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Ailə tərbiyəsində yol verilən nöqsanlar
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AĠLƏ TƏRBĠYƏSĠNDƏ YOL VERĠLƏN NÖQSANLAR
Акиф Нурага оглу Аббасов,
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НЕДОСТАТКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Akif Nuragha Abbasov,
doctor of pedagogical sciences, professor, Honored teacher of the republic

DISADVANTAGES ALLOWED IN FAMILY EDUCATION
Xülasə. Uşaq, ilk növbədə, ailədə tərbiyə alır, onun sonrakı taleyi, həyatda tutacağı mövqe həmin tərbiyədən çox asılı olur. Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında cinayət hallarının baş verməsinin səbəbləri
məktəbdə tərbiyə işlərində yol verilən nöqsanlarla, məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin, yeniyetmələrin asudə
vaxtlarının yarıtmaz təşkili ilə bağlıdır. Gələcək cinayət, qanunu pozma halları öz mənbəyini ailədəki yanlış
tərbiyədən alır. Valideynlər – ata-analar, nənə-babalar, böyük bacı-qardaşlar bu həqiqəti anlamalı, uşaqların
tərbiyəsinə ciddi fikir verməlidirlər.
Məqalədə ailə tərbiyəsində yol verilən nöqsanlardan və onların aradan qaldırılmasının vacibliyindən
danışılır.
Açar sözlər: ailə, ailə tərbiyəsi, nöqsanlar, yol verilmiş nöqsanlar, uşaqların tərbiyəsi, valideynlərin
tərbiyəvi təsiri
Резюме. Ребенок в первую очередь воспитывается в семье, а последующая его судьба, позиция,
которую он примет в жизни во многом зависит от этого воспитания. Причины появления преступлений среди несовершеннолетних связаны с недостатками воспитательной работы в школе, внешкольная воспитательная работа, с неудовлетворительной организацией досуга подростков. Источником
будущих преступлений, случаев нарушения закона является неправильное воспитание в семье. Родители – отцы и матери, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры должны понимать этот факт и
серьезно относиться к воспитанию детей.
В статье рассматриваются недостатки в семейном воспитании и важность их устранения.
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, допускаемые ошибки, недостатки, воспитание
детей, воспитательное влияние родителей.
Summary. The child is primarily raised in a family, and his subsequent fate, the position that he will
take in life depends largely on this upbringing. The causes of juvenile delinquency are associated with
deficiencies in educational work at school, extracurricular educational work, and the unsatisfactory
organization of teenagers' leisure time. The source of future crimes, violations of the law is improper
upbringing in the family. Parents - fathers and mothers, grandmothers and grandfathers, elder brothers and
sisters should understand this fact and be serious about raising children.
The article discusses the shortcomings in family education and the importance of eliminating them.
Keywords: family, family upbringing, mistakes made, shortcomings, parenting, parents’ upbringing
influence of
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Akif Nurağa oğlu Abbasov

Cəmiyyət quruculuğunun müasir mərhələsində ictimai-təhlükəli əməllərə meyil göstərənlərin sayı getdikcə azalır. Pis məqsədli, xəbis
niyyətli adamlarla bir havadan nəfəs almaq daha
dözülməz olur. Eyni zamanda, belələrinin arasında, az da olsa, yeniyetmələrə təsadüf etmək
narahatçılıq doğurur.
Cəmiyyət öz-özlüyündə cinayətin baş verməsi üçün heç bir ictimai zəmin yaratmır. Lakin
bununla belə, ölkəmizdə hələ də cinayətin kökü
kəsilməmişdir. Onları doğuran bir sıra səbəblər
mövcuddur.
Bəzi yeniyetmə və gənclərin cinayət yoluna yuvarlanmasında naqis ailə tərbiyəsi də özünün başlıca təsirini göstərir.
Uşaq, ilk növbədə, ailədə tərbiyə alır,
onun sonrakı taleyi, həyatda tutacağı mövqe həmin tərbiyədən çox asılı olur. Məhz buna görə
də dövlət sənədlərində ailə tərbiyəsinə ciddi fikir verilməsi tələbi irəli sürülür.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
uşaqların ailə tərbiyəsində əsas etibarı ilə üç vəzifəni nəzərə almağı lazım bilirdi: "Xalq maarifinin bir çox vəzifələrinin həyata keçirilməsi
xeyli dərəcədə ailə ilə məktəbin qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır. Uşaqların tərbiyəsi üçün valideynlərin məsuliyyətini gücləndirmək, ata və
anaların pedaqoji biliyini yüksəltmək, ailə tərbiyəsi ilə ictimai tərbiyənin ahəngdar vəhdətinin
təmin etmək – bir-biri ilə bağlı olan üç vəzifə
bunlardır" (1).
Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında cinayət hallarının baş verməsinin səbəbləri məktəbdə tərbiyə işlərində yol verilən nöqsanlarla,
məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin, yeniyetmələrin
asudə vaxtlarının yarıtmaz təşkili ilə bağlıdır.
Gənclərin heç də hamısı xarici filmlərdəki
əsas qayəni düzgün qavramır. Bəzən onun zərərli
təsirinə qapılaraq filmdəki qəhrəmanı kor-koranə
yamsılayaraq cinayət işləyirlər. Təkcə "Fantomas" filmini və həmin film ekranlarda nümayiş
etdirildikdən sonra bəzi yeniyetmə və gənclərin
yol verdikləri qüsurlu hərəkətləri, bizcə, xatırlatmaq kifayətdir. "Biz...xarici kino-filmlərə baxışları...ona görə təşkil edirik ki, gənclərimiz başqa
ölkələrin saf mədəniyyəti ilə tanış olsunlar, yaxşını götürsün, pisi rədd etsinlər... Bəzi gənclərimiz ...Qərbin çürük məfkurəli mədəniyyətinə daha artıq meyil göstərir, onun iyrənc və bayağı
mahiyyət daşıyan, həyatımıza, düşüncəmizə, şü-

