli dəyişirsə) və 

xarici mühitin vəziyyəti zaman keçdikcə dəyiş-

mirsə, onda sistem bir stasionar haldan xaric 

olur və başqa stasionar hala keçir. 

Xarici mühit şəraitinin dəyişməsi zamanı, 

orqanizmdə proseslər elə cərəyan edir ki, onun 

vəziyyəti əvvəlki qərarlaşmış haldakı kimi ol-

mayacaq və sistem yeni mühitə adaptasiya et-

məyə çalışacaqdır. Əgər xarici mühitin vəziyyə-

ti dəyişərkən (temperatura artır və ya azalır, rü-

tubət dəyişir, ətraf mühitdə havanın tərkibi dəyi-

şir və s.) orqanizm qərarlaşmış halını saxlaya bi-

lirsə, onda bu dəyişikliyə adaptasiya olur və ya-

şayır. Əgər bu dəyişikliyə uyğunlaşa bilmirsə, 

bu vəziyyətdən kənarlaşır, onda bu onu ölümə 

aparır. 

Ətraf mühitin temperaturunun tez-tez də-

yişməsinə baxmayaraq insanların və ali heyvan-

ların bədəninin temperaturu nisbətən sabit tem-

peraturda saxlanılır. Bədənin temperaturunun bu 

sabitliyinə izotermiya deyilir. İzotermiya ancaq 

qomoyoterm və ya istiqanlılar deyilən canlılara 

xasdır. Poykiloterm və ya soyuqqanlı canlılarda 

izotermiya olmur. Bu canlılarda bədənin tempe-

raturu dəyişkəndir və ətraf mühitin temperatu-

rundan az fərqlənir. 

Orqan və toxumaların və həm də bütöv or-

qanizmin temperaturu, istilik yaranmanın inten-

sivliyindən və istilik itkisinin qiymətindən asılı-

dır. İstilik yaranma arası kəsilmədən baş verən 

və istilik ayrılması ilə müşayiət olunan ekzoter-

mik reaksiyaların baş verməsi ilə həyata keçir. 

Bu reaksiyalar müxtəlif intensivliklə bütün or-

qan və toxumalarda baş verir. Aktiv iş görən to-

xuma və orqanlarda: əzələ toxumaları, ciyər və 

böyrəkdə daha çox istilik ayrılır, nəinki az aktiv 

olanlarda: bağlayıcı toxumalar, sümüklər, qığır-

daqlar. 

Toxuma və orqanlar tərəfindən istiliyin 

xaricə ötürülməsi daha çox onların onların bə-

dəndə yerləşdiyi yerdən asılıdır: bədənin səthinə 

yaxın yerləşən orqanlar (toxumalar), məsələn 

dəri, skelet əzələləri, ətraf mühitə daha çox isti-

lik verir və çox soyuyurlar, nəinki, soyumaqdan 

daha çox qorunan daxili orqanlar. Bədənin daha 

dərin qatında yerləşən və daha çox istilik məh-

sulu verən ciyər, insanlarda daha yüksək tempe-

ratura, (37, 8-38) malik olduğu halda, dərinin 

temperaturu kifayət qədər aşağıdır (bədənin pal-

tarla örtülən hissəsində 29,5-33,9). 

―Bədənin temperaturu‖ anlayışı şərtidir, 

belə ki, bədənin müxtəlif hissələrinin temperatu-

ru biri-birindən kəskin fərqlənir. Orqanizmin 

orta temperaturunu, bütövlükdə, böyük qan döv-

ranı damarlarındakı qanın temperaturu müəyyən 

edir. Belə ki, damarlarda dövr edən qan, aktiv 

toxumalarda qızır, bununla da onları soyudur, 

lakin qan dəridə soyuyur, eyni zamanda onu 

qızdırır. 

İnsan bədəninin temperaturu haqda müla-

hizə, onun qoltuq altının temperaturunu ölçmək-

lə yürüdülür. Burada sağlam adamın temperatu-

ru 36,5-36,9 bərabərdir. İnsan bədəninin tempe-

raturu sabit qalmır, sutka ərzində 0,5-0,9 inter-

valda dəyişir. Bədənin maksimal temperaturu 

axşam saat 4-6 radələrində, minimal temperatu-

ru isə səhər saat 3-4 radələrində müşahidə olu-

nur. Bədənin temperaturunun belə dəyişməsi hə-

yat tərzindən asılıdır: sakitlik və yuxu tempera-

turu aşağı salır, əzələ fəaliyyəti onu yüksəldir. 

İnsan bədəninin temperaturu ancaq o şərtlə sabit 

saxlanıla bilər ki, orqanizmdə əmələ gələn istili-

yin miqdarı, orqanizmdən xaric olan istiliyin 
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miqdarına bərabər olsun. Bu, istilik tənzimləmə-

nin fizioloji mexanizmləri ilə həyata keçirilir. 

Canlı orqanizmin İstiliyinin tənzimlənməsi fizi-

ki və kimyəvi olmaqla iki proseslə həyata keçi-

rilir. 

Kimyavi istilik tənzimləmə orqanizm tərə-

findən istilik törədilmənin gücləndirilməsi və 

zəiflədilməsi başa düşülür. Fiziki istilik tənzim-

ləmə, bədən tərəfindən xaricə ötürülən istiliyin 

intensivliyinin dəyişilməsi başa düşülür. 

Maddələr mübadiləsinin və deməli, istilik 

yaranmanın intensivliyini müəyyən edən əsas 

faktorlardan biri ətraf mühitin temperaturudur. 

Ətraf mühitin temperaturu 25-30
o
-yə qədər yük-

səldikdə, orqanizmin maddələr mübadiləsi və is-

tilik törətməsi azalır. Əksinə, ətraf mühitin tem-

peraturu 15
o
 aşağı düşdükdə, istilik yaranma ki-

fayət qədər yüksəlir. İstilik yaranmanın daha 

çox yüksəlməsi, ətraf mühitin optimal tempera-

turdan, və ya temperaturun komfort zonasından 

asılıdır, o yüksək olduqda istilik yaranma da 

yüksəlir. Adi yüngül paltarda bu zona 18-20
o
 in-

tervalında, çılpaq bədən üçün isə 28
o
 olur.

Orqanizmdə ən intensiv istilik yaranma 

əzələ təqəllüsü zamanı onlarda baş verir. Hətta, 

əgər adam sakit uzanarkən əzələləri gərgin vəziy-

yətdə olarsa, onda oksidləşmə prosesi, və onunla 

da, istilik yaranma, onun sakit uzanması zamanı, 

tamamilə boşalmış vəziyyətdə olan əzələlərində 

ayrılan istiliyə nisbətən 10% artır. Nisbətən bö-

yük olmayan hərəkət aktivliyi istilik yaranmanı 

25% artırır. Hərəkət, enerji sərfiyatını 60-80%, 

ağır fiziki iş isə 400-500 % yüksəldə bilər. 

İnsan soyuq vəziyyətdə olduqda, onun əzə-

lələrində istilik yaranma artır. Belə ki, bədənin 

səthinin soyuması, dərinin soyuma qıcıqlarını 

qəbul edən reseptorlarına təsir edərək, əzələlərin 

xaotik, qeyri iradi titrəmə şəklində qısalmasına 

səbəb olur. Bu zaman orqanizmin enerji sərfiyatı 

artır, əzələ toxumalarında oksigen və qarbohidro-

genin istifadəsi intensivləşir, bu da istilik yaran-

manı artırır. Beləliklə, soyuqda baş baş verən tit-

rəmə, əzələlərdə istilik yaranmanın reflektor tən-

zimlənməsinin baş verməsi əlamətidir. 

Ətraf mühitin temperaturu yüksəldikdə 

bədənin temperaturunu sabit saxlamaqda əsas 

rol fiziki istilik tənzimləməyə məxsusdur. Əgər 

ətraf mühitin temperaturu bədənin temperaturu-

na yaxınlaşarsa və ya ona bərabər olarsa, mad-

dələr mübadiləsi azalır, lakin bu bədəni qızmaq-

dan qoruya bilmir, belə ki, orqanizmdə kifayət 

qədər istilik ayrılması baş verər. Bu hallarda 

izotermiyanı saxlamaqda yəni, istiliyin xaricə 

ötürülməsində əsas rolu istilikvermə oynayır. 

İstilik vermə və şualanma birlikdə, sakit halda, 

yaşlı adamlarda verilən istiliyin təxminən 70%-

ni təşkil edir (şualanma ilə 55%, istilik vermə ilə 

təxminən 15%). 

Adi şəraitdə, aktiv iş görmədikdə, təxmi-

nən 27% istilik dərinin səthindən və ciyərlər va-

sitəsilə buxarlanma yolu ilə verilir. Əgər nəzərə 

alsaq ki, bir sutkada ərzində dəri vasitəsilə təx-

minən 500 ml, ciyərlərlə isə 350 ml tər (su) 

xaric edilir və 1 ml suyun buxarlanması üçün 

0,58 kkal istilik tələb olunur, onda bədənlə ma-

ye buxarlanmasına təxminən 500 kkal istilik 

sərf olunur. Bədəndən ayrılan istiliyin 3%-i ve-

rilən nəfəsin və xaric olan nəcis və sidiyin payı-

na düşür. 

Dərinin temperaturu, həmdə, istilik şua-

landırması və istilikvermənin intensivliyi, qanın 

damarlarda paylanmasından və dövr edən qanın 

miqdarından asılıdır. Müxtəlif damar hissələrin-

də qanın paylanması aşağıdakı kimi baş verir: 

soyuqda dərinin qan damarları, əsas etibarı ilə 

arteriyaları daralır, və qanın çox hissəsi qarın 

boşluğunun damarlarına daxil olur. Dərinin səth 

təbəqələri az qan aldıqları üçün, az istilik şua-

landırır və ətraf mühit maddələrini az isindirir. 

Ətraf mühit maddələrinin yüksək temperaturun-

da, dərinin damarları genişlənir, isti qan dəriyə 

daxil olur, onun temperaturu yüksəlir, ona görə 

də şualanma, həmdə istilikvermə yüksəlir. Ətraf 

mühit maddələrinin temperaturu yüksək olduq-

da, bədənin izotermiyasını saxlamaq üçün dəri-

nin səthindən buxarlanma böyük rol oynayır. 

Orqanizmin izotermiyasını saxlamaqda tərləmə-

nin rolu aşağıdakı misaldan daha aydın görünür: 

tropik zonalarda ətraf mühitin temperaturu çox 

vaxt 37
o
, yəni bədənin temperaturuna bərabər

olur. Bu onu göstərir ki, bu zonada yaşayanların 

orqanizmlərin izotermiyasını saxlamaqda şua-

lanma və istilikvermə heç bir rol oynaya bilməz. 

İstiliyin xaricə verilməsi üçün yeganə yol maye-

nin bədəndən buxarlanma yolu ilə xaric edilmə-

sidir. Sutka ərzində yaranan istiliyin orta qiymə-

tini 2400-2800 kkal hesab etsək və 1q mayenin 

bədənin səthindən buxarlanması üçün 0,58 kkal 

istilik sərf edildiyini nəzərə alsaq insanın bədə-

ninin izotermiyasını saxlamaq üçün bədəndən 
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4,5 litr su buxarlanmalıdır. Fiziki iş görən adam-

lar gün ərzində tərləmə yolu ilə 12 litr maye bu-

xarlandırmalıdır. 

Canlı orqanizmlərin qida məhsulları: yağ-

lar, karbohidratlar və zülali maddələr yanma 

prosesində müxtəlif miqdarda enerji verməklə 

xarakterizə olunur. Məsələn 1 q karbohidrat son 

məhsula qədər parçalanması zamanı 4180 kalo-

ri, 1 q yağ son məhsula qədər parçalanan zaman 

9460 kalori və 1 q zülal son məhsula qədər par-

çalanan zaman 4360 kalori istilik verir. 

Canlı orqanizmin qida normasını müəy-

yənləşdirmək üçün, yanma prosesində iştirak 

edən üzvi maddələrin miqdarını bilmək lazım-

dır. Əgər yanma prosesində iştirak edən maddə-

lərin miqdarını və hər bir maddələrin yanma za-

manı verdiyi istiliyi bilsək, o zaman orqanizmin 

istilik balansını hesablamaq olar: fərz edək ki, 

bir sutka ərzində insan qidalanarkən aşağıdakı 

maddələrdən istifadə etmişdir, o zaman qida 

maddələrindən alınan istiliyin miqdarı belə he-

sablanır: 

1. Zülal-60q X 4180 kal=250800kal=250,8 kkal 

2. Yağ-240q X 9460kal = 1324400 kal = 

1324,4kkal 

3. Karbohidrat-80q X 4360kal = 348800 kal = 

348,8kkal 

Cəmi=1924,0 kkal 

 

Yanma prosesində 100 q yağın verdiyi isti-

liyi, 215 q zülal və 230 q karbohidratın yanma-

sından almaq olar. Lakin qeyd edilən izodinamiki 

uyğunluğun olmasına baxmayaraq, qida norma-

sından istənilən üzvi maddəni çıxarıb, başqası ilə 

əvəz etmək olmaz. Çünki, qidalanma prosesində 

qida maddələrindən yağlar, zülallar və kar-

bohidratlı maddələr ayrı-ayrılıqda zəruridirlər. 

Hesablamalar göstərir ki, tam istirahət za-

manı insan orqanizmi bir sutka ərzində 75 q zü-

lal, 82 q yağ və 204 q karbohidrat istifadə edir. 

Deməli, tam istirahət zamanı orqanizm təx-

minən aşağıdakı miqdarda enerji sərf edir: 

 

Zülal-75x4=300kkal 

Yağ-82x9=738kkal 

Karbohidrat-204x4=816kkal 

Cəmi: 1854kkal 

 

Təcrübə göstərir ki, 1 kq çəkiyə görə he-

sablanmış istilik məhsuldarlığı müxtəlif canlı-

larda müxtəlif olur. 
Problemin aktuallığı. Məqalə, aktual prob-

lem olan canlı orqanizmlərdə enerji tənzimlənməsinə 

həsr olunmuşdur. 

Problemin elmi yeniliyi. Canlı orqanizmlərdə 

enerji çevrilmələrinə həsr olunmuş tədqiqat işi elmi 

yenilikdir 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tibb 

universitetinin tələbələri, tibb işçiləri və tibbi tədqi-

qat işləri ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün praktiki 

əhəmiyyət daşıyır. 
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WAYS OF APPĠLYĠNG ĠNFORMATĠON AND COMMUNĠCATON TECHNOLOGY 

ĠN THE PROCESS OF TEACHING GENERAL BIOLOGY 

Xülasə. Məqalədə metodika sahəsində yeni informasiya vasitələri və müasir təlimdən istifadənin dün-

ya təcrübəsi öyrənilmiş, ali və orta məktəblərdə tədqiq və tətbiq olunaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. 

Biologiyanın tədrisinin səmərəliliyini artıracaq yeni metod və vasitələrin, təlim texnologiyalarının təhsil sa-

həsinə inteqrasiyanın perspektivlərindən bəhs olunur. Şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilən bəzi mövzula-

rın izahlı analizi verilmişdir. 
Açar sözlər: multimedia vasitələri, biologiyanın tədrisi, kompüterləşmə, İKT, genetika, ümumi 

biologiya, hüceyrə, gen nəzəriyyəsi 

Резюме. В статье исследуется мировой опыт использования новейших средств информацион-

ных технологий в области методики преподавания общей биологии, ее внедрения и применения в 

высших учебных заведениях и средних школах. Изложены перспективы интеграции новых методов и 

инструментов, технологий обучения в области образования, что позволит повысить эффективность 

преподавания биологии. Был дан подробный анализ некоторых тем, трудно осваиваемых студентами. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в процессе обу-

чения общей биологии повышает эффективность преподавания, делает его более наглядным и 

насыщенным. 

Ключевые слова: средства мультимедиа, преподавание биологии, компьютеризация, 

информация, коммуникационные технологии, клетка, теория гена 

Summary. The article examines the global experience of using the latest means of information 

technology in the field of methods of teaching general biology, its implementation and use in higher 

educational institutions and secondary schools. The prospects for the integration of new methods and tools, 

learning technologies in the field of education are outlined, which will improve the efficiency of teaching 

biology. A detailed analysis was given of some topics that are difficult for students to master. The use of 

modern information and communication technologies in the process of teaching general biology increases 

the efficiency of teaching, makes it more visual and rich. 

Key words: multimedia tools, biology teaching, computerization, information, communication 

technologies, cell, gene theory 

XXI əsri informasiya texnologiyaları əsri 

adlandırırlar. Kompüter hər hansı bir praktik 

işin yerinə yetirilmə effektivliyini yüksəldir. 

Ona görə də insanın fəaliyyətinin bütün sahələ-

rinin kompüterləşməsi təhsil sistemindən yeni 

informasiya texnologiyalarını idarə edə bilən ix-

tisaslı kadrların hazırlanmasını tələb edir. Hazır-

da yeni təlim texnologiyalarından istifadənin 
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imkanları, hətta strateji əhəmiyyəti təhsilin 

kompüterləşdirilməsi probleminə həsr olunmuş 

konfranslar təşkil etməyə tələb edir. Artıq həya-

tın bütün sahələrində İKT-dən istifadə adi hala 

çevrilmişdir. İKT-dən təhsildə geniş istifadə 

edilir. Mətbuatda kompüter təhsilinə dair müx-

təlif fikirlər söylənilir. Elmi tədqiqatlarda infor-

masiya texnologiyaları və bütünlükdə təhsil pro-

sesinin qarşılıqlı fəaliyyəti tədqiq olunur. Həm-

çinin kompüterdən istifadəni tədris vasitəsi, ya-

xud interaktiv ekspert kimi dəyərləndirən tədqi-

qatlar da aparılır. Bu gün ali və orta məktəblərdə 

də gənc nəsil multimedialı tədris prosesinə üs-

tünlük verirlər. 

Kompüter avadanlıqlarının imkanlarından 

istifadə edərək kitabxana, audio və videomaqni-

tofon və s. şəklində istifadə imkanları sonsuz-

dur. Zamanın nəbzini tutan müəllimlər multime-

dia vasitələrindən istifadə edərək müstəqil şəkil-

də biologiya dərslərinin hazırlanması və aparıl-

masını təşkil edir. Lakin ali və orta məktəblərdə 

müasir bioloji təhsilin problemlərini həll edən, 

elmi əsaslara söykənən, biologiyanın tədrisində 

multimedia vasitələrindən istifadənin effektli 

metodikası zəruridir. 

Cəmiyyətin inkişafını səciyyələndirən 

əsas cəhətlərdən biri də informasiya anlayışının 

tədricən daha böyük məna kəsb etməsi və yeni 

―informasiya cəmiyyəti‖ anlayışının yaranması-

dır. Bir sözlə, informasiya müasir sivilizasiyanın 

çox mühüm rol oynayan bir strateji resursudur. 

Multimedia vasitələrindən istifadənin metodika-

sı, proqram təminatının tətbiqi və təşkilinin zə-

ruriliyi, müasirliyi məsələlərinin əks olunduğu 

metodik vəsait öz aktuallığı ilə fərqlənir. Yeni 

təlim texnologiyalarının təhsil prosesinə tətbiqi-

nə dair pedaqoji və metodiki təcrübələrin öyrə-

nilməsi və problemə aid nəzəri tədqiqatların 

analizi imkan verir ki, aşağıdakı fərziyyələri 

irəli sürək. İnformasiya-kommunikasiya texno-

logiyaları, eləcə də multimedialı vəsaitlərdən tə-

lim-tərbiyə prosesində istifadə bioloji bilik və 

bacarıqların keyfiyyətini yüksəldir, müstəqillik 

və tədqiqatçılıq vərdişlərinin inkişafını forma-

laşdırır. 

Təhsil qarşılıqlı proses olduğundan özün-

də müəllim və şagird fəaliyyətini birləşdirir. Bu-

rada birbaşa əlaqəni təyin etmək asandır: müəl-

limdən şagirdə və şagirddən müəllimə istiqa-

mətlənir. Belə birbaşa əlaqə təhsil prosesində və 

gənc nəslin təlim-tərbiyəsinin hərtərəfli forma-

laşmasında, müxtəlif tədris metodları və vasitə-

lərin tətbiqi zamanı aydın nəzərə çarpır. Əks 

əlaqə isə tədris materialının mənimsənilməsinin 

keyfiyyəti, dərinliyi, əhatəliyi haqqında məlu-

mat almağa, öyrəncilərin davranışına, kontrol iş-

lərinin yerinə yetirilməsində bilik və bacarıqla-

rın səviyyəsinə nəzarət etməyə imkan verir. Bir 

sözlə, bu üsul nəzarət və özünənəzarəti, şagird-

dən müəllimə əks əlaqəni təmin edir. İndi elə bir 

dövrdə yaşayırıq ki, ətrafımızda gedən sürətli tə-

rəqqi və texnologiyaların təsiri altına düşürük. 

Elə tədris prosesində yeni informasiya texnolo-

giyalarının təsiri bu sıraya aiddir. 

Təlim prosesində öz sözünü demiş bu yeni 

metodun tətbiqi indi təlimin ayrılmaz bir hissə-

sinə çevrilir. Artıq bir çox müəllimlər peşə fəa-

liyyətində elektron dərslərdən istifadə edir, istə-

dikləri mövzunun multimedialı təqdimatını ha-

zırlayır, dərsləri aydın və illüstrasiyalı keçməyə 

çalışırlar. Indi təlim prosesini daha dinamik ke-

çirmək üçün yeni texniki vasitələr – Smart löv-

hələr, qrafik planşetlər, notbuklar və s. imkanlar 

yaranmışdır. İKT-nin biologiyanın tədrisində 

perspektivləri, tətbiqetmənin nəticələrini göstə-

rən sxemlərin istifadə imkanlarını, informasiya 

texnologiyalarının biologiyanın tədrisində məlu-

matların emalı üçün daha çox istifadə olunduğu 

məlumdur. 

Artıq həyatın bütün sahələrində İKT-dən 

istifadə adi hala çevrilmiş, təhsil sahəsinin bu 

imkanlarından istifadəsinə geniş şərait yaratmış-

dır. Bu mənada gənclərimizin, şagirdlərimizin 

və tələbələrimizin dövrün müasir imkanlarından 

istifadəsi, cəmiyyətin gələcəyi üçün savadlı, 

dünya səviyyəsində təhsilə yiyələnməsi məsələ-

si bütün ictimaiyyəti düşündürməlidir. 

2002-ci il proqramına əsasən X sinifdə 

ümumi biologiya kursu ―Hüceyrə haqqında tə-

limlə‖ başlayır. Burada hüceyrənin kimyəvi tər-

kibi, hüceyrə orqanoidlərinin quruluşu və funk-

siyaları, hüceyrənin bölünməsi, hüceyrələrin xü-

susiyyətləri, maddələr mübadiləsi, zülalların 

biosintezi, nüvə və sitoplazmanın qarşılıqlı əla-

qəsi haqqında geniş məlumat verilir. Yağlar, 

karbohidratlar, zülallar və nuklein turşuları haq-

qında məlumatları yaxşı öyrənmək üçün IX si-

nifdə keçilmiş mövzulara istinad etmək lazım-

dır. Zülal haqqında məlumat verdikdə polimer 

və monomer anlayışlarının mahiyyətini izah et-
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mək vacibdir. Müxtəlif bitki və heyvan orqaniz-

mini təşkil edən amin turşularının müxtəlifliyi-

nin nəticəsi olmasını izah etmək lazımdır. Nuk-

lein turşuları haqqında məlumat verdikdə onun 

komponentləri haqqında dolğun məlumat ver-

mək vacibdir. ‖Zülalların biosintezi‖ mövzusun-

da sintezlə əlaqədar ―gen‖ anlayışı meydana çı-

xır. Bu da DNT molekulunda nukleidlərin ardı-

cıllığı, amin turşuları və zülallar haqqında məlu-

matın öyrədilməsinin əsasını təşkil edir. 

Buradan məntiqi olaraq belə məna çıxır 

ki, yeni molekulun əmələ gəlməsində matris ro-

lunu DNT molekulu oynayır. Bunsuz isə zülalın 

sintezini, mutasiya prosesinin başa düşmək 

mümkün deyil. DNT molekulunun nüvədə yer-

ləşməsi və RNT molekulu vasitəsilə sitoplazma-

da yerləşən ribosomlarda zülalların sintezinin 

həyata keçməsi izah edilir. Sonra şagirdlərə 

mütləq şəkildə prokariot və eukariot hüceyrələr 

haqqında məlumat vermək lazımdır. Belə ki, 

prokariot hüceyrələr tək hüceyrə membranına 

malik olan xırda və sadə quruluşlu hüceyrələr-

dir. Onların orta ölçüsü 5 mkm olur. Onlarda, 

adətən, membran quruluşuna malik orqanellalar 

yoxdur, məsələn, mitoxondrilər və endoplazma-

tik tordakı kimi. Hüceyrə nüvəsinin əvəzinə 

onun ekvivalenti (nukleoid) olur ki, bu da sıx 

spiral şəkilində burulmuş yeganə bir DNT mole-

kulundan ibarətdir. Bundan başqa, bakteriyalar 

eukariotların nüvə xarici DNT- lərinə oxşar xır-

da plazmid formalı DNT-lərdən ibarət ola bilir. 

Fotosintez qabiliyyətinə malik olan prokariot 

hüceyrələrdə (göy-yaşıl yosunlar, yaşıl və al-

qırmızı bakteriyalar) membranların müxtəlif iri 

qabarıqları tilakoidlər vardır. Bunlar öz funksi-

yalarına görə eurokariotların plastidlərinə uy-

ğundurlar. Bu tilakoidlər funksional cəhətdən 

mitoxondiriləri əvəz edirlər. 

Prokariotlar yer üzündə maddə enerjinin 

bioloji çevrilmələrində mühüm rol oynayırlar. 

Fotosintezedici bakteriyalar günəş enerjisini 

udaraq onu karbohidratların və hüceyrələrin di-

gər komponentlərinin sintezi üçün istifadə edir 

ki, bunlar da öz növbəsində digər orqanizmlər 

üçün qida kimi istifadə edilir. Bəzi bakteriyalar 

atmosferdən molekulyar azotu fiksə edərək bio-

loji faydalı azottərkibli birləşmələr əmələ gəti-

rirlər. Eukariotlar-birhüceyrəli, kalonial və ya 

çoxhüceyrəli orqanizmlərdir. Onların sitoplaz-

madan tamamilə ayrılmış, morfoloji şəklə malik 

nüvəsi var. Nüvə daxilində yaxşı seçilən bir və 

ya bir neçə nüvəcik nəzərə çarpır. İrsi struktur-

ları adətən nizamlı DNT-yə əsaslandırılmışdır. 

DNT histon zülalı ilə birlikdə xüsusi struktura 

salınmış nukleoproteid komlpeksini əmələ gəti-

rir ki, bunlar da xromosom adlandırılmışlar. Si-

tekinez və hüceyrələrin bölünməsi mitoz (kario-

kinez), yaxud da reproduktiv hüceyrələrdə me-

yozla müşaiyət olunur. Prokariotlara nisbətən 

eukariotların ribosomları iri olmasına və zülalla-

rının tərkib xüsusiyyətinə və strukturuna görə 

fərqlənirlər. Prokariotlara nisbətən onlarda hü-

ceyrələr böyükdür. Onlar mürəkkəb strukturun 

olması ilə fərqlənirlər. Müntəzəm olaraq mito-

xondrilər tərəfindən həyata keçən aerob tənəffüs 

müşahidə olunur. 

Qıcqırma prosesi məlumdur, amma proka-

riotlara nisbətən az rast gəlinir. Hüceyrələrdə 

hər zaman sitoplazmanın hərəkəti mövcuddur: 

bir sıra biokimyəvi proseslərin həyata keçməsi 

üçün askorbin turşusunun olması vacibdir. Hü-

ceyrələrin hərəkəti undilipodilərin dalğavari 

yerdəyişməsi nəticəsində baş verir. Endosporlar 

məlum deyil, lakin sporları vardır ki, bunlar da 

qeyri-cinsi çoxalmanı təmin edir. Eukariotların 

bir çoxunda cinsi çoxalma xarakterikdir. İlk eu-

kariotlar 1.8 milyard il əvvəl əmələ gəlmiş və 

sərbəst üzən plankton orqanizmlər olmuşlar. 

Qədim eukariot orqanizmlər həm heterotrof, 

həm də avtotrof olmuşlar. Eukariot və prokari-

otlar arasında birbaşa əlaqə hələlik qeyd olun-

mayıb. Daha geniş yayılmış nəzəriyyələrə əsa-

sən eukariotlar bir neçə endosimbiotik proseslə-

rin nəticəsində yaranmışdır. Bu proseslər müx-

təlif tip prokariot hüceyrələri arasında əmələ gə-

lir. Eukariotların sistematikasının mürəkkəbliyi 

onların ciddi müzakirə olunmasını tələb edir. Va-

riantlardan biri kimi təklif olunan sistemlər bütün 

eukariotları 4 aləmə bölür: protoktsidlər, gö-

bələklər, heyvanlar və bitkilər. Birinci aləm yığ-

ma taksondan ibarətdir. Qohumluq əlaqələri mə-

lum deyil. Başqa aləmlər protoktistlərdən fərqli 

olaraq təbiidirlər, aydın olaraq biri-birindən 

seçilirlər. Biologiyanın tədrisində də yeni məz-

munlu mövzuların öyrənilməsində dünya təcrü-

bəsindən istifadə, yeni təlim texnologiyalarından 

əsaslı şəkildə istifadə ön plana çəkilməlidir. 

Yeni təlim texnologiyalarında müəllim-şa-

gird münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün 

müəllimdən pedaqoji ustalıq və etik normalar 
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tələb olunur ki, bunu ali və orta məktəbdə tələbə 

və şagirdlərə çatdırmaq zərurəti duyuruq.

 Müasir dərs deyən müəllim özü də müasir 

olmalı, respublikada və dünyada gedən yeni təh-

sil islahatları ilə yaxından maraqlanmalı, öz işlə-

rində tətbiq etməlidir. Yeni təlim texnologiyala-

rından, interaktiv təlim metodlarından istifadəyə 

daha çox üstünlük verməlidir. Ümumi biologi-

yanın mühüm mövzularından olan gen nəzəriy-

yəsinin müasir aspektləri haqqında şagirdlərə 

aşağıdakı məlumatlar çatdırılmalıdır. Müasir 

elmi-texniki tərəqqinin son üsul və vasitələrinin 

köməkliyi ilə alimlər gen nəzəriyyəsinin əsas 

aspektlərini araşdıraraq bu məsələyə tamamilə 

yeni prizmadan baxılması qərarına gəlmişlər. 

Hazırda irsiyyətin elementar vahidlərinin müasir 

tələblər səviyyəsində öyrənilməsi və gen nəzə-

riyyəsinin qlobal və prioritet əsaslarının işlənib 

hazırlanması bütün dünya genetiklərinin diqqət 

mərkəzində durur. 

Genetika elminin banisi Q.Mendel irsiy-

yətin əsas vahidinin dominant və resessiv halda 

mövcud olan, hər hansı bir əlamətin təzahürünə 

nəzarət edən bir amil olması qərarına gəlmişdir. 

T. Morqan isə irsiyyət vahidi olan genin xromo-

somun bir hissəsi-lokusu olması və orada lokali-

zasiya olunması barədə elmi mülahizələr söylə-

mişdir. Lakin müasir bioloqların və genetiklərin 

fikrincə irsiyyət vahidi olan gen DNT molekulu-

nun funksional vahidi olmaqla polipeptid zən-

cirdə kodlaşan amin turşularının ardıcıllığına 

nəzarət edir və onu tənzimləyir. Genin nukleo-

tidlərin miqdarı və molekul çəkisi ilə müəyyən 

olunan ölçü vahidi vardır. Onun spesifik xüsu-

siyyətlərə malik olması isə nukleotidlərin sayı 

və unikal ardıcıllıqla yerləşməsi nəticəsində tə-

min olunur və polipeptid zəncirin sintezini kod-

laşdıran gen quruluş geni adlanır. Quruluş geni 

operonun tərkib hissəsi olub, akseptor genlərin 

həyata keçirdiyi mürəkkəb tənzimləmə sistemi-

nə malikdir. 

Quruluş geni 1 polipeptid zəncirin biosin-

tezini kodlaşdıran tam diskret vahiddir. Amin 

turşularının ardıcıllıq sırasının pozulması (bir 

nukleotidin başqası ilə əvəz olunması, itməsi, 

əlavə olması) quruluş genini ya fəallaşdırır, ya 

da onun funksiyasını dəyişdirir. Eukariotlara 

məxsus olan quruluş genləri naxışlı (mozaik) 

quruluşa malik olmaqla, polipeptid zəncirdə 

amin turşularını kodlaşdıran DNT molekulunun 

sahələri DNT-nin ekzonları, həmin xassələrdən 

məhrum olan digər sahələr (intronlar) ilə növbə-

ləşir. Operonun hər birinin akseptor genləri yük-

sək spesifikliyə malik olmaqla, onların üzərinə 

yalnız müəyyən zülalların molekulları, həmçinin 

quruluş genlərinin fəallaşmasını dəf edən rep-

ressor-zülal, replikasiyanı və transkripsiyanı tə-

min edən fermentativ 157 zülallar birləşə bilər. 

Canlı aləmin genomalarının ümumi DNT-

sində quruluş və akseptor genlər 15-98% təşkil 

edir, onların qalan hissəsi isə «artıq qalan» DNT 

adlaınr və onlar bitkilərin genomunda daha çox 

olur, eyni nukletoidlərin təkrarən növbələşməsi 

ilə səciyyələnir. Heyvanlarda interferon, qlobulin 

və immunoqlobulin kimi xüsusi əhəmiyyətə ma-

lik olan zülalların molekullarını kodlaşdıran qu-

ruluş genlərinin təkrarları da mövcuddur. Lakin 

həmin təkrar genlərin bəziləri öz fəaliyyəti pro-

sesində nukleotidlərin əlavə olunması, yaxud ta-

mamilə itməsi nəticəsində m-RNT sintez edə bil-

mir və "yalançı genlər - psevdogenlər" adlanır. 

DNT-nin təkrar olunan quruluş genləri 

arasında r-RNT və n-RNT-nin sintezini kodlaş-

dıran genlər daha üstünlük təşkil etməklə onla-

rın sayı qurbağanın haploid genomunda n-RNT-

nin 8000, toyuğun genomunda – 100, drozofilin 

genomunda isə 130-a qədərdir. Eukariotlarda 

DNT-nin tərkibindəki xromosomun heteroxro-

matin hissələrinin sentromerə yaxın sahələrində 

yerləşən çoxlu sayda təkrar olunan və satellit 

DNT adlanan nukleotidlər bir neçə cüt nukleotid-

lərin təkrarından ibarətdir. Hind (dəniz) donuz-

larında onlar 6cüt (3 cüt SQ və 3 cüt TA, AQ və 

AT), siçanlarda da həmçinin eyni miqdar (5 cüt 

AT və 1 cüt SQ) nukleotidən təşkil olunub. 

Qeyd olunan məlumatlar alimlər tərəfin-

dən sistemləşdirilərək müasir gen nəzəriyyəsi-

nin əsas müddəaları aşkar edilmişdir: 

1. Hər bir gen xromosomda müəyyən sa-

həni (lokusu) tutur. 

2. Gen (siston) müəyyən nukleotid ardıcıl-

lığına malik olmaqla, DNT molekulunun bir his-

səsi və irsi məlumatın funksional vahididir. 

Müxtəlif genlərin tərkibinə daxil olan nukleotid-

lərin sayı ayrı-ayrı genlərdə bir-birindən fərqli 

olur. 

3. Gen daxilində rekombinasiyalar (rekon-

larda) baş verə bilər. Rekon rekombinasiyanın 

elementar və ən kiçik vahidi olub molekulyar 

səviyyədə 1 cüt nukleotidə uyğundur. Muton isə 
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irsi materialın minimal dəyişilməsi nəticəsində 

əlamətin mutant formasının büruzə verməsini 

göstərir. Rekon və muton üçün funksional vahid 

1 cüt komplementar nukleotid hesab edilir. 

4. Genlər 2 qrupa-quruluş (struktur) və

funksional qruplara bölünür. 

5. Quruluş genləri zülalların biosintezində

bilavasitə iştirak etməsə də onu kodlaşdırır. 

DNT üzərində m-RNT sintez olunduğuna görə 

genin ilk məhsulu zülal deyil, m-RNT sayılır. 

6. Funksional-requlyator (tənzimləyici)

genlər quruluş genlərinin fəaliyyətini tənzimlə-

yir və biokimyəvi proseslərin istiqamətini mü-

əyyənləşdirir. 

7. Quruluş genlərində müəyyən nükleotid

ardıcıllığından yaranan tripletlərin, yaxud ko-

donların yerləşməsi həmin genlə kodlaşdırılan 

polipeptid zəncirdəki amin turşuları ardıcıllığına 

tamamilə uyğun olur. 8. Genin tərkibinə daxil 

olan DNT molekulu reparasiya qabiliyyətinə 

malik olduğundan genin hər hansı bir zədələn-

məsi mutasiyaya səbəb olmur. 9. Genotip dis-

kret xassədir (ayrı-ayrı genlərdən təşkil olunub), 

lakin bütün genlər tam dialektik vəhdətdə vahid 

bir sistem kimi işləyir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, tələbə və şa-

girdlər fərdi şəkildə də işləyə, yaxud müəllim 

nümayiş ekranına bağlı kompüterdən istifadə 

edərək dərs keçə bilər. auditoriyanın hamısı pro-

sesə cəlb olunmalı, problem situasiyasından bir-

gə çıxmalıdırlar. İnformasiya texnologiyalarının 

tətbiqi biologiyanın tədrisi məsələlərinə keyfiy-

yətcə yeni baxış tələb edir. Bu proses şagirdlərin 

tədrisə marağının artırılmasına, biliyin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsinə imkan yaradır. Amma bu 

zaman öyrənənlərin istək, maraq, yaş və bilik 

səviyyələrini nəzərə almaq lazımdır. 