urumuza, məfkurəmizə yad olan təzahürlərinə
aludə olur... Xarici filmlərdə gördüklərini duyubdüşünmədən, saf-çürük etmədən öz həyatlarına
tətbiq etməyə çalışırlar" (2, s. 36.)
Uşaqlara ictimai borcu şüurlu mənimsətmək, ictimai mənafeyin pozulması hallarına qarşı mübarizə ruhunda, ədalətli, əməksevər ruhda
həyata vermək valideynin öz vətəndaşlıq borcuna sadiq qalması ilə şərtlənir, onun özünün cəmiyyətə münasibətini, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi müəyyənləşdirir.
Vətənimizdə möhkəm əxlaqi təmələ malik
milyonlarla xoşbəxt ailələrin olması inkaredilməz faktdır. Cəmiyyətin möhkəm dayaqlarını
ucaldan şəxslər işdə, kollektivdə nümunəvi olduğu kimi, ailədə də mehribandır, qayğıkeşdir.
Öz övladının həyatın fərəhli yollarına çıxması,
inamla addımlaması üçün çalışır. Uşaqlarının
çöhrəsini gülümsər, təbəssümlü görən, ağıllı-kamallı böyüdüyünü duyan ata da, ana da şadlanır.
Başqa cür ola da bilməz. Axı övladın fərəhi atanın da, ananın da fərəhi deməkdir. Onlar bir həqiqəti aydın surətdə dərk edirlər ki, tərbiyə verdikləri uşaq bu günün kiçik yaşlı vətəndaşı olsa
da, sabah ölkənin sahibidir.
Lakin açıq etiraf etmək lazımdır ki, hüquq
normalarına, birgəyaşayış qaydalarına etinasızlıq göstərən, əxlaqi-hüquqi cəhətdən qeyri-sağlam böyüyərək "çətin" yeniyetmə kimi tanınan,
qanunu pozan, cinayət əməlli hərəkətlərə meyil
göstərən, ümumxalq mənafeyini öz şəxsi mənafeyinə qurban verməyə hazır olan adamlara, az
da olsa, təsadüf olunur. Onların əksəriyyəti
"uğursuz ailə"lərdə böyüyüb boya-başa çatmış,
tərbiyə almış, məktəbin, ictimai təşkilatların tərbiyəvi təsirlərinə biganə qalmışlar.
Belə uşaqların ailədə düzgün tərbiyə olunmasına bir çox amillər maneçilik törədir. Onları
aşkara çıxarmaq məqsədilə həm şagirdlər, həm
də onların valideynləri ilə sorğu keçirmək lazımdır. Məsələn, şagirdlərlə aşağıdakı məzmunda sorğu aparmaq olar:
1. Evdə əməklə məşğul olursanmı?
2. Boş vaxtını harada və necə keçirirsən?
3. Ailənizdə sərxoşluqla məşğul olan varmı? Sən buna necə baxırsan?
4. Qonaqlıqlarda, ad günlərində valideynlərin, yaxud qohumların sənə spirtli içkilər təklif
edirlərmi? Bu təklifləri necə qarşılayırsan?
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5. Evinizdə dava-dalaş olurmu? Olursa,
kimi günahkar hesab edirsən?
6. Tutduğun pis əmələ görə valideynlərin
sənə cəza verirmi? Həmin cəza nədən ibarət
olur? Səni nahaq yerə cəzalandırırlarmı?
7. Evdə səni döyürlərmi?
8. Valideynlərindən biri səni cəza-landırmaq
istəyəndə digəri səni müdafiə etməyə çalışırmı?
Onlardan hansına necə münasibət bəsləyirsən?
9. İnsanların hansı keyfiyyətləri sənə xoş
gəlir?
10. Böyüklərə hörmət edirsənmi? Etmirsənsə nə üçün, hansı keyfiyyətlərinə görə?
11. Evdə valideynlərin hüquq və vəzifələrinlə bağlı səninlə bağlı söhbət aparırlarmı? və s.
Alınan cavablar uşaqların ailədə tərbi-yəsinə təsir göstərən amilləri aşkara çıxarmaq imkanı verir.
Uğursuz ailələrdə valideynlər arasında
qeyri-səmimi münasibətin kəskin şəkil alması,
məlum məsələdir ki, umu-küsü, söz-söhbət, dava-dalaş olan ailələrdə uşaq unudulur və yaxud
tez-tez acılanır, döyülür və s. Ata ilə ana, ana ilə
nənə arasındakı qeyri-səmimi münasibətlər gələcək vətəndaşı çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Ailədə qayğı üzünə həsrət qalan uşaq öz dünyasına
qapılır: sözeşitməz, kobud olur, onun bu davranışı get-gedə sabit xarakter alır.
Diqqət yetirək:
I şagird: "Olur, hər ikisini – atamı da, anamı da təqsirli bilirəm. Belə məsəl var: "Biri od
olanda o biri gərək su ola". Ata-anam isə bir-birinə heç nədə güzəştə getmək istəmir. Beləliklə,
mübahisə dava-dalaşla nəticələnir."
II şagird: "Anamla nənəm arasında. Anamı günahkar hesab edir, nənəmə acıyıram.
Anam nənəmlə - atamın anası ilə yola getmir.
Xüsusilə atam evdə olmayanda. Anamın pis nümunəsi qardaşıma da sirayət etmişdir. O da nənəmin hörmətini saxlamır. Anam bundan şadlanır, məndən isə acığı gəlir" (Sorğu anketinin beşinci sualına alınan cavablardan).
Valideynlərin bir-birini başa düşməmələri
nəticəsində ailənin dayaqları sarsılır. Bu isə bir
çox hallarda ailə başçılarının öz nikahlarını pozdurmaları ilə nəticələnir. Valideynlərin birindən,
yaxud hər ikisindən məhrum olub nənə və ya
baba, yaxud qohum-əqrəbanın himayəsində qalan uşağın tərbiyəsinin ahəngi pozulur. Uşaq öz

üzərində nəzarətin zəiflədiyini görüb yad təsirlərə uyur.
Yeniyetmələrin hədsiz əzizlənməsi, hər
cür tələblərinə güzəştə gedilməsi, bəzi hərəkət
və davranışlarında onlara sərbəstlik verilməsi də
hüquqi nəticələr törədir. O, məktəbdən yayınır,
papiros çəkməyə, qumar oynamağa, evə gec
gəlməyə başlayır.
Tutduğu xoşagəlməz işə görə heç bir cəza
almayan, bəzən hətta valideynlərdən biri tərəfindən müdafiə edilən yeniyetmədə belə fikir yarana bilər: Madam ki, ona hər şeyə icazə verilir,
mane olan, xətrinə dəyən yoxdur, o nə istəsə
edə, hətta qanunu belə poza bilər. Qanun isə yeniyetmə və gənclərin öz ailələrində "sevimli
üzv" olduğunu deyil, onun cəmiyyətə, ayrı-ayrı
adamlara vurduğu ziyanı əsas götürərək ona
müvafiq cəzalar verir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin ―Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət
məsuliyyəti‖ adlanan 84-cü maddəsində deyilir:
―84.1. Cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş, lakin on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur.
84.2. Yetkinlik yaşına çatmayanlar cinayət törətdikdə, onlara cəza təyin edilə bilər və
ya tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq
edilə bilər‖ (3).
Nəvaziş və qayğının həddi gözlənilməlidir. Çox vaxt uşaq hədsiz əzizləndikdə "çətin"
olur. Uşağı tez-tez, özü də yersiz tərifləmək,
onun pis əməlini təqdir etmək (məsələn, ata öz
yoldaşını döymüş oğlunun başını sığallayıb:
"Afərin, döyülüb evə gəlsəydin gözümdən düşərdin!" deyir) lazım deyil.
Bəzi uşaqların xudpəsənd (qənimətcil, az
çalışıb cəmiyyətdən, kollektiv əməkdən daha
çox faydalanmaq və s.) böyümələrinə valideynin öz şan-şöhrətindən, vəzifəsindən irəli gələn
dərin qürur və lovğalıq hissi səbəb olur. Odur
ki, ata nümayişkaranə surətdə öz şöhrətini, tutduğu vəzifəni yaşadığı məhəllədə, hamının, o
cümlədən ailəsinin, uşağının nəzərinə çatdırmamalıdır.
Maşında məktəbə gedib-gələn uşaq və yeniyetmə öz valideyninin başqa ata-analardan
yüksəkdə dayandığı qənaətinə gəlib, özü də taytuşlarından, sinif yoldaşlarından fərqlənmək istəyər, onların yanında özünü çəkər, atasının nüfuzu ilə qürrələnər. Belə bir mövqe isə onu şa-
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gird kollektivindən ayırar. Valideyn başa düşməlidir ki, maşın ona öz ailəsinin qulluğunda
durmaq, arvadını bazara, uşağını isə məktəbə
aparıb-gətirmək üçün deyil. Xidməti vəzifəsinin
öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün verilmişdir.
O yaddan çıxarmamalıdır ki, əgər uşaq öz həmyaşıdlarına yuxarıdan aşağı baxır, özünü onlardan yüksək tutursa, gec-tez o, cəmiyyət üçün ziyanlı ünsürə çevriləcəkdir.
B.A. Suxomlinski tərbiyədə ailənin, valideynlərin rolundan bəhs edərək yazmışdır:
"Mən getdikcə daha çox inanırdım ki, yeniyetmələrin əxlaqi siması insanın uşaqlıq illərində
necə tərbiyə olunmasından, anandan olandan
10-11 yaşına kimi onun qəlbinə nə qoyulduğundan asılıdır...yeniyetmə, obrazlı deyilərsə, bir çiçəkdir, onun gözəlliyi bitkiyə qulluq edilməsindən asılıdır. Çiçəyin gözəlliyi üçün o, açılmağa
başlamazdan xeyli əvvəl qayğı göstərmək lazımdır. Yeniyetməliyin "labüd", "qarşısıalınmaz" halları önündə çaşqınlıq, təəccüb torpağa
toxum əkən, lakin bunun qızılgül, yaxud qanqal
olduğunu möhkəm bilməyən, bir neçə ildən sonra isə gülə baxıb həzz almağa gələn bağbanın
çaşqınlıq və təəccübünə bənzəyir" (4, s. 19-20.)
Uşaqların ailədə tərbiyəsinə mənfi təsir
göstərən amillərdən biri də valideynin işdən evə
qənimətlə qayıtmasıdır. Asudə vaxtın və ailədə
gün rejiminin düzgün təşkilindən çox şey asılıdır. Bu, bəzi hallarda valideynin iradəsindən asılı olmur. Həmin işdə məktəb və ictimai təşkilatlar ailənin köməyinə yetməyə borcludurlar.
Təcrübə göstərir ki, uşaqlar ən çox sərbəst
olduqları - məktəbdən və ailədən kənarda dolandıqları vaxt pozulurlar. Bəzi rayonlarda, şəhər,
qəsəbə və kəndlərdə, mikrorayonlarda onlar
dərsdənkənar vaxtlarını necə keçirəcəklərini qət
edə bilmirlər. Respublikamızda yaşayış yerlərində yeniyetmələrlə aparılan işlər günün tələblərindən geri qalır. Uşaqlar öz asudə vaxtlarını
səmərəsiz və darıxdırıcı şəkildə keçirirlər.
Bəzən uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsinin
müvəffəqiyyəti onların gəzib- dolandıqları mikromühitin "havasından" asılı olur. Yaşadığı məhəllənin, yerləşdiyi ərazi (kolxoz bazarına, dəmiryol vağzalına, avtovağzala və s. yaxınlığı),
dostluq, yoldaşlıq etdiyi uşaqların əxlaqı, yetkinlik yaşına çatmamışlara güclü təsir göstərir.
Adətən məhəllə uşaqları arasında daha nüfuzluları olur, digər uşaqlar onun ətrafına cəm-

lənir, onun məsləhəti ilə oturub-dururlar. Həmin
yeniyetmənin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək,
sonra əməli tədbir görmək valideyn üçün zəruridir. Bəzən əxlaqca pozulmuş adamlar yetkinlik
yaşına çatmamışları təcrübəsizliyindən istifadə
edərək onları öz təsirləri altına salır və cinayət etməyə şirnikdirir, öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün təzyiq göstərməkdən belə çəkinmirlər. Qanun belələrini ciddi şəkildə cəzalandırır.
Uşağın tərbiyəsinə ən pis təsir göstərən
amillərdən biri də valideynin birinin və yaxud
hər ikisinin içkiyə qurşanması, yeniyetmə övladını bu işə cəlb etməsidir. Ata və ya ana öz oğlu
və ya qızı ilə içki içir, buna irad tutanlara isə
əhəmiyyət vermir: "Sərbəst, gözüaçıq böyüdürəm," – deyir. Belə cəhd, adətən, qonaqlıqlarda,
ad günlərində göstərilir.
P.F. Lesqaft öz uşaqlarına valideynlərin içki
təklif etməsini, tədricən uşağın özünün sərxoşluğa
qurşanması ilə nəticələnməsini nəzərdə tutaraq demişdir: "...əvvəlcə konfet, sonra konfetlə rom,
sonra romla konfet və nəhayət, təmiz rom..."
Valideynlər unutmamalıdırlar ki, öz uşaqlarının tərbiyəsində onların daşıdıqları borc həm
də hüquqi borcdur, vəzifədir. Və belə cəhdlərinə
görə məsuliyyət daşıyırlar, onları inzibati cəza
gözləyir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin ―Yetkinlik yaşına çatmayanlar və ailə
münasibətləri əleyhinə olan cinayətlər‖ adlanan
22-ci fəslinə daxil olan ―Yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə‖ adlanan
170-ci maddədə deyilir: ―170.1. On səkkiz yaşına çatmış şəxs tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanı aldatma, vədlər vermə, hədə-qorxu vasitəsi ilə cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə – üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
170.2. Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayanı tərbiyə etmək vəzifəsini daşıyan şəxs tərəfindən törədildikdə – üç ildən beş ilədək müddətə
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır‖ (3).
Cinayətlərin əksəriyyətinin sərxoş vəziyyətdə olan adamlar tərəfindən edildiyini, spirtli
içkilərin azyaşlıların səhhətinə son dərəcə pis təsir göstərdiyini nəzərə aldıqda, bu, çox ədalətli
cəzadır. Məlumdur ki, sərxoş adam öz ağlının
gücü ilə özünü idarə edə bilmir və çox zaman
hüquq normalarını pozur. O, cəmiyyət və dövlət
qarşısında məsuliyyət hissini ya unudur, ya da
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tamamilə itirir. Bu mənada sərxoşluğa qarşı mübarizə xuliqanlığa və bəzi cinayətlərə qarşı mübarizə deməkdir.
Mütəmadi sərxoşluqla məşğul olan valideynlərin fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılır.
İçkiyə qurşanan ata evdə yersiz söz-söhbət, dava-dalaşın baş qaldırması üçün şərait yaradır. O,
ailə üzvləri arasında öz nüfuzunu itirir. Belə vəziyyətdə ailələr əsasən dağılır. Sərxoşluğa və alkoqolizmə qarşı mübarizə dövlətin və hökumətin daim diqqət mərkəzində durur.
Məktəblərdə aparılmış sorğular zamanı: "Ailənizdə sərxoşluqla məşğul olan varmı?" – sualına
şagirdlərin bir qismi "bəli" cavabını vermişdir.
Əhməd: "Bəli. Atam içkiyə hərisdir. Soyuducumuzda həmişə araq olur. Atamın və
dostlarının ənənəsinə görə, hər iki gündən bir
onların birinin evində "içki məclisi" düzəldirlər.
Bizə yığışanda hamımız onların qulluğunda dururuq. Fərqi yoxdur, qonaqlarımız olmayanda
da atam haradasa qonaqlıqda olur və özü ilə arağın tünd qoxusunu evə gətirir. Onun gəlişi ilə
ev-eşiyin ümumi ahəngi pozulur. Lal-dinməz
çəkilib otururuq bir kənarda, yaxud onun səsküyündən dərs hazırlamağın qeyri-mümkünlüyünü görüb yerimizə giririk. Onun yumruqları
tez-tez stolu, ya da anamızın başını döyəcləyir."
Uşaqların əksəriyyətinin içki düşkünü olan
valideynlərinə münasibəti mənfi olur. Atanın mənəvi cəhətdən kasıblığı onların ürəyini ağrıdır,
dost-tanış yanında xəcalətli edir. Əksinə, bəzən
uşaqlar öz atalarından nümunə götürürlər.
Şagird N. yazır: "Atam sərxoş vəziyyətdə
evə gələndə bizi konfetə qonaq edir. Bizə müəllimin verdiyi ev tapşırığını icra etməyi tapşırıb,
televizoru söndürmüş anamıza bir-iki sillə çəkib
televizoru yandırır və biz həvəslə konsertə, yaxud filmə baxırıq..."
Teymur: "Qonaqların təkidini görən atam
könülsüz və dilucu mənə müraciət edir. Mən də
qədəhimi qonaqların qədəhinə vurur, sonra yerə
qoyuram"
"Qonaqlıqlarda, ad günlərində valideynlərin, yaxud qohumların sənə spirtli içki təklif
edirmi? Həmin təklifi necə qarşılayırsan?" suallarına alınan cavabların bəziləri təəssüf doğurur.
Rəsul: "Bəli, təklifi həvəslə qəbul edirəm."
Lətif: "Əlacsız qalıb, bir-iki qurtum içirəm."
Göründüyü kimi, belə cəhd edilir. Valideynlərin, yaşlı adamların belə cəhdlərinin və