Beləliklə, apardığımız müşahidələrin nəti-

cəsi göstərir ki, şagirdlərin internetdən istifadə et-

məsinin səmərəsi onların burada hansı məqsədlə 

və nə axtardığını aydın dərk etməsindən çox ası-

lıdır. Hazırda ölkə miqyasında genişlənən yeni 

təlim texnologiyalarından istifadə istiqamətində 

intensiv araşdırmalar aparmaqla, dünya təcrü-bə-

sindən müqayisəli şəkildə istifadə etməklə bu işin 

tətbiqinə nail olmağa çalışsaq da, bu sahədə gö-

rülməli işlər hələ də qalmaqdadır. Bunu yolu bü-

tün müəllimlərin yeni təlim və texnologiyaları 

qəbul edib tətbiq etmələrindən keçir. 
Problemin aktuallığı: Tədqiqatın aktuallığını 

şərtləndirən məsələlərdən biri - yeni təlim texnologi-

yaları vasitəsilə müasir təlim metodlarından istifadə-

nin biologiyanın tədrisində perspektivlərini, rolunu, 

tədrisin keyfiyyətinə gətirəcəyi səmərəni işləyib ha-

zırlamaqdır. Müasir təhsil islahatı müstəqil düşüncə-

li, öyrəndiyi sahəyə tənqidi, yaradıcı təfəkkürlə ya-

naşan, müasir tələblərə cavab verən yeni nəsil ye-

tişdirməyi tələb edir. Biologiyanın tədrisində yeni tə-

lim texnologiyalarından istifadə bilik, bacarıqlara yi-

yələnməyə aparan qısa yoldur. 

Problemin elmi yeniliyi: biologiyanın tədri-

sində elektron dərsliklərdən, internet resurslarından 

istifadə bacarıqlarının formalaşması, kompüter proq-

ramlarından istifadənin imkan və yolları göstərilmiş-

dir. Biologiya fənninin tədrisi prosesinin yeni təlim 

texnologiyaları vasitəsilə müqayisəli idarə olunması, 

materialın sxem, cədvəllərlə interaktiv rejimdə çatdı-

rılmasının mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: İnteraktiv tə-

lim metod və üsulları, yeni metodla dərs nümunələri, 

cədvəllər, sxemlər, multimedialı təqdimatlar müəl-

lim və gənc tədqiqatçılara faydalı istiqamət verir, 

təhsil müəssisələrində təqdim olunmuş layihə üzrə 

dərslik yeni təhsil islahatları çərçivəsində keyfiyyət-

cə yeniləşdirir. 
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LEARNING RESOURCES IN CHEMISTRY FOR THE NINTH GRADES AND THEIR 

USE IN TEACHING 

Xülasə: Məqalədə 9-cu sinifdə tətbiq olunan tədris resurslarının seçilməsinə verilən tələblərdən, onla-

rın əhəmiyyətindən, funksiyalarından və istifadəsinə dair tövsiyələrdən bəhs edilir. Burada nümunə kimi I-II-

III qrup metallarının (Na, K, Ca, Al) fiziki-kimyəvi xassələri, mühüm alınma üsullarına aid suallar, nəzəri 

çalışmalar, hesablama məsələləri və onlara aid şagirdlərin apara biləcəyi laboratoriya təcrübələrinin gedişi 

təsvir olunur. 

Açar sözlər: resurs, funksiya, didaktik material, çalışma, hesablama məsələsi, laboratoriya təcrübəsi, 

elektron vasitə, tədris vahidi, qazalınan cihaz. 

Резюме: В статье излагается требования к выбору учебных ресурсов для 9 класса, значения и 

функции этих ресурсов в обучении, а так же даются рекомендации к их использованию. Здесь дается 

содержание ресурсов для учебной единицы «Металлы I-II-III группы периодической системы хими-

ческих элементов» 

Ключевые слова: ресурс, функция, дидактический материал, упражнение, вычислительная 

задача, лабораторный опыт, электронное пособие, учебная единица. 

Summary: The article describes the requirements for the selection of training resources for the ninth 

grade, values and functions of these resources in learning and gives the recommendations for their use. It 

describes the content of resources (questions, exercises, computing tasks, instructions for conducting 

independent laboratory work) for training unit ―Metals of I-II-III groups of periodic system of chemical 

elements‖. 

Keywords: resource, function, didactic material, exercises, computing task, laboratory experience, 

electronic manual, training unit. 

Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın təd-

risində əsas problemlərdən biri təlim vaxtı öyrə-

nilən dərs materialına uyğun təhsil resurslarının 

seçilməsi və onlardan səmərəli istifadədir. He-

sab edirik ki, tədris və təlim proseslərində mü-

nasib təhsil resurslarından – müasir texniki və 

elektron vasitələrindən, didaktik materiallardan, 

eləcə də praktik çalışmalardan, laboratoriya təc-
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rübələrindən, öyrənilən təlim materialına uyğun 

sxem, qrafik və cədvəllərdən yerində, bacarıqla 

istifadə edildikdə həm müəllimlər, həm də şa-

girdlər qarşıya çıxan çətinliklərin öhdəsindən 

asanlıqla gələ bilərlər. Tətbiq olunan təhsil re-

surslarından istifadənin əsas məqsədi təlim ma-

terialının dərk edilməsini asanlaşdırmaq, kimya-

nın mühüm anlayışlarını daha ətraflı mənimsə-

nilməsinə kömək etmək və bununla da təlimin 

keyfiyyətini yüksəltməkdir. 

Təlimdə geniş spektrdə müasir təhsil re-

surslarının (həm ənənəvi, həm də rəqəmsal tex-

nologiya əsasında hazırlanmış) tətbiqi tədrisə 

ayrılan vaxtdan səmərəli və produktiv istifadə 

etməyə imkan verir. Müasir təhsil resurslarından 

istifadə edilməsi həmçinin kimya dərslərinə xü-

susi cəlbedicilik verir, şagirdlərin ümumi inkişa-

fını və yaradıcılıq maraqlarını yüksəldir, onların 

idrakı fəallığını aktivləşdirir. Şagirdlərdə intel-

lektual keyfiyyətlərin və tənqidi düşüncənin 

yüksəlməsi onların yeni pedaqoji şəraitə tez 

adaptasiya olunmasına kömək edir, ətraf aləmə, 

təbiətə marağını artırır 

Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfində 

aşağıdakı əsas təhsil resurslarından istifadə 

olunur: 

1. Şagirdlər üçün dərslik, əlavə oxu (mün-

təxabat) kitabı, məlumat kitabları, dərs vəsaitlə-

ri, elektron vasitələr (notbook, planşet və b.) . 

2. Müəllimlər üçün metodik vəsait, daha 

dərin bilik verən əlavə kitablar, metodik tövsi-

yələr, elektron vasitələr. 

3. Hər dərs mövzusu üçün didaktik mate-

riallar (sual və çalışmalar, hesablama məsələləri). 

4. Tədris vahidlərinə aid ümumiləşdirici 

sual və tapşırıqlar. 

5. Dərs mövzularına aid və dərsdənkənar 

məşğələləri aparmaq üçün müvafiq kimya 

eksperimenti növlərinin məzmununu əks etdirən 

təlimatlar və onları reallaşdırmağa imkan verən 

reaktivlər, qablar, cihazlar. 

6. Dərs mövzularına aid cədvəllər, 

sxemlər, şəkillər və qrafiklər. 

7. Dərs mövzularına aid elektron resurslar 

(vebsaytlar, disklər, flyaş, slaydlar və b.). 

9-cu sinifdə tətbiq olunan təhsil resursları-

nın seçilməsinə verilən ən mühüm tələblər aşa-

ğıdakılardır: 

a) Müstəqil olaraq aparılan laboratoriya 

təcrübəsini aparmaq üçün istifadə edilən təhsil 

resursları (cihazlar, laboratoriya təcrübələri) 

sadə və şagirdlərin gücü çatan olmalı, onların iş 

üçün hazırlanmasına az vaxt getməlidir. 

b) Təhsil resursları onunla işləyən şagird-

lərdə maraq yaratmalı və onlara inandırıcı təsir 

etməlidir. 

c) Laboratoriya-praktik təcrübələrdən şa-

girdlər müstəqil istifadə etdiyi zaman onlar təhlü-

kəsiz, kompakt və sadə olmalıdır. Aparılan hər 

bir laboratoriya təcrübəsi diqqətlə müşahidə edil-

məli və onun gedişi xüsusi dəftərdə qeyd olu-

nmalıdır. 

d) Şagirdlər kimya kabinetində ən çox isti-

fadə olunan hər bir təlim avadanlığının funksiya-

ları və onlarla davranma qaydalarını yaxşı bilmə-

lidir. 

e) Şagirdlər apardığı laboratoriya avadan-

lıqlarının adları, funksiyası, iş prinsipi və quru-

luş hissələri ilə də tanış edilməlidir. 

Məlumdur ki, hazırda 9-cu sinifdə kimya 

fənninin tədrisi zamanı aşağıdakı tədris vahidlə-

ri (fəsillər) öyrənilir: metalların ümumi xarakte-

ristikası (icmalı); əsas yarımqrup metalları; əla-

və yarımqrup metalları; qeyri-metalların ümumi 

xarakteristikası, flüor yarımqrupu elementləri; 

oksigen yarımqrupu elementləri; azot yarımqru-

pu elementləri; karbon yarımqrupu elementləri; 

üzvi kimyaya giriş, karbohidrogenlər; oksigenli 

və azotlu üzvi birləşmələr, polimerlər. Bu tədris 

vahidlərinin mövzuları 9-cu sinfin yeni dərsli-

yində əks olunmuşdur. Hər bir dərs mövzusu 

üçün müəyyən tədris resursları yığımı tələb olu-

nur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədris resursla-

rından bəziləri (sual və çalışmalar, hesablama və 

eksperimental məsələ tipləri, nümayişlər, cədvəl 

və sxemlər və b.) hazırda tətbiq olunan dərslik-

də (Lətifov İltifat, Şükür Mustafa Kimya – 9. 

Ümumtəhsil məktəbləri üçün ―Kimya‖ fənni 

üzrə dərslik. ‖Bakı‖nəşriyyatı, 2016. 203s.) mo-

tivasiyaedici və didaktik material kimi verilmiş-

dir. Şagirdlərin dərs materiallarını daha yaxşı 

mənimsəməsi və daha möhkəm yadda saxlaması 

üçün əlavə, daha cəlbedici tədris resurslarına 

ehtiyac vardır. Bu sahədə müəllim və şagirdlərin 

ehtiyacını ödəmək məqsədilə nümunə kimi bir 

tədris vahidinə aid sual və çalışmalardan, tipik 

hesablama məsələlərindən və şagirdlərin müstə-

qil apara biləcəyi laboratoriya təcrübələrindən 

ibarət əlavə tədris resursları komplektini təqdim 

edirik. Bu tədris resursları iki cür qruplaşdırıl-
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mışdır: 1) ayrı-ayrı dərs mövzularını ətraflı mə-

nimsətmək üçün istifadə olunan sual, çalışma, 

hesablama məsələləri və laboratoriya işləri; 2) 

tədris vahidini əhatə edən ümumiləşdirici sual, 

çalışma və hesablama məsələləri. Nümunə 

komplektini nəzərdən keçirək. 

―Dövri sistemin I, II və III A qrupların 

əsas yarımqrup metalları‖ tədris vahidinə aid 

resurslar:  Qələvi və qələvi-torpaq metallarına 

aid sual, çalışma və məsələlər 

1. Aşağıdakı çevrilmələrə aid reaksiya

tənliklərini yazın: 

Ca → CaO → CaCO3 → Ca(NO3)2 

2. Qələvi metalların qeyri-metallarla qar-

şılıqlı təsirinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyala-

rı olduğuna aid iki misal göstərin. Reaksiyalarda 

iştirak edən atomların oksidləşmə dərəcəsini 

göstərin və elektron balansı üsulu ilə reaksiya 

tənliklərini əmsallaşdırın. 

3. 80 q 4,5% -li nitrat turşusunun neytral-

laşdırılmasına 40 q KOH sərf olunur. Buna əsa-

sən məhlulda kalium-hidroksidin kütlə payını 

(%-lə) hesablayın. 

4. Aşağıdakı maddələr arasında gedən

reaksiyaların tənliklərini yazın: natrium və kü-

kürd; kalsium və brom; litium və su. Alınan 

maddələri adlandırın. 

5. Nə üçün ağzı açıq qabdakı duru əhəng

suyu (kalsium-hidroksid) havada qaldıqda bula-

nır, belə şəraitdə saxlanan kalium-hidroksid 

məhlulu isə dəyişməz qalır? Cavabınızı izahla 

və reaksiya tənliyi yazmaqla əsaslandırın. 

6. 10% qarışığı olan 6 kq əhəng daşının

termik parçalanmasından alınan kalsium-oksidin 

kütləsini hesablayın. 

7. Aşağıdakı çevrilmələrə aid reaksiya

tənliklərini yazın: 

Na → NaOH → NaHCO3 → Na2SO4 

8. Suda hansı kation və anionlar çox ol-

duqda codluq yaranır? Codluğun hansı növləri 

var? Müvəqqəti və daimi codluq növlərini ara-

dan qaldırılmasına aid reaksiya tənlikləri yazın. 

9. 18,4 q Na və 15,6 q K-dan ibarət olan

ərintinin üzərinə artıqlaması ilə su töksək hansı 

həcmdə (n.ş.) hidrogen qazı alınar? 

10. Natrium-hidroksid aşağıdakı maddələ-

rin hansıları ilə qarşılıqlı təsirdə olur: xlorid tur-

şusu, maqnezium-oksid, kalsium-hidroksid, kar-

bon-dioksid, sulfat turşusu? Gedən reaksiyaların 

tənliklərini yazın. 

11. Mərmər və su verildikdə kalsium-hid-

roksidi necə almaq olar? Aparılması tələb olu-

nan reaksiyaların tənliklərini yazın. 

Alüminium və onun birləşmələrinə aid 

sual, çalışma və məsələlər 

1. Alüminiumla aşağıdakı maddələrin reak-

siyası tənliklərini tərtib edin: xlor, duru sulfat 

turşusu, xrom(III)-oksid, mis(II)-sulfat məhlulu. 

2. Aşağıdakı çevrilmələrə aid reaksiyala-

rın tənliklərini yazın: 

Al(OH)3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 

3. Alüminiumdan hazırlanan məhsulları

hansı fiziki xassələrinə görə başqalarından fərq-

ləndirirlər? 

4. Aşağıdakı sxemlərlə göstərilən reaksi-

yaları tamamlayın: 

a) Fe2O3 + Al →

b) Al2(SO4)3 + BaCl2 →

c) Al(OH)3 + NaOH →

d) Al + O2 →

Bunlardan hansıları oksidləşmə-reduksiya

reaksiyasıdır? Həmin reaksiyalardakı oksidləş-

dirici və reduksiyaediciləri müəyyənləşdirin. 

5. Aşağıdakı sxemlərə uyğun olan reaksi-

yaların tənliklərini yazın: 

a) Al(NO3)3 → Al(OH)3;

b) Al2O3 → Al2(SO4)3;

c) Al → AlCl3

Bu reaksiyalardan hansının oksidləşmə-

reduksiya reaksiyası olduğunu müəyyənləşdirin. 

6. Alüminiumun tətbiq sahələrini göstərin.

O, hansı xassələrinə görə geniş tətbiq edilir? 

7. Alüminium-xloridin dörd üsulla alın-

ması reaksiyalarının tənliklərini yazın. 

8. Aşağıdakı çevrilmələri aparmaq üçün

mümkün olan reaksiyaların tənliklərini yazın: 

Al → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Al2O3 

9. Alüminium xəlitəsindən (ərintisindən)

hazırlanmış qablar qaynayan su ilə və atmosfer 

havasının oksigeni ilə nə üçün reaksiyaya gir-

mir? Cavabınızı əsaslandırın. 

10. Alüminiumun aşağıdakı maddələrlə

reaksiya tənliklərini yazın: kükürd, brom, su, 

natrium-hidroksid. Alınan maddələri adlandırın. 

11. Aşağıdakı tənlik-sxemlərdə sual işarə-

lərinin əvəzinə tələb olunan maddələrin formulu-

nu yazıb tənliklərin əmsallarını müəyyənləşdirin: 

a) Al + ? = H2 + ?

b) ? + KOH = Al(OH)3 + ?
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c) HCl + ? = AlCl3 + H2O  

d) Al(OH)3 = ? + H2O 

I–III qrupların əsas yarımqrup metalları-

na aid ümumiləşdırıcı tapşırıqlar 

1. Kalsium-hidroksidin kimyəvi xassələri-

nə aid reaksiya tənliklərini yazın. 

+H2SO4 +NaOH    

    

2. Al2S3 → Al → Al2O3 → X → Y 

↓ 

AlBr3 

Verilmiş çevrilmələrə aid reaksiya tənlik-

lərini yazın. Bunlardan hansıları oksidləşmə-re-

duksiya reaksiyalarıdır? Həmin reaksiyalarda 

oksidləşdirici və reduksiyaediciləri müəyyənləş-

dirin, onların oksidləşmə dərəcələrini göstərin. 

3. Alüminotermiya prosesinə aid 1-2 reak-

siya tənliyi yazmaqla onu izah edin. Alüminium 

metalı və onun xəlitələri (ərintiləri) harada tət-

biq olunur? 

4. 6% qarışığı olan 50 q maqnezium-kar-

bonatın termik parçalanmasından alınan maqne-

zium-oksidin kütləsini hesablayın. 

5. Alüminium-oksidin amfoter xassəli oldu-

ğunu təsdiq edən reaksiyaların tənliklərini yazın. 

6. Aşağıdakı çevrilmələri aparmaq üçün 

tələb olunan reaksiyaların tənliklərini tərtib edin: 

+ H2O + H2SO4 

KO2 → K2O → K → KOH → X → KCl 

Bu çevrilmələrdə hansıların oksidləşmə-

reduksiya reaksiyası olduğunu müəyyənləşdirin, 

bunlardakı oksidləşdirici və reduksiyaedicini 

göstərin. 

7. Məlum olduğu kimi kalsium metalı da 

alüminium kimi yüngül və möhkəmlik xassələri-

nə malikdir lakin, ondan aviasiya və maşınqayır-

ma sənayesində istifadə olunmur. Sizcə bunun 

hansı səbəbləri ola bilər? Kalsium alüminiumdan 

fərqli hansı xassələrə malikdir? 

8. Alüminium və misdən hazırlanmış 6 q 

ərinti üzərinə artıqlaması ilə xlorid turşusu tö-

külmüşdür. Bu zaman 2,8 litr hidrogen qazı 

ayrılmışdır (n. ş.). Bunlara əsasən ərintidə olan 

misin kütlə payını (%-lə) hesablayın. 

9. Alüminium-hidroksidin kimyəvi xassə-

lərini göstərən reaksiyaların tənliklərini yazın. 

10. Aşağıdakı çevrilmələri aparmaq üçün tələb 

olunan reaksiyaların tənliklərini yazın: 

+HNO3 

A ← CaCl2 → Ca → CaO → Ca(OH)2 → A 

11. Suda hansı ionların çox olması codluq 

yaradır? Cod suyun yumşaldılmasının nə kimi 

əhəmiyyəti vardır? Codluğun aradan qaldırılma-

sı üçün sodadan istifadə edildikdə gedən kimyə-

vi reaksiyaların tənliklərini yazın.  

12. 10% qarışığı olan 600 q əhəng daşı 

termik parçalanmaya məruz qaldıqda alınan kal-

sium-oksidin kütləsini hesablayın.  

13. CaO hansı oksidlər qrupuna aiddir? 

Onun kimyəvi xassələrinə aid reaksiya tənlikləri 

yazın.   

14. Aşağıdakı çevrilmələri aparmaq üçün 

tələb olunan reaksiyaların tənliklərini yazın: 

+ H2SO4  

  

Na2O2→ Na → X → Y → NaCl 

↓ 

Na2S 

15. Na, K, Ca və Al elementlərinin təbiət-

də rast gəlinən ən mühüm birləşmələrinin for-

mullarını yazın 

Şagirdlərin müstəqil işlərinə aid laborato-

riya təcrübələrinə aid nümunələr. 

Qələvi metallar 

Təcrübə 1. Qələvi metalların parlaqlığı və 

asan əriməsi. 

Qələvi metallar kerosində və ya havası çı-

xarılmış şüşə ampullarda saxlanılır. Na və K me-

tallarından noxud boyda kəsib süzgəc kağızı ilə 

qurudur və onların ilk rəngini, bir qədər (1-2 də-

qiqədən) sonrakı rəngini müşahidə edirik. (Bu 

metalların təzə kəsilmiş rəngi gümüşü, sonrakı 

rəngi isə qara (oksid və peroksidlərin rəngi) olur. 

Təcrübə 2. Natrium metalının su ilə reak-

siyası. 

Yarısına qədər su ilə doldurulmuş sınaq 

şüşəsinə buğda boyda kəsilib qurudulmuş Na 

metalı atıb gecikmədən ağzını başıaşağı çevril-

miş qıf qoyuruq. 2-3 saniyə gözlədikdən sonra 

qıfın ucundan çıxan hidrogen qazını yandırırıq. 

Qazın yanması qurtardıqdan sonra sınaq şüşə-

sindəki məhlula 1-2 damcı fenolftalein əlavə 

edib moruğu rəng alınmasını müşahidə edirik. 

Reaksiyanın tənliyini yazırıq: 

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ 

Təcrübə 3. Qələvi metalların təyini. 

LiCl, NaCl və KCl duzlarının (yaxud, bu 

metalların nitratları və sulfatlarının) qatı məhlul-

larını hazırlayırıq. Nazik dəmir məftili və ya ti-

kiş iynəsini spirt və ya qaz lampası alovunda 
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közərdir, soyuduqdan sonra NaCl məhluluna ba-

tırıb yenidən alova tuturuq. Bu zaman alov sarı 

rəngə boyanır. Sonra, dəmir məftili (iynəni) xlo-

rid turşusuna batırıb yenidən közərdirik. Belə-

liklə, məftilin (iynənin) səthini təmizləyirik və 

növbəti dəfə KCl-in, sonra isə eyni qayda ilə 

LiCl-in alovu hansı rəngə boyamasını müşahidə 

edirik (közərdildikdə KCl alovu bənövşəyi, LiCl 

isə qırmızı-bənövşəyi rəngə boyayır). 

Qələvi-torpaq metalları 

Təcrübə 1. Kalsiumun fiziki xassələri. 

Kalsium metalından bıçaqla bir parça kəs-

məyə cəhd edək. Onun Na və K –la müqayisədə 

bıçaqla çətin kəsildiyini görürük. Ondan kəlbə-

tinlə bir parça kəsib səthini yeyə və ya sumbata 

kağızı ilə təmizləyirik. Kalsiumun nisbətən bərk 

və parlaq gümüşü rəngli metal olduğunu müşa-

hidə edirik. 

Təcrübə 2. Kalsiumun su ilə reaksiyası. 

Səthi təmizlənmiş kalsiumun kiçik bir par-

çasını içərisinə yarısınadək su doldurulmuş bö-

yük həcmli sınaq şüşəsinə salır və ağzına şüşə 

qıf çeviririk, qıfın ucuna isə başı aşağı çevrilmiş 

kiçik sınaq şüşəsi qoyuruq. 2-3 saniyədən sonra 

kiçik sınaq şüşəsini barmağımızla tutub spirt 

lampası alovuna yaxınlaşdırır və barmağımızı 

götürürük. Bu zaman hidrogenlə hava qarışığına 

məxsus kiçik partlayış səsi eşidilir. Çıxan hidro-

gen qazını yoxladıqdan sonra alınan məhlula 1-

2 damcı fenolftalein töküb moruğu rəng alınma-

sı ilə qələvi əmələ gəldiyini təsdiqləyirik. Təcrü-

bə üçün kalsium metalı çox götürüldükdə məh-

lulda bulantı da görünür ki, bu da əmələ gələn 

kalsium-hidroksidin az həll olduğunu sübut edir. 

Reaksiyanın tənliyi: 

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑ 

Təcrübə 3. Suyun codluğu və onun aradan 

qaldırılması. 

Suda Ca
2+

 və Mg
2+ 

kationlarının artıq miq-

darda olması codluq əmələ gətirir, bu kationlar 

məhlulda HCO3
- 

anionları ilə birlikdə olduqda 

yaranan codluğa karbonat və ya müvəqqəti cod-

luq, SO4
2- 

anionları ilə birlikdə olduqda yaranan 

codluğa isə sulfat və ya daimi codluq deyilir. 

Karbonat codluğunun aradan qaldırılmasına aid 

təcrübələri aparaq. Üç stəkana onların 2/3 hissə-

si qədər kalsium-hidrokarbonat, bir stəkana isə 

həmin miqdarda kalsium-sulfat və ya maqne-

zium-sulfat duzunun qatı məhlulundan tökürük. 

Hidrokarbonat məhlulları (müvəqqəti cod su) 

olan stəkanların birinə duru (bulantısı olmayan) 

əhəng suyu, ikincisinə soda (Na2CO3) məhlulu 

tökür və hər iki stəkanda ağ çöküntü alındığını 

müşahidə edirik. Üçüncü stəkandakı kalsium-

hidrokarbonat məhlulunu azbestli tor üzərində 

qaynadırıq. Burada da ağ çöküntü alındığı mü-

şahidə olunur. İçərisində sulfat duzunun məhlu-

lu (daimi cod su) olan dördüncü stəkana da soda 

məhlulu əlavə edirik. Yenə də ağ çöküntü alınır. 

Çöküntülərin üzərindəki su yumşaldılmış su ad-

lanır. Beləliklə, karbonat codluğunun aradan 

qaldırılmasının üç üsulu ilə, sulfat codluğunun 

aradan qaldırılmasının bir üsulu ilə tanış olduq. 

Reaksiya tənlikləri: 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O 

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓+ 2NaHCO3 

Ca(HCO3)2 (t
0
) → CaCO3↓ + 2H2O + CO2 ↑ 

MgSO4+ Na2CO3 → MgCO3 ↓+ Na2SO4 

 

Təcrübə 4. Kalsium birləşmələrinin alovu 

boyaması 

Təcrübəni qələvi metalların təyinində ol-

duğu kimi aparırıq. Dəmir iynənin səthini təmiz-

lədikdən sonra kalsium duzunun qatı məhlulu 

ilə isladır, alova tutur və alovun qırmızı-kərpic 

rəngi aldığını müşahidə edirik. 

Alüminium 

Təcrübə 1. Alüminiumun havada oksidləş-

məsi. 

Alüminium folqa (konfet kağızı və ya çay 

qutusunun iç tərəfi) götürüb üzərinə 1-2 damcı 

NaOH məhlulu töküb şüşə çubuqla onu yayırıq. 

2-3 dəqiqədən sonra qələvini yuyur və folqanın 

həmin hissəsinə bir neçə damcı mis kuporosu 

(CuSO4 ∙5H2O) məhlulu əlavə edir və 2-3 dəq. 

gözləyirik.Sonra kuporos məhlulu tökülən yeri 

yuyub süzgəc kağızı ilə quruduruq. Bu zaman ağ 

yumşaq oksid təbəqəsinin əmələ gəldiyini gö-

rürük. Al-un oksidləşməsi reaksiyasının tənliyi: 

4Al + 3O2 → 2Al2O3 

Təcrübə 2. Alüminiumun su ilə reaksiyası. 

Sınaq şüşəsində uzun və yoğun Al məftil 

üzərinə duru (10 %-li) NaOH məhlulu töküb 2 

dəq. gözləyirik. Həmin Al məftilin sınaq şüşə-

sindən çıxan yuxarı ucundan tutub içərisində 

cıvə (II) - nitrat məhlulu olan sınaq şüşəsinə sa-

lır və 2-3 dəq. orada saxlayırıq. Sonra, səthinə 

civə çökmüş Al məftili (amalqamalı Al-u) su ilə 

yuyur və süzgəc kağızı ilə qurulayırıq. Amalqa-

malı Al məftilin səthinin bir hissəsini bıçaqla tə-
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mizləyib suya salır və qaz qabarcıqları çıxması-

nı müşahidə edirik. Çıxan qazın hidrogen oldu-

ğunu bildiyimiz qaydada yoxlayırıq. Reaksiya-

nın tənliyi: 

2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2 ↑ 

Təcrübə 3. Al-un turşularla reaksiyası. 

Üç sınaq şüşəsinin hər birinə kiçik Al par-

çası yerləşdirib birinə 2-3 ml sulfat turşusu 

(1:5), ikincisinə xlorid turşusu (1:1), üçüncüyə 

isə duru nitrat turşusu əlavə edirik. HCl turşusu 

tökülmüş sınaq şüşəsində reaksiya həmin anda-

ca sürətlə gedir (qaz qabarcıqları çıxması müşa-

hidə olunur), sulfat turşusu olan şüşədə reaksiya 

yavaş gedir, nitrat turşusu tökülmüş şüşədə adi 

şəraitdə reaksiya getmir. Nitrat turşusu alümi-

niumu passivləşdirir. (Qızdırıldıqda isə reaksiya 

gedir). Reaksiyaların tənliyi:   6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2       3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2       HNO3 + Al → getmir. 

Təcrübə 4. Alüminiumun qələvilərlə reak-

siyası.  

Sınaq şüşəsinə kiçik Al məftil qırığı yer-

ləşdirir və üzərinə 2-3 ml duru (10%-li) qələvi 

məhlulu tökür və qaz çıxdığını müşahidə edirik. 

Qazın H2 olduğunu bildiyimiz üsulla aşkar et-

mək olar. Reaksiyanın tənliyi: 

2Al + 6NaOH + 6H2O → 2Na3[Al(OH)6] 

+ 3H2↑ 

Birinci qrupa aid olan tədris resursları 

(suallar, çalışmalar, hesablama məsələləri, labo-

ratoriya təcrübələri) dərs materialının öy-rənil-

məsi prosesində, ona aid bilik və bacarıqların 

yoxlanması, ümumiləşdirilməsi və möhkəmlən-

dirilməsi zamanı istifadə olunur. İkinci qrup təd-

ris resursları isə tədris vahidinə (fəslə) daxil olan 

materiallara aid biliklərin ümumiləşdirilməsi və 

yekunlaşdırılması zamanı istifadə olunur. 
Problemin yeniliyi və aktuallığı. Məqalədə 

təqdim olunan material 9-cu sinifdə kimyanın təlimi 

zamanı daha optimal tədris resurslarının seçilməsi 

haqqında təsəvvürləri genişləndirir, həmçinin dərslik-

də verilmiş resurslara əlavə kimi onları zənginləşdirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllimlər 

9-cu sinifdə tədris resurslarının seçilməsinə verilən 

tələblərlə tanış olur və onların dərs mövzusuna mü-

vafiq tədris resursları seçmək bacarığı inkişaf edir. 
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THE ROLE OF PERFORMANCE OF TASKS FOR FASTENĠNG THEORETĠCAL 

KNOWLEDGE BASED ON THE PRĠMARY CONCEPTS OF CHEMĠSTRY 

Xülasə. Kimya maddələr, onların tərkibi, quruluşu, əldə etmə üsulları, xüsusiyyətləri, çevrilməsi və bu 

tərcüməçiləri müşayiət edən hadisələr haqqında bilikdir. Kimya təbiət elmlərindən biridir və ətrafdakı dün-

yada daim təmasda olduğumuz maddi əşyaları öyrənir. 

Açar sözlər: Kimya, maddələr, tərkib, quruluş, xassələr, hadisələr 

Резюме. Химия - это знания о веществах, их составе, структуре, методах приобретения, свойст-

вах, трансформации и событиях, которые сопровождают этих переводчиков. Химия является одной 

из естественных наук и изучает материальные вещи, с которыми мы постоянно контактируем в окру-

жающем мире. 

Ключевые слова: Химия, ингредиенты, состав, структура, свойства, события 

Summary. Chemistry is knowledge about substances, their composition, structure, methods of 

acquisition, properties, transformation, and the events that accompany these translators. Chemistry is one of 

the natural sciences and studies the material things we are in constant contact with in the surrounding world. 

Key words: Chemistry, ingredients, composition, structure, properties, events 

Kimya təbiət elmlərindən biri olub, bizi 

əhatə edən aləmdə daim təmasda olduğumuz 

maddi varlıqları öyrənir. Təbiətdə mövcud olan 

maddələrdən başqa insanlar özləri çoxlu yeni 

maddələr: gübrələr, plastik kütlələr, sintetik 

kauçuklar, liflər, dərman maddələri və s. almış-

lar. Maddələrin alınması və istehsalı prosesləri-

nin idarə olunması üçün hesablama məsələ-ləri-

nin həlli üsullarını və onların istehsal prosesinin 

nəzəri qanunauyğunluqlarını bilmək lazımdır. 

İnsanlar öz yaşayışını daha da yaxşılaşdır-

maq üçün mürəkkəb çevrilmələr, kimyəvi pro-

seslər apararaq, təbiətdə olan maddələrdən daim 

yeni maddələr alırlar. Bütün bu proseslərin öy-

rənilməsi və həyata keçirilməsi ilə kimya elmi 

məşğul olur. Kimya – maddələr, onların tərki-

bi, quruluĢu, alınma üsulları, xassələri, çev-

rilmələri və bu çevrilmələri müĢayiət edən 

hadisələr haqqında elmdir. 
Kimya elmi üç böyük hissəyə bölünür. 

1. Ümumi kimya – kimyanın əsas qanun

və qanunauyğunluqlarını öyrənir. 

2. Qeyri-üzvi kimya – qeyri-üzvi maddələ-

rin tərkibi, quruluşu, alınması üsullarını, onların 

fiziki və kimyəvi xassələrini, tətbiqini öyrənir. 
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3. Üzvi kimya – üzvi maddələrin tərkibi, 

quruluşu, alınması üsullarını, fiziki və kimyəvi 

xassələrini, tətbiqini öyrənir. 

Kimya, digər elmlərlə, riyaziyyat, fizika, 

biologiya, coğrafiya və s. sıx bağlıdır. 

Kimyanın ilkin anlayışlarını şagirdlərin 

yaxşı qavraması üçün kimyadan məsələ həlli 

üsullarının tədrisi çox böyük əhəmiyyətə malik-

dir. Kimya məsələlərini həll etmək və ya onu 

praktikada tətbiq etmək üçün aşağıdakı anlayış-

ları bilmək lazımdır. 

Maddə materiyanın bir növüdür. (Fizika 

kursundan bildiyimiz kimi, materiya hiss üzvlə-

rimizə təsir edərək duyğu əmələ gətirən obyek-

tiv varlıqdır). 

Fiziki cisimlər nədən ibarətdirsə onlar 

maddə adlanır və ya nisbi sükunət kütləsinə 

malik olan materiya növünə maddə deyilir. 

Maddələri bir-birindən fərqləndirən və on-

ların oxşarlığını müəyyən edən əlamətlərə mad-

dələrin xassəsi deyilir. Maddələrin iki cür xas-

səsi-fiziki və kimyəvi xassələri ayırd edilir. 

Maddələrin aqreqat halı, rəngi, iyi, dadı, 

suda həll olub-olmaması, sıxlığı, istiliyi və elek-

trik keçirmə qabiliyyəti, ərimə və qaynama tem-

peraturu və s. onun fiziki xassələri adlanır. 

Maddələrin kimyəvi xassəsi isə onun xari-

ci təsirlər nəticəsində başqa maddələrə çevril-

məsi, yaxud başqa maddələrlə qarşılıqlı təsirdə 

olması ilə müəyyən edilir. 

Sabit fiziki xassələrə (sıxlığa, ərimə və 

qaynama temperaturuna və s.) malik olan mad-

dələrə saf maddələr deyilir. İki və daha artıq 

saf maddədən ibarət olan sistemlərə qarıĢıqlar 

deyilir. Qarışıqların fiziki xassələri sabit deyil 

və tərkibindən asılıdır. 

Qarışıqların tərkibi dəyişkən, kimyəvi bir-

ləşmələrin (saf maddələrin) tərkibi isə sabit olur. 

Qarışıqların tərkibinə daxil olan maddələr öz 

fərdi xassələrini saxlayır, kimyəvi birləşmə 

əmələ gəldikdə isə başqa xassəli yeni maddə alı-

nır. Qarışıqları fiziki üsullarla tərkib hissələrinə 

ayırmaq olur, birləşmələri isə olmur. 

Qarışıqların (əsasən qaz qarışıqlarının) 

əmələ gəlməsi istiliyin ayrılması və ya udulması 

ilə müşayiət olunmur, kimyəvi birləşmələrin alın-

ması zamanı isə istilik ya udulur, ya da ayrılır. 

Əgər qarıĢıqdakı maddələrin hissəciklə-

ri nə gözlə, nə də adi mikroskopla görünmür-

sə, o, eynicinslidir. Ayrı-ayrı maddələrin his-

səcikləri gözlə, yaxud adi mikroskopla görü-

nürsə, belə qarıĢıqlar müxtəlif cinslidir. 

Kimya laboratoriyaları, kimya və farma-

kologiya sənayesi (dərman maddələri istehsal 

edən sahə) üçün çox təmiz maddələr lazımdır. 

Saf maddə almaq üçün qarışıqların ayrılması 

üsullarını bilmək lazımdır. Maddələrin təmiz-

lənməsi - qarışıqların ayrılmasıdır. 

Eynicinsli qarıĢıqların ayrılması üsul-

ları: 

a) qaz-qaz qarışığı – distillə ilə ayrılır. 