özlərini etinasız aparmalarının nəticəsidir ki, yuxarı sinif şagirdlərinin bəziləri içkiyə meyil göstərir, bufet və restoranlarda, çoxmərtəbəli binaların zirzəmilərində, park və bağlarda, barlarda
pivədən tutmuş arağa qədər hər cür spirtli içkilər qəbul edirlər.
Bəzi ailələrdə uşaqların əmək həyatına hazırlanması da pis təşkil olunur. Bu isə gələcək
vətəndaşı sadəcə tənbəl, xudpəsənd və bacarıqsız böyütmək deməkdir. Tənbəllik isə, Viktor
Hüqonun təbirincə desək, anadır, onun oğlu –
oğurluq, qızı – aclıqdır!
Uşaqları əməkdən qorumaq, onlara qayğısız həyat yaratmaq ən bağışlanılmaz səhvdir.
Əksinə, valideynin tərbiyəvi təsiri ilə uşaq dərk
etməlidir ki, bizim cəmiyyətimizdə əmək heç
vədə insana əskiklik gətirməmiş, həmişə başını
uca etmişdir. Valideyn övladını kiçik yaşlarından ölkəmizdə görülən tikinti-abadlıq işləri ilə
yaxından tanış etməli, onun gözlərini bizim cəmiyyətin məna və gözəlliyinə açmalıdır. Uşaq
əmək sayəsində Vətənimizin laləzara çevrildiyini duymalı, zəhmətdən qazanılan ləzzəti hiss etməli, torpağın qədrini bilməli, fəhlə və kəndli,
ziyalı əməyinə hörmət bəsləməlidir. O, başa
düşməlidir ki, bütün müvəffəqiyyətlərimizə
əmək sayəsində nail oluruq. Yalnız bu zaman
əmək uşağın mənəvi tələbatına çevrilə bilər. Və
o öz həyatının mənasını cəmiyyətin naminə yaradıcı əməkdə görər. Uşağa evdə, həyət-bacada
elə işlərin icrasını tapşırmaq gərəkdir ki, həmin
işdə o, məna arasın. Yalnız bu vaxt o, düzəltdiyi
əşyanın ev üçün, ailə üçün nə qədər faydalı olduğundan vəcdə gələ bilər.
Cinayət xarakterli əməllər çox vaxt əməyi
sevməyən, onunla yaxından ülfət bağlamayan
şəxslər tərəfindən törədilir. Yetkinlik yaşına çatmayanların xırda hüquq və qanun pozğunluqlarının qarşısı məqamında alınmalıdır, əks təqdirdə onlar daha böyük cinayətlərə qoşula bilərlər.
A.C. Makarenko demişdir: "Uşaq oğurluğunun
birinci şəkli hələ oğurluq deyil, icazəsiz götürmədir. Sonra bu adət oğurluğa çevrilir. Sizin
uşağınız nəyi icazəsiz, nəyi icazə aldıqdan sonra
götürmək mümkün olduğunu dürüst bilirsə ...
heç bir zaman oğurluq etməyəcəkdir... lakin hər
şeyi qadağan edirsinizsə və uşaq istədiyini sizin
ona verib-verməyəcəyinizi bilmirsə, bəzən belə
hallarda da oğurluq inkişaf edir. Siz hər şeyi götürməyə və aparmağa icazə verirsinizsə, yaxud
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o, evdə heç nəyi götürə bilmirsə, onun heç bir
ixtiyarı yoxdursa, hər şeyə icazə verilməlidirsə hər iki halda oğurluq inkişaf edə bilər" (5).
Başqa bir misal.
İki yeniyetmənin sözü çəp gəlir, nəticədə
onların biri digərini bıçaqla yaralayır. Birdən-birə belə qəddarlıq, zalımlıq, öz yoldaşına fikirləşmədən bədən xəsarəti yetirmək yeniyetmənin
ağlına haradan gəlmişdir? Heç şübhəsiz, onun
qəlbinin dərinliklərində kök salmış qəddarlıq,
daşürəklilik kimi iyrənc keyfiyyətlər uzun illərin yanlış tərbiyəsinin məhsuludur.
Uşaqlarda ictimai mülkiyyətə, ətraf aləmə,
təbiətə, insanlara qarşı münasibətdə özünü büruzə verən qəddar və rəhmsiz münasibətlər vaxtında valideyni narahat etməlidir. Heyvanlarla qəddarcasına rəftar edən, yaşıllığı korlayan, gözəlliyə xor baxan, quşları güdən əli sapandlı uşaqlarla rastlaşmaq olur. Çox vaxt həmin sapandı, quş
tutmaq üçün tələni öz uşaqları üçün məhz valideynlər düzəldirlər.
Evdəki mebellərə yaxın getməyə belə cəsarət etməyən uşaq avtobusdakı oturacaqları kəsir, məktəbdə pəncərə şüşəsini sındırır, ictimai
yerdə tum çırtlayır, yeri zibilləyir... Ana oğluna
tapşırır ki, ona irad tutanlara fikir verməsin, dediklərini qulaqardına vursun.
Avtobusda yaşlı adamın ayaq üstə durduğu halda uşağın əyləşməsi, özünü görməzliyə
vurması bizi narahat edir, lakin valideyn özü buna şərait yaratdıqda vəziyyət dözülməz olur.
Valideyn, əvvəla, əks-pedaqoji hərəkət edir.
İkincisi, əxlaqın ən elementar normalarını pozur, öz övladında etinasızlıq, saymazlıq və laqeydlik kimi mənfi keyfiyyətlər tərbiyələndirir.
A.S. Makarenko valideynlərə müraciətlə
yazmışdı: "...bizim uşağımız bizim qocalığımızdır. Düzgün tərbiyə - bizim xoşbəxt qocalığımızdır, pis tərbiyə bizim gələcək dərdimizdir,
bizim başqa adamlar qarşısında, bütün ölkə qarşısında təqsirimizdir" (5, s. 341.)
On yaşlı oğlan evin damına çıxıb əlində
tutduğu pişiyi başı üzərindən qaldırıb yerə buraxır, onu incidib bundan həzz alır. Ana isə qəhqəh çəkib övladının qəribə oyununu təqdir edir.
Daha fikirləşmir ki, uşağında qəddarlıq və zalımlıq, insafsızlıq və rəhmsizlik kimi pis xüsusiyyətlər təşəkkül tapmaqdadır.
Bəzi ailələrdə uşaq nadinclik etdikdə, sözə
baxmadıqda, dərslərini yetirmədikdə, xoşagəl-

məz işlər tutduqda valideyn yerli-yersiz yumruq
işlədir, çubuğa, qayışa əl atır. Bu isə uşağın düzgün tərbiyə edilməsinə mənfi təsir göstərir, valideyni uşağın gözündə nüfuzdan salır.
Ailədə tez-tez bədən cəzasına məruz qalan
uşaq özgələşir: sırtıq, kobud, qəzəbli və kinli
olur. Bədən cəzası – yumruq, şapalaq, çubuq...
uşağın qəlbində zərifliyi və həssaslığı məhv
edir. O, bu heyfi yerdə qoymur. Əlinə fürsət düşən kimi özündən kiçikləri və zəifləri yumruğa
tutur. Uşağın onu döyən adama acığı tutur, tədricən bu acıq nifrətə çevrilir.
Ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə əlaqədar
məktəblərdə apardığımız sorğu zamanı şagirdlərin biri yazmışdı: "Bir dəfə tapşırıq həll etdiyim
zaman təsadüfən dəftərə mürəkkəb ləkəsi düşdü.
Bunu görən atam özündən çıxıb məni möhkəmcə
kötəklədi. Həmin an özüm də hiss etmədən ona
qarşı məndə nifrət hissi baş qaldırdı. Mənə elə
gəldi ki, başıma enən yumruqlar atamın deyil,
yad bir adamın düşmənə vurduğu zərbələrdir."
Tələbkarlıq – uşağın şəxsiyyətinə təzyiq
kimi deyil, əksinə, ona etibar və hörmət edilməsi
kimi başa düşülür. Valideyn ilk günlərdən öz uşağında düzgün adət və vərdişlər formalaşdıra bilmişdirsə, uşaq bircə sərt baxışdan da öz səhvini
anlayacaq, yaxşı işi ilə öz günahını yumağa çalışacaqdır. Deməli, kiçik yaşlarından uşağa öz arzularını idarə etməyi öyrətmək gərəkdir. Belə olan
təqdirdə ailədə cəzanın tətbiqinə ehtiyac qalmır.
Tutduğu əməllərə görə uşaqla elə söhbətlər aparılmalı, ona elə təsir göstərilməlidir ki,
həmin pis hərəkətin onun üzvü olduğu kollektivə, valideynlərə, ailənin şərəfinə, nüfuzuna,
ümumiyyətlə cəmiyyətə nə kimi zərə vurduğunu
şüurlu surətdə dərk etsin, öz hərəkətlərinə düşüncəli münasibət bəsləsin, davranışına nəzarət
etsin yaşlıların xeyirxah məsləhətlərinə qulaq
assın və bütün bunlar onda vərdiş halını alsın.
"Bu yayılmış fikirdir ki, insanın həm ləyaqətli,
həm də nöqsanlı cəhətləri olmalıdır. Hətta gənclər, məktəblilər də belə düşünürlər. Bu cür fikirlə yaşamaq bir qədər "rahat" olur: ləyaqətlərim
də var, qüsurlarım da. Sonra insan özünə təsəlli
verməyə başlayır: qüsurlar olmasaydı, insan
yox, sxem əmələ gələrdi. Əlvanlıq üçün qüsurlar olmalıdır. Lakin nədən ötrü, nəyin xatirinə
mütləq qüsurlar olmalıdır? Mən deyirəm: insanda heç bir qüsur olmamalıdır. Hərgah sizi iyirmi
ləyaqətiniz və on qüsurunuz varsa, biz sizdən əl
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çəkmirik: bəs nə üçün sizin 10 qüsurunuz var?
Rədd olsun beşi. Beş qüsur qalanda rədd olsun
ikisi, qoy üçü qalsın. Ümumiyyətlə, insandan tələb etmək, tələb etmək, tələb etmək lazımdır. Hər
bir adam özündən də tələb etməlidir" (5, s. 51.)
Bəzi valideynlər fiziki cəzanı hüquq tərbiyəsinin əsas təsir metodu kimi qəbul edirlər.
B.A. Suxomlinski ―Vətəndaşın doğulması‖ kitabında yazmışdır: "Bəzən pedaqoqlar soruşurlar:
"Bəs cəzanı nə ilə əvəz etməli?" bu ona bərabərdir ki, deyəsən: "İnsanın insan üzərində zorakılığını nə ilə əvəz etməli" (4).
Uşağı tutduğu əmələ görə peşman olmağa,
öz qəbahətini başa düşməyə vadar edə biləcək
pedaqoji təsir üsullarından istifadə etmək gərəkdir. Nümunə, başasalma, həvəsləndirmə, inandırma, göstərmə, danlaq, məzəmmət və qadağanlar, uşağın öz yoldaşları ilə oynamağa, kinoya, gəzintiyə getməsi nəzərdə tutulubsa və s. ən
yaxşı təsir üsullarındandır.
Qanun və valideynlik borcuna son dərəcə
etinasızlıqla yanaşan, öz valideynlik hüquqlarını
övladının mənafeyi ziddinə həyata keçirməyə
çalışan şəxsləri valideynlik hüququndan məhrum edir. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsində valideynlik hüququndan məhrum etmənin aşağıdakı halları xüsusi olaraq göstərilmişdir:
―64.0. Valideynlər (onlardan biri) valideynlik hüquqlarından aşağıdakı hallarda məhrum edilə bilərlər:
64.0.1. öz valideynlik vəzifələrini yerinə
yetirmədikdə;
64.0.2. alimenti qəsdən ödəmədikdə;
64.0.3. heç bir üzrlü səbəb olmadan uşağı
doğum evindən və yaxud hər hansı müalicə, tərbiyə, əhalinin sosial müdafiəsi müəssisəsindən
və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən
imtina etdikdə;
64.0.4. valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə;
64.0.5. uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə
bağlı hərəkətlər törətdikdə;
64.0.6. xroniki alkoqol və narkomaniya
xəstəsidirsə;
64.0.7. uşaqların və ya ərinin (arvadının)
sağlamlığına və ya həyatına qarşı qəsdən edilmiş cinayət törətdikdə‖ (6).
Valideyn azyaşlı övladına qarşı etdiyi digər cinayətlərə, o cümlədən onları cinayət fəa-

liyyətinə, dilənçiliyə, qumar oyunları ilə məşğul
olmağa, sərxoşluğa cəlb etmə, həmçinin azyaşlılardan tüfeyli həyat sürmə məqsədi üçün istifadə
etmə, və s. görə də valideynlik hüququndan
məhrum edilə bilər.
Belə bir iddiada olmaq da düz deyil ki,
hərtərəfli inkişaf etmiş, yaxşı tərbiyə görmüş
uşaqların hamısı uğurlu ailələrdə, pis, çətin
uşaqlar isə uğursuz ailələrdə böyüyürlər. Buna
qətiyyətlə hökm vermək olmaz. Məsəl var, deyərlər: "Oddan kül törəyər, küldən isə od." Yaxşı ailələrdən də pis uşaqlar çıxır. "...əgər uşaq
müsbət nümunənin ancaq passiv müşahidəçisidirsə, onu əxlaqi hərəkətlərində çalışdırmırlarsa,
o, xarakterin lazımi xüsusiyyətlərini mənimsəyə
bilməz. Yalnız nümunənin gücünə arxalanmaq
olmaz. Bu, pedaqoji priyomlardan biridir. Pedaqoji priyom isə son dərəcə çoxdur. Tərbiyə o zaman təsirlidir ki, yaranmış vəziyyətdən və uşağın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, bütün təsir
metodlarından bacarıqla istifadə edilsin. Bu
vaxtında və düşünülmüş surətdə tətbiq edilmiş
həm nümunə, həm göstərmə. Həm başa salma,
həm inandırma, həm həvəsləndirmə, həm də
məzəmmət ola bilər" (5, s. 11).
Ata cəmiyyətdə fəal mövqe tutur, nüfuz
sahibidir. İşə can yandırır. Orden və medalları,
fəxri adları var, ailənin qayğısına qalır. Hər yerdə onun hörmətini saxlayırlar. Lakin bu hörmət
və ixtiyar sahibinin oğlu tüfeylidir. Atasının
əməyindən bəhrələnir, onun kölgəsində daldalanıb avara-sərgərdan həyat keçirir.
Oğulun maşını var, xərcləməyə pulu da
var, maşını bəzəyir və zəhməti ilə qazanmadığı
pulları istədiyi şəkildə xərcləyir. Və nəhayət, tüfeyli həyat mənəvi pozğunluğa gətirib çıxarır.
O, artıq nə atasının, nə də anasının sözünə baxır,
gecələr saat ikidə-üçdə evə gəlir, yaxud gəlmir,
onun "sərbəstlik" dünyasına başqasının, hətta
valideynlərinin belə müdaxilə etməsinə dözmür
və nəhayət ... atanı təhqir edir. Ata onu evdən
qovub: " Bir daha ayağın bu evə dəyməsin. Sən
adda mənim oğlum yoxdur, " - deyir.
Bu da son qərar, nəticə! Bəs əxlaqi-hüquqi
cəhətdən bir heç olmuş bu yeniyetmənin, bu
gəncin sonrakı taleyi? Onu bu kökdə cəmiyyət
içərisinə buraxmaq mümkündürmü?
Təcrübə göstərir ki, ailədə həddindən artıq
əzizlənən, heç bir tələb verilməyən uşaqlar sonralar öz valideynlərinə qarşı nankorluq edirlər.
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Başını əlləri içərisinə almış, siqareti siqaretə calayan ata fikir-xəyal içərisində boğulur:
"Niyə belə oldu? Mən ki ondan heç nəyi əsirgəməmişdim. Maşın, geyim, yemək, bolluca pul...
daha nə lazımdır?"
Bəs tərbiyə? Atanın öz övladına əsirgədiyi
budur.
Qanun hər bir vətəndaşdan təkcə övladlarının geyimi, yeməyi qayğısına qalmalı deyil. Onların tərbiyəsi ilə məşğul olmağı da tələb edir.
İnsan doğulduğu gündən ömrünün sonuna
kimi tərbiyəvi təsirlərin (istər müsbət, istər mənfi, istərsə də hər ikisinə paralel surətdə) əhatəsində olur. Tərbiyə ilə məşğul olmaq heç vədə
gec deyil. Lakin yaxşı olar ki, valideynlər ilk
gündən uşaqları elə tərbiyə edələr ki, onun yenidəntərbiyəsinə ehtiyac qalmasın. O, vaxtında
cəmiyyət üçün faydalı adam kimi böyüsün, ailənin, üzvü olduğu kollektivin, xalqın boynuna
ağır yük kimi düşməsin. Məlum məsələdir ki,
tərbiyəyə nisbətən yenidəntərbiyə daha ağır və
uzunmüddətli işdir. Bəzən isə belə hallar olur:
yenidəntərbiyələnmə kömək edir; insan həyat
meydanına atılır və işləyir. Hamı ona baxır və
hamı, o cümlədən onun valideynləri də razı qalırlar. Lakin heç kəs bu məsələdə nə qədər itirmiş olduğunu hesablamaq istəmir. Bu adamı əvvəlcədən düzgün tərbiyə etsəydilər, o, həyatdan
daha çox şey götürə bilərdi, həyata... daha xoşbəxt daxil olardı... (5, s. 342.)
Və yaxud, ailədə iki oğlan uşağı böyüyür.
Biri əxlaqlı, nümunəvidir, o biri isə dəcəl, nizam-intizama tabe olmayan, hətta ictimai-təhlükəli hərəkət – cinayət törədən. Cəmiyyətə zidd
hərəkət niyə törəyir? Kimdir bu işdə günahkar?
Məhz ata və ana açıq-aydın görmüşdür ki, birinci oğlu hansı keyfiyyətlərə malikdir, ikinci oğlu
hansı... Məhz daha yəqinliklə əmin olmuşlar ki,
get-gedə ikinci oğullarının öhdəsindən gəlmək
çətin olur. Təcrübə göstərir ki, "küldən də od törəyər." Başqa bir atalar məsəlində deyilir: "Ot
kökü üstündə bitər", "Ot"un, əlbəttə, öz kökü
üstündə, özü də sağlam, faydalı kökü üstündə
qərarlaşması səmərəlidir. Bu sahədə tərbiyənin
rolu heç də az deyildir.
Uşaqların ailədə tərbiyəsinin problemləri
təkcə yuxarıda sadalananlarla məhdudlaşmır.
Bir çox valideynlər, xüsusilə gənc ata-analar övladlarının gələcək taleyini düşünür, onları mümkün qədər yaxşı tərbiyə etməyə çalışırlar. Tərbi-