Məsələn havanı mayeləşdirib fraksiyalı distillə 

etməklə əvvəlcə azotu, sonra isə oksigeni alırlar. 

b) qaz-maye qarışığı – buxarlandırma 

üsulu ilə ayrılır. Məsələn HCl, HBr, HJ, NH3, 
CO2 və s. kimi qazların suda məhlulunu qızdır-

dıqda məhluldan qaz ayrılır. 

c) maye-maye qarışığı – distillə üsulu ilə 

ayrılır. Məsələn etil spirtinin suda məhlulunu 

qızdırdıqda məhluldan ilk olaraq spirt ayrılır. 

Distillə – eynicinsli qarışıqlardan daha 

uçucu mayenin buxarlanması və sonra kondes-

ləşməsi ilə ayrılması üsuludur. 

d) bərk maddə-maye qarışığı – buxarlan-

dırma üsulu ilə ayrılır. Məsələn, xörək duzu-su, 

şəkər-su, qələvi-su qarışığını qızdırdıqda maye-

su buxarlanır, bərk maddə qalır. 

Daha təmiz bərk maddə almaq üçün suyu 

tamamilə buxarlandırmırlar, suyun tədricən (his-

sə-hissə) kənarlaşdırılması aparılır. Belə məhlu-

lu soyutduqdan sonra duz kristalları məhluldan 

çökür, onu da mayedən süzməklə ayırırlar. Bu 

cür ayrılma üsuluna kristallaĢdırma deyilir. 

Buxarın mayeləşməsinə kondesləĢmə de-

yilir. Distillə mayelərin qaynama temperaturu-

nun müxtəlifliyinə əsaslanır. 

e) xromotoqrafiya üsulu ilə eynicinsli 

maye qarışıqlarını və qaz qarışıqlarını tərkib 

hissələrinə ayırmaq olur. Xromotoqrafiya üsulu 

maddələrin adsorbsiya qabiliyyətinə (bərk mad-

də olan adsorbentin səthində udulması qabiliy-

yətinə) əsaslanır. 

Müxtəlifcinsli qarıĢıqların ayrılması 

üsulları. 

a) Mayenin mayedə müxtəlifcinsli qarışı-

ğı ayrıcı qıfla ayrılır. Bu ayrılma üsulu maddələ-

rin sıxlıqlarının fərqlənməsinə əsaslanır. Məsə-

lən: yağ-su, neft-su, neftin fraksiyaları (benzin, 

kerosin, qazoyl) - su. 
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b) Bərk maddələrin maye ilə müxtəlif-

cinsli qarışığı süzmə, çökdürmə, filtirləmə, du-

rultma üsulları ilə ayrılır. Bu üsullarda maddələ-

rin sıxlıqlarının fərqinə əsaslanır. Süzgəc kağı-

zından keçən maye filtirat adlanır. Süzgəc (filtr) 

kağız, şüşə, məsaməli bərk maddələr və s.-dən 

hazırlana bilər. 
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi: Kim-

yanın ilkin anlayışlarını şagirdlərin yaxşı qavraması 

üçün kimyadan məsələ həlli üsullarının tədrisi üzə-

rində dayanılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: İnsanlar öz 

yaşayışını daha da yaxşılaşdırmaq üçün mürəkkəb 

çevrilmələr, kimyəvi proseslər apararaq, təbiətdə 

olan maddələrdən daim yeni maddələr alırlar. Bütün 

bu proseslərin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi 

kimya elmi ilə əlaqəlidir. Şagirdlərə məsələ həlli va-

sitəsilə ilkin anlayışlar öyrədilir. 
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Xülasə. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində qiymətləndirmənin aparılması tarixinə nəzər yetirilmiş, 

onun mahiyyətinə münasibət bildirilməklə ənənəvi 5 ballıq qiymətləndirmə sistemi ilə 100 ballıq qiymətlən-

dirmə sisteminin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Eyni zamanda 100 ballıq qiymətləndirmə sisteminin üstün-

lükləri göstərilməklə fizikanın tədris prosesində aparılma metodikası işlənmişdir. 

Açar sözlər: Qiymətləndirmə qaydaları, summativ qiymətləndirmə, müqayisə mexanizmi, səriştə, 

tədris resursları, gözlənilən nəticə, çətinlik dərəcəsi, qiymətləndirmə meyarları, qiymətləndirmə metodikası 
 

Резюме: В статье была рассмотрена история проведения оценивания в общеобразовательных 

школах Азербайджана, выражено отношение к ее сути и проведен сравнительный анализ системы 

оценивания на 100 баллов с традиционной 5-бальной системой оценивания. В то же время была раз-

работана методика проведения суммативного оценивания в учебном процессе физики с указанием 

преимуществ системы оценивания 100 баллов. 

Ключевые слова: правила оценивания, суммативное оценивание, механизмы сравнения, 

компетенции, ресурсы, ожидаемые результаты, уровни градации, критерии оценивания, методика 

оценивания 
 

Summary: The article examines the history of assessment in secondary schools, and with a view to its 

essence, a comparative analysis of the traditional 5-point system of assessment and the 100-point system of 
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assessment was carried out. At the same time, the method of conducting a summative assessment in the 

teaching process of Physics was developed by indicating the advantages of the 100-point scoring system. 

Key words: rules of assessment, summative assessment, mechanism of comparison, competence, 

resource of educations ,the expected result, the degree of difficulty, criterici of assessement, method of 

assesseme 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil qanununda və ümumi təhsil pilləsinin 

dövlət standartı və proqramlarında (kurikulum-

larda) əks olunmuş yeni təhsil quruculuğu uğur-

la davam etdirilir. 

Məktəb təcrübəsini nəzərə alaraq qiymət-

ləndirmə qaydalarını təkmilləşdirmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 

kollegiyasının 28.12.2018-ci il tarixli 8/1№-li 

qərarına əsasən ―Ümumi təhsil pilləsində təhsil-

alanların attestasiyasının (yekun qiymətləndir-

mə) (attestasiya) aparılma Qaydaları‖ təsdiq 

edilmişdir. Bizim məqsədimiz məktəbdaxili 

summativ qiymətləndirmənin aparılma qaydala-

rına istinadən fizikanın təlimi metodikasına mü-

nasibət bildirməkdir. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

zamanı üsul və vasitələrin müəyyənləşdirilmə-

sində aşağıdakı didaktik tələblərin gözlənilməsi 

məsləhətdir: 

 qiymətləndirmə vasitələrinin məzmunu

standartların reallaşmasına imkan verməli; 

 məzmunun şərhinin aydınlığı və yaşauy-

ğunluğu, riyazi aparaturanın çətinlik səviyyəsi, 

vahidlər sisteminin düzgünlüyü nəzərə alınmalı; 

 qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlan-

masında sistemlilik, ardıcıllıq gözlənilməli; 

 tapşırıqların tərtibində cəlbedicilik, rəsm

və şəkillərin aydınlığı gözlənilməli; 

 anlayışların, terminlərin elmi cəhətdən

düzgün ifadə olunması nəzarətdə saxlanılmalı; 

 sual, çalışma və tapşırıqların məzmunu-

nun fizika elminin cəmiyyətin həyatındakı rolu 

ilə əlaqələndirilməsi; 

 qiymətləndirmə vasitələrinin tərtibində

fizikanın praktik tətbiqlərinə aid nümunələrin 

verilməsi. 

Bu məqsədlə 100 ballıq qiymətləndirmə 

sisteminə keçid müasir təlimin tələblərinə tam 

cavab verir. Bu sistem müəllimə 4 istiqamətdə 

ətraflı analiz aparmağa imkan verir: 

1- ci istiqamət - sinifdaxili, şagirdlərarası;

2- ci istiqamət - paralel siniflər arası;

3- cü istiqamət-çətinlik səviyyələri arasında;

4- cü istiqamət-illər arasında.

Bu istiqamətlər üzrə gözlənilən nəticələr-

lə, əldə olunmuş bilik, bacarıq və fəaliyyətlər 

arasında müqayisəni aşağıdakı alqoritm üzrə 

aparmaq olar: 

nailiyyətlərin hal-hazırda əldə olunmuş 

səviyyəsi haqqında məlumat 

Müqayisə mexanizmi nailiyyətlərin gözlənilən səviyyəsi 

haqqında məlumat 

arzu olunan və mövcud nailiyyətlər 

səviyyəsi arasındakı boşluq barədə 

məlumat

boşluğu aradan qaldırmaq üçün 

məlumatlardan istifadə mexanizmi 

Nəyi 

düzəltmək , 

tamamlamaq     

lazımdır?

Boşluğu aradan qaldırmaq üçün atılan 

addımlar 

formalaşdıran 

qiymətləndirmədə 

ən mühüm addımdır!

Nə əldə 

olunub ? 
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Fizika dərslərində təlim nəticələrinin qiy-

mətləndirilməsi, düzgün metodik sistemin mü-

əyyənləşdirilməsi əks-əlaqənin keyfiyyətli təyi-

ninə imkan verir. 

Şagirdlərin ümumi təlim nəticələrinin tələ-

binə görə nailiyyətlərinin sistemli, keyfiyyətli 

qiymətləndirilməsi fənnin məzmununun və təlim 

texnologiyalarının, ümumilikdə fizikanın tədrisi 

metodikasının yeniləşdirilməsini aktuallaşdırır. 

Qiymətləndirmə pedaqoji prosesin çox mü-

hüm, vacib hissəsi olduğundan şagirdlərin müəy-

yən edilmiş meyarlara uyğun təlim materialının 

mənimsənilmə səviyyəsini və yaxud əksinə, on-

ların geri qalmasının, çətinliyini müəyyən etməyə 

imkan verir. Təlim prosesində meyarlara uyğun 

qiymətləndirmənin aparılması şagirdlərdə əmək-

sevərlik, sistematik olaraq işin görülməsi də vər-

diş, təlim tapşırıqlarının icrasında məsuliyyətlili-

yin tərbiyə olunmasını həyata keçirir. Təlim pro-

sesində xüsusi aktuallıq kəsb edən meyarlar əsa-

sında həyata keçirilən qiymətləndirmə tərbiyəedi-

ci funksiyaya paralel olaraq öyrədici funksiyanı 

da daşımalıdır. Müəllim qiymətləndirmə meyar-

ları haqqında düşündükdə sinfin ümumi təlim ba-

carıqlarını, hər bir şagirdin bilik və bacarıqlarının 

səviyyəsini nəzərə almalıdır. 

Qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanma-

sında aşağıdakı nəticələrə əməl etmək tədris pro-

sesinin daha əlverişli qurulmasına səbəb olar: 

1- Summativ qiymətləndirmə zamanı şagird-

lərin maraqlarına maneçilik törətmədən, inteqrativ 

biliklərdən istifadə etməklə beyin fəaliyyətinin 

daha geniş spektrdə inkişafına imkan yaradan tapşı-

rıqların icra edilməsi nəzərdə tutulmalıdır; 

2 - Summativ qiymətləndirmə prosesində 

eksperimental xarakterli inteqrativ tapşırıqların 

böyük qruplarda icrası şagirdlərin daha geniş sə-

riştələri mənimsəməsinə imkan yaradacaq; 

3 - Qiymətləndirmə vasitələrini hazırlad-

ıqda birgə fəaliyyət, yoldaşlarını dəstəkləmək, 

məsuliyyətlilik, kollektivçilik kimi səriştəliliyin 

inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. 

Fizika fənninin xüsusiyyətlərini nəzərə al-

maqla summativ qiymətləndirmə vasitələrinin 

hazırlanmasında verilən tələbləri aşağıdakı şə-

kildə təqdim etmək mümkündür: 

 Summativ qiymətləndirmə nümunələri 

şagirdlərin, göstərilmiş səviyyələr üzrə müxtəlif 

xarakterli (yaradıcı, konstruktiv, həyati) baca-

rıqlarının inkişaf etdirilməsinə imkan yaratmalı; 

 Summativ qiymətləndirmə vasitələrinin 

məzmunu şagirdlərin məntiqi, yaradıcı və tən-

qidi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə və yox-

lanılmasına imkan verməli; 

 Tərtibatda elə tapşırıqlar tərtib etmək 

olar ki, həmin tapşırıqda qiymətləndirmənin 4 

səviyyədə aparmağa imkan yaratmalı; 

 Qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlan-

masında fəndaxili və fənlərarası əlaqə nəzərə 

alınmalı; 

 Summativ qiymətləndirmə vasitələri 

idrakı, kommunikativ və praktik təlim bacarıq-

larının izlənilməsinə imkan verməli; 

 Qiymətləndirmə vasitələri şagirdləri 

məntiqi əməliyyatlara - müqayisə, təhlil, ümumi-

ləşdirmə, təsnifat aparmağa istiqamətləndirməli-

dir. 

Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını 4 çətinlik 

səviyyəsi üzrə qiymətləndirmək və bu səviyyə-

ləri aşağıda göstərilən kimi şərti olaraq alt sə-

viyyələrə bölmək qiymətləndirmə prosesini ge-

niş və hərtərəfli aparmağa, ənənəvi qiymətlən-

dirmə üsulundan differensial qiymətləndirməyə 

keçməyə imkan verir. 

Yazılmış alt səviyyələr və gözlənilən nəti-

cələr müəllim tərəfindən tədrisinə başlayacağı 

bölümün (fəslin) tədrisi zamanı "nəyi öyrətməli-

yəm" və tədrisin sonunda qiymətləndirmə zama-

nı "nəyi öyrədə bildim" suallarına cavab kimi is-

tifadə oluna bilər. 

1-ci çətinlik dərəcəsi: 

1.1 - tədris müddətində alınmış məlumatın 

yada salınmasını tələb edən faktoloji materialı 

əks etdirən suallar; 

1.2 - terminlərlə bağlı biliklərin üzə çıxa-

rılması ilə əlaqədar suallar; 

1.3 - hazır nümunələr və alqoritmlər əsa-

sında məsələlərin həlli. 

Gözlənilən nəticələr: 

• Şagird anlayışları, tərifləri, terminləri, fi-

ziki kəmiyyətləri və onların ölçü vahidlərini, ci-

hazları, onların istifadə məqsədlərini və iş prin-

siplərini bilir və onları işə sala bilir; 

• Qanunları, düsturları və onların qrafiki 

təsvirini bilir; 

• Tipik məsələləri həll edərkən mövcud 

bilikləri müstəqil şəkildə tətbiq etmək bacarığı-

na malikdir: sadə məsələlərin həlli üçün alqo-

ritmləri bilir və onların əsasında sadə hesabla-

malar aparır. 
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Açar sözlər: ... nədir? ... necə (ifadə olu-

nur/yazılır)? Harada? Nə zaman(hansı şərtlər-

lə)? Hansı ildə? Kim? Hansı? 

Sadala. Düsturu yaz. Qrafıki, asılılığı 

(diaqramı) çəkin. Yada sal. 

2-ci çətinlik dərəcəsi:

2.1- çoxlu sayda terminlərdən istifadə tə-

ləb edən suallar; 

2.2- mənimsənilmiş materialın əsasında 

aparılan ümumiləşdirməni əks etdirən suallar; 

2.3 - müəyyən hadisə və qanunauyğunluq-

ların qəbulu və onlar arasında səbəb-nəticə əla-

qəsini müəyyənləşdirməsi(izahatvermə bacarığı) 

ilə əlaqəli suallar; 

2.4 - təhlili, məntiqi düşünmə, məntiqi nə-

ticəçıxarma qabiliyyəti, əsas ideya və əlamətlə-

rini üzəçıxarma qabiliyyəti ilə bağlı suallar; 

2.5 - dəyişmiş situasiyalarda məsələlərin 

həlledilməsi ilə bağlı suallar. 

Gözlənilən nəticələr: 

• Şagird anlayışları, tərifləri, terminləri, fi-

ziki kəmiyyətləri bilir, onların mənasını açıqla-

ya bilir və öz sözləri ilə ifadə edə bilir; 

• Biliklərini təsnif edə bilir;

• Mövcud bilikləri müqayisə edə bilir, qar-

şılaşdıra bilir və ümumiləşdirməni bacarır; 

• Əks keyfiyyətləri(xüsusiyyətləri), zid-

diyyətləri tapa bilir; 

• Hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqəsini

qura bilir; 

• Ayrı-ayrı hadisələri təsvir edə bilir (ha-

disənin təbiəti, səbəbi); 

• Əsas fikri müəyyənləşdirməyi (vurğula-

mağı) bacarır; 

• Mövcud bilikləri sxemlər, qrafiklər,

diaqramlar, cədvəllər şəklində şərh edə bilir; 

• Qeyri-standart hallarda əldə edilmiş mə-

lumatları tətbiq edə bilir; 

• Dəyişmiş vəziyyətlərdə məlum alqoritm-

ləri tətbiq edə bilir; 

 Prosedural və alqoritmik biliklərə malik-

dir. 

Açar sözlər: Niyə? Necə baş verib? Necə 

izah etmək olar? Necə təsvir edə bilərsiniz? Nə 

üçün (nə məqsədlə)? Necə göstərmək olar? Əsas 

fikir (ideya) nədir? Hansı şəraitdə(şərtlərdə)? 

Hansı faktlar və (və ya) hadisələr, işarələr (təs-

diqi / inkarı) göstərir? Nə deməkdir? Haqqında 

nə demək olar? Funksiyaları hansılardır? Nəti-

cəsi nədir? Quruluşu (iş prinsipi) nədir? 

Yada sal. Verilənlərin içindən seç. Sadala. 

Buraxılmış sözləri əlavə et. Fikri tamamla. Əla-

qəni (qarşılıqlı əlaqəni) təyin və izah et. Səhv-

ləri tap. Müqayisə et. Öz sözlərinlə ifadə et. 

Diaqramı (sxemi, qrafiki) izah et. Cədvəli, diaq-

ramı doldur. Təqdim olunan materialları (mə-

lumatları) diaqram və ya sxem şəklinə çevir. 

3-cü çətinlik dərəcəsi:

3.1 - çoxlu sayda terminlərdən istifadə tə-

ləb edən suallar; 

3.2 - mənimsənilmiş materialın əsasında 

aparılan ümumiləşdirməni əks etdirən suallar; 

3.3 - müəyyən hadisə və qanunauyğunluq-

ların qəbulu və onlar arasında səbəb-nəticə əla-

qəsinin müəyyənləşdirməsi(izahatvermə bacarı-

ğı) ilə əlaqəli suallar; 

3.4 - təhlili, məntiqi düşünmə, məntiqi nə-

ticəçıxarma qabiliyyəti, əsas ideya və əlamətlə-

rini üzəçıxarma qabiliyyəti ilə bağlı suallar; 

3.5 - dəyişmiş situasiyalarda məsələlərin 

həll edilməsi ilə bağlı suallar. 

Gözlənilən nəticələr: 

• Şagird konkret vəziyyətlərdə və yeni şə-

raitdə qaydaları, nəzəriyyələri, üsulları tətbiq 

edə bilir; 

• Bütün(vahid) strukturdan ayrı-ayrı ele-

mentləri seçə bilir; 

• Hadisələr, proseslər, faktlar arasında qar-

şılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirə bilir(xarakterini, 

səbəbini, mümkün nəticələri); 

• Vahid strukturun hissələri arasında qarşı-

lıqlı əlaqənin məntiqini müəyyən edə bilir; 

• Faktlar və nəticələr arasındakı fərqləri

ayırır; 

• Bir sıra əlamətlərə görə əlaqələndirə bilir;

• Məlumatların dəyərini qiymətləndirir;

• Materialları, diaqramları, qrafikləri bir

ifadə formasından digərinə çevirə bilir; 

• Hər hansı bir mürəkkəblik səviyyəsinin

materialını şərh edə bilir; 

• Hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqəsini

müəyyənləşdirməyi bacarır və öz qənaətini əsas-

landırır. 

Açar sözlər: Hansı nəticəyə gəlmək olar? 

Hansı sübutlar(dəlillər, isbatlar) göstərilə bilər? 

Hansı xüsusiyyətlərə görə təsnif edilə bilər? 

Hansı əməliyyatları və ya tədbirləri yerinə yetir-

mək lazımdır ki, ...? Hansı nəzəriyyə (qayda, 

fakt) bu hadisəni izah etməyə(təkzib etməyə) 

imkan verir? Bu modelin(prosesin) strukturu 
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nədir? ...(baş verməsi üçün) nə dəyişdirilə bilər 

? ...baş versə nə dəyişəcək? Bunu(...) üçün tət-

biq etmək olarmı? 

... tətbiq məqsədini izah et. Bu məsələni 

(problemi) bir neçə yolla həll et (onların arasında 

ən rasional olanı göstər). … üçün alqoritm təklif 

et. Verilənə(mövcüd olana) alternativ tap. Nəticə 

çıxar. Əsas xüsusiyyətləri(əlamətləri) müqayisə 

et və sistemləşdir. Sxemlərı, qrafikləri şərh et. 

İfadəni dəyişdir(yeni şərhini, izahını ver). Qrup-

laşdır. Ardıcıllığı (iyerarxiyanı) təyin et. 

4-cü çətinlik dərəcəsi: 
4.1- çətin terminlərdən istifadə; 

4.2 - müəyyən hadisə və qanunauyğunluq-

lara izahatvermə qabiliyyəti; 

4.3 - bir-biri ilə bilavasitə əlaqəsi olmayan 

cisim və hadisələr arasındakı səbəb-nəticə əla-

qəsini başa düşmək; 

4.4 - proqnozlaşdırma qabiliyyəti; 

4.5 - yaradıcı təfəkkürə əsaslanaraq bilik-

lərin yeni kontekstdə istifadəsi; 

4.6 - müxtəlif vəziyyətlərdə əldə edilmiş 

biliklərin yaradıcı şəkildə tətbiqi və yeni orijinal 

üsullarla məsələ həlli; 

4.7 - təqdim olunmuş problem xarakterli 

məlumata əsasən sual və problemi ifadə etmə 

bacarığı; 

4.8 - yeni situasiyada hesablamaları apar-

ma qabiliyyəti tələb edən tapşırıqlar. 

Gözlənilən nəticələr: 

• Şagird materialın və ya düşüncənin təq-

dimatı zamanı elmi üsluba riayət edir; 

• İstənilən mürəkkəblik səviyyəsinin ma-

terialını şərh edə bilir (biliyini dolayı yolla – sü-

butla, müqayisə ilə nümayiş etdirməyi bacarır); 

• Şagird peşəkar, tədqiqat və yaradıcılıq 

işlərini həyata keçirə bilir; 

• Əvvəllər öyrənilmiş(toplanmış) informasi-

yanı, onu dəyişməklə, təkmilləşdirməklə və mən-

tiqi inkişafını davam etdirməklə tətbiq edə bilir; 

• Yeni hadisələri və faktları izah edə bilir, 

müəyyən məlumatlara əsaslanaraq ən yaxşı həlli 

yollarını tapmaq üçün axtarışlar apara bilir; 

• Şagird yeni materialı öyrənərkən, onu (m-

üəyyən xüsusiyyətlərə görə) hissələrə ayıra bilər; 

• Təqdim olunmuş tətbiqi məsələni ayrı-

ayrı tipik məsələlərə bölə bilir; 

• Əldə etdiyi nəticəni (cavabı, qərarı, həlli) 

əsaslandırır və əldə olunmuş nəticələrin tətbiqi 

sahəsini göstərə bilir; 

• Hipotezləri irəli sürə və onları təsdiqlə-

mək üçün sübut tapa bilir; 

• Müqayisəli təhlil apara bilir, materialları, 

diaqramları, qrafikləri bir formadan digərinə 

təsnif və şərh etməklə çevirə bilir; 

• Fəaliyyətinin nəticələrini cədvəllər, şə-

killər, diaqramlar və s. şəklində təqdim edə bilir; 

• Fənlərarası inteqrasiya qura bilir; 

• Hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqələ-

rini müəyyənləşdirməyi bacarır, öz qənaətini 

əsaslandırır. 

Açar sözlər: ... komponentləri(tərkib his-

sələri) hansılardır? Bir-biri ilə necə əlaqəlidir? 

... haqqında nə düşünürsən? ... mahiyyəti (möv-

zusu) nədir? ... səbəbləri nədir? ... hissələrini 

göstər . ... haqda nə təxmin edə bilərsən? Hansı 

nəticəyə gəlmək olar? Necə təsnif etmək olar 

(bölüşdürmək, kateqoriyalara ayırmaq)? ... mü-

əyyən edə bilərsənmi? ... hansı sübutlar göstərə 

bilərsən? Hər hansı bir fərqi göstərmək olarmı? 

Funksiyaları hansılardır? ... hansı faktlar təsdiq 

edir? ... problemin həlli zamanı nəticəni yaxşı-

laşdırmaq üçün hansı dəyişikliklərin edilməsi la-

zımdır? Əgər ... olarsa, nə baş verər? 

Arqumentlər gətir. Başqa nə deyə bilər-

sən? Düşün - ixtira et - quraşdır. 

(...) yaratmaq üçün (...) necə tətbiq etmək 

olar? 

Hazır nümunələr və alqoritmlər əsasın-

da həll olunan məsələlərin qiymətləndirmə 

meyarları: 

1. Kəmiyyətlərin işarələrini bilir; 

2. Zərurət yarandıqda BS sistemindən 

düzgün istifadə etməyi bacarır; 

3. Bilinməyən kəmiyyətin dəyərini tap-

maq üçün düzgün düsturdan istifadə edir; 

4. Hesablamaları düzgün aparır; 

5. Müvafiq ölçü vahidini göstərməklə düz-

gün cavab verir. 

DəyiĢmiĢ situasiyalarda həll olunan mə-

sələlərin qiymətləndirmə meyarları: 

1. Verilmiş məlumatların cəmini müəy-

yənləşdirə bilir, qısa şəkildə bunları qeyd forma-

sında tərtib edə bilir , zərurət olduqda BS-dən 

istifadə edə bilir – tərtib mərhələsi; 

2. Məsələnin şərtini başa düşə bilir, əsas 

fikri ayırd edə bilir, məsələnin şərtində göstəri-

lən hadisələri və prosesləri(açıq və ya dolayısı 

ilə) təsnif edə bilir - anlama mərhələsi; 
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3. Məsələnin mahiyyətini və onun həlli al-

qoritmini əks etdirmək üçün fizika qanunlarını 

və qanunauyğunluqlarını tətbiq edə bilir(bu 

mərhələdə analitik, qrafik (sxemlər, düyü, diaq-

ramlar) və riyazi üsullar tətbiq oluna bilər) - tət-

biq mərhələsi; 

4. Məsələnin həlli mərhələlərini ardıcıl ola-

raq yerinə yetirməyi bacarır - tətbiq mərhələsi; 

5. Riyazi hesablamaları doğru aparır və ya

cavabı düzgün əsaslandırır - tətbiq mərhələsi; 

6. Cavabı düzgün şəkildə yazıb - tətbiq

mərhələsi. 
Şagirdlərin bilik, bacarıq və fəaliyyətləri-

nin giymətləndirilməsi zamanı tələb olunan fizi-

ki biliklərin əsas elementləri kimi aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

Fiziki hadisə 

1. Müəyyən edilmiş hadisənin əlamətlərini

sadalayın; 

2. Hadisənin baş vermə şərtlərini göstərin;

3. Bu hadisənin digərləri ilə əlaqəsini gös-

tərin; 

4. Elmi nəzəriyyəyə əsaslanaraq hadisəni

izah edin (mahiyyətini, səbəb-nəticə əlaqəsini); 

5. Təcrübədə hadisənin tətbiqi nümunələ-

rini göstərin (təbiətdə). 

Fiziki təcrübə 
1. Təcrübənin məqsədi;

2. Təcrübənin sxemi(strukturu);

3. Təcrübənin həyata keçmə şərtləri;

4. Təcrübənin gedişi;

5. Eksperimentin nəticəsi (onun təfsiri).

Fiziki kəmiyyət

1. Kəmiyyətin adı və onun şərti işarəsi;

2. Nə xarakterizə edir (hadisəni, xüsusiy-

yətlər, proses); 

3. Tərifi;

4. Bu kəmiyyəti başqaları ilə əlaqələndi-

rən düstur. 

5. Ölçü vahidi (törəmə və əsas vahidlər

vasitəsilə ifadə olunmuş); 

6. Kəmiyyətin ölçmə metodları.

Fiziki qanun 

1. Qanunun şifahi ifadəsi;

2. Qanunun riyazi ifadəsi;

3. Bu qanunun düzgünlüyünü təsdiq edən

eksperimentlər və ya digər faktlar; 

4. Praktikada qanunun tətbiqi sahəsi və

nümunələri; 

5. Qanunun tətbiq şərtləri.

Fiziki nəzəriyyə

1. Nəzəriyyənin təcrübi əsaslandırılması;

2. Nəzəriyyədə əsas anlayışlar, müddəalar,

qanunlar, prinsiplər; 

3. Nəzəriyyənin əsas nəticələri;

4. Nəzəriyyənin praktiki tətbiqi;

5. Nəzəriyyənin tətbiq edilməsinin sərhəd-

ləri. 

Cihaz, mexanizm, qurğu 

1. Cihazın təyini;

2. Şxematik quruluşu;

3. Cihazın iş prinsipi;

4. Cihazın tətbiqi və istifadə qaydaları.

Düstur

1. Riyazi ifadəsi;

2. Hansı kəmiyyətlərin əlaqəsini yaradır

(onlar arasında hansı fiziki asılılıq var); 

3. Düsturdan irəli gələn qrafiklər.

Fiziki ölçmələr

1. Bir bölgünün qiymətini və cihazın ölç-

mə hədlərinin müəyyən etmək; 

2. Cihazın mütləq ölçmə xətasını müəy-

yənləşdirmək; 

3. Lazımi cihazı seçmək və düzgün quraş-

dırmaq; 

4. Cihazın göstəricilərini almaq və onları

mütləq ölçmə xətalarını nəzərə alaraq qeyd etmək; 

5. Nisbi ölçmə xətalarını müəyyənləşdir-

mək. 

Qiymətləndirmə zamanı situativ xarakterli 

məsələlərə daha çox yer ayırmaq lazımdır ki, bu 

da şagirdlərdə ənənəvi tipli suallarla müqayisə-

də bir sıra mühüm səriştələri inkişaf etdirir: 

 

 
ənənəvi tipli sual verildikdə: şagird qaydanı bilir      məhz bu qaydanın tətbiqi ilə bağlı 

məsələ həll edə bilir  şablon(qəbul edilmiş) formada cavab verir 

situativ xarakterli sual verildikdə: şagird qarşısında qoyulan situasiyanı anlayır(dərk edir) verilmiş 

şərtləri(amilləri) analiz edir  yaradıcı təfəkküründən istifadə edərək nəticə çıxarır 

və həll yollarını axtarır       işini fərqli formalarda təqdim edir 
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Fikrimizi yekunlaşdırmaqla demək istər-

dik ki, məktəbdaxili summativ qiymətləndirmə-

nin metodikasına yiyələnməklə keyfiyyət faizini 

yüksəltmək olar. 
Problemin aktuallığı: Məktəbdaxili summa-

tiv qiymətləndirmə təlim prosesinin və onun bütün 

komponentlərinin işinin səmərəliliyini müəyyən 

edən vasitələrdən biridir. Summativ qiymətləndirmə-

də məqsəd şagirdlərin ümumi təlim nəticələrinə yi-

yələnmə səviyyələrini müəyyən etməkdir. Səviyyə-

nin müəyyən edilməsi qiymətləndirmə resurslarının 

köməyi ilə həyata keçirilir. Bu baxımdan fizika fən-

ninin tədrisi prosesində yeni qiymətləndirmə qayda-

larına uyğun metodikanın işlənilməsi aktualdı. 

Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə ənənəvi 

qiymətləndirmə ilə 100 ballıq qiymətləndirmənin 

müqayisəli təhlili aparılmış, çətinlik dərəcələrinə 

görə tədris resurslarının hazırlanma və fizikanın təd-

ris prosesində summativ qiymətləndirmənin aparıl-

ma metodikası işlənmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə 

təklif olunan metodika pedaqoji ali məktəblərdə fizi-

kanın tədrisi metodikasından dərs deyən müəllimlər, 

fizika fakültəsinin tələbələri ümumtəhsil məktəblə-

rində dərs deyən fizika müəllimləri üçün istiqamət 

verir. 
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Xülasə. Məqalədə, müəllimin təhsil sistemi ilə müasir tədris resurslarının inteqrasiyasında əsas kom-

ponentlərindən biri olması, müasir tədris resurslarının istifadə olunmasında yaşanan problemlər, XXI əsr: 

yeni müəllim nəslinin İKT üzrə hansı zəruri keyfiyyətlərə sahib olması ilə bağlı məsələlərə toxunulur, onun 

xarakterik xüsusiyyətləri elmi şəkildə təhlil edilir, tətbiqi ilə əlaqədar faydalı tövsiyələr verilir. 

Açar sözlər: XXI əsr, müasir müəllim, keyfiyyət, şagird, tədris prosesi, müasir texnologiya, tədris 

resursları 

Резюме: В статье рассматривается педагогическая система учителя как один из ключевых ком-

понентов интеграции современных учебных ресурсов, проблемы с использованием современных 

учебных ресурсов, XXI век: актуальность нового поколения учителей для ИКТ, его характерные чер-

ты анализируются с научной точки зрения, полезные рекомендации по применению. 

Ключевые слова: XXI век, современный учитель, качество, ученик, образование, учебный 

процесс, современные технологии, учебные ресурсы 

Summary: The article focuses on the teacher's educational system as one of the key components in 

the integration of modern teaching resources, problems with the use of modern teaching resources, the 21st 

Century: the relevance of the new generation of teacher generation to ICT, its characteristic features are 

scientifically analyzed, useful recommendations for applicationn 

Key words: XXI century, modern teacher, quality, pupil, education, teaching process, modern 

technology, teaching resources 

Yaşadığımız XXI əsrdə bilik əldəetmə və 

onu tətbiqetmə yollarını bilən fərdlərin yetişdi-

rilməsində, müasir tədris resursları ilə tədris 

prosesinin inteqrasiya edilməsində İKT sahəsin-

də müvafiq bilik və bacarıqlara sahib innovativ 

müəllimlər böyük rol oynayırlar. 

Tədris prosesi ilə müasir tədris avadanlıq-

ları və resursların inteqrasiyasında ən əhəmiy-

yətli faktorlardan biri müəllimdir. Məhz müəl-

limlərin müasir texnologiyalardan sinifdə necə 

istifadə edəcəkləri məsələsində yol göstərici və 

bunları təmin edəcək bacarığa sahib olması va-

cib amillərdəndir (1). 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ müəllimin 

yerini tutacaq bir avadanlıq-aparat yaradılma-

mışdır. Təhsil sisteminə daxil olan yeniliklər, is-

tər məzmun, istər metod, ya da texnologiya for-

masında olsun, ancaq müəllimə köməkçi vasitə 

olduqları halda səmərəli ola bilər. 

Müasir tədris avadanlıqları və resursların 

(İKT) tədris prosesi ilə inteqrasiyası müəllimin 

ənənəvi rolundan yavaş-yavaş sıyrılıb, dəyişən 
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vəzifə-funksiyalar yerinə yetirməsini tələb edir. 

Müəllim təhsil sisteminin əsas komponentlərin-

dən biri kimi, təhsil sisteminin digər kompo-

nentlərini tənzimləyir, idarə edir və nəzarət edir. 

Öyrənmə mühitini müəyyən edir, tədris avadan-

lıqlarını, resursları seçir, təhsil metodlarını mü-

əyyən edir və nəticələri qiymətləndirir. Yeni 

tədris avadanlıqları ilə birlikdə müəllim mexani-

ki işlərdən xilas olur. Bir sözlə, müasir tədris 

avadanlıqları və resursları müəllimə daim araş-

dırma aparması üçün imkan verən bir mühit ya-

radır (2, 3). 

Müəllimlərin tədris prosesində müasir təd-

ris avadanlıqları və resurslardan effektli bir şə-

kildə istifadə etmələri, öyrənmə şəraitlərini daha 

çevik, maraqlı və eyni zamanda məcburi et-

mələri gözlənilməklə yanaşı, bunun necə təşkil 

ediləcəyi məsələsi açıq və aydın deyildir. Bu və-

ziyyəti aydınlaşdırmaq üçün müəllimlərin müa-

sir tədris avadanlıqları və resurslardan öz fəaliy-

yətlərində istifadəsinin daha yaxşı başa düşül-

məsinə ehtiyac vardır. Müəllimin tədris prose-

sində istifadə edilən müasir tədris avadanlıqları 

və resursları haqqında yetərli məlumatı olmadı-

ğından, bəzən ondan istifadəni bir vaxt itkisi 

olaraq görür. Təlim-tədris prosesində müasir 

tədris avadanlıqları və resursların səmərəli isti-

fadəsi məsələsində müəllim, şagird, tədris planı, 

fənn proqramı, məktəb rəhbərliyi, texnoloji in-

frastrukturla bağlı bir çox problem mövcuddur 

(3, 4, 5, 6, 7) 

Müəllimlərin sinifdaxilində müasir tədris 

avadanlıqlarından şagirdlərin bilik, yaş və inki-

şaf xüsusiyyətlərinə uyğun istifadəsinin tənzim-

ləməsi mühüm şərtdir. Araşdırmalar və mövcud 

təcrübə göstərir ki, müvafiq tədris avadanlıqları 

və resursların azlığı və ya olduqca bahalı olma-

sı, onlardan məktəbdə istifadə etməyi bacaran 

müəllimlərə böyük ehtiyacın olması, texnoloji 

aparatların çoxunun istifadəyə yararsız vəziy-

yətdə olması, müasir tədris avadanlıqları və tex-

noloji aparatların sinif otaqlarında istifadə şə-

raitlərinin müvafiq olmaması, siniflərdə şagird 

sayının həddindən çox olması, müasir tədris 

avadanlıqları və resursların istifadəsində lazımi 

təminat proqramlarının olmaması, məktəb rəh-

bərliyinin müasir tədris avadanlıqları və resurs-

larından istifadəni ikinci plana atması bunlardan 

səmərəli istifadəyə mane olur. Kifayət qədər 

kompüter texnologiyalı avadanlıqlarla təchizat, 

onlara müvafiq resurs və tədris proqramının ol-

maması, müəllimlərin bu məsələdə yetərincə 

maarifləndirilməməsi bu sahədə işin keyfiyyəti-

nin artırılmasına mənfi təsir göstərir (3, 4). 