yə prosesi çətin və uzunmüddətli səy tələb etdiyindən heç də bütün valideynlər buna müvəffəq
ola bilmirlər: "Axı, tərbiyə etməyi də bacarmaq
lazımdır və bu istedad isə heç də hamıda olmur,
həm də istedad həm də həmişə biliyi əvəz etmir.
Xüsusilə pedaqoji bilik bu sahədə böyük əhəmiyyətə malikdir" (8).
Hər bir ailə başçısına pedaqoji ədəbiyyatı
nəzərdən keçirmək, məktəblərdə, kino-teatrların, mədəniyyət evlərinin nəzdində fəaliyyət
göstərən "Valideyn universitetləri"nin məşğələlərinə getmək, pedaqoji kollektivlərlə sıx əlaqə
saxlamaq tövsiyə olunur.
Maksim Qorki yazırdı: "Uşaqları sevməyi
toyuq da bacarar. Tərbiyə etməyi bacarmaq isə
əhəmiyyətli işdir, bu isə istedad və həyatı dərindən öyrənməyi tələb edir" (9, s. 297).
Ailədə uşaqların tərbiyəsini təşkil edərkən
həm də aşağıdakıları nəzərə almaq məsləhətdir.
Planetimizin ilk təyyarəçi-kosmonavtı Yuri Qaqarın fəxrlə deyirdi ki, "Hər bir insan ürəyində
yaşatdığı başqa bir insanın həyatını özü üçün
nümunə götürür‖.
Həmin sözlərdə dərin həqiqət var. Azərbaycan vətəndaşı üçün belə nümunə Ümummilli
lider Heydər Əliyevdir.
Deməli, hər şeydən əvvəl, uşaqları Heydər
Əliyev tipli ən yaxşı adamların nümunələri ilə
tanış etməli, daha sonra onlara ölkəmizin vətəndaşlara verdiyi geniş hüquqlardan, həmin hüquqları həyata keçirmək üçün elan olunan təminatlardan söz açmaq, hər bir şəxsin bir vətəndaş
kimi üzərinə düşən vəzifələrini xatırlatmaq lazımdır. Uşaqlar bilməlidirlər ki, hansı hərəkətlərə yol vermək olmaz, ictimai yerlərdə necə davranmaq lazımdır, hansı hallar cəmiyyətimizə,
ayrı-ayrı adamlara ziyan gətirir.
Kiçik yaşlarından qanunun tələblərinə etinasızlıq göstərən, qanunun nəyə icazə verdiyini
(yəni hüquqlar: təhsil, əmək, istirahət və s.),
nəyi qadağan etdiyini (oğurluq, rüşvətxorluq,
xuliqanlıq və s.) bilməyən uşaqların gələcəkdə
əsil vətəndaş kimi yetişə bilməsi şübhə doğurur.
Təcrübə göstərir ki, cinayət işlətmiş yeniyetmə və gənclərin əksəriyyəti kiçik yaşlarından
dəcəl, sözəbaxmaz, özündən zəifləri incidən,
böyüklərin hörmətini saxlamayan, ümumiyyətlə, qanunun tələbləri ruhunda böyüməyən olmuşlar. Ona görə də hər bir valideyn öz övladında belə bir rəyin formalaşmasına çalışmalıdır
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ki, ictimai təhlükəli hər bir hərəkət əxlaq və hüquq normalarının hər hansı şəkildə pozulması
halları və ayrı-ayrı şəxslərin etdikləri cinayətlər
öz təbiəti baxımından quruluşumuza ziddir.
Cəmiyyətə zidd hərəkətlərə, ilk növbədə
vətəndaşların ictimai yerlərdə davranış qaydalarını pozması aiddir. Bu davranış qaydaları hüquqi sənədlərdə müəyyən olunduğu və əxlaq normaları olduğu üçün adamların cəmiyyətə zidd
hərəkətlərinin özü də dövlət tərəfindən müəyyən
olunmuş qanunların pozulması və yaxud əxlaqsızlıq hərəkəti deməkdir. Birinci halda, cə-miyyətə zidd hərəkət edənlər qanun üzrə məsuliyyət
daşıyırlar, ikinci halda isə, ictimaiyyət tərəfindən mühakimə olunurlar. Qeyd etmək lazımdır
ki, hüquqla əxlaq arasında kəskin keçilməz sərhəd yoxdur. Cəmiyyətimizdə hüquq və əxlaq
bir-biri ilə sıx əlaqədardır. Xalqın mənafeyi keşiyində dayanan qanunların pozulması əxlaqsızlıq əlamətləridir. Bunlar həm hüquq, həm də əxlaq nöqteyi-nəzərindən pislənilir" (10, s. 59).
Yuxarıda deyilənləri həm valideynlər, həm
də yeniyetmə və gənclər yadda saxlamalıdırlar.
Aparılmış tədqiqat və sorğular, müşahidə
və müsahibələr, eləcə də inşa yazıların təhlili bizim belə bir nəticəyə gəlməyimizə haqq qazandırır ki, uşaqların ailədə hüquq tərbiyəsinə təsir
göstərən amillər aşağıdakılardır:
1. Ailə üzvləri arasında baş verən qeyri-səmimi münasibətlər, uşağın qayğı üzünə həsrət
qalması.
2. Uşağın ailədə həddindən artıq əzizlənməsi.

3. Uşağın asudə vaxtının düzgün təşkil edilməməsi.
4. Uşağın ailədə gün rejiminə əməl etməməsi.
5. Uşağın dərsdənkənar vaxtını mənalı keçirməsi üçün mikrorayonlarda şəraitin olmaması.
6. Küçə və məhəllənin qeyri-sağlam "havası".
7. Valideynin pis nümunəsi.
8. Ailə üzvlərinin birinin, yaxud bir neçəsinin spirtli içkiyə qurşanması.
9. İşlədiyi müəssisədən valideynin evə
"qənimətlə" qayıtması.
10. Uşağın ailədə əmək həyatına hazırlanmaması.
11. Valideynin vaxt tapıb övladının tərbiyəsi
ilə məşğul ola bilməməsi.
12. Ailə üzvləri arasında vahid tələbkarlığın
gözlənilməməsi.
13. Uşağın maraq və meyillərinə, əyləncəsinə valideynin biganə qalması.
14. Valideynin pedaqoji savadının azlığı və s.
Gələcək cinayət, qanunu pozma halları öz
mənbəyini ailədəki yanlış tərbiyədən alır. Valideynlər – ata-analar, nənə-babalar, böyük bacıqardaşlar bu həqiqəti anlamalı, uşaqların tərbiyəsinə ciddi fikir verməlidirlər.
Problemin aktuallığı. Ailə tərbiyəsində yol
verilən nöqsanların müəyyənləşdirilməsi və qruplaşdırılması həmin nöqsanların aradan qaldırılmasına
kömək edəcəkdir. Bu, aktuallığı şərtləndirir.
Problemin yeniliyi. Ailə tərbiyəsində yol
verilən nöqsanlar diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant və dissertasntlar üçün faydalı olacaqdır.
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TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏSĠNDƏ ĠNNOVASĠYALARIN TƏDBĠQĠ VƏ HƏYATA
KEÇĠRĠLMƏSĠ ZAMANI ĠDARƏETMƏ FƏALĠYYƏTĠNĠN “SWOT” – TƏHLĠLĠ2
Sidenko Elena Aleksandrovna
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SWOT-ANALYSIS IN MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE INTRODUCTION AND
IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения инноваций в практику работы образовательной организации. Рассматриваются различные подходы к управлению инновационной деятельностью школы, дается теоретический обзор работ, посвященных данной теме. Автором выделяются
наиболее эффективные подходы к реализации государственной политики в образовании. Особое внимание уделяется работе научного руководителя школы с ее управленческим коллективом. Рассматриваются различные способы административного реагирования на смену образовательной парадигмы и
социального заказа общества к образованию, раскрывается сущность управленческого подхода к выбору стратегии внедрения новшеств в практику деятельности образовательных организаций.
Ключевые слова: социальный заказ общества к образованию, государственная политика в
сфере образования, режимы функционирования образовательной организации, инновационная
деятельность, SWOT-анализ
Annotasiya. Məqalə təhsil müəssisəsinin işinə innovasiyaların tətbiq edilməsi probleminə həsr olunmuşdur. Məktəbin innovativ idarə olunması fəaliyyətinə müxtəlif yanaşmalar, mövzu ilə bağlı mövcud nəzəriyyə ədəbiyyatı nəzərdən keçirilir. Təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə dair ən təsirli yanaşmalar müəllif tərəfindən vurğulanır. Məktəbin rəhbərliyi ilə onun elmi rəhbərliyi arasındakı işgüzarlığa xüsusi
diqqət yetirilir. Təhsil paradiqmasının və ictimaiyyətin təhsilə yönəldilən ictimai sifarişin dəyişməsinə məktəb rəhbərliyinin müxtəlif münasibəti nəzərdən keçirilir. Təhsil müəssisələrinin idarəetmə fəaliyyətinə tətbiq
olunan yenilik strategiyasının seçiminə dair yanaşmanın mahiyyəti açıqlanır.
Açar sözlər: cəmiyyətin təhsilə yönəldilən ictimai sifarişi, təhsil sahəsində dövlət siyasəti, təhsil
müəssisəsinin fəaliyyət rejimi, innovativ fəaliyyət, SWOT-анализ