Zülfiyyə Veysovanın ―Təhsil islahatı: mif-

lər və reallıq‖ adlı məqaləsində müasir tədris 

avadanlıqları və resurslardan istifadə olunma-

sında ölkədə yaşanan bir sıra problemlərə toxu-

nulmuşdur. Ölkənin təhsil sistemində müasir 

tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə ilə 

bağlı ―təxirəsalınmaz və kompleks həllini tələb 

edən problemlərin mövcud‖ olduğunu xüsusi 

diqqətə çatdıran müəllif qeyd edir ki, müəllim 

heyəti hələ də, onların sistematik istifadəsinə 

hazır deyil. Həm də, texnika köhnəlir, yeniləri 

ilə tez-tez təzələnir. Ona görə də, müəllimlərin 

bu istiqamətdə savadının sistematik yüksəldil-

məsi, İKT bazası əsasında yeni təlim metodika-

sını tətbiq etməyin öyrənilməsi, resurslar bazası-

nın yaradılması, tədris prosesində İKT-nin ef-

fektiv tətbiqi üçün məktəb rəhbərlərinin və mü-

əllimlərin motivasiyasının artırılması, habelə 

məktəb infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və 

təchizatın həyata keçirilməsi‖ günün vacib tələ-

bidir (5) 

Sert Gülşenin həmmüəllif olduğu "Müəl-

limlərin müasir tədris avadanlıqları və resurslar-

dan istifadə vəziyyətini araşdıran tədqiqatlara 

bir baxış" adlı araşdırmadan alınan nəticədə de-

yilir ki, tədris prosesində müasir tədris avadan-

lıqları və resursların səmərəli istifadə məsələsin-

dən bəhs edildikdə müəllim, şagird, tədris planı, 

fənnə dair illik proqram, məktəb rəhbərliyi, tex-

noloji infrastruktur kimi bir çox amillərin varlığı 

gözə çarpır. Müəllimin müasir tədris avadanlıq-

ları və resurslardan istifadə vəziyyətinin və bu 

istiqamətdə sahib olduğu bilik və bacarıqların 

qiymətləndirməsində mühüm amil olduğu irəli 

sürülmüşdür (6). 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstəri-

lən problemlərlə azərbaycanlı müəllimlər də 

qarşı-qarşıyadır. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq 

hələ 2003-cü ildə qəbul edilmiş mühüm dövlət 

sənədi olan ―Azərbaycan Respublikasının inki-

şafı naminə informasiya və kommunikasiya tex-

nologiyaları üzrə Milli Strategiyasında (2003-

2012-ci illər) məktəblərdəki mövcud vəziyyətin 

dərslərdə müasir tədris avadanlıqları və resursla-

rınn istifadəsinə mənfi təsir etdiyi vurğulan-

mışdır. ―İnformasiya və kommunikasiya texno-
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logiyaları sahəsində yüksək səviyyəli mütəxəs-

sislərin çatışmazlığı, təhsilin bütün səviyyələrin-

də müasir təhsil texnologiyaları ilə əlaqədar 

olan fənlərin tədrisinin müasir dövrün tələbləri-

nə cavab verməməsi, informasiya və kommuni-

kasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsinə 

görə şəhər və rayonlar arasında kəskin fərqin ol-

ması, Azərbaycan dilinin informasiya və kom-

munikasiya texnologiyaları sahəsində geniş isti-

fadə olunmasında ciddi problemlərin olması, bu 

istiqamətdə Azərbaycan dilində ədəbiyyatın az-

lığı, ümummilli tədris resurslarının formalaşma-

sı prosesinin həddən artıq ləng getməsi (7). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müxtəlif təd-

qiqatlarda tədris prosesi ilə müasir tədris resurs-

larını inteqrasiya etmək üçün ilk növbədə bu işi 

görə biləcək müəllimlərin yeni nəslinə ehtiyac 

duyulur. Təhsilin keyfiyyət və səmərəliyinin tə-

min edilməsində müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlə-

ri ilə təhsilin xüsusiyyəti arasında bir əlaqə ol-

duğu danılmaz bir həqiqətdir. 

UNESCO tərəfindən aparılan bir tədqiqat-

da müəllimlər üçün İKT üzrə zəruri standartlar 

içində müəllimlərin texnologiyadan istifadə üzrə 

bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi əsas 

yelərdən birini tutur (8). Bu tədqiqatda müəllim-

lərdən gözlənilən bilik və bacarıqlar üç kateqo-

riyada qruplaşdırılmışdır: 1. Texnologiya savad-

lılığı, 2. İnformasiyanın genişləndirilməsi və 3. 

Resurs yaratmaq. UNESCO İKT-dən istifadə 

üzrə bilik və bacarıqlar yanaşmasında təhsil-

alanlara dərsin məzmunu ilə birlikdə İKT baca-

rıqları qazanmalarına kömək etmək, təhsilə kö-

mək üçün təqdim ediləm proqramı və elektron 

resurslardan istifadə etmə, kütləvi istifadə edilən 

tədris texnologiyalarını göstərmə və tanıtma 

kimi fəaliyyət göstəriciləri əsas götürülmüşdür. 

Bu tədqiqatda ―resurslar hazırlamaq üçün 

lazımlı tədris avadanlıqları və qaynaqlardan isti-

fadə etmək" kimi fəaliyyət göstəriciləri yer alır. 

Bu istiqamətdə yer alan göstəricilərin İKT vasi-

tələrini istifadə edərək, müəllimin müvafiq re-

surslar hazırlaması və təkmilləşdirilməsi əsas 

götürülür (8). 

Keyfiyyətli bir təhsil üçün istər UNESCO, 

istərsə də digər oxşar tədqiqatlarda irəli sürülən 

müəllim bacarıqlarının ortaq nöqtəsini: müəl-

limlərin müasir tədris resurslarının planlamadan 

tətbiqə qədər tədris prosesinin hər bir mərhələ-

sində müvafiq şəkildə istifadə etməsi, bu məq-

sədlə lazımlı resursların hazırlanması və təkmil-

ləşdirilməsi, uyğun virtual mühitlərin meydana 

gətirməsi, və öz peşə inkişaflarında istifadə et-

məsi məsələsində bacarıq və vərdişlər qazanma-

sının vacib olması göstərilir. 

Şagirdlərin daha yaradıcı və keyfiyyətli 

təhsil alması üçün müəllimin bəhs olunan xüsu-

siyyətlərinin artırılması lazımlıdır. Bu səbəbdən 

qabaqcıl müəllimlərin daha müasir tədris ava-

danlıqları və resursları ilə təchiz edilmiş mühit-

lərə, daha keyfiyyətli rəhbərliyə və daha istəkli 

şagirdlərə ehtiyacı vardır. Sistemin hər bir par-

çası prosesə və nəticəyə təsir edən elementlər-

dən birinin əskikliyi səmərəni aşağı salır. 

Tədqiqatçılara görə, bu günün və sabahın 

ehtiyaclarına cavab verən XI əsr müəlliminin 

sahib olması zəruri olan xüsusiyyətlər aşağıda-

kıları ehtiva edir. Müasir müəllim: 

- şagirdlərə yalnız məzmun təqdim edən

və onları qiymətləndirən adam deyil, öyrətmə-

öyrənmə prosesini təşkil edən, yaxşı bir idarəçi, 

yaxşı bir müşahidəçi keyfiyyətində rəhbər olan; 

- şagirdlərə dəyər verən, anlayan və hör-

mət edən; 

- maraq və ehtiyaclarını diqqətə alan;

-şagirdlərin öyrənə biləcəyinə və bacara-

cağına inanan; 

-tədris boyunca şagirdi motivasiya edən

və yaradıcılığını həvəsləndirən; araşdırma apar-

maq bacarığına sahib olaraq yetişdirən; 

- şagirdlərin dərslə bağlı düşüncələrini

fərqli perspektivdən görməyə və nəticə çıxart-

mağa təşviq edən; 

-şagirdlərin dərsə aktiv iştirakını təmin et-

məyi bacaran; 

-şagirdlərin müvafiq bilik bə bacarıqları-

nın başqa sahələrlə əlaqələndirməyə imkan ve-

rən təcrübələr etməyə təşviq edən; 

- şagirdlərinin yaradıcı və yenilikçi düşün-

mələri, müasir texnologiyanın köməyi ilə gerçək 

həyat problemlərini həll etmək işində onları dəs-

təkləyən və təşviq edən; 

- şagirdlərin bütün inkişaf xüsusiyyətləri-

ni: güclü və zəif istiqamətlərini tanıma bacarığı-

na sahib olan; 

-şagirdə rəhbərlik edən;

- xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdlərə

kömək edən; 
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- şagirdlərlə sağlam ünsiyyət qurmağı ba-

caran, öyrənmə mühitini şagirdlərin və mövzu-

ların xüsusiyyətlərinə uyğun hala gətirə bilən, 

-yoxlama və qiymətləndirmə üsul və me-

todları müəyyən edən; 

- müxtəlif yoxlama metodlarından istifadə 

edərək, şagirdin öyrənmə səviyyəsini yoxlayan; 

məlumatları analiz edərək şərh edən, şagirdin 

inkişafı və öyrənməsi haqqında məlumatı təmin 

edən; 

-nəticələrə görə tədris prosesini nəzərdən 

keçirən; 

-yaradıcı, yeni ideyalar irəli sürməyi baca-

ran, fərdi inkişafını davamlı inkişaf etdirən; 

-özünü qiymətləndirə bilən; 

-tədris etdiyi fənni planlayan, təhsil verən, 

öyrənmə mühitlərini tənzimləyən, nəticələri təh-

lil edən, qiymətləndirmə aparan, fənnlə bağlı 

əsas məlumatları, anlayışları, qanunları dəyişik 

şəkildə şərh edən; 

- tədris etdiyi fənlə bağlı problemi tanı-

yan, öyrənmə ehtiyaclarını müəyyən edən, araş-

dırma edərək həll yolları axtaran, müvafiq həll 

yollarını seçən və tətbiq edən; 

-ünsiyyət bacarıqları: Ana dilindən (Azər-

baycan dilindən) doğru istifadə edən və bir xari-

ci dili üst səviyyədə istifadə edən; 

- İKT-dən istifadə bacarıqları; yeni nəsil 

texnologiya anlayışı, tədris prosesi ilə texnolo-

giyanı inteqrasiya edə bilən, fənnin xüsusiyyəti-

nə görə yeni resurs növlərini axtaran, tapan, əldə 

edən və istifadə etməyi bacaran, texnologiya ilə 

bağlı rəsmi, etik qaydaları bilən və bunlarla bağ-

lı şagirdləri məlumatlandıran, şagirdləri müasir 

tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə et-

məyə təşviq edən; 

-fənlərarası və mövzular arası inteqrasiya-

nı təmin edən; digər fənlərin məlumatlarından 

faydalanan; 

- müasir tədris resursu hazırlayan və tək-

milləşdirən; resurs hazırlanması üçün istifadə 

ediləcək qaynaqların tanıyan və onlardan effekt-

li şəkildə istifadə edən; 

- problem həll etmə bacarığı; problemlərə 

diaqnoz qoymağı bacaran; problemin öhdəsin-

dən gəlmə bacarığına sahib olan; 

-insani və əxlaqi dəyərlərə sahib olan; 

- demokratik dəyərlərə və insan haqlarına 

hörmət edən; 

-tolerant, xöşgörüşlü olan; 

- məktəb mühitini, o cümlədən dərsdənkə-

nar fəaliyyətləri tənzimləyən; 

- məktəbi mədəniyyət mərkəzi vəziyyətinə 

gətirən; 

-ailəni tanıyan və ailələrlə əlaqələri təmin 

edən; 

-ailə ilə məktəb arasında əməkdaşlığı 

möhkəmlədən, valideynlərlə müəllimlər arasın-

da əməkdaşlıq yaradan və inkişaf etdirən; 

- Peşə inkişafında müasir müəllim məsu-

liyyətlərini və şəxsi haqlarını, peşəsi ilə bağlı 

qanunvericiliyi izləyən, hüquqlarını bilən, infor-

masiya cəmiyyəti içində yerini və məsuliyyətini 

bilən şəxslər olaraq müəyyən olunmuşdur. 

Bunlardan əlavə, 21-ci əsrin müəllimi: ge-

yiminə diqqət yetirməli, peşəsini və şagirdləri 

sevməlidir (8, 9, 10). 

Yuxarıdakılara diqqət etdikdə informasi-

ya, Media və İKT kimi müasir tədris avadanlıq-

ları və resurslardan istifadə bacarığına sahib, ya-

radıcı və yenilikçi düşünən, özünü daim inkişaf 

etdirən, ünsiyyət və əməkdaşlıq qura bilən, li-

derlik xüsusiyyəti olan, tədris boyunca şagirdi 

motivasiya edən və yaradıcılığını həvəsləndirən, 

araşdırma aparmaq bacarığına sahib olaraq ye-

tişdirən, təşəbbüskar, demokratik dəyərlərə və 

insan haqlarına hörmət edən, milli və beynəl-

xalq dəyərləri mənimsəyən yeni bir müəllim 

nəslinin profili qarşımıza çıxır. Bu profili for-

malaşdırmaq üçün üçün təbii ki, ənənəvi üsul-

lardan fərqli metodlardan istifadə edilməlidir. 

Müəllimin həyatboyu öyrənmə bacarığını 

əldə etmiş olması və yeni texnologiyaları tədris 

prosesinə inteqrasiya edə bilməsi də, tam bu 

məqamda əhəmiyyət qazanmaqdadır. Çünki, 

İKT (İnformasiya və Kommunikasiya Tex-nolo-

giyaları) əsaslı resursların tədris prosesinə inteq-

rasiyası ilə təhsilalanın öyrənməsində üst səviy-

yə düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirdiyi, bu 

inteqrasiyanın təmin edilməsi üçün İKT-nin po-

tensialının fərqində olması, təhsilalanın ehtiyac-

larına uyğun metodların seçilməsi, texnologiya 

dəstəkli tədris prosesində yaranan problemlərin 

həll olması yollarının bilinməsi və tətbiq edil-

məsi baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Problemin aktuallığı. Son illər Respublika-

mızda ümumtəhsil müəssisələrinin müasir tədris re-

sursları ilə təchizatı və istifadəsi istiqamətində bir 

çox işlər görülsə də, ölkənin təhsil sisteminin bey-

nəlxalq təhsil məkanına inteqrasiyasını, eləcə də, 

tədris prosesi ilə İKT əsaslı müasir resursların inteq-
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rasiyasını həyata keçirəcək yeni müəllim nəslinin in-

kişafında hələ də, ciddi problemlər mövcuddur. 

Elm və texnologiyada yaşanan dəyişmə və in-

kişafları nəzərə alan, şagird mərkəzli təhsil fəlsəfəsi-

ni mənimsəyən, innovativ təhsil texnologiyalarını, 

virtual dərsləri tətbiq edən, tədris prosesi ilə İKT 

əsaslı müasir resursların inteqrasiyasını təmin edən 

innovativ düşüncəli yeni müəllimlərə böyük ehtiyac 

vardır. 

Bu baxımdan, bu günün və sabahın ehtiyacla-

rına cavab verən 21-ci əsr müəlliminin hansı keyfiy-

yətlərə sahib olması məsələsi bir problem kimi get-

dikcə ən aktual xarakter alır. 

Problemin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi ye-

niliyi ondan ibarətdir ki, burada yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə yaşadığımız informasi-

ya cəmiyyətinin tələblərinə cavab verən, yeni for-

matlı, tədris prosesi ilə müasir resurslarının inteqra-

siyasında əsas faktorlardan birini təşkil edən 21-ci 

əsrin müəllimlərinin hansı keyfiyyətlərə sahib olma-

sı ilə bağlı məsələlərə toxunulur, onun istiqamətləri, 

xarakterik xüsusiyyətləri elmi şəkildə təhlil edilir, 

tətbiqi ilə əlaqədar faydalı tövsiyələr verilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, araşdırdılan məsələ ümumtəhsil müəssisələ-

rində çalışan pedaqoqlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir, bu istiqamətdə mövcud çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması, müəllimlərin davamlı olaraq özlərini 

inkişaf etdirmələri və XXI əsrin tələbləri səviyyəsinə 

yüksəldilmələri ilə bağlı müəyyən təsəvvür yaradılır 

. 
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Xülasə. Müasir dərs müəllimdən daha çox yaradıcılıq, axtarış tələb edir. Yaradıcı axtarışlar dərsin for-

masından tutmuş fənn üzrə standartların reallaşdırılmasına, mövzu üzrə standartlara uyğun məqsədlərin 

müəyyənləşdirilməsinə, fəal təlim metodlarının seçilməsinə, dərsin hər bir mərhələsi üzrə işin təşkilinə, xü-

susən də dərsin maraqlı alınmasında həlledici rol oynayan motivasiyanın yaradılmasına, tədqiqat sualının 

araşdırılması üçün istiqamətverici sualların tərtib olunmasına, qrupların müstəqil işi üçün tapşırıqların seçil-

məsinə və sairədək bütün məsələləri əhatə etməlidir. 
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Резюме. Современный урок требует от учителя больше творчества. Творческие поиски основа-

ны на предмете, целях предметных стандартов, выборе активных методов обучения, организации ра-

боты на каждом этапе урока, мотивирующей роли, которая имеет решающее значение для получения 

лекции, руководящих вопросов для изучения вопроса исследования, выбор заданий для самостоя-

тельной работы групп и все другие вопросы. 

Ключевые слова: творческое назначение, логическое, критическое, креативное мышление, 

поиск, география, репродуктивное, продуктивное. 
 

Summary. The modern lesson requires more creative creativity than a teacher. Creative searches are 

based on the subject of the subject matter, the objectives of the subject standards, the selection of active 

learning methods, the organization of work on each stage of the lesson, the motivating role that is crucial in 

obtaining the lecture, the guiding questions for the study of the research question, selection of tasks for 

independent work of groups and all other issues. 
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Müasir cəmiyyətin mürəkkəb reallıqlarına 

insanın uyğunlaşması üçün yalnız biliklərin 

miqdarı deyil, onların tutarlılığı və təcrübədə 

tətbiq etmək qabiliyyəti də vacibdir. 

Yaradıcılıq şagirdin fəal fərdi mövqeyinin 

təzahürüdür və bunun həyata keçirilməsi nəticə-

sində o, özü üçün yeni bir şey yaratmır, eyni za-

manda şəxsi keyfiyyətlər də əldə edir. Müasir 

şəraitdə şagirdin məktəbdə aldığı təhsil davamlı 

təhsil və özünü təhsili üçün əsas rolunu oynayır. 

Buna görə də tipik tapşırıqların həlli ilə 

yanaşı, məktəb şagirdlərdə ilkin məlumatları 

əldə etməklə yanaşı, həm də yaradıcı yanaşma 

bacarıqlarını da formalaşdırmalıdır. 
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Yeni nəsil məktəbinin vəzifələrindən biri, 

şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini mümkün 

qədər inkişaf etdirmək, müstəqil düşünməyə öy-

rətməkdir. 

Hər bir şagirdin müəyyən bacarıq və qabi-

liyyətə sahib olduğu sirr deyil. Yaradıcı bacarıq-

ların inkişafı problemi öyrənmə vəzifələrindən 

biridir. Yaradıcı bacarıqlara görə, şagirdin qav-

radığı bilikləri, bacarıqları və qabiliyyətləri isti-

fadə edərək, müstəqil fəaliyyətlə orijinal bir şey 

yaratması mümkündür. 

Ancaq təcrübə göstərir ki, ənənəvi məktəb 

təhsilində müəllimin monoloqlarından hazırlan-

mış və məlumatların ötürülməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş dərslər 90% üstünlük təşkil edir. 

Müasir şagirdlər sinifdəki passiv rolu ilə 

razılaşmırlar, müəllimin danışdıqlarını yazmağı 

və ya yazı taxtasından hazır nəyinsə köçürülməsi 

onları artıq maraqlandırmır. Şagirdlər daha çox 

təfəkkürü hərəkətə gətirən aktiv dərslər istəyir. 

Hətta dialoq olan dərslərdə belə, şagirdin 

funksiyaları tədqiq olunan materialın reproduk-

tiv bərpası ilə məhdudlaşır. Əksər hallarda, mü-

əllimin sualları şagirdin zehni fəaliyyətini aktiv-

ləşdirməyən birmənalı cavablara yönəldir. 

Coğrafiya fənni şagirdlərdə məntiqi, tən-

qidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. Bu 

həmdə verilən tapşırıqlardan çox asılıdır. Coğra-

fiyanı tədris edən müəllimin özünün də təfəkkü-

rü yüksək səviyyədə olmalıdır ki, verdiyi tapşı-

rılar hafizəni formalaşdırmasın. Hər birimiz 

yaddaşla doğuluruq, lakin təfəkkürümüz təhsillə 

formalaşır. 

Coğrafiya, şagirdlərə dünyanı öyrənməklə 

yanaşı, onların yaradıcı potensialını da inkişaf 

etdirməyə imkan verən maraqlı bir fənndir. Ya-

radıcı təfəkkür, yeni mədəni və ya maddi dəyər-

lər yaratmağa imkan verən daxili potensialdır. 

Hər bir uşağın bacarıq və istedadları var. Müəl-

limin vəzifəsi şagirdlərin fəaliyyətlərini idarə et-

mək, onların qabiliyyətlərini üzə çıxartmaq, ya-

radıcı bacarıqların inkişafına kömək etmək, 

dünyanın öyrənmə prosesində mümkün qədər 

şagirdləri cəlb etmək və bilik və bacarıqlarının 

formalaşmasına kömək etməkdir. 

Şagirdlərin tədris prosesində yaradıcı po-

tensialının inkişafına imkan verən bir sistem is-

tifadə edilsə, onların təhsil keyfiyyəti artacaq və 

sosial mədəniyyətin inkişafına imkan verən so-

sial cəhətdən yaradıcı bir şəxs yetişdiriləcəkdir. 

Şagirdlərin yaradıcı potensialının inkişaf 

etdirilməsinə müxtəlif tapşırıqların təsvirləri. 

Cədvəl 1. 

Yaradıcı tapşırıqların tipləri Zehni xüsusiyyətləri inkişaf etdirir 

Reproduktivlik 

səviyyəli 

Şəkil təsəvvür 

Məlumat Şifahi nitq, yaddaş 

Krossvordlar, rebuslar Məntiqi təfəkkür yaddaş 

diqqət 

Oyun-termin və anlayışlar yaddaş 

diqqət 

Qismən axtarış 

səviyyəli 

Səhflər üzərində iş Diqqət 

yaddaş 

Məntiqi ardıcıllığın qurulması Diqqət 

məntiqi təfəkkür 

Obyekti tanı (xəritədə, 

fraqmentlərdə, təsvirlərdə) 

Diqqət 

Yaradıcılıq 

səviyyəli 

Səyahət Diqqət 

Yaddaş təfəkkür təsəvvür 

coğrafi məsələlərin həlli Diqqət məntiqi təfəkkür 

Hər hansı bir ərazinin planının 

hazırlanması 

Diqqət 

yaddaş 

məntiqi təfəkkür təsəvvür 
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Sosioloji tədqiqat Diqqət 

Təfəkkür 

Müxtəlif tapşırıqlar Diqqət 

yaddaş təsəvvür 

təfəkkür 

TapĢırıq 1. Rəqəmsal imla. Bu tip tapşı-

rıqlar şagirdlərin verilmiş ifadələrə düzgün ca-

vab verə bilmələrini tələb edir. Tapşırıq belədir: 

sizə doğru ola biləcək və ya yanlış məlumatlar 

daşıyacaq 9 açıqlama verilir. Bəyanatla razısı-

nızsa - "1" rəqəmini qoyun, əgər razı deyilsə - 

"0". Cavabın nəticələri 3 rəqəmli nömrələrdən 

ibarət olacaq. 

Okeanlarla bağlı ümumiləşdirilmiş dərs 

zamanı şagirdlərə aşağıdakı ifadələr müəllim tə-

rəfindən oxunur, şagirdlər düz hesab etdiklərinə 

1, səhv hesab etdiklərinə isə 0 rəqəmi yazır: 

 Atlantik okeanında şelf zonası mini-

mum sahəni tutur. 

 Sakit okeanında Comorian, Bengal,

Guiana cərəyanları var. 

 Sakit okeanı ən böyük okeandır

 Şimal Buzlu okean ən kiçik okeandır

 Hind okeanı cənub yarımkürəsində

yerləşir. 

 Atlantik okeanı ən qədim okeandır

 Hind okeanında orta okean tirləri yata-

ğı üç hissəyə bölür. 

 Hind okeanının səth suyunun tempera-

turu ən soyuqdur. 

 Sakit okeanında cərəyanlar meridian-

lara istiqamətlənmişdir 

Nəticədə 101 110 100 bu rəqəmlər alın-

malıdır. 

TapĢırıq 2. Reaksiya sürətinin inkişaf et-

dirmək. Müəllim obyektlərin adlarını (sözləri) 

oxuyur, şagirdlər yalnız sözün adının çəkildiyi 

nömrəni qeyd edirlər. Müəllim əvvəlcə lövhəyə 

üç istiqamət yazır, hansı ki, deyəcəyi sözlər 

bunlara aid olacaqdır: 

1. Təbii zonalar

2. Bitkilər

3. Heyvanlar

Müəllim sözləri dedikcə şagirdlər həmin

qrupa aid rəqəmi qeyd edirlər. 

1. Pataqoniya 6. ərincək 11. Liana   16. selba 

2. zirehdaşıyan 7. Seyba

3. heveya 8. Pampa

4. kakao 9. Kolibri

5. nandu 10. Lama

11. Liana 16. selba

6. 12. qarısqayeyən 17. Tutuquşu

7. 13. Palma 18. Puma

8. 14. Qartal 19. quanko

15. Kampos   20. Kinə

Cavab: təbii zonalar: 1, 8, 11, 15, 16; bit-

kilər: 3, 4, 7, 13, 20; heyvanlar: 2, 5, 6, 9, 10, 

14, 17, 18, 19. 

3-cü tapşırıq məntiqi təfəkkürün inkişafına, 

alınan məlumatların təhlilinə, nəticələr əldə et-

məyə imkan verir. Müəllim coğrafi obyektlərin 

adlarını deyir, şagirdlər isə bu obyektə "ən..." sö-

zünün nə üçün tətbiq oluna biləcəyini izah etmə-

lidirlər. Obyektlər: Avrasiya, Alp, Yenisey, Hi-

malay, Ölü dəniz, Baykal, Everest, Tibet, Xəzər, 

Çerapunca Yantsızı, Ladoqa, Bazar düzü, Hind 

okeanı, Sakit okean, Kür çayı, Araz çayı. 
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin məzmun 

standartlarını mənimsəmə səviyyəsi, onlar üçün ha-

zırlanmış sual və tapşırıqlarla ölçülür. Mövzu ilə 

bağlı hazırlanmış sual və tapşırıqlar standartları və 

dərsin məqsədlərini reallaşdıran, şagirddə yaddaşdan 

əlavə, düşünmə, təhlil etmə, əlaqələndirmə, dəyər-

ləndirmə kimi bacarıqları formalaşdıracaq və inkişaf 

etdirəcək şəkildə olmalıdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Tapşırıq və ya sual 

hazırlayarkən əvvəlcə müəyyənləşdirmək lazımdır, 

sualın məqsədi nədir?şagirdin hər hansı məlumatı 

xatırlamasıdırmı, yoxsa, bu məlumatı istifadə etməsi 

və ya tətbiq etməsidirmi?! Bu fərqli məqsədlər sual 

və tapşırıqların xatırlama, tətbiqetmə, təhlil etmə, 

əsaslandırma və qiymətləndirmə tələb edən şəkildə 

fərqli səviyyələrlə ayrılmasını tələb edir. Sual və 

tapşırıqların belə təsnifatlaşdırılması çox önəmlidir. 

Müxtəlif şəkildə hazırlanmış sual və tapşırıqlar şa-

girdlərə hər səviyyədə düşünmə bacarığını qazanma-

ğa sövq edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Yaradıcı su-

alların ən önəmli xüsusiyyəti tək doğru cavabın ol-

mamasıdır. Belə suallar ümumən açıq suallar olub, 

cavabın nə olacağını tam olaraq təxmin etmək müm-

kün deyildir. Bu tipli sual və tapşırıqlarda şagirddən 

gözlənilən özünəməxsus, yeni və bənzərsiz məhsu-

lun hazırlanmasıdır. Bunun üçün də şagird düşünmə-

yə və fərziyə qurmağa motivasiya edilmiş olur 
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ABOUT THE EXPERĠENCE OF FORMATĠON ĠN THE PUPĠLS OF A WEALTH 

DĠCTĠONARY RESERVE ĠN THE LESSONS OF THE AZERBAĠJAN LANGUAGE 

AND LĠTERATURE 

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində şagirdlərdə zəngin söz ehtiyatının forma-

laşdırılması təcrübəsindən söhbət gedir. Müəllif bu sahədə öz iş təcrübəsində istifadə etdiyi metod və pri-

yomlardan, vasitələrdən danışır və nümunələr gətirir. Sonda müəllif bu problemin aradan qaldırılması üçün 

görüləcək tədbirlərdən danışır və öz təkliflərini verir. 

Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, söz ehtiyatı, müasir təlim strategiyası, lüğət üzrə iş, izahlı lüğətdən 

istifadə, sinonimik cərgənin tamamlanması, dialekt və şivələrə müraciət, mövzu müxtəlifliyi. 

Резюме. В статье рассматривается опыт формирования богатого словарного запаса на уроках 

азербайджанского языка и литературы. Автор повествует о методах и приѐмах, средствах применяемых 

в своей работе, приводит соответствующие примеры. В конце статьи автор рассказывает о мерах, 

которые необходимо предпринять для решения данной проблемы, и предлагает свои рекомендации. 

Ключевые слова: речевая культура, словарный запас, современная стратегия обучения, 

работа над словарем, использование толкового словаря, завершение синонимической 

последовательности, обращение к диалектам и наречиям, тематическое разнообразие 

Summary. The article discusses the experience of forming a rich vocabulary resource in the lessons of 

the Azerbaijani language and literature. The author talks about the methods and techniques, tools that uses in 

the field of his work, gives examples. At the end of the article the author talks about the measures that need 

to be taken to solve the problem, and gives his suggestions. 

Key words: speech culture, vocabulary, modern educational strategy, work on the dictionary, use of 

the explanatory dictionary, completion of the synonymic sequence, treatment of dialects and adverbs, 

thematic diversity; 

Zəngin nitq mədəniyyətinə malik olmaq, 

insanlar qarşısında hər hansı məsələ haqqında 

səlis, rəvan, çətinlik çəkmədən danışmağı bacar-

maq və ya fikirlərini yazılı şəkildə ifadə etmək, 

insanları maraqlandıracaq səviyyədə fikir söylə-

mək, bəlkə də, bütün insanların arzusudur. Bə-

zən televiziya kanallarında ən adi məsələ barədə 

məmurdan tutmuş sıravi işçiyə, alimdən orta 



Ġlham ġükür oğlu Əskərov

142 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 4, 2019 

məktəb şagirdinə qədər heç kəsin üç kəlməni 

bir-birinə calayıb, fikirlərini ifadə edə bilmədik-

lərini görəndə istər istəməz düşünürsən: ―Görə-

sən bu adamlar adi danışıqda niyə bu qədər çə-

tinlik çəkirlər?‖ 

Bu sual haqqında, bir dil-ədəbiyyat müəl-

limi kimi, mən də vaxtaşırı xeyli düşünmüş, bu 

problemin aradan qaldırılması barədə yollar ax-

tarmağa çalışmışam. Bu, həm də müəllimlik 

məsuliyyətindən doğan bir hissdir, çünki bu gün 

beş-altı cümlə ilə ifadə olunacaq bir fikri cəmiy-

yətə çatdırmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxan, ra-

bitəsiz sözlərin arasında dolaşıb qalan, kamera 

önündə kəkələyə-kəkələyə kütlə qarşısından bir 

təhər canını qurtarmağa çalışan hər bir insanın 

yolu məktəbdən keçmiş, ya da keçməkdədir. Bu 

sahədə məktəbin, müəllimin rolu danılmazdır. 

Söz yox ki, bu problem geniş, əhatəli bir prob-

lemdir və bunun tam həlli yollarını araşdırmaq 

niyyətimiz yoxdur. Əgər olsa belə, mümkünsüz 

bir xəyala düşmüş olar və çaşqınlıq içində qala-

rıq, lakin bir müəllim kimi, həlli bizdən asılı 

olan bəzi məsələlərdən bəhs etməyi özümə borc 

bilirəm. Şübhəsiz ki, bu problemin yaranması, 

inkişafı və kompleksə çevrilməsində xüsusilə 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin 

məsuliyyəti böyükdür. Mən də ixtisas müəllimi 

kimi, özlüyümdə aydınlaşdırdığım, bu proble-

min yaranmasına səbəb ola biləcək amillərdən 

biri haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. 

Qeyd edim ki, həmin amil ümumtəhsil 

məktəbinin predmetidir və bizim gündəlik fəa-

liyyətimizlə sıx bağlıdır. Bu, şagirdlərdə söz eh-

tiyatının zəif olması, bəzi hallarda, bəlkə də, heç 

olmaması məsələsidir. Təsəvvür edin ki, şagird-

lərin əksəriyyəti nəinki dərslə, heç adi həyati 

məsələlərlə bağlı nə şifahi, nə də yazılı fikir ifa-

də etməyi bacarmır, bacaranlar da buna çox çə-

tinliklə nail olurlar. Hətta bəzən şagirdlər etiraf 

edirlər: ―Müəllim, bilirəm, amma fikrimi çatdır-

mağa söz tapa bilmirəm‖. Bax, bu artıq danıl-

maz faktdır və dil-ədəbiyyat müəllimlərinin qar-

şısında həll edilməsi vacib olan bir problem 

kimi durur: nə etmək lazımdır ki, şagirdlər söz 

qıtlığından xilas olub, fikirlərini sərbəst şəkildə 

ifadə edə bilsinlər? 

Bu məsələnin həllində interaktiv təlim 

metodu müəllim üçün geniş imkanlar yaradır. 

İnteraktiv təlimin bir sıra üsul və vasitələrindən 

yararlanmaqla tədricən şagirdlərdə zəngin söz 

ehtiyatı formalaşdırmaq olar. Məlumdur ki, 

müasir təlim strategiyalarında Azərbaycan dili 

və ədəbiyyat proqramının əsasını mətn üzrə 

dərslər təşkil edir. Həmin mətnlər mövzu cəhət-

dən çox rəngarəngdir. Bu, şagirdlərdə müxtəlif 

mövzulara, həyatın müxtəlif sahələrinə aid zən-

gin söz ehtiyatının formalaşmasına imkan verir. 

Bəs hansı üsul və vasitələrlə şagirdlərin 

həm yazılı, həm də şifahi nitqlərində geniş söz 

ehtiyatı, bazası formalaşdırmaq mümkündür? 

Bu məqsədlə bir neçə vasitəni diqqətə çatdırmaq 

istəyirəm: 

1. Lüğət üzrə iĢ. Düzdür, bu məsələ dərs-

liklərdəki tapşırıqlarda kifayət qədər əks olun-

muşdur, lakin etiraf etmək lazımdır ki, bu iş şa-

girdin dərsliyin sonundakı kiçik izahlı lüğətdən 

sözlərin mənasını tapıb, dəftərinə köçürməsin-

dən o yana keçmir. Biz şagirdlərin bu araşdır-

malarının bilik və fəaliyyətin lazımi komponent-

ləri ilə tam şəkildə əlaqələndirilməsini müşahidə 

etmirik. Məsələn, V sinfin Azərbaycan dili dərs-

liyində ―Dəyirmi masa cəngavərləri‖ mətnində 

hersoq, baron, turnir, cəngavər, simvol və s. 

sözlərin lüğətdən mənalarını tapmaq tövsiyə 

olunur, lakin mənasını tapıb köçürməklə şagird-

lər bu sözləri öz leksikonlarına daxil edə bilir-

lərmi? Lazım gəldikdə həmin sözləri çətinlik 

çəkmədən nitqlərində işlədə biləcəklərmi? Təc-

rübə göstərir ki, yox. Deməli, şagirdlərin bu işi 

mexaniki şəkildə yerinə yetirmələri kifayət de-

yil. Qruplarla iş təşkil edildikdə, işçi vərəqələri 

hazırlandıqda belə sözlər nəzərə alınmalı, yara-

dıcı tətbiqetmə zamanı onların işləklik dərəcəsi 

müəyyənləşdirilməlidir. Qruplarla iş üçün belə 

bir tapşırıq tərtib etmək olar: ―Hersoq, baron, 

qraf, kral, turnir, cəngavər sözlərindən istifadə 

etməklə mətn qurun‖. İş prosesində şagirdlər bu 

sözlərin mənası, işlənmə məqamı haqqında ye-

nidən düşünməyə, bildiklərinə yaradıcı şəkildə 

yanaşmağa can atırlar. 