1

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и
внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
2
SWOT – təhlili təşkilatın daxili və xarici mühitinin amillərinin müəyyən edilməsi və onların – Strengths (Güclü),
Weaknesses (Zəif), Opportunities (İmkanlar), Threats (Təhdid) - kateqoriyalarına bölünməsinə gətirib çıxaran strateji
planlaşdırma metodudur.
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Annotation. The article is devoted to the problem of innovation in the practice of educational
organization. Various approaches to management of innovative activity of school are considered, the
theoretical review of the works devoted to this subject is given. The author highlights the most effective
approaches to the implementation of state policy in education. Special attention is paid to the work of the
school supervisor with its management team. Various ways of administrative response to change of
educational paradigm and social order of society to education are considered, the essence of managerial
approach to the choice of strategy of introduction of innovations in practice of activity of educational
organizations is revealed.
The purpose of the study is to establish the components of the theoretical model of development of
competence of managers to analyze the state policy in the field of education, social order of society to
education in the conditions of the school environment.
Research methods – critical analysis of theoretical sources devoted to the problem. Research
methodology - SWOT-analysis of internal and external factors of the educational organization environment.
Scientific novelty consists in the strategic focus of SWOT analysis, which reveals the ways out of the
problem situation identified in the classical SWOT analysis.
Practical significance is that the proposed matrix facilitates the use of analysis of external and internal
factors of the environment, associated with the choice of the strategy of development of the educational
organization.
The result is the identification of prospects for the development of research in establishment of
approaches to the formation of managerial competencies that allow conducting effective management of
innovative processes in an educational organization during the introduction of innovations at the state level.
Key words: social order of society to education, state policy in the sphere of education, modes of
functioning of the educational organization, innovative activity, SWOT-analysis

Внедрение инноваций на федеральном
уровне не могло не затронуть школьные
образовательные организации. Современная
государственная политика подразумевает
кардинальную смену образовательной парадигмы, что требует внедрение инноваций на
разных уровнях.
Существуют режимы функционирования, в которых находятся образовательные
организации: стагнации, традиционный режим и режим развития. Режим стагнации,
очевидно, не является желаемым ни для
управленцев, ни для организации в целом,
поскольку он является показателем разрушения организации, естественного истощения
ее ресурсов, застоя социального и культурного роста работников, постепенного затухания профессиональной активности. Таким
образом, отсутствие преимуществ данного
режима очевидно.
Традиционный режим имеет свои плюсы: он обеспечивает стабильность и поддержку традиций. Поддержание традиций,
сложившихся в образовательных организациях, не требует дополнительных вложений
ресурсов, система функционирует в традиционном, давно освоенном режиме. И управленец, и коллектив, таким образом, избегают

стрессов, перенапряжения, избыточной затраты ресурсов. Однако если организация
постоянно находится в традиционном режиме, это может привести к переходу в режим
стагнации, поскольку теряется связь с внешним миром, в организацию не поступают
запросы и вызовы современного общества,
вследствие чего теряется конкурентоспособность относительно других организаций.
Согласно теории управления, эффективным подходом к управлению организацией является чередование инновационного и
традиционного режимов. По теории инноваций любая инновация в конце своего жизненного цикла приходит к периоду традиционализации, (то есть, из инновации становится традицией). Какой-то период времени
организация функционирует в традиционном
режиме, что позволяет восстановить затраченные на освоение инновации ресурсы. По
прохождении периода восстановления можно переходить к следующему инновационному циклу. Именно в этом периоде зачастую
складывается проблемная ситуация: нежелание или неумение как администрации, так и
сотрудников переходить к освоению новой
инновации. Продолжительное нахождение
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организации в традиционном режиме является зоной риска для организации.
В современной образовательной политике в образовании инновации сменяют друг
друга довольно часто, что приводит многие
организации к формальному подходу к инновационной деятельности. Такой формальный
подход не может быть рассмотрен как функционирование в инновационном режиме,
поскольку истинного перехода к инновациям
не происходит. Это, скорее, функционирование в традиционном режиме с формальными
элементами отчетности.
Продвижение любой отрасли вперед
обеспечивают организации, действующие в
режиме развития. Их финансирование на
государственном уровне обеспечивается системой грантовой поддержки для инновационных организаций и предприятий. Для
образовательной организации это означает
возможность роста кадров, пополнение материально-технических, научно-методических,
информационных и других ресурсов, необходимых для деятельности организации в
эффективных условиях.
Таким образом, у любого руководителя
существует искушение находиться в традиционном режиме, поскольку он мало затратен, но для общества и самой организации
важно перейти в режим развития, позволяющий двигаться вперед.
Вышеназванное позволило нам сформулировать противоречие, которое заключается в несоответствии между потребностью
руководителей в видении целостной картины, включающей слабые стороны, не позволяющие перейти образовательной организации в режим развития и внедрять инновации
и способностью руководителей обеспечить
только традиционное функционирование и
тактическое реагирование на текущие проблемы образовательной организации.
Проблема состоит в неготовности администрации увидеть целостную картину
функционирования образовательной организации в период ее перехода к инновационной
деятельности.
Цель исследования состоит в разработке компонентов теоретической модели развития компетенции руководителей к осу-

ществлению анализа государственной политики в сфере образования, социального заказа общества к образованию в условиях особенностей школьной среды.
С целью изучения степени разработанности проблемы нами были проанализированы работы по теории управления и
инновационной деятельности.
Исследованию проблемы управления
инновациями посвящено большое количество отечественных и зарубежных научных работ [С.П. Бараненко (2018), С.Д. Ильенковой
(2014), Л.П. Княженко (2009), В.С. Лазарева
(2008), С.А. Олехнович (2015), В.П. Панасюк
(2017), З.П. Румянцевой (2011), С.А. Сергеева (2014), А.А. Тихомирова (2001), Р.А. Фатхутдинова (2011), H.Chesbrough (2006), E.
von Hippel (1997), K. Matthews (2019) и др.]
По мнению ученых Т.И. Шамовой,
П.И. Третьякова, Н.П. Капустина: «Развивающаяся школа, работающая в поисковом
режиме, значительно отличается от тех
школ, целью которых является стабильное
традиционное поддержание раз и навсегда
заведенного порядка функционирования. ...
Педагогические технологии, дающие положительные результаты при обычном режиме
работы учебного заведения, не позволяют
достичь новых желаемых целей при работе в
инновационном режиме». [23, С. 136].
С данной точкой зрения мы согласны,
так как в условиях сохранения стабильности с
целью поддержания традиций включение
поискового режима будет являться для школы неоправданно ресурс о затратным, поскольку не соответствует поставленной цели
сохранения стабильного функционирования.
С другой стороны, когда возникает потребность достижения новых результатов, школа
переходит в поисковый режим, поскольку в
условиях постановки новых целей образования невозможно их достичь, действуя старыми традиционными средствами.
Можно отметить, что в условиях реформирования образования на основе инноваций, вводимых на федеральном уровне,
целью являются государственные требования к необходимым изменениям в образовательных организациях в связи с реализацией
новой парадигмы образования, что в свою
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очередь требует повышения профессионализма руководителей.
Современный руководитель должен обладать управленческой компетентностью к
критическому анализу, оцениванию и пониманию необходимости в инновационной деятельности, в частности, к реализации социального заказа и государственных требований.
С точки зрения И.Д. Чечель, «управленческая компетентность может быть также
представлена в виде функциональных блоков: коммуникативного, организаторского,
когнитивного, мотивационного, конструктивного, проектировочного, креативного и
эмоционально-волевого» [22, с. 13].
Данная точка зрения представляется
нам важной, так как для проведения анализа,
который необходим в условиях инновационной деятельности, руководителю необходимо обладать всеми без исключения перечисленными компетентностями. Организаторская и проектировочная компетентности
предполагают организацию работы проектных команд по реализации государственного
заказа; когнитивная компетентность подразумевает умение не только самому понять
требования, предъявляемые к организации,
но и правильно интерпретировать их для
коллектива. После проведенного анализа
необходимо выстраивание стратегии выхода
из проблемной для организации ситуации,
при этом руководителю необходимо умение
мотивировать коллектив, согласовывать,
принимать волевые решения, мыслить вне
шаблона, объясняя на доступном для каждого подразделения уровне понимание о конечном результате.
С точки зрения В.С. Лазарева, «поиски
способов повышения эффективности изменений в организациях привели … к созданию в
научном менеджменте концепции «организационного развития»… [12, С.91-92].
Процесс организационного развития по
В.С. Лазареву «…предусматривает пять
последовательных этапов:
 Формулировка и оценка критических
проблем организации.
 Постановка предварительного диагноза.
 Планирование совместных действий.