Lüğətlərdən istifadəni təkcə dərslikdəki 

kiçik izahlı lüğətlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu 

işdə iki problemi nəzərə almaq vacibdir: 

a) Şagirdlərin ―Azərbaycan dilinin izahlı

lüğəti‖ndən istifadə etmələrinə nail olmaq la-

zımdır. Bu zaman onlayn kitab resurslarından və 

internet şəbəkəsinin axtarış saytlarından istifadə 

etmək olar. 

b) Bəzən müəllim özü canlı lüğətə çevril-

məyi bacarmalıdır. Təcrübə göstərir ki, ən adi 
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cümlələrdə şagirdlərin bir çoxuna tam aydın ol-

mayan sözlər işlənir və ―asan‖ hesab edildiyi 

üçün izahdan kənarda qalır, lakin araşdırma za-

manı məlum olur ki, heç də düşünüldüyü kimi 

deyil, məsələn, Ə. Cəmilin ―Can nənə, bir nağıl 

de…‖ şerinin təhlilinə aid parçada oxuyuruq: 

―Şeri bədii cəhətdən maraqlı edən vasitələr çox-

dur. Şair az sözlə iki yaddaqalan insan obrazı ya-

ratmışdır.‖ Bu cümlələrdə işlənmiş ―bədii cəhət-

dən‖, ―obraz‖ sözlərini şagirdlər tam dərk edir-

lərmi? Müəllim həmin sözlərin yerindəcə şərhini 

verməli, şagirdlərin anlama, tətbiqetmə ba-

carıqlarını mütəmadi olaraq sınağa çəkməlidir. 

2. Sinonimik cərgənin tamamlanması. 

Bu vasitə ilə şagirdlərin zəngin söz ehtiyatının 

formalaşmasında uğurlu nəticələr əldə etmək 

olar. Məlumdur ki, dildə sinonim sözlərin çox-

luğu fikrin dəqiq, rəngarəng ifadəsində əvəzsiz 

vasitədir. Bu söz bolluğunu şagirdlərin leksiko-

nunda da yaratmaq vacibdir. Klaster (şaxələn-

dirmə) metodunun həm şifahi, həm də yazılı 

formada istifadə etməklə buna nail olmaq müm-

kündür. Yazı taxtasında yazılmış, yaxud şifahi 

olaraq ünvanlanmış hər hansı söz şagirdlərin iş-

tirakı ilə çoxlu sayda eyni, yaxud yaxın mənalı 

sözlərlə əvəz edilir. 

Onu da qeyd edim ki, bu məsələ ilə bağlı 

dərsliklərdə kifayət qədər material, debat və test 

tapşırıqları vardır. Həmin materiallardan müxtə-

lif iş formalarında (kollektiv, qruplarla, cütlərlə, 

fərdi iş və s.) yaradıcı şəkildə istifadə etmək 

olar. Dildə sinonim sözlərin bolluğunu yaratmaq 

üçün bir neçə cəhətə diqqət yetirmək vacibdir: 

a) Klassik sənətkarlarımızın yaradıcılığın-

dan və folklordan bəhrələnmək. 

Misal olaraq, İ. Nəsiminin ―Ağrımaz‖ qə-

zəlində mehr – məhəbbət , aşina—dost, arif—bi-

likli; M. Füzulinin ―Söz‖ qəzəlində rüxsar–üz, 

camal; mərifət–əxlaq, elm; izzət – şan-şöhrət, 

hörmət mənalarında işlənən sözlər şagirdin di-

lində işləklik qazanarsa, fikrin daha dolğun, incə 

ifadəsi zamanı yerinə düşəcək. Ş.İ. Xətainin 

―Bahariyyə‖sində əks olunmuş təbiət təsviri şa-

girdin təsviri xarekterli mətn yaratmasında gözəl 

mənbədir. Laləzar, bülbül, neysan, jalə, ün söz-

ləri şagirdin nitqini poetikləşdirir: 

Çaylar bulandı, yıxdı arxın, 

Bağlar ağacı göyərtdi şaxın. 

Yüz dürlü qəba geyib çəmənlər, 

Ağ donunu geydi yasəmənlər. 

Bu misralardakı arx—kanal, şax—budaq, 

dürlü—müxtəlif, don—libas, paltar sinonim çüt-

lükləri nitqdə daha effektiv təzahür forması ya-

radır. Folklor nümunələri bayatılar, nağıllar, 

dastanlar, aşıq yaradıcılığı büllur tək saf, su 

kimi şəffaf sözlərin dildə ümumişlək sözə çev-

rilməsində əvəzsiz rol oynayır: 

Əzizim ulu dağlar, 

Çeşməli, sulu dağlar. 

Burda bir qərib ölüb, 

Göy kişnər, bulud ağlar. 

Bayatıdakı çeşməli, sulu sinonimləri fikrin 

dolğun ifadəsinə xidmət edirsə, ―göy kişinər, 

bulud ağlar‖ metaforası şagirdə poetik düşüncə 

tərzi aşılayır. Aşıq Ələsgərin ―Dağlar‖ qoşma-

sında süsənli, sünbüllü, laləlı; yoxsulu, ərbabı, 

şahı, gə danı sadalamaları şagirdin təfəkküründə 

təsvir mexanizmini formalaşdırır. ―Dinşəməz 

haramı, halalı dağlar‖ misrasında ―dinşəmıəz 

―sözü özünəməxsus məna incəliyinə malikdir və 

lazımi məqamda köməyə çatır. 

b) Dialekt və şivələrə müraciət etməklə 

çoxlu sayda maraqlı sözlər öyrənmək olar. Mə-

sələn, bizim dialektdə ―sıpçınmaq‖ sözü var. Bu 

söz heç bir başqa sözlə əvəz etmək olmur. Ma-

raqlıdır ki, həmin söz yalnız insana aid hərəkəti 

bildirir. ―Qırım‖ sözü də bu qəbildəndir. Adi da-

nışıqda bəzən belə bir ifadəyə rast gəlirik: ― Qı-

rımına baxıram, düzələnə oxşamır‖. Burada ―qı-

rım‖ sözü hal, vəziyyət mənasında işlənmişdir. 

Qəribədir ki, həmin sözü işlədəndə qarşındakı 

insanın əhvali-ruhiyyəsini də hiss edirsən. 

c) Digər sahələrə aid söz və ifadələri baş-

qa məna çalarlarında işlədə bilmək. Məsələn, 

tarixə aid bürokratiya–süründürməçilik, refor-

masiya –islahat; fizikaya aid rakurs–baxıĢ bu-

cağı; musiqiyə aid harmoniya–ahəngdarlıq si-

nonim sözlərini müvafiq mövqelərdə işlətməklə 

yersiz təkrarlardan xilas olmaq mümkündür. Bir 

şagirdin nitqindən misal çəkdiyim cümlələrə nə-

zər salaq: Tomun üzündəki Ģənlik qaçdı. Benin 

gözləri dəyiĢdi. Bu cümlələrdə fikrin ifadəsində-

ki çatışmazlıqlar göz önündədir. Müzakirələrdən 

və şagirdlərin fikirlərini dinlədikdən sonra cüm-

lələr belə dəyişildi: Tomun üzündəki sevinc yox 

oldu. Benin gözləri alacalandı. 

3. Mövzuların müxtəlifliyindən yarar-

lanmaq. Bu vasitə mədəniyyət, incəsənət və 

texnologiyanın müxtəlif sahələrinə aid sözlərin, 

terminlərin, ifadələrin mənimsənilməsində əhə-



Ġlham ġükür oğlu Əskərov

144 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 4, 2019 

miyyətlidir. V sinfin ―Azərbaycan dili‖ dərsli-

yindəki ―Dünyanın ən sürətli adamı‖ mətnində 

tibbə dair amputasiya, stress, ―Təcili qan lazım-

dır‖ mətnində donor; sonrakı mövzularda nitq 

mədəniyyətinə aid lakonizm, bəlağətli nitq, ri-

torika; İKT-yə aid ritual, login, multimediya, 

fayl; qədim abidələrə dair maket, günbəz, mə-

bəd, kilsə; arxitekturaya aid labirint, nov, mina-

rə, layihə, çertyoj; musiqiyə dair arfa, simfoni-

ya kimi sözlər həyatın və elmin müxtəlif sahələ-

rinə aid söz ehtiyatı deyilmi? Yuxarı siniflərdə 

məlumat bazası daha da genişlənir: rəssamlığa, 

memarlığa, xalçaçılığa, muzey işinə dair çoxlu 

sayda söz və ifadələr şagirdlərin leksikonuna 

daxil olur. 

4. Bədii ədəbiyyata maraq yaradılması.

İnkarolunmaz faktdır ki, şagirdlərin müstəqil 

yaradıcılıq qabiliyyətinin təşəkkülündə, onların 

bədii təfəkkürünün, estetik zövqünün, məzmun-

lu nitq mədəniyyətinin formalaşmasında bədii 

ədəbiyyat qədər effektiv təsirə malik ikinci vasi-

tə yoxdur. Bu vasitədən səmərəli istifadə daha 

çox ədəbiyyat dərslərinin payına düşür. Bədii 

əsərlərin oxusu və təhlili zamanı Blum taksono-

miyasının bütün mərhələləri əhatə olunur. 

Dərslikdə təqdim olunan bədii nümunələr 

üzərində məqsədyönlü və nəticəyönümlü iş apa-

rılarkən söz ehtiyatının formalaşdırılması zəmi-

nində bəzi cəhətlərə diqqət yetirmək faydalıdır: 

a) məzmunun (yazılı və ya şifahi) nəql

edilməsi; 

b) məzmunun şəxsi təəssüratlar əsasında

genişləndirilməsi; 

c) bədii təsvir və ifadə vasitələrinin müəy-

yənləşdirilməsi və yaradıcı şəkildə istifadə olun-

ması; 

d) əsərdəki hadisə və obrazlar haqqında

müstəqil fikir yürüdülməsi. 

Əlbəttə, siyahını uzatmaq da olar, amma 

daha önəmli bir məsələni qeyd etmək yerinə dü-

şər: Şagirdlərin dərslikdən kənar, müstəqil şəkil-

də bədii ədəbiyyat oxumalarını təmin etmək va-

cibdir. Bu işdə müəllim əsl bələdçi funksiyasını 

yerinə yetirir, şagirdləri həm klassik, həm müa-

sir, həm də dünya ədəbiyyatı nümunələri ilə ta-

nış edir. Prosesdə təlimin inteqrativlik prinsipi 

əsas götürülməklə digər elm sahələri – Azərbay-

can dili, tarix və s. fənlərlə paralellərin aparıl-

masına nail olunur. Əsərlərin şagirdlərdə oyatdı-

ğı təsir, ovqat və duyğular tədricən onların dü-

şüncə tərzini formalaşdırır. Az sonra şagird özü 

də hiss etmədən şüurunda iz buraxmış söz və 

ifadələrdən yaradıcı şəkildə istifadə edir, onun 

nitqi canlı, axıcı, təsirli olur. 

5. Müstəqil yaradıcılıq nümunələri üzə-

rində iĢ aparılması. Bu iş həm Azərbaycan dili, 

həm də ədəbiyyat dərslərində müntəzəm aparı-

lır. Şagirdlərin müstəqil söz deyə bilmək, fikir 

yürütmək, dəyər vermək, nəticə çıxarmaq, ümu-

miləşdirmək kimi bacarıqları şəxsi yaradıcılıq 

nümunələri – esse, inşa, təqdimat, obraz və ha-

disələrin təhlili prosesində formalaşır. Esse, inşa 

daha çox yazılı nitqin, təqdimat və təhlil isə həm 

yazılı, həm də şifahi nitqin inkişafına müsbət 

təsir edir. Proses interaktiv (fəal) təlimin müxtə-

lif forma və üsulları əsasında təşkil edilir, şa-

girdlərin fəaliyyəti qiymətləndirmə və özünü-

qiymətləndirmə meyarları ilə dəyərləndirilir. 

Onların düzgün cümlə qurmaları, sözləri məna-

larına uyğun işlətmələri, fikirlərini aydın və tə-

sirli dillə ifadə edə bilmələri ardıcıl şəkildə izlə-

nilir, nöqsanlar birlikdə müzakirə edilir. Mütə-

madi davam edən proses tədricən şagirdlərdə 

dolğun, mənalı fikirlər formalaşdırır və bu, dildə 

öz əksini tapır. Görkəmli ədəbiyyatşünas və 

maarifçi F. Köçərli demişdir: ―Fikri dolaşıq in-

sanın dili də dolaşıq olar.‖ 

Bəhs etdiyimiz mövzu ilə bağlı düşüncələ-

rimi bir şagirdimin Ə. Məmmədxanlının ―Qızıl 

qönçələr‖ əsəri haqqında yazdığı essedən kiçik 

bir parça ilə tamamlayır və bunu demək istədik-

lərimin yekunu hesab edirəm: ―Günəş doğur 

dünyaya işıq saçmaq üçün. Səhər açılır qızıl 

qönçələr açmaq üçün. Günəş doğdu, amma Sü-

rəyyanın taleyinə işıq saçmadı... Səhər açıldı, 

amma Sürəyyanın qızıl qönçələri açılmadı və 

bir daha Sürəyya üçün günəş doğmayacaq, qızıl 

qönçələr açılmayacaqdı.‖ 

Hamımız üçün zəngin nitqə malik olmaq 

baxımından əbədi örnək olan bir nümunə vardır: 

HEYDƏR ƏLİYEV nümunəsi. N. Abdullayevin 

―Nitq mədəniyyətinin əsasları‖ kitabında oxuyu-

ruq: ―H. Əliyev bir natiq kimi zəngin söz ehtiya-

tına malik idi. Danışarkən duruxmaz, söz axtar-

maq üçün fikirləşməzdi. O, nitqində söz və ifa-

dələrin təkrarına mümkün qədər yol verməzdi. 

H. Əliyev heç bir qeydə baxmadan danışar, fakt-

lar, sübutlar gətirər, dinləyiciləri qane edəcək

şərhlər verərdi. İti yaddaş və güclü hafizəyə ma-

lik olan H. Əliyevə dinləyicilər böyük maraqla
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qulaq asar, onu bütövlükdə anlayar və qəbul 

edərdilər‖. 

Təkliflərim: 

1. Təhsil Nazirliyi tərəfindən xüsusi ola-

raq məktəblilər üçün ―Azərbaycan dilinin izahlı 

lüğəti‖ (bir cilddən ibarət) hazırlansın və dərs 

vəsaiti kimi nəzərdə tutularaq, şagirdlərə pulsuz 

paylansın. 

2. Söz ehtiyatının zənginliyi ilə əlaqədar 

ümumrespublika məktəbliləri arasında bilik ya-

rışmaları təşkil olunsun və qaliblər həvəsləndiri-

ci təltiflərlə mükafatlandırılsın. 
Problemin aktuallığı. Zəngin nitq mədəniy-

yətinə sahib olmaq, hər hansı bir auditoriya qarşısın-

da müəyyən problem haqqında səlis, rəvan, savadlı, 

çətinlik çəkmədən danışmağı bacarmaq müasir dövr-

də nəinki şagirdlərin, hətta yaşlı, yetkin insanların da 

əsas problemlərindən biridir. Bu cəhətdən məqalədə 

qoyulmuş problem aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə dil və 

ədəbiyyat fənlərinin tədrisində yeni təhsil islahatları-

nın əsas standartlarından biri olan şagirdlərdə söz 

ehtiyatının zənginləşdirilməsi problemi respublika 

səviyyəsinə qaldırılır və təkliflər verilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllifin 

məqalədə öz iş təcrübəsindən gətirdiyi tətbiqi pers-

pektivlərin böyük praktik əhəmiyyəti vardır və tədris 

müəssisələrində həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. 
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Xülasə: Didaktik materiallar dərs vəsaitlərinin, xüsusilə əyani vəsaitlərin xüsusi növüdür. Didaktik 

materiallar kompleksinin əsаs vəzifəsi müvаfiq vərdişlərin аvtоmаtlaşdırılması, pоtеnsiаl səhvlərin qаrşısının 

аlınmаsı, bu materialların təqdim еdilməsi prоsеsində müəyyən аrdıcıllığa riayət оlunmаsı, istifаdə еdilən 

kоnkrеt dil mаtеriаllаrının хüsusiyyətlərinin nəzərə аlınmаsından ibarətdir. 

Açar sözlər: didaktik materiallar, xarici dil, ünsiyyət, bacarıq, kommunikativ təlim, kompetensiya 

Резюме: Дидактические материалы - это особый вид наглядных пособий. Основная функция 

комплекса дидактических материалов состоит в автоматизации соответствующих навыков, предот-

вращении потенциальных ошибок, соблюдении определенной последовательности. 

Ключевые слова: дидактические материалы, иностранный язык, общение, навыки, 

коммуникативное обучение, компетентность 

Summary: Didactic materials - a special kind of visual aids. The main function of the complex of 

didactic materials is to automate relevant skills, prevent potential errors, and follow a certain sequence. 

Keywords: didactic materials, foreign language, communication, skills, communicative learning, 

competence 

Müasir cəmiyyətin inkişaf mərhələsində 

Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi xarici 

dilin təşkilində innovativ proseslərin tətbiq edil-

məsi ilə bağlıdır. Artıq bu gün diqqət mərkəzində 

şagirddir, onun şəxsiyyəti və daxili aləmidir. Ona 

görə də təlim prosesində şəxsiyyətin inkişafına 

yönəlmiş məqsədəmüvafiq optimal metod və 

formaların seçilməsi zəruridir. Son illərdə ibtidai 

siniflərin ingilis dili dərslərində yeni təlim tex-

nologiyalarının tətbiqi məsələlərindən tez-tez 

söhbət açılır. Bu həm də yeni forma və metodla-

rın tətbiqi, yəni təlim prosesinə yeni yanaşmadır. 

Müasir şagird öz dünyagörüşü və bilikləri 

həcmində xarici dildə ünsiyyət yaratmağı bacar-

malıdır. Ünsiyyətin əsasını kommunikativ baca-

rıqlar təşkil edir. Şagirdə xarici dil üzrə müəy-

yən çərçivədə danışmaq, oxumaq, dinləmək və 

yazmaq öyrətməklə əsas məqsədə nail olmaq 

olar. Lakin bilik verməklə işi bitmiş hesab et-

mək olmaz. Şagirdlərə ünsiyyət qurmaq, hər 

hansı situasiyaya düşərkən sərbəst fikir söylə-

mək, kollektivdə yaşıdları ilə qarşılıqlı fikir mü-

badiləsi aparmaq və onlara müvafiq təsir göstər-

mək, başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq 

xarici dilin təlimində aparıcı şərtlərdəndir. 

Kortəbii yolla öyrədilən dil öyrənənin nit-

qini formalaşdırmır. O, naməlum situasiyaya 

düşəndə səhv edəcəyindən çəkinərək susur. Xa-
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rici dil təliminin müasir vəziyyəti və bu sahədə 

qazanılmış təcrübə kommunikativ təlim konsep-

siyasının zəruriliyini sübut edir. Kommunikativ 

təlimin bütün metodlarının əsasını əlaqələr qur-

maq, hər hansı bir dildə uğurlu ünsiyyət forma-

larını tapıb tətbiq etmək təşkil edir. 

Kommunikativyönümlü təlimin məqsədi 

müvafiq tapşırıqlardan istifadə edərək öyrənən-

lərdə kommunikativ kompetensiyaları formalaş-

dırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda bu cür təlim 

öyrənənləri xarici dildə ünsiyyət prosesində, ya-

radılmış müxtəlif situasiyalarda iştirak etməyə 

hazırlamağa xidmət edir. Bu təlim kommunika-

tiv xarakterli tapşırıqların, düzgün seçilmiş di-

daktik materialların əsasında təşkil olunmuş tə-

lim fəaliyyətini nəzərdə tutur. 

İbtidai siniflərdə ingilis dili təliminin əsas 

məqsədi şagirdin kommunikativ mədəniyyətinin 

formalaşdırılması və inkişafı, praktik olaraq xa-

rici dilin mənimsənilməsidir. Əsas vəzifəsi isə 

şagirdlərdə kommunikativ kompetensiyaların 

əsasını inkişaf etdirməkdir. Lakin bu vəzifə şa-

girdlərdə yalnız praktik bacarıqların deyil, şəx-

siyyətin müəyyən keyfiyyətlərinin də formalaş-

masını nəzərdə tutur: ünsiyyətli, sərbəst, dostları 

ilə münasibət yaratmağa meyilli və dərsdə fəal-

lıq göstərən şagirdlərin yetişdirilməsi. Xarici di-

lin öyrədilməsi o vaxt müsbət nəticə verir ki, tə-

lim prosesi təlim məqsədləri, təlim şəraiti, şa-

girdlərin yaş dövrü və idrak maraqlarının nəzərə 

alınması ilə təşkil olunsun. 

Müasir dövrdə xarici dil təliminin əsas 

məqsədi şagirdlərdə kommunikativ səriştənin 

inkişaf etdirilməsi olduğu üçün tədris material-

ları şagirdlərin öyrənilən dildə kommunikativ 

fəaliyyətə cəlb olunmasını təmin etməlidir. 

Şagirdlərə dili daha yaxşı aşılamaq üçün 

onlarda ilk növbədə dərsə həvəs oyatmaq lazım-

dır. Bunun üçün müəllim yeri gəldikcə həm dərs 

zamanı, həm də dərsdənkənar vaxtlarda şagird-

lərin maraqlarına əsaslanan sadə, maraqlı, əy-

ləncəli yollardan, innovativ metodlardan istifadə 

etməli, şagirdlərin maraqları təmin olunmalıdır. 

Təbiidir ki, xarici dildən ünsiyyət məqsə-

dilə istifadə etmək bacarığının yaradılıb inkişaf 

etdirilməsi, şagirdlərin ünsiyyət prosesində düz-

gün danışıq qabiliyyətləri üzərində qurulmuş 

nitqə yiyələnməsi üçün düzgün seçilmiş didak-

tik materialların rolu danılmazdır. Tədris fəaliy-

yətinin fəallaşdırılmasında, vaxtın qənaət olun-

masında didaktik materiallarının xüsusi əhəmiy-

yəti vardır. Didaktik materiallar dərs vəsaitləri-

nin, xüsusilə əyani vəsaitlərin xüsusi növüdür. 

Didaktik materiallar həm sinifdə müəllimlə, 

həm də müstəqil çalışaraq dili öyrənməyə kö-

mək edir. 

Didaktik materiallar kompleksinin əsаs və-

zifəsi müvаfiq vərdişlərin аvtоmаtlaşdırılması, 

pоtеnsiаl səhvlərin qаrşısının аlınmаsı, bu ma-

terialların təqdim еdilməsi prоsеsində müəyyən 

аrdıcıllığa riаyət оlunmаsı, istifаdə еdilən kоn-

krеt dil mаtеriаllаrının хüsusiyyətlərinin nəzərə 

аlınmаsından ibarətdir. Didaktik materialların 

müxtəlifliyi, orijinal metodikanın istifadəsi şa-

girdləri gündəlik və onları əhatə edən mövzular 

ətrafında ingilis dilində ünsiyyət qurmağı, mü-

zakirə etməyi, öz fikrini ifadə etməyi öyrədir. 

Didaktik materiallar aşağıdakı məqsədlə 

tətbiq edilir: təlim materiallarının müstəqil ola-

raq mənimsənilməsi və müxtəlif informasiya 

mənbələri ilə işləmək qabiliyyətinin formalaşdı-

rılması; şagirdlərin idrak fəaliyyətinin fəallaşdı-

rılması; müstəqil düşünmək və yeni materialı 

mənimsəmək bacarığının formalaşdırılması; ya-

radıcı təxəyyülün inkişafı məqsədilə sxemlər-

dən, şəkillərdən və s. istifadə; fəaliyyətin nəticə-

ləri və nəticələrin qiymətləndirilməsi üzrə əks-

əlaqə, səhvlərin diaqnostikası (müvafiq şərhlərin 

kompüterdə əks olunması) vasitəsilə yoxlama; 

özünü nəzarət və özünü korreksiya; təlim mate-

rialının mənimsənilməsi prosesində məşq; tə-

limdə motivasiyanı artırılması; təfəkkürün hər 

hansı bir növünün inkişaf etdirilməsi (əyani-ob-

razlı, nəzəri, məntiqi təfəkkür); təlim fəaliyyəti 

mədəniyyətinin yaradılması; tədqiqat xarakterli 

(yaradıcı) təlim vəzifələrinin həllində intellektu-

al və emosional funksiyalar arasında qarşılıqlı 

təsirin gücləndirilməsi. 

Didaktik materialların hazırlanması aşağı-

dakı mərhələləri əhatə edir: İlk növbədə dərsin 

məqsədi müəyyənləşdirilir; Təlim materialının 

məzmunu və onun tədrisi metodikası seçilir; Di-

daktik materiallardan istifadənin məqsədi müəy-

yən edilir; Didaktik materiallardan istifadə edil-

diyi dərslər təşkil edilir; seçilmiş dərslər üçün 

tapşırıqlar tərtib edilir; Didaktik materialın təq-

dimatının adekvat metodu seçilir; Didaktik tap-

şırıqlar işlənilib hazırlanır; Metodik aparat for-

malaşdırılır; Metodik tövsiyələr hazırlanır; Tə-

lim nəticələrinin qiymətləndirilməsi meyarları 
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hazırlanır; Biliklərin yoxlanılması vasitələri və 

onların tətbiqi metodları hazırlanır; Didaktik 

material təhsil prosesinə didaktik vasitə kimi da-

xil edilir; Əldə edilən nəticələr şərh edilir. 

İngilis dili üzrə didaktik materiallara əsa-

sən aşağıdakılar daxildir: testlər, xəritələr, cəd-

vəllər, oyunlar (loto, domino, məntiqi oyunlar 

və s.), didaktik oyunlar, yanıltmaclar, tapmaca-

lar, bulmacalar, krossvordlar, nümayiş material-

ları (pazllar, plakatlar, mətn kartları, rəqəmli və 

ya şəkilli kartlar və s.). 

Didaktik materiallar arasında yanıltmaclar 

tələffüzü, tapmacalar abstrakt təfəkkürü, bulma-

calar, krossvordlar zehni fəaliyyəti inkişaf etdirir. 

Nümayiş materialları olan pazllar, plakat-

lar, kartlar öyrənilən materialları vizuallaşdırır 

və yaddaşda saxlanılmasına imkan yaradır. 

Qavranılan materialın yoxlanılmasında 

testlərin də rolu böyükdür. Testlərə düzgün ca-

vablar da əlavə olunur ki, bu da müəllimə bilik-

lərin yoxlanılması üçün hazır testlərdən istifadə 

edərək vaxta qənaət etmiş olur. 

Didaktik materiallardan bəhs edərkən 

oyunların əhəmiyyətini də xüsusi olaraq qeyd 

etmək lazımdır. Oyun fiziki, sosial, psixoloji və 

emosional tərəfdən uşağa təsir edir və onun in-

kişaf etməsində böyük rol oynayır. Oyunlar şa-

girdlərin fəal və passiv lüğət ehtiyatını fəallaşdı-

rır. Qalib gəlmək istəyi əqli prosesləri sürətlən-

dirir, diqqəti, təfəkkürü inkişaf etdirir. 

Oyunların əhəmiyyətindən danışarkən 

aşağıdakı şərtlərin nəzərə alınması məqsədəuy-

ğundur: 

1) Oyun uşağın boş vaxtlarını doldurmaq

üçün bir vasitə olaraq götürülməməlidir. 

2) Oyunda yüksək dərəcəli qadağalar ol-

mamalıdır, çünki yüksək dərəcəli qadağalar 

oyunun qeyri - düzgün şəkildə mənimsənilməsi-

nə bilavasitə gətirib çıxara bilər. 

3) Oyun uşağın yaşına, istək və arzularına

uyğun formada həyata keçirilməlidir. 

Xarici dili üzrə didaktik materiallardan is-

tənilən dərsdə istifadə etmək olar. 
Problemin aktuallığı. Təcrübə göstərir ki, 

ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin in-

gilis dilində kommunikativ səriştəsi heç də qənaət-

bəxş deyil. Bu, kommunikativyönlü tapşırıqların, 

düzgün seçilmiş didaktik materialların çatışmazlı-

ğından irəli gəlir. Sadəcə olaraq qaydaların əzbərlən-

məsi heç də arzu olunan nəticələri vermir. Xarici dil-

dən ünsiyyət məqsədilə istifadə etmək bacarığının 

yaradılıb inkişaf etdirilməsi, şagirdlərin ünsiyyət 

prosesində düzgün danışıq qabiliyyətləri üzərində 

qurulmuş nitqə yiyələnməsi üçün düzgün seçilmiş 

didaktik materialların rolu danılmazdır. Bu da təlim 

prosesinin kommunikativyönlü təşkilini önə çəkir və 

mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

Problemin elmi yeniliyi. İngilis dilinin öyrə-

dilməsində didaktik materialların rolu sistemli şəkil-

də araşdırılaraq öyrənilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ingi-

lis dilinin daha səmərəli öyrədilməsinə köməklik 

göstərəcəkdir. 
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Xülasə. Məktəbin idarə olunmasında dərin bilik, bacarıq, peşəkarlıq, çeviklik, səriştəlilik, yeniliklərin 

mənimsənilməsi və s. kimi zəngin keyfiyyətlərə malik olmaq lazımdır. Müəllimlərin dərslərini dinləyib təhlil 

etmək, səmərəli tövsiyələr vermək, onların yaradıcılıq imkanlarını aşkarlamaq, təkmilləşmələrinə şərait ya-

ratmaq, şagirdləri müşahidə etmək, valideynlərlə sistemli şəkildə əlaqə qurmaq və s. üçün direktor hərtərəfli 

inkişaf etmiş, dövrün nəbzini tuta bilən pedaqoji psixologiyanı mükəmməl mənimsəyib ondan faydalanmağı 

bacaran idarəedən olmalıdır. 
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Резюме. В управлении школой нужно обладать богатыми качествами такими как: знания, 

навыки, профессионализм, ловкость, компетентность, инновации и так далее. Для прослушивания 

уроков учителей, выработки эффективных рекомендаций, выявления их творческих способностей, 

создания условий для их повышения, наблюдение за учениками, систематическое взаимодействие с 

родителями и т.д. директор должен быть всесторонне развитым человеком, который отлично освоил 

педагогическую психологию. 
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Summary. In school management, one needs to possess rich qualities such as knowledge, skills, 

professionalism, dexterity, competence, innovation, and so on. In order to listen to the lessons of teachers, 

develop effective recommendations, identify their creative abilities, create conditions for their improvement, 

monitor students, systematically interact with parents, etc. the director must be thoroughly developed, 

manageable person who has mastered the pedagogical psychology and is able to benefit from it. 
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Məktəbşünaslıqda "idarəetmə" anlayışı 

optimal nəticə əldə etmək məqsədilə məktəb iş-

lərini mütəşəkkil, planlı, müntəzəm təşkil və tə-

min etmək, məktəb daxilində baş verən münasi-

bətləri, mürəkkəb psixoloji, pedaqoji və metodik 

prosesləri şüurlu surətdə tənzimləməkdir. 

İdarəetmə ilə əlaqədar işlər bir neçə mər-

hələdən ibarət olur. Məsələn, hər bir iş məqsəd-

dən başlandığı kimi, idarəetmə də həmişə elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış məqsədin irəli sürül-

məsindən başlanır. Sonra vəziyyət öyrənilir və 

müvafiq məlumat əldə edilir. Həmin məlumat 

əsasında görüləcək işin proqramı tutulur. Bu 

proqram üzrə işin təşkili təmin olunur. Sonra, 

işin gedişi nəzarətdə saxlanılır, yeri gəldikcə sti-

mullaşdırılır, təshih işi aparılır, pedaqoji təsir 
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edilir, əks əlaqələr yaradılır və s. İşin sonunda 

əldə edilən məlumat ümumiləşdirilir, təhlil edi-

lib qiymətləndirilir və gələcək fəaliyyət üçün 

müvafiq nəticələr çıxarılır. Əlbəttə, bütün bu 

mərhələlərdə idarə edən tərəf - yəni rəhbərlik 

aparıcı qüvvə kimi çıxış edir. 

Təhsil sisteminin humanist yönümdə idarə 

edilməsində islahatların başlıca istiqamətlərini 

pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında münasi-

bətlər sisteminin, eləcə də tənzimləmə qurumla-

rının funksiyaları, səlahiyyətləri və cavabdehli-

yinin dəqiq müəyyən olunması, təhsil müəssisə-

lərinin idarəetmə səlahiyyətlərinin və təhsilin 

nəticələrinə görə cavabdehliyinin artırılması, 

fəaliyyətin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, 

təhsilin keyfiyyətini ölçən göstəricilər siste-

minin təkmilləşdirilməsi, təhsilin maliyyələşdi-

rilməsinin onun keyfiyyətinə yönəldilməsi, 

adambaşına maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi 

və bu zəmində stimullaşdırıcı mexanizmlərin 

gücləndirilməsi, habelə maliyyələşmə mənbələ-

rinin yetərliyinin təmin edilməsi təşkil edir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən ay-

dın olur ki, təhsildə idarəetmənin ictimailəşməsi 

prosesi sürətlənməkdədir. Təhsilin idarə edilmə-

sində vəzifələr və qərarlar sistemindən şəxsiy-

yətyönlü fəaliyyət səviyyəsinə keçilməsi huma-

nist yönümdə idarəetmə prosesinin həqiqi məz-

mununu təşkil edən mənəvi dəyərlərdə təşəkkül 

tapır. Buna görə də müəssisə rəhbərlərinə idarə-

etmədə qarşılıqlı hörmət üzərində qurulan, uğu-

ra inanan, şagirdlərlə müəllimlərin rahat, səmə-

rəli təşkil edilmiş şəraitdə işləmələri, valideyn-

lərin fəal iştirakının təmin edildiyi yeni yanaş-

maları tətbiq etməsi zəruridir. 

Təhsil müəssisələrinin humanist yönümdə 

idarə edilməsinin effekivliyi birbaşa rəhbərin özü-

nü və özünün şəxsi keyfiyyətlərini dərk etməsin-

dən, vaxtın düzgün bölüşdürülməsindən, həmçinin 

özünü öyrənməsindən və dəyişdirə bilməsindən 

asılıdır. Bunun üçün o, inkişafın idarə edilməsinə 

dair şəxsi konsepsiyasını yaratmalıdır. 

Tədris müəssisəsində idarəetmə fəaliyyəti-

nin başlıca məqsədlərini aşağıdakı kimi qruplaş-

dırmaq olar: 

- idarəetmənin və idarəetmə sisteminin

yeni strukturunun müəyyənləşdirilməsi; 

- sistemin bütün xüsusiyyətlərinin sub-

yekt-subyekt münasibətlərinin bərqərar olması-

na yönəldilməsi; 

- ictimai-dövlət idarəetmə strukturunun

tətbiqinin genişləndirilməsi; 

- sistemin optimal fəaliyyətinin təmin

edilməsi üçün səmərəli tədbirlərin görülməsi; 

- sistemin yüksək keyfiyyətini təmin et-

mək üçün monitorinq, qiymətləndirmə fəaliyyə-

tinin sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi. 

Məlumdur ki, təhsilin keyfiyyəti təhsil sis-

teminin əsas xarakteristikası olub, real əldə 

olunmuş təlim nəticələrinin normativ sənədlərin 

tələblərinə və gözlənilən nəticələrə hansı səviy-

yədə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Keyfiyyətin 

idarə olunması təhsilalanların, məzunların təlim 

nəticələrini və sosiallaşmasını, onların cəmiy-

yətdə təlim prosesinə qoyulan tələblərə cavab 

vermə səviyyəsinin orientasiyasını və fəaliyyət 

vərdişlərinə yiyələnməsini nəzərə alan və key-

fiyyətlə bağlı kompleks məsələlərin həlli səviy-

yəsini müəyyən edən əsas parametr hesab edilir. 

Məlumdur ki, insan (idarəedən) idarəetmənin 

təşkilatı sistemində keyfiyyətin idarəolunması 

problemləri ilə bağlı aparıcı şəxs (şəxsiyyət) he-

sab edilir. Praktik olaraq keyfiyyətin idarəolun-

ması insan faktorunun iştirakı ilə başlayır və ta-

mamlanır, başqa sözlə, keyfiyyətin idarəolunma 

sistemində insan həm subyekt, həm də obyekt 

kimi çıxış edir. 

Təhsildə keyfiyyəti təmin etmək - rəhbə-

rin kollektivdə sağlam mühit yarada bilməsin-

dən; keyfiyyətin və kadrların humanist yönümlü 

idarəolunma prosesində inteqrasiyaya üstünlü-

yün verilməsindən çox asılıdır. 

Təhsil müəssisəsinin rəhbəri, ilk növbədə, 

aşağıdakı keyfiyyətlərə malik olmalıdır: peşə 

keyfiyyətləri, təşkilatçılıq keyfiyyətləri, mənəvi-

siyasi keyfiyyətlər, psixoloji keyfiyyətlər. 

Dövlət Strategiyasının tələblərini əsas gö-

türərək pedaqoji prosesin humanist idarə olun-

ması məktəbdaxili idarəetmənin ən mühüm tər-

kib hissəsidir desək yanılmarıq. Tərbiyəçinin 

fəaliyyətinə düşünülmüş nəzarət olmadan onun 

fəaliyyətini düzgün qiymətləndirmək və istiqa-

mət vermək mümkün deyil. Bunun üçün tərbi-

yəçinin fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətlərini, 

keyfiyyətlərini müəyyənləşdirmək olduqca va-

cibdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, ümumi təhsil mü-

əssisəsinin humanist yönümdə idarə edilməsin-

də təzadları, ziddiyyətləri qabaqcadan, vaxtında 

müəyyən etmək lazımdır. Ziddiyyətlərin axtarıl-
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ması təhsil müəssisə rəhbərinin analitik fəaliy-

yətinin bir hissəsi olmalı, onlar üzrə işin aparıl-

ması idarəetmədə effektliliyin artırılmasına və 

təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına xid-

mət etməlidir. Subyekt və idarəetmə obyekti 

arasında, idarəetmə funksiyalarında (məqsəd, 

vəzifə, planlaşdırma, təhlil, qiymətləndirmə, nə-

zarət), idarəetmənin metod və vasitələrində, for-

ma və məzmunda ziddiyyətlərin aşkara çıxarıl-

ması, vaxtında aradan qaldırılaraq ləğv edilməsi 

optimist idarəetməyə aparan yolun əsas tərkib 

hissəsi olmalı, bu istiqamətdə fəaliyyətin inten-

sivliyinin artırılması məqsədəuyğundur. 

Təhsil qarşısında qoyulan müasir tələblər 

məktəb rəhbərindən çevik idarəetmə tələb edir. 

Bu onunla bağlıdır ki, təhsil özü-özlüyündə çox 

böyük sayda maraqları, proqramları özündə bir-

ləşdirən qlobal instituta çevrilir. 

Məktəb direktorunun yeni pedaqoji texnolo-

giyalara bacarıqla yiyələnməsi həyati zərurətdir. 

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. 

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. 

Rəhbərin ciddi tələbkarlığı bəzən əmək-

daşlar tərəfindən yaxşı qarşılanmır, hətta konf-

liktli situasiyaya gətirib çıxarır. Belə halda kon-

fliktli situasiyanın yaranmasının qarşısını almaq 

mümkündürmü? Əgər: kollektivin işi üzərində 

rəhbərin nəzarəti müntəzəm aparılarsa; müstəs-

nalıq etmədən nəzarətlə tabelikdəki bütün işçilər 

əhatə edilərsə; rəhbər hamının, hər kəsin işinin 

qiymətləndirilməsinə eyni dəqiq kriteriyalarla 

yanaşarsa; hər bir işçini əldə etdiyi müvəffəqiy-

yətə görə rəğbətləndirə, işə başdansovdu yana-

şan, səhlənkar işçiləri tənqid edərsə; rəhbərlərin 

tənqidi dəqiq, əsaslandırılmış, xırdaçılıqdan 

uzaq olarsa, tənqiddən işçini alçaltmaq üçün bir 

silah kimi istifadə edilməzsə; tənqid edilən işçi-

nin əvvəlcə işindəki müsbət cəhətlər qısaca 

qeyd edilərsə mümkün ola bilər. 

İdarəetmədə müəllimi unutmaq olmaz. 

Müəllim təhsili idarə edənlərin sırasında ilk və 

təməl pillədir. Təhsilin hədəfi olan şagirdin bilik 

və bacarıqlarının meydana gəlməsi sinifdən baş-

layır. Təhsilin idarəedilməsinin keyfiyyəti, mü-

əllimin sinfin idarəetməsinin keyfiyyətilə bağlı-

dır. Müəllim sinfi bir orkestr kimi idarə etməli-

dir. Əgər orkestrdə bir ifaçı kənar notda çalarsa, 

bu, bütün orkestrin işinin keyfiyyətinə təsir edir. 

Eləcə də, sinifdə zəif, geridə qalan şagirdlər, bü-

töv sinfin təhsilinin keyfiyyətinə zərər verir. 

Təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəl-

lim peşə baxımdan özünü inkişaf etdirməlidir. 

Müəllimlik, dövlətin təhsil, tədris və bununla 

əlaqədar idarəetmə vəzifələrini üzərinə götürən 

xüsusi ixtisasdır. Müəllimlər vəzifələrini ―Təhsil 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nun məqsəd və prinsiplərinə uyğun olaraq tətbiq 

etməyə məsuldurlar. Müəllimin vəzifəsi yalnız 

məlumat vermək rolunu oynamır, həm də əhə-

miyyətli olan məlumatı mənimsəməkdə şagirdə 

rəhbərlik etməkdir. Əgər müəllimin rolu məlu-

mat verməkdən ibarət olsaydı, texnologiya mü-

əllimin yerini alardı, onu robot əvəz edərdi. Hal-

buki şagird, müəllimin izah etdiklərindən çox, 

onun duyğu, düşüncə, mövqe, davranış, qayğı 

və yanaşmasına ehtiyac duyur. 

Müəllim "Kim?‖, ―Nə?‖, ―Harada?‖, 

―Necə?‖ suallarına cavab verə biləcək pedaqoji 

formalaşma məlumatına sahib olmalıdır. Hal-

hazırda "müəllim bilir və öyrədir" ifadəsi artıq 

etibarını itirmişdir. Müasir dövrdə sadəcə bil-

məklə kifayətlənmək düzgün deyildir. Bildiyini 

necə və hansı texniki üsulla hədəfə uyğun olaraq 

təşkil etmək, necə öyrədəciyini, hansı yolla ge-

dəcəyini, hansı vasitələrdən istifadə edəcəyini 

də planlaşdıra bilməsi müasir bacarıqlardandır. 

Peşəkar müəllimlər şagirdləri üçün müsbət öy-

rənmə şəraiti yaradır. Ancaq müəllimlər davam-

lı olaraq fərqli şagird potensialı ilə qarşılaşırlar. 

Bu fərqliliklər yaş qrupları, potensial səviyyə-

lərdə mövzu sahələri və sosial iqtisadi quruluş 

şəklində ortaya çıxa bilir. Bu vəziyyət müəllim-

dən fərqli yanaşma, üsul və texnikaları istifadə 

etməyi tələb edir. Buna görə də keyfiyyətli mü-

əllim təhsil keyfiyyəti əldə etmək üçün peşəsini 

inkişaf etdirməlidir. 
Problemin aktuallığı. Təhsilin və təlimin 

məzmununun idarə edilməsi üzrə rəhbər və pedaqoji 

işçilərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 

təhsilin vəzifəsidir. 
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Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil mək-

təblərində təlim nəticələrinin idarəedilməsinin tək-

milləşdirilməsi üzrə yeni idarəetmə mexanizmi ha-

zırlanmış, idarəetmənin səmərəli yolları müəyyən-

ləşdirilmiş, yeni təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil 

məktəblərində təhsil keyfiyyətinin idarə olunmasınа 

üç yanаşmanın tətbiqinin - məqsədə görə idarəetmə, 

prosesə görə idarəetmə, son nəticəyə görə idarəetmə 

- idarəetmənin şəffaflığına və nəticəyönlüyünə təsir

edəcəkdir.
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MATTER OF UPBRINGING AND EDUCATION IN THE WORK OF SADI SHIRAZI 

“GULUSTAN” 
 

Xülasə. Sədi Şirazinin ―Gülüstan‖ əsəri də ―Bustan‖ əsəri kimi dünya şöhrətlidir, Yaxın və Orta Şərq 

xalqları tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuş və hazırda da oxunmaqdadır. ―Bustan‖dan fərqli olaraq ―Gülüstan‖ 

əsərində şair öz sözünü həm nəzmlə, həm də nəsrlə deyir. 

―Gülüstan‖ əsəri səkkiz fəsildən ibarətdir. Məqalədə həmin fəsillərdə, xüsusən ―Tərbiyənin təsiri 

haqqında‖ fəslində tərbiyə və təhsil məsələləri araşdırılır. 

Açar sözlər: ―Gülüstan‖ əsəri, təlim və tərbiyə məsələləri, ―Gülüstan‖ əsərində təlim və tərbiyə 

məsələləri, əxlaqi saflıq, mənəvi keyfiyyətlər 

 

Резюме. ―Гюлюстан‖ Сади Ширази так же известен, как и ―Бустан‖, его любя читали и по сей 

день читают народы Ближнего и Среднего Востока. В отличие от ―Бустан‖, поэт излагает свои мысли 

в произведении ―Гюлюстан‖ как стихами, так и прозой. 

«Гюлюстан» состоит из восьми глав. В статье рассматриваются вопросы воспитания и 

образования детей в этом произведении, особенно в главе ―О влиянии образования‖. 

Ключевые слова: произведение ―Гюлюстан‖, вопросы обучения и воспитания, нравственная 

чистота, нравственные качества 

 

Summary. Sadi Shirazi‘s ―Gulustan‖ is as famous as ―Bustan‖, the people of the Near and Middle 

East have read it and are still reading it. Unlike ―Bustan‖, the poet expresses his thoughts in ―Gulustan‖ both 

in poetry and prose. 

―Gulustan‖ consists of eight chapters. The article discusses the issues of upbringing and education of 

children in this work, especially in the chapter ―On the impact of education‖. 

Keywords: ―Gulustan‖, upbringing and education, moral purity, moral qualities 

 

Sədi Şirazinin ―Gülüstan‖ əsəri də ―Bus-

tan‖ əsəri kimi dünya şöhrətlidir, Yaxın və Orta 

Şərq xalqları tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuş 

və hazırda da oxunmaqdadır. 

M. Sultanovun yazdığına görə, Şərq ədə-

biyyatında Sədiyə qədər ―Bustan‖a bənzər əsər 

tapmaq mümkünsə də, ―Gülüstan‖a oxşar əsər 

tapmaq çətindir. Sədi ―Gülüstan‖ı son dərəcə 
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mahiranə bir surətdə həm nəsr, həm də şerlə 

yazmışdır. Demək olar ki, bu, Sədinin öz yara-

dıcılıq ixtirasıdır. ―Gülüstan‖ əsəri elə məharət 

və qüdrətlə yazılmışdır ki, istər onun nəsr hissə-

si, istərsə Şer hissəsi füsunkar bir qələmin məh-

sulu kimi nəzərə çarpır. Burada dil sadəliyi, 

məzmun dərinliyi, yığcamlıq, zərbəni düz hədə-

fə vurmaq qabiliyyəti özünü bütün parlaqlığı ilə 

göstərmişdir‖ (1, s. 13). 

―Gülüstan‖ əsəri səkkiz fəsildən ibarətdir: 

Birinci fəsil ―Hökmdarların rəftarı haqqında‖, 

ikinci fəsil ―Dərvişlərin əxlaqı haqqında‖, üçün-

cü fəsil ―Qənaətin fəzilətləri haqqında‖, dördün-

cü fəsil ―Susmağın faydaları haqqında‖, beşinci 

fəsil ―Eşq və cananlıq haqqında‖, altıncı fəsil 

―Zəiflik və qocalıq haqqında‖, yeddinci fəsil 

―Tərbiyənin təsiri haqqında‖, səkkizinci fəsil 

―Söhbət qaydaları haqqında‖ adlanır. 

Bu fəsillərdən əvvəldə isə, ―Mərhəmətli 

və mehriban Allahın adı ilə başlayıram‖, ―Ata-

bəy Əbubəkr ibn Səsinin tərifi‖ və ―Kitabın ya-

zılmasının səbəbi‖ bölmələri özünə yer almışdır. 

Sədi mənalı yaşamağı bacarmayanları və 

öz qiymətli vaxtını boş yerə sərf edənləri, kəs-

kin tənqid edirdi. Bu xüsusda o yazırdı: 

Ey yatan əlli il qəflətdə bütün, 

Qoyma ki, boş keçə bu qalan beş gün. 

Utansın o kəs ki, ömrü puç etdi, 

Dünyadan köçəndə xəcalət getdi (1, 24). 

Sədinin xoşlamadığı cəhətlərdən biri də 

boşboğazlıq idi. O, lazım gəldi, gəlmədi danı-

şan, özünün və başqasının sirrini dağıdan, dedi-

yi sözlə kiminsə evini yıxan, kimlərinsə arasın-

da ədavət toxuma səpən insanları pisləyərək de-

yirdi: 

Qalıb bir guşədə sakit danışmaz olsa bir 

insan, 

Daha xoşdur, açıb dil boş, ləyaqətsiz da-

nışmaqdan (1, s. 25). 

Fəqət şair danışmaq lazım gələndə, kimi 

isə müdafiə etmək vacib olanda susan şəxsləri 

də qınayırdı. Sədiyə görə, susmaq məclisdə 

ədəb sayılsa da, ehtiyac yarananda insan fikrini 

bildirməlidir. Diqqət yetirək: 

İki şey ağıla nöqsan sayılır, 

Yersiz susmaq ilə yersiz söz demək (1,            

s. 26).

Şairin məsləhəti bu idi ki, hər bir adam 

danışmaq istəyəndə əvvəlcə fikirləşməli, götür-

qoy etməli, deyəcəyi sözün yerə düşəcəyinə 

əmin olduqdan sonra sözə başlamalıdır. Yoxsa 

kiminsə xətrinə dəyər, kimə isə mərdüməzarlıq 

edər, özünə düşmən qazanar və s. Ya da onun 

hərzə danışığından bezər, ―bəsdir‖ deyərlər. 

Odur ki, Sədi Şirazi yazırdı: 

Dünya görmüş qoca söz ustadı, bil, 

Əvvəlcə fikir edər, sonra açar dil. 

Tələsik söyləməz sözünü bir dəm. 

Fikrini kamil de, gec olsa nə qəm! (1, s. 

30-31)

Hind şairi Həsən Dəhləvi ―Gülüstan‖ əsə-

rini nəzərdə tutaraq yazırdı: 

―Həsən Sədinin ―Gülüstan‖ından bir gül 

dərib gətirmişdir. 

Çünki məna əhli ancaq bu Gülüstandan 

gül dərər‖ (1, 9). 

―Bustan‖dan fərqli olaraq ―Gülüstan‖ əsə-

rində şair öz sözünü həm nəzmlə, həm də nəsrlə 

deyir. 

Şair insanları ehtiyatlı və tədbirli olmağa 

səsləyir (―Loğmandan soruşdular ki, ―elmi kim-

dən öyrəndin?‖ Dedi: korlardan, onlar ayaqları 

altını yoxlamadan irəli addım atmazlar. Atalar 

demişlər: ―Bir yerə girməzdən əvvəl oradan 

necə çıxacağını düşün!‖ (1, s. 31). 

Şair ailə həyatına ciddi yanaşırdı. Gəncləri 

ailə həyatına hazır olduqlarını anladıqdan sonra, 

ailənin problemlərinə sinə gərə biləcəklərini qət 

etdikdən sonra nikah bağlamağı məsləhət görür-

dü. Odur ki, yazırdı: ―Kişiliyini sına, sonra ar-

vad al‖ (1, s. 31). 

Şair özünü öyməyi, lovğalanmağı, burnu-

nu dik tutub gəzməyi, başqalarını bəyənməmək 

hallarını tənqid edir, özündən zəifləri incitmə-

məyi tövsiyə edirdi. İnsanlar var ki, özlərindən 

güclülərin qarşısında qul kimi əyilir, onlara səc-

də edir, gücsüzləri isə incidir, ələ salırlar. Sədi 

Şirazı belələrinin düşməni idi. Onları nəzərdə 

tutaraq yazırdı: 

Pişik siçan üçün pələng olsa da, 

Pələng qarşısında bir siçandır bil (1, s. 32). 

Şair şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaş-

masında irsiyyətin roluna dəyər verirdi. Onun 

qənaətincə, ―qurd oğlu qurd olar‖ (1, s. 41); 

―yaxşıdan ibrət götürməz, zati bəd, nacins olan, 

Necə ki günbəz başında qoz dayanmaz heç za-

man‖ (1, s. 39); 

İtişəmşir olmaz paslı dəmirdən, 

Gözləmə nakəsdən adamlığı sən. 
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Yağışla sulansa bağ da, şoran da, 

Bağda lalə bitər, şoranda tikan (1, s. 41). 

Şair irsiyyətin oynadığı böyük roldan danı-

şarkən aşağıdakı hekayətə müraciət edir: ―Bir və-

zirin bir kütbeyin oğlu var idi. Bir alimin yanına 

göndərdi ki, buna tərbiyə ver, bəlkə ağıllana. 

Alim bir müddət ona tərbiyə verdi, təsiri 

olmadı. Atasının yanına adam göndərib xəbər 

çatdırdı ki: 

-Oğlun ağıllanmır, amma məni dəli edib‖ 

(1, s. 211). 

Sonra Sədi aşağıdakı şeirə müraciət edir: 

Heç seyqəl götürməz zatı pis dəmir 

Nə qədər çalışsan bədgöhər olar. 

İti yeddi dəniz suyu ilə yusan, 

Yaş olcaq daha da beş-bətər olar. 

İnsanın eşşəyi Məkkəyə getsə, 

Qayıdıb gələndə yenə xər olar (1, s. 211); 

Sədi Şirazi ―Gülüstan‖ əsərində müəyyən 

hekayətlər danışmaqla bu və ya digər əxlaqi 

keyfiyyətə yiyələnməyin vacibliyini dilə gətirir. 

Öyüd nəsihətini həm nəsrlə, həm nəzmlə diqqə-

tə çatdırır. Diqqət edək: ―Hekayət. Oğulmuşun 

sarayında çox ağıllı, düşüncəli və dərrakəli bir 

sərhəng oğlu var idi. Hələ uşaqlıq vaxtlarından 

alnında böyüklük nişanəsi parlardı. Oğlan həm 

yaraşıqlı idi, həm də ağıllı. Ona görə hökmdarın 

rəğbətini qazanmış, və mənsəbə çatmışdı. Atalar 

doğru demişlər: ―Dövlət malda deyil, kamalda-

dır, ağıl yaşda deyil, başdadır‖. 

Bir gün tay-tuşlarım oğlanın vəzifəsinə 

həsəd aparıb onu xəyanətkarlıqda təqsirləndirdi-

lər, öldürülməsi üçün səy göstərdilər: 

Misra 

Düşmən nəçidir, dost sənə qəmxar olsa. 

Hökmdar oğlanı yanına çağırıb soruşdu: 

-Bunların sənə qarşı düşmənçiliyinin səbə-

bi nədir? 

Oğlan dedi: 

-Böyük hökmdarın mərhəmətilə, paxıllar-

dan başqa hamını razı sala bilmişəm, paxıla gəl-

dikdə, o, mənim nemətdən, hökmdarın isə səa-

dətdən məhrum olmasını istəyir. 

Beyt 

Bacarıram bir ürəyə toxunmayım heç 

zaman, 

Nə edim ki, paxıl özü öz qəlbini edir qan. 

Öl, ey paxıl, bəlkə canın rahat olar  

büsbütün, 

Çünki səni yalnız ölüm qurtarar bu əzab-

dan‖ (1, s. 42-43) 

Qeyd etdiyimiz kimi, ―Gülüstan‖ əsərinin 

yeddinci fəsil ―Tərbiyənin təsiri haqqında‖ adla-

nır. Bu fəsildə sənətə, əxlaqi saflığa yiyələnmə-

yin, danışanda ağzının sözünü bilməyin vacibli-

yi, müəllimlərin etik davranış qaydalarına malik 

olmalarının çox zəruriliyi, qənaətcillik, gözütox-

luq və s. mühüm mənəvi keyfiyyətlər kimi təq-

dir olunur, pis xasiyyətlər tənqid atəşinə tutulur. 

Sədi Şiraziyə görə, hər bir şəxs əlini əmə-

yə, zəhmətə öyrətməli, bir peşənin sahibi olma-

lıdır. Bu və ya digər sənətə, peşəyə yiyələnmək-

lə insan, əvvəla, öz yaşayışını, dolanışığını tə-

min edir ki, başqasına əl açmasın; ikincisi, vəzi-

fəsi əldən çıxanda peşəsi dadına çatsın. Deyilən-

lərin əhəmiyyətini diqqətə çatdırmaq üçün ―Gü-

lüstan‖da belə hekayə verilmişdir: ―Bir alim oğ-

lanlarına öyüd-nəsihət verib dedi: 

-Əziz oğlanlarım, sənət öyrənin ki, dünya 

malına etibar yoxdur. Səfərdə qızıl-gümüşün 

qorxusu var, ya oğru aparar, ya xərclənib qurta-

rar, sənət isə qaynar bulaq, tükənməz bir xəzinə-

dir. Sənət sahibi dövlətdən məhrum olsa da, qor-

xusu yoxdur, çünki sənət özü elə bir dövlətdir 

ki, ona sahib olan hara getsə, hörmət qazanıb 

yuxarı başda oturar. Sənətsiz adam isə dara düş-

dükdə əl açıb dilənçiliklə dolanar‖ (1, 212). 

Sədi fikrinin təsir qüvvəsini artırmaq üçün 

nəzmə keçir: 

Beyt: 

Ağırdır rütbədən düşüb qul olmaq, 

Naza öyrəşəndən sonrakı danlaq (1, s. 212). 

Şeir: 

Nagahan Şamda bir iğtişaş düşdü, 

Hərə baş götürüb qaçdı bir yana. 

Elmli, kamallı kəndli övladı, 

Gedib vəzir oldu şaha, sultana. 

Lakin fərasətsiz vəzir balası, 

Kəndlərdə diləndi hey yana-yana‖ (1,              

s. 212) 

Sədi Şirazinin sözlərində dərin həqiqət 

gizlənmişdir. Tənbəllik edən, avara-avara gəzən, 

atanın hesabına fironluq edən, vaxtında bir sənə-

tə yiyələnməyən gənc axırda peşman olur, qarşı-

sına çoxsaylı çətinliklər çıxır. 

Tərbiyədə də belədir. Tərbiyəvi təsirlərə 

etinasızlıq edən yeniyetmə və gənclər vaxt gəlir 

cəmiyyətə, xalqa ziyanlı ünsürə çevrilir. ―Gülüs-

tan‖a müraciət edək: 
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Hekayət 

Bir şah oğlunu bir ədibə tapşırıb dedi: 

–Bunu öz övladın kimi tərbiyə et!

Ədib baş, əyib hökmdarın tapşırığını qə-

bul etdi. O, uzun müddət oğlanın tərbiyəsilə 

məşğul olub, səy göstərdisə də, heç bir fayda 

vermədi. Ədibin öz oğlanları isə elm və bilikdə 

şöhrət tapdılar. Şah ədibə qəzəblənib dedi: 

–Vədə xilaf çıxıb, tapşırığımı sədaqətlə

yerinə yetirmədin. 

Ədib dedi: 

–Böyük hökmdar bilməlidir ki, tərbiyə

eyni idi, qabiliyyət isə müxtəlif! 

Şer 

Doğrudur ki, daşdan çıxar cəvahir, 

Lakin hər daşda bil cəvahir olmaz. 

Hər yerdən görünər Süheyl ulduzu, 

Lakin hər məkanda təsir bir olmaz (1, 

217). 

Biz həmin fikirlərlə şərikik. İllər, yüz illər 

ötüb keçib. Sədi Şirazinin ―Gülüstan‖ əsəri öz 

dəyərini itirməyib, təhsilləndirici və tərbiyələn-

dirici gücə, qüdrətə malikdir. 
Problemin aktuallığı. Sədinin ―Gülüstan‖ 

əsərinin ayrıca götürülərək oradakı tərbiyə və təhsil 

məsələlərinin araşdırılması özünün aktuallığı ilə se-

çilir. 

Problemin yeniliyi. Sədi Şirazinin ―Gülüs-

tan‖ əsərində tərbiyə və təhsil məsələləri diqqət mər-

kəzinə gətirilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dok-

torant və dissertantlar, elmi işçilər, magistrantlar və 

müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: Türk xalqları qədim dövrdən humanist bir xalq kimi tanınmışdır. Bu xüsusiyyət türk dünyası-

nın bir qolu olan Azərbaycan xalqına da aiddir. Biz folklor nümunələrindən tutmuş, bugünkü mənəvi-mədəni 

abidələrimizə qədər çoxsaylı bədii, fəlsəfi, əxlaqi-didaktik əsərlərimizdə bunun parlaq təzahürünü görürük. 

Milli ənənədən qaynaqlanan həmin fikirlər XIX-XX əsrlərin hüdudlarında meydana çıxan içtimai-pedaqoji 

fikrimizə də böyük təsir göstərmişdir. Məqalədə deyilən bu məsələlər elmi istiqamətdə şərh olunur. Məqalə-

də qədim türklərin də humanist baxışları diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Acar sözlər: humanizm ideyaları, türklərdə humanizm, pedaqoji fikir, XIX-XX əsrlər, ictimai-mədəni 
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Pезюме: С древних времен турецкий народ был известен как гуманистическая нация. Данная 

особенность распространяется и на азербайджанский народ, ветвь тюркского мира. От примеров 

фольклора до наших современных духовных и культурных памятников мы можем видеть блестящее 

проявление наших художественных, философских, этических и дидактических произведений. Эти 

идеи из национальной традиции также оказали большое влияние на наше социальное и пед-агогичес-

кое мышление в 19 и 20 веках. Эти вопросы объясняются в научном направлении. В статье также 

рассматриваются гуманистические взгляды древних тюрков. 
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Summary: The Turkish people have been known as a humanist nation from ancient times. This 

feature also applies to the Azerbaijani people, a branch of the Turkic world. From the examples of folklore to 

our present-day spiritual and cultural monuments, we can see the brilliant manifestation of our artistic, 

philosophical, ethical and didactic works. These ideas from the national tradition also had a great impact on 

our social and pedagogical mindset within the 19th and 20th centuries. These issues are explained in the 

scientific direction. The article also focuses on humanistic views of ancient Turks. 

Key words: ideas of humanism, humanism in Turks, pedagogical idea, XIX-XX centuries, public-

cultural environment, national resources. 
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Dünyanın ən qədim və çoxsaylı xalqların-

dan olan türk qövmlərində lap əski çağlardan in-

sanpərvərlik duyğusu son dərəcə güclü olmuş, 

bu duyğu ümumcəmiyyət miqyaslı davamlı bir 

ənənəyə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, türklər 

dünyanın ən ədalətli, insansevər, qonaqpərvər, 

xeyirxah xalqlarından olmuşlar. Bu nəcib hiss 

onlarda istər cəmiyyətdaxili münasibətlərdə, is-

tərsə də türklərin başqa etnik toplumlara müna-

sibətində öz ictimai ifadəsini tapmışdır. Baxma-

yaraq ki, türklər cəsur, döyüşkən, müzəffər bir 

xalq kimi tarix boyunca çoxlu vuruşlar aparmış, 

qələbələr qazanmış, fəthlər etmişlər, bir qayda 

olaraq, üzərində qələbə qazandıqları sosial top-

lumlarla yaxşı rəftar etmiş, məğlub etdiklərinə 

həqarətlə baxmaqdan, onlarla ədalətsiz rəftardan 

uzaq olmuşlar. İnsanlıq və humanizm türklərin 

qanında, ruhunda, inancında, etiqadında, davra-

nışında ardıcıl bir missiya təşkil edir. Göytürk 

imperatoru Bilgə xaqanın qanunları sırasında 

yer alan bu cür buyruqlar əslində əski türk dü-

şüncəsindən, onun insana münasibətindən və tö-

rədən (ənənədən) qaynaqlanırdı: ―İki türk tək 

düşmənə hücum etməz; Atlı bir türk piyada düş-

mənə hücum etməz; Aman diləyənə əl qaldır-

mazlar; Qadın və uşağı vurmazlar, əsir etməzlər; 

Türk yurdunda yoxsulluq o qədər azalsın ki, 

yoxsulluq cinayət sayılsın‖. 

Keçmişdə oğuz türklərində şölən deyilən 

bir adət var idi. Həmin adətə görə varlı oğuz 

bəyləri vaxtaşırı şölən keçirərdilər. Yəni ziyafət 

təşkil edib çoxlu adama yemək-içmək verərdi-

lər. Ziyafətdən sonra öz sərvətlərinin, var-döv-

lətlərinin müəyyən hissəsini yoxsullara, ehtiyacı 

olanlara, kimsəsizlərə paylayardılar. ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ eposunda Qazan Xanın keçirdiyi 

şölən mərasimlərinin timsalında biz bu ənənənin 

bariz nümunəsini görürük. ―Oğuznamə‖lərdə, o 

cümlədən ―Dədə Qorqud‖da əksini tapan bu cür 

deyimlər əski türklərin humanist baxışlarının və 

fəaliyyətin aydın göstəricisidir: ―Lal gəlsə, qul-

luğunda duran, ac gəlsə, qarnını doyuzduran, 

gücsüzə güc verən Oğuz xan‖; ―Mürüvvət bil-

məz kişilərdən dügən sürər öküz yeg‖; ―Eyilik 

bilməz adamdan... köpək yeg‖; ―Ər malına qıy-

mayınca adı çıxmaz" və s. 

Qədim türklərdə humanizmin mühüm 

göstəricilərindən biri də qadına bəslənən səmimi 

münasibət idi. İctimai gerçəklikdə bir sıra məsə-

lələrdə kişilər müəyyən üstünlüyə və hüquqa 

malik olsalar da, qadının da cəmiyyətdə yüksək 

nüfuzu və mövqeyi var idi. Qadın sosial həyatda 

heç də kölə və kişilərdən asılı məxluq deyildi. 

Əski türk tarixinin tanınmış və mötəbər tədqi-

qatçılarından olan Lev Qumilyov ―Qədim türk-

lər‖ kitabında türk qadınlarının toplumdakı rolu, 

mövqeyi barədə ayrıca araşdırma aparmış və 

belə bir nəticəyə gəlmişdir: ―Türklərdə qadına 

münasibət nəzərə çarpacaq dərəcədə ehtiramlı, 

cəngavər səciyyəli idi... Bu cəhətə diqqəti cəlb 

edən Təbərinin yazdığı kimi, türklərdə qadının 

vasitəsi ilə hər şeyə nail olmaq mümkündür... 

Türkyutlar arasında ümumən cox ciddi və sərt 

olan qanun qadının hüquqlarını qoruyurdu‖. 

Türk mütəfəkkirləri, şair, ədib və tərbiyə-

çiləri də həmişə insanpərvərliyi nəcib, ali, həm 

də istər cəmiyyət, istərsə də hər bir fərdin özü 

üçün zəruri bir hiss kimi təbliğ və tərənnüm et-

mişlər. Dahi türk şairi Yusif Xas Hacib Balasa-

qunlunun (1017-1077) ana dilində qələmə aldı-

ğı, möhtəşəm əxlaq, tərbiyə və nəsihət kitabı 

kimi tanınan məşhur ―Qutadqu bilik‖ poemasın-

da irəli sürülən çoxsaylı tərbiyəvi ideyalar içəri-

sində humanist baxışların xüsusi yeri vardır. 

Şairin fikrincə, Tanrı insanı ən üstün məxluq 

olaraq xəlq edərkən başqa varlıqlardan fərli ola-

raq, ona ağıl, nitq, şüur verdi ki, bunlardan ya-

rarlanıb yaxşı işlər görsün. Bu ali nemətlərə sa-

hib olan adəm övladının bir-birindən fərqi və 

dəyəri onun ağılında, zəkasında, elmində, bili-

yində, hünərində, fəhmində, qeyrətində, fərasə-

tində, əməlində və Tanrının yaratdıqlarına, xü-

susilə də öz həmcinslərinə münasibətindədir. 

Müəllifə görə, elm və ağıl yaxşılıq qapısının 

açarıdır. Yaxşılıq etmək, insanlara əl tutmaq, xe-

yirxahlıq göstərmək, məhəbbət və ülfət hər bir 

insan oğlunun məqsədi və məslək yolu olmalıdır. 

Hər kəsi yaxşı işlər görməyə səsləyən sənətkar 

səfərbəredici, nəsihətamiz bir tonda yazır: 

Yaxşılıq fürsəti keçibsə ələ, 

Həm sözdə, həm işdə yaxşılıq elə... 

Ömrü qənimət bil, yaxşılıq et ki, 

Odur qazandıran eşqi, ülfəti... 

Yalnız iki adı yaşadır həyat: 

Biri yaxşı addır, biri yaman ad 

―Qutadqu bilik‖də müdrik nəsihətçi ata 

Aydoldu oğlu Ögdülmüşə öyüd verərək bildirir 

ki, bu müvəqqəti dünya mehmanxanasında və-

zifə, sərvət, var-dövlət naminə başqalarına pislik 

və zülm etmə. Bu, qafillik, cahillikdir. Əksinə, 
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Allah qarşısında savab, cəmiyyət içərisində 

hörmət qazanmaq istəyirsənsə, səxavət göstər, 

yaxşılıq et və bu yaxşılığa görə təmənna güdmə, 

yoxsullara, ehtiyacı olanlara əl tut, başqalarının 

işinə yara, qəlbində məhəbbət yükü gəzdir, 

Xudanı və insanları sev, adamlara qayğı ilə 

yanaş, zülmdən, fəsaddan uzaq ol. Axirətin səa-

dəti yalnız belə xeyir əməl sahiblərinindir. Şair 

öz nəsihətlərini bu şəkildə ümumiləşdirir: 

Varını, yoxunu xərclə millətə, 

Qazan bu dünyanı, axirəti də 

Türklərin böyük iman şairi Yunus İmrə də 

insanlara xatırladır ki, bu dünyada hansı toxum-

ları əkmisənsə, o dünyada da həmin ağacların 

meyvəsini yeyəcək, həmin əməllərin tarlasını 

biçəcəksən. Bu dünyada bir xəstəyə bir içim su, 

bir yoxsula bir loxma çörək verdinsə, o dünyada 

sənə qarşı gəlib etdiyin yaxşılığın əvəzini yüz 

qat artıq ödəyər. Yunus İmrəyə görə insansevər 

olub onlara xeyir fikir və xeyir əməllə yanaşma-

ğın ən vacib şərti nəfsani istəkləri öldürməyi ba-

carmaqdır. Şairə görə: 

Nəfsini qəhr edən adam 

Əlində olar göz yaşı. 

Nəfsinə qul olan adam 

Dalmaz Kövsər göllərinə 

Orta əsrlər islam şərqində bir dini-fəlsəfi 

etiqad sistemi kimi təriqət görüşləri də geniş ya-

yılmışdı. Bunlardan sufizmi, hürufizmi və b. tə-

riqət cərəyanlarını göstərmək olar. Təriqət dü-

şüncəsində varlıqda Allahdan sonra ən şərəfli və 

ali mövcudat insan hesab edilir. Bu inanc siste-

minə görə Allah-taala insanı sevərək və sevgi 

üçün xəlq etmişdir. Yəni insanı yaratmışdır ki, 

o, Allahı və Allahın yaratdıqlarını, xüsusilə də 

bəşər övladını sevsin. Öz həmcinsini sevmək, 

onun ləyaqətinə dəyər vermək bəndənin borcu-

dur. Təriqət ideoloqlarına görə Allah insanı öz 

zatından, yəni özünün Tanrı substansiyasından 

yaratmışdır. Buna görə də əslində insan Tanrı-

nın (vəhdətin) bir zərrəsidir. Xaliq öz həqiqətini 

insanda təcəlla etdirmişdir. 

Beləliklə, adəm övladında ilahi xüsusiy-

yətlər vardır. O, sevgiyə layiqdir və vəhdətin bir 

zərrəsi kimi hər bir fərd digərinə məhəbbət bəs-

ləyib onun qayğısına qalmağa borcludur. İnsan-

lar arasında mövcud olan bütün dini, irqi, cinsi, 

sinfi, milli fərqlər şərti olub zahiri xarakter daşı-

yır. Mahiyyət etibarı ilə hamı eyni mənşəyə 

bağlıdır. Fərq yalnız insanların haqqı, həqiqətlə-

ri dərk edib-etməməsində, cəhalətində və kamil-

liyində, onların cəhalətin və ya kamilliyin hansı 

mərtəbəsində olmasındadır. Təriqət ideyaları və 

irfani düşüncə bütünlüklə humanizmə söykənir. 

Biz bunu Əhməd Yəsəvi, Fəridəddin Əttar, İmam 

Qəzali, Şəhabəddin Sührəverdi, İbn Əl-Ərəbi, 

Mahmud Şəbüstəri, Cəlaləddin Rumi, İmadəddin 

Nəsimi, Əbdürrəhman Cami, Şah İsmayıl Xətayi 

və s.kimi onlarla şərq dahilərinin və irfan ideo-

loqlarının yaradıcılığında aydın görürük. 

Dünyanın ən humanist xalqlarından biri 

də Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan türkləri lap 

qədim çağlardan qonaqpərvər, başqalarına qarşı 

həssas, canıyanan, qayğıkeş, səxavətli, səmimi, 

etibarlı, xeyirxah, dostluqda möhkəm bir xalq 

kimi tanınmışdır. Əlbəttə, bu müsbət keyfiyyət-

lər onun folklorunda, bədii, fəlsəfi, pedaqoji 

məzmunlu yaradıcılıq nümunələrində, habelə 

yazılı ədəbiyyatında da öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycanda humanizm ideyalarınn tədqiqatçı-

larından Qeysər Xəlilovun dediyi kimi: ―Azər-

baycan şifahi xalq ədəbiyyatında zəhmətkeşlərin 

humanist arzularını əks etdirən çoxlu nağıllar, 

dastanlar və mahnılar vardır. Şifahi xalq ədəbiy-

yatında zülmə, haqsızlığa qarşı nifrət, azad hə-

yata, xoşbəxt gələcəyə çağırışla zəngin, huma-

nist motivlər aydın bir şəkildə nəzərə çarpır... 

Humanist ideyaların əsasını əhalinin dinc həya-

tını, əməyini qorumağa, sədaqətə və dostluğa 

çağırış tutur‖. 

Azərbaycan atalar sözləri içərisində insan-

pərvərlik ruhu təbliğ edən rəngarəng nümunələrə 

rast gələ bilərik. Məsələn: ―Yaxşılıq elə at dərya-

ya, balıq da bilməsə, Xaliq bilər‖; ―Yaxşılığa 

yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər 

kişinin işidir‖; ―Əl tutmaq Əlidən qalıb‖; ―Özgə-

yə quyu qazan özü düşər‖; ―Qanı qan ilə yumaz-

lar‖; ―Bir yaxşıdan ötrü ha gəzməsən yüz il gəz‖; 

"Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli ola-

san‖; ―Mərd igidlər süfrə açar, ad alar‖. Xalq içə-

risində geniş şəkidə yayılmış alqışlarımızın çoxu 

insana məhəbbət ruhunda olub, humanist ideya 

aşılamağa xidmət edir. Məsələn: ―Ağ günə çıxa-

san‖; ―Allah köməyin olsun‖; ―Aqibətin xeyir 

olsun‖; ―Uğurun xeyir olsun‖ və s. 

Bu məzmunda alqışlarımızın sayı kifayət 

qədər çoxdur. Nəğmələrimizdə, nağıllarımızda, 

dastanlarımızda, xüsusilə də xalq ədəbiyyatımı-

zın mühüm bir qolu olan aşıq yaradıcılığında hu-

manist ideyalar kifayət qədər bol-bol təbliğ edil-
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mişdir. ―Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖ kimi eposları-

mızda, ―Şəhriyar və Sənubər‖, ―Aşıq Qərib‖, ―Qa-

çaq Nəbi‖ və s. dastanlarımızda, ―Saleh və Va-

leh‖, ―Yeddi qardaş, bir bacı‖, ―Daşdəmirin na-

ğılı‖, ―Göygöz kosa‖, ―Yetim İbrahim və sövdə-

gər‖, ―Dərzi şagirdi Əhməd‖ və s. nağıllarımızda 

insanpərvərlik motivləri aparıcı mövqedədir. 

Xalq yaradıcılığında olduğu kimi yazılı 

ədəbiyyatımızda da, Azərbaycanın böyük qələm 

və istedad sahiblərinin əsərlərində də həmişə 

humanizm tərbiyəsi diqqət mərkəzində saxlanıl-

mışdır. Qüdrətli Azərbaycan şairi Xaqani Şirva-

ninin (1126-1199) yaradıcılığında insana böyük 

sevgi və vurğunluq görürük. Məşhur ―Meratos-

səfa‖ (―Saflıq güzgüsü‖) qəsidəsində sənətkar 

insana sevgi və münasibətini belə ifadə edərək 

bildirir ki, çoxları dünya, vəzifə, şöhrət və sər-

vət aşiqidir. Halbuki bunun əvəzində insan aşiqi 

olmaq daha şərəfli iş olardı. Çünki birincilər in-

sana, onun ləyaqətinə heç vaxt dəyər verə bil-

məzlər. Belələri həmişə iblisin göstərdiyi yolu 

tutmuş olurlar. Onlar bəşər övladına olan sevgi-

ni dünyapərəstlik sevgisi ilə əvəz edirlər. Aqillər 

yalnız Allaha və insana, nadanlar isə dünyaya 

və onun həvavü-həvəsinə, cah-cəlalına eşq yeti-

rərlər. İctimai-fəlsəfi mövzulu ―Mədain xərabə-

ləri‖ qəsidəsində isə şair vaxtilə Sasanilərin pay-

taxtı olmuş, dünyanın ən gözəl, əzəmətli şəhər-

lərindən biri kimi şöhrət tapmış Mədainin keç-

mişini və indisini xatırladır, müqayisə edir. İndi 

xaraba bir məzarlığı xatırladan Mədainin keçmiş 

şan-şöhrətini yada salan müəllif bildirir ki, in-

sanlar bu cür həyat həqiqətlərindən ibrət almalı, 

yəni yaxşı əməllərlə yaşamalı, başqalarına yaxşı-

lıq etməli, bəşər övladını sevməli, dünyanın fani 

olduğunu dərk etməlidir. Bu dünya həyatının 

ötəri, aldadıcı olduğunu dərk edənlər insanları 

daha çox sevər, ona qayğı ilə yanaşar, insanpər-

vərlik göstərməklə axirəti üçün savab qazanar. 

Xaqaninin müasiri, dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvi (1141-1209) dünya mütəfəkkir-

ləri içərisində ən humanist qələm və istedad sa-

hiblərindən biri kimi tanınır. Sənətkarın ―Xəm-

sə‖si başdan-başa humanizm ideya və baxışları 

ilə bəzənmişdir. Onun aşağıdakı tipdə deyimləri 

bütövlükdə insana və cəmiyyətə münasibətinin 

ümumiləşdirilmiş ifadəsi kimi səslənir: 

Sən ki hüma quşusan, şərəfli iş gör əlbət, 

Az ye, az danış, vermə bir kimsəyə əziyyət. 

Çalış öz xalqının işinə yara, 

Geysin əməlinlə dünya zər-xara. 

Başqa məsələlərdə olduğu kimi insana, 

ictimai varlığa münasibətində də Nizami müdrik 

bir filosof və nəsihətçi kimi çıxış edir. ―Sirlər 

xəzinəsi‖ poemasının on birinci söhbətində şair 

dünyanın vəfasızlığından söhbət açır. Bildirir ki, 

dünya əlində zər tutan kələkbaz bir oyunçuya, 

yelbeyin bir zalıma, kəcavəsi boş karvana, pus-

qu quran bir oğruya bənzəyir. Əcəl hər kəsin ba-

şının üstündəki qılınc kimi hər an sənin boynu-

nu vurmağa hazırdır. Ölüm qapısından keçəndə 

əməllərin gözəldirsə, səni cənnət, yamandırsa, 

cəhənnəm gözləyir. Cənnət səadətinə nəsib ol-

mağın, onun bağçasına girməyin vacib şərtlərin-

dən biri də insanları sevmək, onlara yaxşılıq et-

mək, qəlbini məxluqata qarşı məhəbbət nuru ilə 

doldurmaq, bəndələrə münasibətdə səmimi, 

doğrucul, səxavətli, mərhəmətli, alicənab, qay-

ğıkeş, canıyanan olmaqdır. Bu keyfiyyətləri ba-

carsan, həm bu dünyada, həm də axirətdə səadət 

qapıları sənin üçün açıq olar. 

―Xosrov və Şirin‖də sənətkar belə bir əhva-

lat təsvir edir. Xosrov hakimiyyətə gəlməzdən əv-

vəl cavan vaxtında bir dəfə öz dostları ilə gəzmə-

yə, şənlənməyə gedir. Onların başı əyləncəyə qarı-

şarkən atları gedib kəndlilərin tarlasına xeyli ziyan 

vurur. Bunu eşidən şah Hörmüz öz oğlu Xosrovu 

cəzalandırır, onu xalqla rəftar etmək barədə xəbər-

dar edir. Hörmüzün ədalətini, insanpərvərliyini bir 

örnək kimi təqdir edən Nizami indi bu cür adil 

başçıların olmamasından gileylənir: 

Doğma bir övlada əvvəl nə sayaq 

Ədalətlə cəza verilirdi bax! 

Hanı o ədalət, o insaf hanı?! 

Verə öz oğluna belə cəzanı. 

İndi yüz yoxsulun tökülə qanı 

Nahaq qan tökənə bir cəza hanı? (5,59) 

Universal zəka sahibi kimi şöhrət tapan 

Azərbaycan alimi, əxlaqşünası Nəsirəddin Tusi-

nin (1201-1274) humanizmlə bağlı mülahizə və 

şərhləri son dərəcə maraqlı, orijinal və elmi sə-

ciyyə daşıyır. Ensklopedik əxlaqi-tərbiyəvi əsər 

olan ―Əxlaqi-Nasiri‖də o, humanizmin sosial-

fəlsəfi mahiyyətini, etik-əxlaqi dəyərini, cəmiy-

yət üçün faydasını dolğun şəkildə izah edir. Bil-

dirir ki, insan fitrətən, təbiətən öz həmcinslərinə 

müxtəlif səbəblərdən ehtiyac hiss etdiyindən ic-

malar halında yaşamağa məcbur və məhkumdur. 
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Bu icmalarda onları bir-birinə yaxınlaşdıran ru-

hani və mənəvi rabitə vasitəsi, birləşməyə olan 

şövq ―məhəbbət‖ adlanır. Əgər insanlar arasında 

məhəbbət sona qədər, yəni tam kamil şəkildə, 

hamının qəlbinə hakim kəsilə biləcək qədər bər-

qərar olsaydı, onda zülmə və ədalətə, insafa və 

insafsızlığa, hakimə və məhkuma ehtiyac qal-

mazdı. Məhəbbət kamillik və inkişafa səbəb 

olduğu kimi güc və məhəbbətsizlik də naqisliyə 

və geriliyə səbəb olur. Dahi alim öz fikrini belə 

şərh edir: ―Filosofların bir qismi demişdir ki, 

varlıqların davamı, kainatın nizamı məhəbbətlə 

bağlıdır, məhəbbət şərəfini qorumaq üçün isə 

adamların ədalət fəzilətinə yiyələnmələri zəruri-

dir. Əgər rabitədə olan adamlar bir-birinə mə-

həbbət bəsləsələr, bir-birinə qarşı da insaflı olar-

lar, ixtilaf aradan qalxar...‖. Göründüyü kimi, 

əxlaqşünas filosof insansevərliyin ən mühüm sə-

bəbini məhəbbətdə, insanlararası sevgi və ülfət-

də görür. Onun fikrincə, Adəm övladının təbiə-

tində xeyirlə şər, pisliklə yaxşılıq, cahillik və 

kamillik, nəfs və gözütoxluq cövhərləri qoşa şə-

kildə mövcuddur. Fərdin bunlardan hansına 

meyl edəcəyi onun tərbiyəsindən, yaşadığı mü-

hitdən asılıdır. Ona görə də N. Tusi insanda baş-

qa müsbət keyfiyyətlər kimi humanist hisslərin 

formalaşmasında da düzgün tərbiyəyə xüsusi 

önəm verir. Bu mənada o, cəmiyyətin məqsədə-

uyğun yola yönəldilməsində peyğəmbərlərə, ka-

mil tərbiyəçilərə, filosoflara, mürəbbilərə böyük 

ehtiyac olduğunu söyləyir. Həm də alim tərbiyə-

yə ailədən, yəni uşağın dünyaya gəldiyi gündən 

başlamağı məsləhət görür: ―İnsanların ömürləri-

nin lap ilk çağlarından ata-ana tərbiyəsinə, sonra 

şəriət qayda-qanunlarına, daha sonra əxlaq və 

əqidənin saflaşdırılmasına, hikmətə çatmasına 

ehtiyacları vardır‖. 

Hürufilik bir dini-fəlsəfi təlim kimi Azər-

baycanda, həmçinin Yaxın və Orta Şərqdə XIV-

XV əsrlərdə yayılmışdı. Azərbaycan ictimai-

mədəni, bədii-tərbiyəvi fikir tarixində onun mü-

hüm mövqeyi vardır. Hürufiliyin banisi Fəzlul-

lah Nəimi (1339-1394), bayraqdarı və ən fəal 

ideya daşıyıcısı isə İmadəddin Nəsimi (1369-

1407) olmuşdur. Bəşər tarixində heç bir təlimdə 

(istər dini, fəlsəfi, istərsə də dünyəvi olsun) in-

san hürufilikdəki qədər şərəf, ucalıq və əzəmət 

qazana bilməmişdir. Bu etiqadın inam və şərhi-

nə görə Allah insanı öz zatından, öz həqiqətin-

dən, həm də özünəbənzər yaratmışdır. Ona öz 

camal və cəlal gözəlliyindən pay vermişdir. İn-

sanda Xudanın xüsusiyyətləri, əlamətləri cəm-

ləşmişdir. Həqiqət, bəsirət əhli olanlar bunu 

görə və dərk edə bilərlər. F. Nəimi deyirdi: 

Həqqi arama kənarda heç vaxt, 

Həqq səndədi, sən özün Xudasan. 

İ. Nəsimi də eyni mətləbi bu cür ifadə 

edirdi: 

Həqtəala adəm oğlu özüdür, 

Otuz iki həq kəlamı sözüdür. 

Cümlə aləm bil ki, Allah özüdür, 

Adəm ol candır ki, günəş üzüdür. 

Hürufilər israr edirdilər ki, varlıqda heç 

bir məxluq insan qədər gözəl, haqqa yaxın de-

yildir. Bu həqiqətləri sadəcə olaraq insan oğlu 

özü bilmir, dərk etmir. Bunu anlamaqdan ötrü o, 

mənən saflaşmalı, kamilləşməli, özünü dərk et-

məlidir. Deyilənləri dərk etsə, onu da anlayar ki, 

insanı sevmək, ona qayğı və canıyananlıq gös-

tərmək, onun qulluğunda durmaq, onunla mər-

həmətlə, ədalətlə rəftar etmək nə qədər böyük 

şərəfdir. Nəticə etibarı ilə hürufilər ən radikal, 

ən ötkəm humanist idilər. Öz baxışlarında da bu 

ideyaları ardıcıl şəkildə təbliğ edirdilər. 

M. Füzuli, Ş.İ. Xətayi kimi mütəfəkkirlə-

rimizin yaradıcılığında da humanizm ideyaları-

nın ciddi, ardıcıl təzahürü ilə rastlaşırıq. M. Fü-

zuli ―Rindü Zahid‖ əsərində ata Zahidin dili ilə 

insanlara məhəbbət bəsləməyi, onlara xidmət və 

yaxşılıq etməyi, onların ehtiyaclarını ödəməyi, 

köməyinə yetməyi böyük səadət kimi dəyərlən-

dirir. Bunu hər kəsin borcu, insanlıq vəzifəsi sa-

yır. ―Ənisül-qəlb‖ (―Ürək dostu‖) qəsidəsində 

isə şahları, ixtiyar sahiblərini, imkanlıları xalqla, 

öz tabeliyində olanlarla rəhmli, qayğıkeş, əda-

lətli, insansevər davranışa çağırır. Bu fani dün-

yanın gedişatından ibrət almağa səsləyir. 

Ümumiyyətlə, qədim və orta əsrlər icti-

mai-mədəni, bədii-fəlsəfi, pedaqoji-tərbiyəvi fi-

kir tariximizi izlədikdə bəlli olur ki, humanizm 

ideyaları bizim tərbiyəçilərimiz, qələm sahiblə-

rimiz, aparıcı ideoloqlarımız, filosof və ədibləri-

miz tərəfindən ardıcıl şəkildə müdafiə və təbliğ 

edilmiş, elitar fikrin aktual problemlərindən biri 

kimi dövriyyədə olmuşdur. 
Problemin elmi yeniliyi. Ümumilikdə huma-

nizm ideyalarının ictimai-pedaqoji fikrə təsiri və 

yeni humanist ideyaların müasirliklə əlaqəsi, təhlili 

tədqiqatımızın yeniliyidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat 

materiallarımıza əsaslanan məlumatlar, müasir hu-
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manist addımların atılması müəllimlər tərəfindən is-

tifadə edilə bilər. 

Problemin aktuallığı. Azərbaycanda huma-

nizmin yaranması və inkişaf səviyyəsini nəzərə al-

saq, muasir pedaqoji fikrin inkişafında humanizm 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Xülasə. Məqalədə Qarabağın ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların rolundan danışılır. Qara-
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göstərilir. Məqalədə Ağabəyimağa, Xurşidbanu Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Gövhər ağa və Həmidə xa-

nım Cavanşirin xeyirxah işləri açıqlanır. Görkəmli ədiblərin belə tarixi şəxsiyyətlər barədə yazdıqları əsərlə-

rin adı çəkilir. 
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Əziziyəm Qarabağ, 

Qara salxım, qara bağ, 

Tehran cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ... 

Ağabəyim ağa 

Qarabağ tarixən Azərbaycanın əzəli ərazi-

si olub. Bu diyarın özünəməxsus tarixi, ictimai-

siyasi və mədəni həyatında diqqətçəkən xüsu-

siyyətlər var. Qarabağın tarixi açıq-aşkar göstə-

rir ki, bu ərazidəki ictimai-siyasi və tarixi pro-
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seslərdə qadınların da rolu böyük olmuşdur. On-

lar öz xeyriyyəçilik, maarifçilik missiyalar və 

diplomatik başçıları ilə kişilərin də birliyinə nail 

olmağa cəhd etmiş, praktik olaraq öz əməlləri 

ilə dövrünün fədakar şəxsləri kimi hörmət və 

nüfuz sahibi olmuşlar. Bu prosesdə bir sıra 

amillər təsiredici xüsusiyyətə malik idi. Belə ki, 

Qarabağda ən qədim dövrdən bəri formalaşan 

mədəni-ədəbi mühitin mövcudluğu ictimai hə-

yatda təkamül rolunu oynayırdı. 

Digər cəhətdən, Qarabağın kişi ziyalıları 

arasında Avropada təhsil alanların dünyagörü-

şündə Qərb mədəniyyətinə inteqrasiyanın baş 

verməsi önəm daşıyırdı. Biz bu halın bariz nü-

munəsini M.F. Axundzadənin ―Hekayəti-Müsyö 

Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah ca-

dukini məşhur‖ komediyasında açıq-aydın görü-

rük. Bu mənada tarixçi Rzaqulu bəy Qarabağı 

hər cəhətdən yer üzünün behişti sanırdı. Odur 

ki, onun fauna və florasını öyrənməyə can atılır-

dı. Qarabağ həm də Azərbaycan şifahi xalq ya-

radıcılığının ən mühüm qaynaqlarından, aşıq 

poeziyasının mərkəzlərindən biri idi. AĢıq Pəri, 

AĢıq Bəsti poeziyaya yeni ruh, yeni məna çalar-

ları gətirir. Qarabağda Qaçaq Nəbi və onun sə-

daqətli köməkçisi Həcər haqqında onlarca şeir 

və nəğmələr qoşulmuş və ―Qaçaq Nəbi‖ qəhrə-

manlıq dastanı yaranmışdır. 

Bunlarla yanaşı, biz bu gözəl məkanı ələ 

keçirmək üçün min cür hiyləyə əl atan İran şah-

larının məkirli siyasətlərini unutmamalıyıq. Belə 

bir məqamda Qarabağın müdrik vətənpərvər 

oğullarının döyüş şücaəti, apardığı diplomatiya 

siyasəti və mərd, cəsur qadınlar hesabına bəzən 

müharibə dayanmışdır. Tarixdə bu günə kimi 

qalan “nikah diplomatiyası” məhz ən əsas sə-

bəblərdən biri kimi xüsusi vurğulanmalıdır. Hər 

tərəfdən separatçı məliklərlə əhatələnmiş İbra-

him xan, Qarabağda hökmranlığı tam ələ almaq 

və atası Pənah xanın işini davam etdirmək üçün 

özünə müttəfiqlər tapmağa çalışırdı. O, ilk ad-

dım kimi, Car-Balakən camaatının başçısı Üm-

mə xanın bacısı ilə evləndi. Bu ―nikah diploma-

tiyası‖ sonralar da onun çox işinə yaradı. 

Pənah xandan sonra güclənən çəkişmələ-

rin qarşısı alındı. Lakin Fətəli xan Əfşar Pəna-

həli xanla döyüşdə məğlub olanda çox məkrli si-

yasət yeridib, Qarabağ xanlığına ağır zərbə vur-

du. Bu məqsədlə dövrünün tarixçisi, İbrahim xa-

nın vəziri olmuş Mirzə Camal Cavanşir (1773-

1853) ―Qarabağnamə‖ sində yazır: ― Nadir şa-

hın sərdarlarından biri olan Urmiyalı Fətəli xan 

Əfşar... Azərbaycan, Urmiya və başqa vilayətlə-

rin əhalisindən çoxlu qoşun toplayıb qalanı al-

maq Qarabağı ələ keçirmək və Pənah xanı ara-

dan qaldırmaq məqsədilə Şuşa qalasına gəlib 

qalanın bir ağaclığında düşərgə qurdu... Bu hü-

cumda Fətəli xanın qoşunundan, təxminən iki 

min nəfər piyada suvari qırıldı və əsr düşdü... 

Bu hadisədən sonra Fətəli xan Əfşar, qoşununun 

məğlub olması və qış fəslinin yaxınlaşmasına 

görə, sülh və barışıq təklif etdi. Mahir elçilər 

göndərib, and-aman içərək belə vədə verdi: 

―Əgər Pənah xan qoşunumdan aldığı əsrləri geri 

qaytarsa, mənlə ittifaq və dostluq etsə, qızımın 

kəbinini onun böyük oğlu İbrahimxəlil ağaya 

kəsdirəcəyəm. Beləliklə də biz əbədi qohum və 

dost olacağıq. Bir şərtlə ki, İbrahimxəlil ağanı 

mənim yanıma göndərsin. O isə orduda şirni içi-

lib, kəbin kəsildikdən və iki-üç gün burada qonaq 

qaldıqdan sonra geri qayıtsın‖ (bax: s.117-118). 

Digər bir tarixi fakta nəzər yetirsək Qara-

bağın keşməkeşli tale yüklü məsələləri ilə bir 

daha yaxından tanış olarıq. Ağa Məhəmməd şah 

Qacar 1797-ci ildə Şuşada qətlə yetiriləndən 

sonra taxta onun yerinə Fətəli şah çıxır. O, İbra-

him xandan cənazəni göndərməyi tələb edir. Və-

ziyyətin çətinliyini, vilayəti düşmən və bədxah-

lar bürüdüyünü nəzərə alıb Ağa Məhəmməd Şa-

hın cənazəsini böyük ehtiramla Tehrana göndə-

rir. Fətəli şah gələn adamları xələt və ənamla 

geri qaytarır və İbrahimxəlil xanla qohum ol-

maq istədiyini bildirir. Hər iki tərəfin xatircəm-

liyi üçün əziz və möhtərəm qızınız Ağabəyim 

ağanı bizim hərəmxanaya layiq bilməlisiniz. O, 

bizim hərəmxanamızın xanımı olmalıdır‖ (bax: 

Mirzə Camal Cavanşirin ―Qarabağ‖naməsi, 

s.130-131). İbrahimxəlil xan xeyli düşünüb

məşvərət etdikdən sonra bu nigahla razılaşır.

Ağabəyim ağa bacarıqlı və gözəl olmaqla 

bərabər, həm də çox vətənpərvər bir qadın ol-

muşdur. O, siyasi sahədə Fətəli şahın məsləhət-

çisi və məşvərətçisi kimi ona təsir göstərir, Ru-

siya-İran münasibətlərinin yaxşılaşmasına səy 

edirdi. Dustaqların zindandan azad olunması, 

əsrlərin buraxılması, ölüm hökmünə məhkum 

edilmişlərin əfv olunmasına nail olurdu. Bu mə-

nada Ağabəyim ağa insan hüquqçusu və diplo-

mat qadın kimi diqqətimizi cəlb edir. O həm də 

bədii yaradıcılıqla məşğul olmuş, Azərbaycan 
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və fars dillərində şeirlər yazmış, şan-şöhrətə uy-

mamış və öz taleyinin puçluğundan yeri gəldik-

cə acı-acı şikayətlənmişdi: 

Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi, 

Heç bilməm ömrüm necə gəldi,necə getdi. 

(bax: Nazim Axundovun ―Qarabağ salna-

mələri‖, s. 186). 

Bildiyimiz kimi Ağabəyim ağa atasının 

vəziri Molla Pənah Vaqifin yetirməsi idi. Fitri 

istedada malik olan Ağabəyim ağa hələ Şuşada 

olarkən lirik şeirlər yazır, yüksək fəallığı ilə se-

çilirdi. Professor Əzizə Cəfərzadə yazır ki, 

1811-ci ildə o, İngiltərənin fövqəladə səfiri və 

onun xanımı Fətəli şah tərəfindən qəbul edilər-

kən səfir, Böyük Britaniya kraliçasının etimad-

namə və hədiyyələrini məhz Ağabəyim ağaya 

təqdim etmişdir (bax: Nazim Axundovun ―Qara-

bağ salnamələri‖, s. 186). 

Rusiya-İran münasibətlərinin barışıqla nə-

ticələnməsi işində də Ağabəyim ağanın rolu az 

olmamışdır. Bu mənada rus çariçası Ağabəyim 

ağaya göndərdiyi məktubda yazırdı ki, ―Ey Bə-

yim, Siz öz müdrikliyinizlə mərhəmətli şahın 

ikinci zöhrəsi, tale ulduzu olmusunuz‖. 

Ağabəyim ağa Qarabağı çox sevən, öz tor-

pağının həsrəti ilə yaşayan bir vətəndaş idi. 

XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və 

mədəni həyatında ―Xan qızı‖ ləqəbi ilə tanınan 

XurĢidbanu Natəvanın müstəsna rolu olmuş-

dur. O, dövrünün görkəmli şairlərindən biri idi. 

İctimai-siyasi fəallığı ilə seçilən bu qadın doğ-

ma dilini , onun zənginliklərini dərindən bil-

məklə yanaşı fars, ərəb dillərini də bilir və öm-

rünü mütaliə ilə keçirirdi. Xurşidbanu Natəvan 

kasıb-küsuba əl tutar, xeyriyyəçilik etməkdən 

zövq alardı. O, öz vəsaiti ilə Şuşa şəhərinə su 

çəkdirmişdir. Bütün bunlarla yanaşı tarixçi alim 

S. Gəncəli də bildirir ki, Xurşidbanu Natəvan 

ömrünü xeyirxah işlərə, mədəniyyət və maarifin 

yayılmasına sərf etmiş bu həssas qəlbli rəssam 

şairə 1867-ci il Paris dünya sərgisinin, 1869-cu 

il Moskva və 1882-ci il Tiflis bədii kənd təsərrü-

fatı sərgisinin iştirakçısı olmuşdur. Sərgidə Na-

təvanın saxladığı məşhur Qarabağ atları, onun 

tikmə əl işləri, Qarabağda yetişdirilən taxıl növ-

ləri nümayiş etdirilmişdi. Eləcə də professor Əzi-

zə Cəfərzadənin göstərdiyi kimi Natəvan Şuşa 

şəhərində yaradıcı poetik qüvvələri birləşdirmək 

məqsədilə 1872-ci ildə “Məclisi-üns” adlı ədəbi 

məclis təşkil edir və uzun müddət onun rəhbəri 

olur. O zaman Azərbaycanda heç bir nəşriyyatın 

olmadığına baxmayaraq, bu ədəbi məclisin mate-

rialları və Natəvanın əsərləri oxucu xalq kütləsi 

arasında geniş surətdə yayılırdı. 

Natəvan haqqında fransız yazıçısı A. 

Düma da yaxşı fikirlər söyləmişdir ―Mənim də-

vət olunduğum evdə iki knyaz qadını məclisdə 

iştirak edirdi‖. Bu şairə abadlıq və mədəniyyət 

yayan, ictimai və mədəni fəaliyyəti ilə nəinki 

Şərq, həm də Qərb üçün örnək olan, Qarabağ 

mahalından xan qızı Natəvan idi. A. Düma Na-

təvanla görüş zamanı onunla şahmat oynamış və 

bu oyunda uduzduğuna görə o, öz şahmatını Na-

təvana hədiyyə etmişdir. 

XVII əsrin I yarısında yaşamış ―Təsnifi-

Gülşad‖ adlı yeganə əsərindən başqa əldə heç 

bir yazısı mövcud olmayan GülĢad xanımın 

―Bizi apardılar Tatar xanına, fitva verdilər yesi-

rin qanına, bir namə göndərdim Məşhəd Kanı-

na‖ – kəlmələri qadın cəsarətinin, qadın kamilli-

yinin, cəmiyyətin haqsızlığına qarşı şeirlə üsya-

nında da ədalətə bir çağırış var. Qarabağın , Şu-

şanın digər bir məşhur xanımı Fatma xanım 

Kəminədir. Bu qadın 500-ə yaxın şeir və qəzə-

lin müəllifidir. Firudun bəy Köçərli onun haq-

qında ―Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialla-

rı‖ kitabında genış məlumat verir. Fatma xanım 

Kəminə Qarabağın ədəbi-mədəni tarixində öz 

ictimai dəyəri ilə seçilmiş, Şuşada təşkil olunan 

“Məclisi-FərəmuĢan”da fəaliyyət göstərmişdir. 

Bu dövrdə İbrahim xanın qızı Gövhər ağanın 

da adı hörmət və ehtiramla çəkilməlidir. Çünki 

öz xeyriyyə işləri ilə fərqlənən bu xanım atası-

nın Şuşada inşa etdirdiyi Cümə məscidini əsaslı 

surətdə yenidən düzəltdirmiş, öz şəxsi əmlakını 

da buraya vermışdır. Gövhər ağanın var-dövləti 

sayəsində Şuşada “Darrüs-ġəfa” və mədrəsə 

açılmış, Ağdama gedən yolda Ağa körpüsü sal-

dırmışdır. Bu xanım öz xeyriyyəçilik missiyası 

ilə xalq arasında nüfuz sahibi kimi tanınırdı. O, 

iki məktəb, iki körpü, xəstəxana açmış xalqın 

istifadəsinə vermişdir. İbrahim xanın digər qızı 

Ġzzət bəyim də öz xeyirxah işləri ilə diqqəti 

cəlb edir. Bu kimi xüsusiyyətlərinə görə Azər-

baycan qadınları tarixdə ad çıxarmış və nüfuz 

sahibi olduqlarını göstərmişdir. Odur ki, belə 

qadınlarımızla, onların qurub-yaratdığı işlərlə 

fəxr edirik. 

Qarabağın tarixində özünəməxsus şərəfli 

yer tutan qadınlardan biri də Həmidə xanım 
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CavanĢirdir. O, yaşadığı kənddə qız məktəbi 

açmıĢ, atasının uşaqlar üçün yazdığı ―Asari-Əh-

mədbəy Cavanşir‖ mənzum əsərini Tibilisidə 

―Qeyrət‖ mətbəəsində çap etdirir və kitabın satı-

şından əldə edilən gəliri atasının adına olan mü-

səlman qız məktəbinə yönəldir. O, Qafqaz Mü-

səlman Qadınları Cəmiyyətinin təsisində yaxın-

dan iştirak etmişdir. Həmidə xanım Cavanşır 

Azərbaycan qadın hərəkatı tarixinin aparıcı si-

malarından biri olmuşdur. Bu ziyalı qadının icti-

mai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitdəki fəaliyyəti 

öyrənilib tədqiq edilməyə layiqdir. Bu məğrur 

qadının Cəlil Məmmədquluzadənin də həyat və 

yaradıcılığında böyük rolu olmuşdur. Həmidə 

xanımın ictimai-siyasi həyatda da yüksək rolu 

olmuşdur. 

O, 1912-ci ildə Zaqafqaziyada keçirilən 

pambıqçıların 13-cü qurultayında yüksək tribu-

nadan məruzə ilə çıxış etmiş ilk Azərbaycan qa-

dınıdır. Bu mənada xalqın ictimai-siyasi, mədə-

ni həyatında yüksək fəaliyyət göstərən Azərbay-

can xanımları ilə fəxr edir, gələcək nəsillərə bu 

fədakar insanları nümunə göstəririk. Odur ki, 

tədqiqatçı alimlərimiz Azərbaycanın tarix və 

ədəbiyyatında qadın məsələsi və probleminə hə-

mişə mütərəqqi nöqteyi-nəzərdən yanaşmış, qa-

dın azadlığı, onun mədəni həyatda, təlim-tərbi-

yədə rolu yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə qa-

dınlardan söz açılarkən tarixçilərimiz onların ic-

timai-siyasi həyatdakı tarixi fəaliyyətlərini işıq-

landırmış, ədəbiyyatçılarımız isə bu məğrur qa-

dınların bədii obrazlarını tarixi əsərlərində ver-

məyə çalışmışlar. Buna N. Gəncəvinin ―Xosrov 

və Şirin‖ poemasında Azərbaycan gözəli Şiri-

nin, ―İsgəndərnamə‖ poemasında Bərdə hökm-

darı Nüşabənin, M.S. Ordubadinin ―Qılınc və 

qələm‖ romanında Məhsəti Gəncəvinin, Y.V. 

Çəmənzəminlinin ―Qan içində‖ romanında Ki-

çikbəyim, Sənəm, Ağabəyim ağa və s. kimi 

şəxslərdən, İlyas Əfəndiyevin ―Xurşidbanu Na-

təvan‖ pyesində Natəvanın bədii obrazını misal 

göstərmək olar. 
Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 

Qarabağın ictimai-siyası və mədəni həyatında iştirak 

etmiş qadınların oynadığı rol sistemli şəkildə açıqlanır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarət-

dir ki, Qarabağın mühüm tale yüklü həyatında yük-

sək dəyərə malik olan qadınlarımızın gördüyü icti-

mai-siyasi işlər müasir cəmiyyətimizdə öz örnəkliyi 

ilə bütün proseslərə nümunəvi təsir göstərir. 

Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki, qa-

dınlarımızın tarixən dövlətin ictimai-siyasi işlərində 

aparıcı mövqeyə malik olmaları, diplomatik rolları, 

elmə, sənətə yüksək qiymət vermələri, xeyriyyəçilik 

işləri öz bədii dəyərini tapır. 
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YAġASAYDI 

 
Mənalı ömür yolu keçmiş, respublikamızın 

tanınmış ziyalılarından biri, xalq təhsilinin inki-

şafında və ədəbiyyatın tədrisi metodikası sahə-

sində misilsiz xidmətləri olan, prezident təqaüdç-

üsü, pedaqoji elmlər doktoru, professor, həmişə-

yaşar Şəmistan Abdu oğlu Mikayılov 2018-ci ilin 

noyabrında dünyasını dəyişdi. Yaşasaydı, 2019-

cu ilin oktyabr ayında 90 illiyini qarşılayacaqdı. 

Dünyasını dəyişəndən sonra bu dəyərli, 

görkəmli alim-pedaqoq haqqında danışmaq, fi-

kir söyləmək çox çətindir, həm də məsuliyyət 

tələb edən bir işdir. Çətindir, ona görə ki, adam 

onun yoxluğuna inana bilmir. Asandır, şərəfli-

dir, o mənada ki, keçdiyi həyat yolu, bütün el-

mi-pedaqoji fəaliyyəti biz tələbələrin gözü qaba-

ğındadır. Onu yaxından tanıyanlar yaxşı bilirlər 

ki, professor Mikayılov ömrünün sonuna qədər 

seçdiyi peşəsinə sadiq qalaraq, məhsuldar bir 

alim kimi dayanmadan çalışır, elə hey yazır, ya-

radırdı. İnsanlığı, dağ vüqarlı düz qaməti, sağ-

lamlığı, xeyirxahlığı, düşüncəsi, çöhrəsindəki 

nuraniliyi, alicənablığı, xeyirxahlığı, tərbiyəsi 

ilə yaddaşlara həkk olundu bu gözəl insan! Doğ-

rudur, heç nə daimi olmadığı kimi, insan həyatı 

da daimi deyil. Bir gün gələn, bir gün gedir, bu 

dünyadan, bu dünyadan... Bu, təbiidir. Məhsəti 

Gəncəvi məşhur bir rübaisində 

Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, 

Suyu gah şirindir, gah da ki, zəhər. 

Çox da öyünmə ki, uzundur ömrün 

Əcəl köhlənində hazırdır yəhər, -deyirdi. 

Bəli, bu qıl körpüsündən hamımız keçəcəyik, la-

kin kimisi cənnətə, kimisi cəhənnəmə düşəcək. 

Bu müdrik insanın yeri cənnətməkandır. Hələ 

sağlığında ikən o, bu yeri, bu məkanı qazanmışdı. 

Professor Mikayılov öz səmimiyyəti, yad-

daqalan məziyyətləri, elmi-pedaqoji fəaliyyəti 

ilə, kiçiklə kiçik, böyüklə böyük olmağı ilə ha-

mıya bir örnək idi, o qədər sadə, səmimi və təbii 

bir insan idi ki, istər əsas iş yerində, istərsə də 

dərs dediyi, mühazirə oxuduğu auditoriyalarda, 

dekanlıqda, müəllimlər arasında öz dərin elmi 

biliyi, savadı ilə hamını heyran qoymuşdu. Özü 

də heç vaxt razı olmazdı ki, ona ―professor‖ 

deyə müraciət etsinlər. Şəmistan müəllimə diq-

qətlə qulaq asar, öyrənməyə çalışardılar. Yadım-

dadır, dekanlıqda müəllimlər (onlar da müxtəlif 

fənn sahələrinin alimləri idi) arasında elmi söh-

bətlər olanda necə də həvəslə, müxtəlif sitatlar 

gətirməklə fikirlərini sərrast ifadə etməyə çalı-

şırdı. Professor Hüseyn Saraclı da bizimlə bir 

yerdə çalışır, bir institutda dərs deyirdi. Söhbət 

əsnasında Şəmistan müəllim haqqında belə bir 

fikir dedi: ―Onun fikirləri sərrast və itidir. Klas-

sik irsimizi yaxşı bildiyindən açıqlamaları da 

maraq doğurur, izahları dəqiqdir‖. 

Bilmədiyi, şübhə ilə yanaşdığı fikir haq-

qında mülahizələrini söyləməyə çalışmazdı. 

Tələbələrinin və müəllimlərin çox sevdik-

ləri, hörmət etdikləri şəxsiyyətlərdən biri kimi 

daima yaddaşlarda qalmağı bacarırdı professor 

Şəmistan Mikayılov. Çünki onun haqqında ge-

dən söhbətlərin şahidi olurduq. Zahiri görünüşü, 

təmiz, səliqəli geyimi, insanlarla davranışı, da-

nışıq tərzi, sözü çəkinmədən yerində üzə demə-

yi, təmkini və səmimiyyəti ilə onu dinləyənləri 

valeh edirdi. O, bir nümunə, bir örnək idi. İstər 

illərlə işlədiyi Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutunda (indiki Təhsil İnstitutu), istərsə də 

mühazirə oxuduğu auditoriyalarda elmini, bili-

yini, pedaqoji ustalığını, bacarığını, bütün ener-

jisini var gücü ilə onlara ötürməkdən həzz alırdı. 

Tələbələr də onu sevir və hörmətlə yanaşırdılar. 

Ümumiyyətlə, pedaqoji iş, ədəbiyyatın tədrisi 

metodikasının bütün sahələri, ədəbiyyat nəzəriy-

yəsi onun həyat və fəaliyyətinin ayrılmaz hissə-

si, əsas istiqamətlərindən idi. 

Şəmistan müəllimi dərin ehtiramla yad 

edərkən xoş siması göz önündə canlanır. Söh-

bətcilliyi ilə, unudulmaz klassiklərimizdən olan 

Nizami Gəncəvidən, Məhəmməd Füzulidən, 

İmadəddin Nəsimidən, Seyid Əzim Şirvanidən 

müxtəlif nümunələr gətirməklə fikirlərini elə 

sərrast ifadə edirdi ki, belə bir fenomen yadda-

şın fövqündə insan sanki kiçilirdi. Məəttəl qalır-

dın ki, fars, ərəbcə yazılmış misraları sapa düzə-

rək necə də bir-birinin ardınca əzbərdən deyir və 

sonra da beytlərin açıqlamalarını özünəməxsus 

ustalıqla izah edərək insanı sanki ovsunlayırdı. 
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Uzun illər professor Ş.A. Mikayılovla bir 

yerdə, bir şöbədə çalışmış, eyni fənn üzrə tədqi-

qat aparmışıq. İşlədiyimiz müddətdə ədəbiyyatın 

tədrisi metodikası sahəsində elə bir problem qal-

mayıb ki, öz həllini tapmamış olsun. ―Ədəbiyyat 

dərslərində inteqrasiyadan istifadə imkanları‖ 

(metodik vəsait), ―Ümumtəhsil məktəblərinin V-

XI siniflərində ədəbiyyatın tədrisi metodikası‖, 

―V-XI siniflərin ədəbiyyat dərslərində təlim tex-

nologiyalarından kompleks istifadə‖, ―Ümumi 

orta təhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərslərində 

təlim materialına yeni yanaşmanın əsas istiqa-

mətləri‖, ―Azərbaycan ədəbiyyatı-mənəvi dəyər 

xəzinəsi‖ və s. kimi əsərlər bu qəbildəndir. 

İşləməyi, zəhməti çox sevirdi. Bekar da-

yanmaq, boş gəzmək onun üçün, özü demişkən, 

əzab idi, zülm idi. İnsan gərək heç bir zaman 

əliboş gəzməsin söyləyərdi. Ümumiyyətlə, onun 

boş vaxtını görməmişik, yanına gələn insanlara 

da həmişə qayğı və sayqı ilə yanaşardı. 

Saç ağardı, ancaq nə qəm! 

Əlimdədir hələ qələm.... 

Qocalıqdan söz düşəndə unudulmaz şairi-

miz S. Vurğunun bu misralarını tez-tez təkrar 

edərdi Şəmistan müəllim. 

Ömrünün son illərində bir-birinin ardınca 

çap etdirdiyi və redaktoru olduğum ―Bir alimin 

ömür salnaməsi‖ (Şəmistan Mikayılov-90) kita-

bını da sağlığında özünün 90 illiyinə həsr etmiş-

di. Lakin 90 yaşını başa vura bilmədi, ömür vəfa 

etmədi. Alimin bu kitabı çox maraqlı bir möv-

zuya, indiyə qədər elmi-pedaqoji yaradıcılıqla 

məşğul olan alimlər və gələcəkdə yetişəcək 

gənc tədqiqatçılar üçün gərəkli bir alimin elmi-

pedaqoji fəaliyyətindən xəbər verən hesabat idi. 

Bütün həyatını elmə, təhsilə, ədəbiyyatın 

tədrisi metodikasına və gənc nəslin yetişməsinə 

sərf etmiş Şəmistan Abdu oğlu Mikayılovun qə-

ləminin məhsulu olan kitab bir alim ömrünün 

salnaməsi kimi qiymətlidir, ona görə ki, bütün 

bunlar sağlığında ikən qələmə alınmışdır. Oxu-

culara, yetirmələrinə təqdim olunan bu kitab 

respublika ictimaiyyətində yetərincə tanınmış 

bu görkəmli, dəyərli alimin əziyyətlərlə dolu 

(özü də söyləyərdi ki, mən bu səviyyəyə elə-

belə gəlməmişəm, məşəqqətlərlə dolu bir yol 

keçib sonra bu səviyyəyə çatmışam, lakin sevi-

nirəm ki, mən bu yolu belə keçmişəm. İstərdim 

ki, kaş gələcəkdə yetişəcək, bizim səviyyəyə 

qalxa biləcək gənclər yazılan belə kitabları oxu-

maqdan çəkinməsinlər, arxasız, dayaqsız istə-

dikləri səviyyəyə sahib ola bilsinlər) keçdiyi son 

dərəcə maraqlı ömür yolundan bütün oxuculara, 

biz tələbələrə, gənc nəslə töhfəsidir. 

Digər bir kitabın da ―Müəllimlərim‖ adlı 

kitabının da redaktoru kimi deyə bilərəm ki, 

professor Şəmistan müəllim Xaqani Şirvaninin 

―Mənim könlüm müəllimdir, dizim üstü dəbista-

nı....‖ fikirlərinə həmişə sadiq qalıb. Müəllim-

tələbə münasibətindən söz düşəndə (çoxları bu 

hadisənin şahidi olublar, o cümlədən bizim də-

yər verdiyimiz professor Vidadi Xəlilov da) qə-

hərlənər, gözlərindən yaş axar və müəllimlərini 

sevə-sevə xatırlayardı bu gözəl insan. 

Gənclərimizin milli ruhda böyüməsi, vətə-

nini sevən əsl vətəndaş yetişdirməsi bir şəxsiy-

yət olaraq formalaşması işini həmişə ön plana 

çəkən professor bu ənənəyə də sadiq idi. Müəl-

lim əməyini şərəfli bir iş kimi qiymətləndirər və 

dəyərləndirərdi. Bir zamanlar çox hörmətli, xətri 

bizim üçün əziz olan, nadir tapıntı sandığımız, 

söhbətlərindən doymadığımız (nə vaxt soruşsay-

dıq ki, Pənah müəllim, necəsiniz? Cavab verərdi 

ki, əliyül-əla, heç vaxt şikayət etməzdi, halbuki 

çox çətinliklərlə üzləşib, o da dünyasını dəyişdi, 

Allah qəni-qəni rəhmət eləsin) və heç vaxt unu-

dulmayan Pənah Xəlilovla bir yerdə, bir otaqda, 

bir şöbədə işləmişik. Hər dəfə Pənah müəllim 

qapını açıb şöbəyə daxil olanda professor Şə-

mistan Mikayılov qeyri-ixtiyari ona məxsus və-

zifə stolundan qalxar, öz yerini ona təklif edərdi, 

Pənah müəllim isə buna razı olmaz, döş stolu-

nun qarşısında qoyulmuş stula oturar, Şəmistan 

müəllim də həmin stolda onunla üzbəüz əyləşər, 

ədəbiyyatın bu və ya digər sahələrindən son də-

rəcə ədəb-ərkan çərçivəsində söhbət açardılar. 

Onda biz Şəmistan müəllimin öz müəllimini – 

professor, dəyərli alim Pənah Xəlilovu necə hör-

mətlə qarşıladığını öz gözlərimizlə gördük və 

onun bu səmimiyyətinə heyran qaldıq. 

Son vaxtlar təəssüf hissi ilə qeyd edirdi ki, 

təhsilimiz niyə bu günə düşüb, niyə müəllimləri-

mizin əksəriyyəti özlərinə dəyər verməyi bacar-

mırlar. Səbəb isə tez-tez müəllimlərin neqativ 

hallara yol verdikləri qeyd olunurdu. Söz-söh-

bətlər ara vermədən, səngimək bilmədən davam 

edirdi. O belə halların yaranmasına təəssüf edir, 

ürəkdən acıyır, öz sevimli müəllimlərini xatırla-

yır, onların qayğıkeşliyindən oxuculara danışır 

və indiki gəncliyi bu ənənəyə əməl etməyə səs-
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ləyirsi. Professor qeyd edirdi ki, müəllim fəaliy-

yəti yalnız bilik verməklə məhdudlaşmır, eyni 

zamanda tərbiyə edir, onları cəmiyyətə fayda 

verən insan kimi həyata hazırlayır. Bu mənada 

bütün müəllimlərimiz həm bilgi cəhətdən, həm 

də kənardan özlərinə baxmağı, qüsurlarını dü-

zəltmək bacarığını əldə etməyə səy göstərməli-

dirlər. Şagirdlər hiss etməlidirlər ki, onlar mək-

təbə təhsil almağa, özlərindən sonra gələn nəslə 

örnək olmağa gəliblər. Belə olarsa, məktəb bi-

zim düşündüyümüz səviyyəyə çata bilər. Əlbət-

tə, bu sahədə uğur qazanmaq bütün təhsil ocaq-

larının, təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür, ona 

görə ki, həmin müəssisələrdə aparıcı sima, apa-

rıcı qüvvə müəllimdir. Bir sözlə, müəllim adını 

doğrultmaq təhsil ocaqlarında çalışan müəllim-

lərin borcudur desək, səhv etmərik. Çünki bö-

yük istedad sahibləri müəllim əməyinin təsirinin 

gücünü ürəklə etiraf edirdilər ki, mənəvi dəyərin 

gücü də buradan irəli gəlir. 

Bir-birinin ardınca yazılan bu kitablar 

başa çatdıqdan sonra sanki Şəmistan müəllim 

ömrünün sona çatdığını hiss edərəkdən hər dəfə 

deyirdi ki, nə yaxşı ki, bu kitabları vaxtında ya-

zıb hazırladım. İndi elə rahatam ki, elə bil üzə-

rimdən ağır bir yük götürülüb. Ona görə də mən 

müəllimlərimə borcluyam. 

Bəli, Şəmistan müəllim daxilən çox nara-

hat adam idi. İstəmirdi ki, yazdığı hər hansı bir 

iş yarımçıq qalsın. Eşitdiyimə görə evdə ikən 

(son vaxtlar ürəyindən tez-tez əziyyət çəkirdi) 

son dəfə özü ilə əlaqədar nə isə yazırdı. Əfsuslar 

olsun ki, nə yazdığı bəlli olmadı, dünyasını də-

yişərək, əbədi dünyaya qovuşdu, yazdıqları ka-

ğız üzərində qaldı. 

Şöbədə bir yerdə çalışdığımız zaman öz 

müəllimlərindən, ona yaxın olan, bir yerdə çalış-

dığı alimlərdən o qədər maraqlı epizodlar, xüsu-

silə akademik Feyzulla Qasımzadədən, professor-

lar Ağamməd Abdullayev, Camal Əhmədov və 

Məmməd Həsənovdan elə yumor dolu hadisələr, 

söhbətlər danışardı ki, bütün bu söhbətlər çox-

larına tanışdır. Hər birini kövrək hisslərlə xatır-

layar, onların duzlu, məzəli, özünəməxsus xüsu-

siyyətlərindən ürək dolusu danışar, bu əvəzolun-

maz insanın şən-şux söhbətlərindən doymazdıq. 

Professor Şəmistan Mikayılovun əsas təd-

qiqat obyekti məktəblərdə çatdırılması çətin 

olan bir problemin - ədəbiyyat nəzəriyyəsinin 

şagirdlərə dərindən öyrədilməsi sahəsində müəl-

limlər üçün istiqamətverici bir əsər yazmaqdan 

ibarət olmuşdur. Yazdı və onu da çox böyük bir 

dəyanətlə müdafiə etdi. Daha sonra müəllif hər 

dövrün tələbini nəzərə almaqla bir-birindən ma-

raqlı, dəyərli, müəllimlərə hava və su kimi gə-

rəkli olan mövzularda tədqiqat aparmış, yeri 

gəldikcə əyanilikdən, yeni təlim texnologiyala-

rından, inteqrasiyadan istifadə, təlim materialla-

rına yeni yanaşma və s. kimi problemin həllinə 

çalışmışdır. Şəmistan müəllim zaman-zaman 

meydana çıxan və ədəbiyyatın tədrisi prosesində 

səhv fikirlərin olduğunu hiss etdikcə ona qarşı 

çıxmış, yaranmış səhv fikirlərin, düzgün olma-

yan müdaxilələrin rəvac tapmasına imkan ver-

məmiş, ədalət prinsipini həmişə gözləmişdir. 

Özü də vaxtında sözünü, dəyərli fikirlərini de-

məkdən heç vaxt, heç zaman çəkinməmişdir. 

Şəmistan müəllim Təhsil Problemləri İns-

titutunun direktoru işləyəndə də, şöbə müdiri 

kimi fəaliyyət göstərəndə də, pedaqogika nəzə-

riyyəsi və tarixi ixtisası üzrə institutumuzda fəa-

liyyət göstərən ixtisaslaşmış müdafiə şurasının 

sədri olanda da, Ali Attestasiya Komissiyasında 

ekspert kimi çalışarkən də öz şərəf və ləyaqətini 

həmişə gözləmişdir. 

Professor işlədiyi sahə üzrə kadr hazırlığı 

məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlamış, 

ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə 25 nəfər 

elmlər namizədi və 3 nəfər elmlər doktoru yetiş-

dirmişdir. Şəmistan müəllim kadr hazırlığı işinə 

ciddi yanaşar, az-çox səriştəsi olanlara kömək 

edər və istiqamət verməkdən çəkinməzdi.. 

Prezident təqaüdçüsü, professor Şəmistan 

Mikayılovun elmi fəaliyyəti təkcə Azərbaycan 

Respublikası ilə məhdudlaşmır, o eyni zamanda, 

respublikadan kənarda da tanınır. Bu tanışlıq Tür-

kiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Mos-

kva, Gürcüstan şəhərlərini əhatə edirdi. Müxtəlif 

illərdə Daşkənd, Tbilisi, Alma-Ata şəhərlərində 

namizədlik və doktorluq dissertasiyalarına rəsmi 

opponentlik etmişdi. Bunlarla yanaşı, Alma-Ata 

və Bişkek şəhərlərində təşkil olunmuş birdəfəlik 

müdafiə şuralarına üzv seçilmişdir. 

Əgər insan niyə yaşadığını bilirsə, onun 

üçün necə yaşamağın əhəmiyyəti yoxdur (F. 

Nitsşe). O, ağlının və zəhmətin gücü ilə respub-

lika pedaqoji ictimaiyyətin yaddaşına əbədilik 

həkk olundu. 

Həyata gəldi, şərəflə, ləyaqətlə, ağlı, zəka-

sı, düşüncəsi, fenomen yaddaşı üstündə bu fani 
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dünyadan köç elədi. Professor Mikayılov klas-

sik ədəbiyyatı yaxşı bildiyindən bu dünyanın 

fani olduğunu yetərincə dərk edirdi. Ona görə 

də elə hey yazır, yaradır, əlindən gələni əsirgə-

mirdi, xalqımız, müəllimlərimiz, pedaqoqları-

mız üçün. Yenə də qalsa-qalsa bu yazılanlar qa-

lacaq - deyirdi. Tələbələrinə, aspirant və disser-

tantlarına qarşı da son dərəcə həlim və son dərə-

cə tələbkar bir rəhbər kimi öz qayğısını heç vaxt 

əsirgəmirdi. Söyləyirdi ki, (təkrar da olsa, demə-

liyəm) hər işi vaxtında görmək lazımdır. Bekar 

qalmaq, boş-boşuna gəzmək, heç bir faydalı 

əməklə məşğul olmamaq ancaq nadanlara məx-

sus bir işdir. İnsan gərək heç bir zaman əliboş 

gəzməsin. 

Biz onu real həyatda itirsək də, o, daim biz-

imlədir, bizim qəlbimizdədir, xatirələrə çevrilə-

rək bizimlə yaşayır, neçə-neçə kitabları, yazıları 

həmişə vərəqlənəcək, gələcək nəsil həmin əsər-

lərdən bu və ya digər formada faydalanacaqlar. 

Güclü məntiqə malik, millətini, dövlətçili-

yini sevən, öz cəsarəti, xeyirxahlığı 

ilə yaddaşlarda qalan əziz, doğma, unu-

dulmaz Şəmistan müəllim! 90 yaşınız mübarək! 

Rahat yatın, rahat uyuyun. Allah Sizə qəni-qəni 

rəhmət eləsin, qəbriniz nurla dolsun, ey müdrik 

insan! Siz bizim qəlbimizdə həmişə yaşayır və 

daima yaşayacaqsınız. 

Bir insan köçürsə dünyadan əgər, 

Sən elə bilmə ki, tək bir can gedir. 

Hər sönən baxışda saysız diləklər, 

Hər kiçik tabutda bir cahan gedir. 

 

 
Asya Bəkirova, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Qabaqcıl Təhsil işçisi 
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UOT 37. 
 

ĠġIQLI ZƏKA SAHĠBĠ 

 
Gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünyada 

hər kəs Ulu Tanrıdan ona bəxş olunan ömür pa-

yını yaşayır. Şərəfli ömür yolu isə tək-tək insan-

lara nəsib olur. İllər ötdükcə, bir-birini əvəz et-

dikcə, insan yaşa dolduqca dönüb geriyə baxır, 

bir qonaq kimi gəldiyi dünyada necə yaşadığı 

barədə öz-özünə hesabat verir. 

Böyük dünyagörüşə, hərtərəfli biliyə, də-

rin zəkaya və böyük ürəyə malik olan, xeyirxah-

lığı və səmimiyyəti, cəsarəti və sarsılmaz qətiy-

yəti, mərdliyi və insanpərvərliyi ilə özünə əbə-

diyyət qazanan müdrik insanlardan biri də Şə-

mistan Mikayılovdur. O, ölkəmizdə pedaqoq 

alimlər arasında ilk prezidentin fərdi təqaüdçü-

lərindən biridir. 

Şəmistan Mikayılov pedaqogika elminin 

görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, həm də 

gözəl müəllim idi. Onun dərsləri və mühazirələ-

ri öz dərin məzmunu, aydın, səlis üslubu, mənti-

qi ilə gənc mütəxəssislərin inkişafına dəyərli tə-

sir göstərmişdir. Bunlarla yanaşı, təhsilimizdə 

də yaranmış haqsızlıqlara və ədalətsizliklərə 

qarşı qətiyyət və cəsarət göstərmişdir. 

Çox məhsuldar və fədakar alim, qocaman 

pedaqoq, böyük vətəndaş və ziyalı olan Şəmistan 

müəllim bir insan kimi də başqalarından fərq-

lənirdi. Onun üzündə, çöhrəsində daim bir xe-

yirxah nur var idi, onun ürəyi də siması kimi gö-

zəl idi. Onunla söhbət edərkən, ünsiyyətdə olar-

kən heç nə diqqətindən yayınmırdı. Bu nurçöh-

rəli, gülərüzlü insan daim axtarışda olub. Təsa-

düfi deyil ki, o, yüzlərlə kitabın, məqalənin mü-

əllifidir. O, elə bir alim idi ki, onun yaratdığı ge-

niş maraq doğuran əsərləri həmişə yaşayacaqdır. 

Elmi mühitdə və eləcə də içtimai həyat 

aləmində Şəmistan müəllimi sevənlər çoxdur. 

Onu ―müdrik alim‖, ―geniş erudisiyalı peda-

qoq‖, ―xeyirxah adam‖ adlandırırlar. 

Nadir hallarda olur ki, hansısa bir alım 

sağlığında, yəni həyatda yaşaya-yaşaya klassik-

ləşsin. Belə bir şərəfə nail olan klassik pedaqoq-

larla adı bir sırada çəkilən Şəmistan Mikayılov 

haqqında söz demək, arzu-dilək söyləmək şərə-

finə nail olmaq özü bir xoşbəxtlikdir. O, pedaqo-

gika elminin imkan verdiyi bütün zirvələri vax-

tında fəth etmiş, yaşından xeyli əvvəl bu sahədə 

səlahiyyətli söz sahibi, böyük ziyalı, görkəmli 

pedaqoqdur. Onun elmə gətirdiyi yeniliklər peda-

qoji fikir tariximizi zənginləşdirmişdir. Bu yeni-

liklər onu ölməzliyə daşıyan yeniliklərdir. 

Məhz özünə inanan, seçdiyi yolun doğru-

luğuna şübhə etməyən, tənqid olunacağından 

çəkinməyən alimlər bu yolu seçir və inadkarlıq-

la, səbr etməklə işini davam etdirir, uğur qaza-

nır. Şəmistan Mikayılov da belə bir keyfiyyətlə-

rin daşıyıcısı olan alim, şəxsiyyətdir. O, son də-

rəcə həssas və səmimi insan olub. Həmişə elə 

hesab etmişəm ki, Şəmistan müəllimin zəkası, 

əzmkarlığı, qətiyyəti, inadkarlığı və xeyirxahlığı 

elmin inkişafı üçün çox lazımdır. 

Məlumdur ki, yaşanmış illərə görə təəs-

süflənənlər, peşman olanlar da, sevinənlər də 

olur. Lakin sonuncular xalq, bütövlükdə cəmiy-

yət qarşısında üzüağ, alnıaçıq olurlar. Çünki be-

lələri nəsillərə örnək olan mənalı ömür yaşayır, 

tarixi şəxsiyyət kimi qalırlar. 

Hörmətli professorumuz Ş. Mikayılovun 

da qismətinə belə ömür payı nəsib olmuşdur. 

Onun mənalı ömür yolunu əks etdirən güzgü isə 

onun dərslikləri, dərs vəsaitləri, monoqrafiyala-

rı, metodik vəsaitləri, yüzlərlə qəzet və jurnal 

məqalələri. tezisləri, pedaqoji elmin, təlim-tərbi-

yə və təhsilin, respublikamızda ictimai-siyasi 

durumun bir sıra aktual problemləri haqqında, 

aspirantlara və dissertantlara rəhbərliyi, doktor-

luq və namizədlik dissertasiyaları üzrə oppo-

nentliyi, dissertasiyalar və digər əsərlər haqqın-

da verdiyi yüzlərlə rəylərdir. 

Bu keyfiyyətləri tamamlayan daha bir cə-

həti də qeyd etmək yerinə düşər: Şəmistan müəl-

lim həm də çox məzmunlu, son dərəcə maraqlı 

və dinləyicini valeh edən bir həmsöhbət idi. 

Onun tədqiqat işlərinə stimul verməyinin şahidi 

olmuşm. Şəmistan müəllimin Azərbaycan üçün 

elmi-pedaqoji kadr hazırlığında xidmətləri böyük 

olmuşdur. Kiminin elmi rəhbəri və ya məsləhət-

çisi olması ona böyük nüfuz qazandırmışdır. 

Gözəl insan bu gün yaşasaydı 90-cı payı-

zını görərdi.Şəmistan müəllim təhsilə. təlimə, 

tərbiyəyə, pedaoji prosessə yeni təriflər verdi. 
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Təhsilin, təlimin, tərbiyənin məqsədlərini yeni-

ləşdirdi. Daim fikir verərək, görürdüm ki, pro-

fessor Şəmistan Mikayılovun dərc etdirdiyi 

əsərlərində milli ruh, öz torpağına və millətinə 

bağlılıq hissi onun fəaliyyətinin mayasını təşkil 

edir. O, öz zəhmətkeşliyi, işgüzarlığı, obyektiv-

liyi, təşəbbüskarlığı, səmimiliyi ilə kollektivimi-

zin dərin hörmətini qazanmışdır. Yorulmaz, 

dönməz, cəsarətli, mübariz insan olan Şəmistan 

müəllimin xidmətləri əvəzsizdir. Bunun əyani 

sübutu olaraq qeyd edə bilərəm ki, Şəmistan 

müəllim haqqında ali təhsil ocaqlarından birində 

gedən söhbət məni valeh etdi və başa düşdüm 

ki, ölkəmizin belə görkəmli aliminin olması ilə 

fəxr etmək lazımdır. Arzum isə budur ki, belə 

alimlərimizə sağlığında qiymət verək, bir qədər 

də cabirsayağı yanaşsaq ―Sağlığında qiymət ve-

rək insanlara‖. Çünki belə alımlər, belə görkəm-

li şəxsiyyətlər hamı üçün örnək hesab olunur. 

Belə örnəklər isə gələcək nəsillərin elmə axınına 

təkan vermiş olar. 

Deyirlər yaxşı nəzəriyyə praktikanın yolu-

nu daha gur işıqlandırır. Buna misal olaraq pro-

fessor Ş. Mikayılovu göstərmək olar. O, böyük 

nəzəriyyəçi alim kimi ölkəmizdən çox-çox 

uzaqlarda tanınır və hörmətlə qarşılanır. 

Elmimizə və təhsilimizə şərəf və ləyaqətlə 

xidmət etmiş Şəmistan Mikayılov onu sevən 

xalqının qəlbində özünə möhtəşəm bir məhəbbət 

abidəsi ucaltmışdır, elə bir abidə ki, yubileydən-

yubileyə daha uca, daha qüdrətli, daha əzəmətli 

görünür. 

Hər kəsin həyatında əlamətdar hadisələr 

çox olur. Keçdiyim həyat yollarında elə insan-

larla rastlaşmışam ki, onların arasında bədxah-

larla yanaşı, parlaq obrazları yaddaşımda əbədi 

həkk olan şəxsiyyətlər də olmuşdur. Xoşbəxtlik-

dən bu gün də cəmiyyətimizdə (az da olsa) belə 

insanlar var və onların əkdikləri yaxşılıq toxum-

ları insanların qəlbində zaman-zaman cücərir, 

yeni pöhrələr verir. Onlar hiss edir ki, insan bu 

dünyaya yaşamaq, yaratmaq və yaxşı ad qoy-

maq üçün gəlmişdir. Belə insanlardan biri idi Şə-

mistan Mikayılov. Bu müdrik insan, görkəmli 

pedaqoq-alim məndə olan əxlaqi keyfiyyətləri 

gözəl alim olan mərhum Ağadadaş Babayevlə 

çox yüksək qiymətləndirmiş və təkidlə dissertasi-

ya müdafiə etməyimi məsləhət görmüşlər. Təd-

qiqatçılıq imkanlarımı məhdudlaşdıran iki körpə 

idi. Lakin onların məsləhətindən sonra hələ ca-

vanlıq dövründə elmi dərəcə almağa nail oldum. 

Hər iki alim mənim dissertasiya müzakirəmdə 

çox xoş sözlər dedilər. Bu sözlərin qarşısında da-

xilən baş əydim və bu günə qədər yaddaşımdan 

silinmir. Mənə xoş gələn ən gözəl cəhətlərdən 

biri də Şəmistan müəllimin müəllifin tədqiqatlar-

da şəxsi nümunə əsasında tərbiyə məsələsinə ge-

niş yer verməsi idi (dissertasiya mövzum). 

Yaxşı yadımdadır ki, bir dəfə professor Z. 

Qaralov Ş. Mikayılov haqqında institutun elmi 

şurasında belə dedi: ―Şəmistan müəllim öz təd-

qiqatlarıyla pedaqogika elmini zənginləşdirmiş 

və onun inkişafına böyük təkan vermişdir‖. Mən 

onda başa düşdüm ki, Şəmistan müəllim çox bö-

yük alımdir. 

Mənalı və zəngin ömür sürmüş qüdrətli 

şəxsiyyət Ş. Mikayılov haqqında söz deyən hər 

bir kəs onun işığında özünü də tanıtmış olur. 

Mən onunla bir müəssisədə çalışmaqdan 

əsil mənəvi zövq alırdım, onun iti məntiqi, həs-

sas müşahidəsi, amiranə duruşu, nəcib əxlaqı, 

böyük ürəyi hər kəsdə olan keyfiyyət deyil. 

Mənim kimi çoxlarının gözləri önündə bir 

məşəl kimi yanan, fədakar müəllim, alim, bir 

neçə müəllim nəsli yetişdirən Şəmistan Mikayı-

lov qalsa idi həyatının qalan hissəsini də sabahın 

dəyərli vətəndaşlarını yetişdirməyə həsr edərdi. 

Bu bir ömür kitabı, bu bir tarixdir. Öyrənən, öy-

rədən, yaşayan, yaşadan tarix. Bu fəxr ediləsi, 

öyünüləsi ömür. Qürur duyulası tarixdir. İllər 

ötəndən sonra bir müəllim pedaqoq kimi anlamı-

şam ki, əsl insan odur ki, elə sağlığında heykəl-

ləşsin, ucalsın. O, çox ədalətli insan idi, bunu bi-

zim institut əməkdaşlarının hamısı təsdiqləyə bi-

lər, çünki təmənna ummaz, nəyinsə əvəzini gözl-

əməzdi. Biz onu heç vaxt boş-bekar görməzdik. 

Sonuncu iş gününə qədər yorulmadan, 

ərinmədən, deyinmədən, sızlamadan çalışdı, 

yazdı, yaratdı, usanmadan öyrəndi, öyrətdi. Biz 

onu bircə dəfə də olsun gileylənən, kiminsə qa-

rasınca danışan, qeybət edən görmədik. Dərdini 

də başqalarına yükləməyi sevməzdi. Elə bilirsi-

niz onun ağrıları. dərdləri, şikayət etməyə sə-

bəbləri yox idi? Dərdi də vardı, problemləri də, 

itkiləri də. Amma o bütün bunları dilinə gətirib 

danışmağı qüruruna sıxışdırmazdı. Sıxıldığını, 

ağrılarını kimsənin görməsini istəməzdi. 

Bəli, mərd. əyilməz, vüqarlı kişilər belə 

olur. Şəmistan müəllimin son günlərədək bir 

neçə kitab çap etdirməsi hamımızı heyrətləndir-
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di. Bütün bunlar isə ondan xəbər verirdi ki, mü-

əllimlər müəllimi olan Şəmistan müəllim hamı-

ya şəxsi nümunə göstərirdi. Adı hər zaman düz-

lük, saflıq etalonu kimi çəkilən Şəmistan müəlli-

min 90 yaşını onsuz keçirilməsinə baxmayaraq,

demək istərdim ki, Möhtərəm Şəmistan müəl-

lim! Bir ömür nədir ki, Siz sağlığınızda əbədi-

yaşarlıq qazanan insanlardansınız. Şəmistan mü-

əllim! Siz mənim üçün sözün həqiqi mənasında

bir həyat məktəbi oldunuz, öz halallığınızla

mənə əsl ata qayğısı göstərməyinizlə fərqləndi-

niz, yaxşılıqlarınızı ömrüm boyu unutmayaca-

ğam. Onun şəxsiyyəti bizim hər birimizin mənə-

vi dünyasının nümunəsi olmuşdur. O, hər biri-

mizin qəlbində özünə, əbədi heykəl qoymuşdur.

Qəlbindəki müsbət emosiyalardan, yaxşılıq 

amalından və xeyirxahlıq niyyətindən doğan nur 

həmin illər Şəmistan müəllimin gözəl simasından 

heç vaxt əskik olmazdı. Aralarındakı xeyli yaş və 

ixtisas fərqinə baxmayaraq, həmin illərin gənc 

alimləri Şəmistan müəllimin çöhrəsindəki insan-

lıq nurunun ətrafına tez-tez toplaşardı. 

Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, elmə qiy-

mət verən hər bir azərbaycan ziyalısının qəlbin-

də Ş. Mikayılovun xüsusi yeri var. 

Şəmistan müəllim! Siz böyük alım, qüd-

rətli şəxsiyyətsiniz! Şükürlər olsun ki, mən Si-

zinlə bir kollektivdə çalışmışam, mən Sizi ya-

xından tanıyıram. 

Səadət Hüsü qızı Həsənova 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

ARTİ-nin aparıcı elmi işçisi 
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

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

qalələrin 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, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 dildə (Azərbaycan,

rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan 

alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikinci

sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi; 

dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı. 

Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir. 

7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.

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

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

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə 

olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi

müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. 

11. 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 ardı-

cıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa 

bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.

13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq əsas-

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

14. Daha sonra istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilir.

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. Məqalənin sonunda rəyçilərin adı, atasının adı və soy adı, elmi dərəcəsi və elmi adı; sonrakı sətirdə

məqalə müəllifinin elektron ünvanı (E-mail) göstərilməlidir. 

20. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur: məqalə müəllif(lər)inin adı,

atasının adı soyadı, işlədiyi müəssisə (hansı müəssisədə doktorant və dissertant olması) və müəssisənin 

ünvanı, müəllif(lər)in vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ev ünvanı, elektron poçt ünvanı (E-

mail). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ 

1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.

2. Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми новыми

идеями, в них должны быть соблюдены требования, предъявляемые написанию научных статей. 

3. Текст статьи должен составлять около 6-8 страниц. Ключевые слова для статьи должны быть

представлены на трѐх языках: азербайджанском, русском и английском. 

4. Текст статьи должен быть представлен на диске вместе с электронным вариантом, с ин-

тервалом 1,5; шрифтом 14 Times New Roman - латинского алфавита на азербайджанском языке, 

кириллицы на русском языке, и английским алфавитом (США) на английском языке. 

5. Статьи публикуются на одном из трех языков - азербайджанском, русском и английском.

Резюме статьи предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и английском). В статье 

должны быть отражены основные научные положения, изложенные в резюме, выводы, сделанные из 

исследования, должна быть представлена теоретическая и практическая значимость проблемы. 

6. Статья должна быть написана в следующем порядке: на первой строке имя, фамилия и

отчество автора (авторов); вторая строка содержит ученую степень и ученое звание (диссертант или 

докторант и т.д.); третья строка указывает место работы, должность; на четвертой строке представ-

лено название статьи прописными буквами. 

Затем эта же информация повторяется на русском и английском языках. 

7.Нежелательно иметь более трех соавторов.

8. Редакция имеет право вносить изменения и сокращения в статью.

9.Вместе со статьей должно быть предоставлено два отзыва специалистов: заведующих ка-

федрой или отделом, а также выписка из протокола Ученого совета вузов и педагогического совета 

общеобразовательного или среднего специального образования. 

10. Авторы статьи несут ответственность за достоверность приведенных в статье фактов и

информации. Предлагаемые научные положения должны принадлежать автору и должен быть указан 

источник используемых теоретических идей. 

11. Ссылки следует давать на работы, опубликованные за последние 5-10 лет. Список ли-

тературы, приведенный в конце статьи, должен быть пронумерован не в алфавитном порядке, а в том 

порядке, в котором указанная литература появляется в тексте, например (1) или (1, стр. 119). Если та 

же самая литература повторяется в другом месте в тексте, то эта же литература должна быть указана 

под предыдущим номером. 

12. Журнал публикует статьи, имеющие отношение к его профилю.

13. В конце научной статьи должна быть обоснована актуальность в соответствии с характером

статьи и областью науки, четко указана научная новизна, важность ее применения, экономическая 

эффективность и т.д. 

14. Затем предоставляется список использованной литературы.

15. При обнаружении фактов плагиата публикация статьи прекращается.

16. Права авторов статьи защищены.

17. Журнал не публикует серии статей под заголовком «продолжение в следующем номере».

18. Резюме статей на разных языках должны быть одинаковыми и соответствовать содержанию

статьи. 

19. В конце статьи должно быть указано имя, отчество и фамилия рецензентов, их ученая степень

и ученое звание; следующая строка должна содержать адрес электронной почты автора статьи. 

20. В статью добавляется следующая информация об авторе: имя, фамилия, отчество автора

(авторов), учреждение, где он работает (докторантом или диссертантом которого является) адрес уч-

реждения, должность, ученая степень и звание автора(ов), домашний и рабочий телефоны, домашний 

адрес, адрес электрон 
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REQUIREMENTS FOR SUBMITTED ARTICLES 

1. Submitted articles should not be published or accepted for publication in other editions.

2. Articles should reflect the results of recent research, be rich in new ideas and they must comply with

the requirements for writing scientific articles. 

3. The text of the article should be about 6-8 pages. Keywords for the article should be presented in

three languages: Azerbaijani, Russian and English. 

4. The text of the article should be presented on the disk together with the electronic version, with an

interval of 1.5; 14 point Times New Roman font - Latin alphabet in Azerbaijani, Cyrillic in Russian, and 

English alphabet (USA) in English. 

5. Articles are published in one of three languages - Azerbaijani, Russian and English. A summary of

the article is provided in 3 languages (Azerbaijani, Russian and English). The article should reflect the main 

scientific provisions presented in the summary, the conclusions drawn from the study, the theoretical and 

practical significance of the problem should be presented. 

6. The article is written in the following order: on the first line the name, surname and patronymic of

the author (s); the second line contains the academic degree and academic title (doctoral student or candidate 

for a degree, etc.); the third line indicates the place of work, position; the fourth line represents the title of the 

article in capital letters. 

Then in this order the same information is repeated in Russian and English. 

7. It is undesirable to have more than three co-authors.

8. The Editorial Board has the right to make changes and reductions in the article.

9. Two expert reviews should be provided together with the article: heads of department or chair, as

well as extract from the protocol of Academic Council of the higher school and the Pedagogical Council of 

general or secondary special education institutions. 

10. The authors of the article are responsible for the accuracy of the facts and information provided in

the article. The proposed scientific provisions should belong to the author and the source of used theoretical 

ideas must be indicated. 

11. The articles should refer to works published in the last 5-10 years. The list of references given at

the end of the article should not be numbered in alphabetical order, but in the order in which the indicated 

literature appears in the text, for example (1) or (1, p. 119). If the same literature is repeated elsewhere in the 

text, then the same literature should be indicated under the previous number. 

12. The journal publishes articles related to its profile.

13. At the end of a scientific article, the relevance should be justified according to the nature of the

article and the area of science, scientific novelty, importance of its application, economic efficiency, etc. 

should be clearly indicated. 

14. Then a list of references is provided.

15. When the facts of plagiarism are discovered, the publication of the article is stopped.

16. The rights of the authors of the article are protected.

17. The journal does not publish a series of articles under the heading ―continued in the next issue‖.

18. Summary of articles in different languages should be the same and consistent with the content of

the article. 

19. At the end of the article the name, patronymic and last name of the reviewers, their academic

degree and academic title should be indicated; the next line should contain the email address of the author of 

the article. 

20. The following information about the author is added to the article: name, surname, patronymic of

the author (authors), the institution where he works (doctoral student or candidate for a degree), address of 

the institution, position, academic degree and the title of the author (s), home and work phones, home 

address, email address. 
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