 Осуществление действий.
 Оценка результатов проведенных
изменений» [там же, с. 92].
Применительно к данному исследованию можно отметить, что переход к реализации первых двух этапов невозможен без системного понимания структуры объекта, иными словами, чтобы сформулировать и оценить критические проблемы организации
необходимо предварительно их выявить. С
целью постановки диагноза целесообразно
провести системный анализ функционирования образовательной организации. Такой
анализ может быть проведен с помощью различного инструментария.
При работе научного руководителя с
коллективом школы3 в условиях внедрения
инноваций ведется работа по анализу социального заказа общества и соответствия
школы новым государственным требованиям
к системе образования.
С этой целью используются такие методы анализа, как:
• анализ информационных источников,
содержащих сведения об изменениях и дополнениях в государственной политике в
сфере образования;
• SWOT - анализ среды с целью выявления возможностей развития инновационного потенциала организации для удержания
ее конкурентоспособности;
• мониторинг изменения в критериях и
динамике показателей результативности деятельности школ и изучение способов влияния на пиар школы.
Совместно с администрацией осуществляется анализ государственной политики с
целью запуска механизма интериоризации
госзаказа и подготовки дорожной карты, содержащей стратегию перехода из педагогической системы школы в инновационную по
введению и реализации новшества [11, с. 60].

3

В нашем исследовании роль научного руководителя
выполняет метапредметный фасилитатор. См. Сиденко Е.А. Андрагогический подход к подготовке фасилитаторов в системе дополнительного профессионального педагогического образования в условиях
реализации ФГОС. // Педагогическое образование и
наука. 2017. №5. С.27-32.
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Анализ внешней для школы среды, с
точки зрения В.С. Лазарева, представляет собой оценку состояния и перспектив развития
важнейших, с точки зрения образовательной
организации, субъектов и факторов окружающей среды: системы образования, социального заказа общества (родителей, Вуза, работодателей, «входов и выходов» системы глобальных факторов внешней среды, на которые образовательная организация не может
оказать непосредственное влияние) [11, с. 60].
Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые представляют для конкурентоспособности школы
опасность или, напротив, открывают новые
перспективы и возможности, руководство
образовательной организации должно оценить: обладает ли школа внутренним потенциалом, чтобы воспользоваться представляемыми внешней средой возможностями, и
какие слабые стороны внутренней среды
организации могут осложнить ситуацию,
связанную с внешними угрозами.
Анализ информационных источников
включает в себя анализ докладов правительства в области образования, анализ выступлений на ежегодных всероссийских форумах,
материалов международных и всероссийских
конференций, анализ нормативной базы.
Следующим шагом является анализ
сильных и слабых сторон организации относительно восприятия новой государственной
политики. Такой анализ проводится различными способами. В частности, З.П. Ру-мянцева применяет для анализа факторов внешней
среды модель «пяти сил», разработанную М.
Портером; а для анализа факторов внутренней среды - жизненный цикл продукта и
матрицу анализа конкурентов [16, с. 188-193].
С нашей точки зрения, такой подход является не достаточно эффективным, поскольку он не позволяет пронаблюдать пересечения внешних и внутренних факторов и проанализировать их воздействие друг на друга.
С целью фиксации взаимовлияния
вышеназванных факторов целесообразно
применить SWOT – анализ как один из методов стратегического управления. SWOT –
анализу посвящено довольно много исследовательских работ. Среди них можно выде-

лить работы в сфере экономики [3, 5, 20], в
образовании детей [4, 7], в общей педагогике
[20,21], в постдипломном образовании
[2,6,10,13,24] и др.
Для того чтобы получить оценку конкурентоспособности образовательной организации в условиях нововведений нами
используется стратегический SWOT-анализ,
позволяющий определить сильные и слабые
стороны образовательной организации и
простроить возможные варианты развития
событий в условиях сочетания особенностей
образовательной организации с возможностями и угрозами, исходящими из ближайшего окружения, то есть внешней среды
вокруг образовательной организации.
Отличие используемого в исследовании подхода от традиционно применяемого
[3,4,5,7,20,21] и др. состоит в том, что рассматривается стратегия необходимых для организации изменений с целью повышения ее
конкурентоспособности в условиях меняющейся внешней среды, что отражено в таблице. Функция традиционно применяемого
SWOT – анализа – диагностическая, в фокусе внимания находится диагностический
срез взаимодействия внутренней и внешней
среды образовательной организации, что
отражено в ряде исследовательских работ:
П.Б. Волкова (2016); Е.Н. Живицкой (2015);
А.В. Лабудина (2018); М.В. Найна (2018);
В.П. Панасюка (2017); Т.Л. Шапошниковой,
О.Н. Подольской, И.П. Пастуховой (2016) и
др. В данном исследовании функция применяемого SWOT – анализа проектировочная,
задающая направление необходимых изменений для выхода из проблемной ситуации.
В этом состоит новизна подхода.
Для заполнения таблицы нами были
введены названия, отражающие сущность
зон пересечения особенностей внешней и
внутренней среды. Особенностью применяемого подхода также является определение
стратегии деятельности внутри каждой из
зон, например, стратегия эффективности по
достижению максимального результата при
минимальных затратах ресурсов; стратегия
нивелирования угроз с помощью сильных
сторон организации; стратегия внутренних
преобразований для борьбы со слабыми сто-
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ронами, стратегия эволюционного развития
через преодоление и т.п., а также сформулированы проблемные вопросы, при ответе на

которые раскрывалась сущность стратегии
работы внутри той или иной зоны.

Таблица
Стратегический SWOT - анализ внешней и внутренней среды образовательной организации

Strengths
Сильные стороны




Weaknesses
Слабости



Opportunities
Возможности



Зона эффективности
 Стратегия достижения
максимального результата при
минимальных затратах ресурсов
с использованием дорожной
карты
Как воспользоваться
возможностями внешней среды с
учетом сильных сторон ОО?

Зона поддержки слабых сторон
с помощью возможностей,
предоставляемых внешней
средой или зона упущенных
возможностей (в зависимости
от выбранной стратегии)
 Стратегия внутренних
преобразований для борьбы со
слабыми сторонами
Какие преобразования
необходимо произвести в
организации для получения
возможности использовать
преимущества внешней среды?
Какие возможности внешней
среды могут помочь
нивелировать слабые стороны
организации?
 Стратегия учета внутренних
слабых сторон, которые могут
помешать воспользоваться
внешними возможностями
Как слабые стороны могут
помешать воспользоваться
возможностями, которые
предоставляет внешняя среда?

Threats
Угрозы


Зона ослабления сильных сторон за
счет внешних угроз либо –
нивелирование угроз с помощью
сильных сторон (в зависимости от
выбранной стратегии)
 Стратегия нивелирования угроз с
помощью сильных сторон организации
За счет каких ресурсов организации
можно снизить угрозы, исходящие из
внешней среды?
 Стратегия мониторинга внешней
среды на предмет наличия
непосредственных угроз
Какие угрозы могут не дать реализовываться сильным сторонам ОО?
Зона максимального риска: то, на
что у образовательной организации
не хватает ресурсов
 Стратегия избегания при условиях
недостаточного потенциала для
преодоления угроз внешней среды
Каковы существенные ограничения
стратегии развития ОО?
 Стратегия эволюционного развития
через преодоление слабых сторон
Какие действия необходимо
предпринять для преодоления?
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Проведение SWOT-анализа сводится к
заполнению матрицы SWOT-анализа. В
соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые стороны образовательной организации, а также возможности и угрозы окружающей среды.
Сильные стороны образовательной организации — это все виды ресурсов, которые
способствуют повышению инновационного
потенциала и конкурентоспособности образовательной организации, например, кадровые, информационные, научно-методические, финансовые, материальные и др.
Слабые стороны образовательной организации — это отсутствие чего-то важного
для функционирования образовательной организации или то, что понижает конкурентоспособность школы по сравнению с другими
школами.
Внешние возможности — это благоприятные для образовательной организации
обстоятельства, которые она может использовать для получения преимуществ перед
другими организациями.
Важно отметить, что с точки зрения
SWOT-анализа анализируются только те возможности, которые можно использовать, и
которые доступны в конкретных условиях
для конкретной школы.
Внешние угрозы — комплекс процессуальных условий, при которых образовательная организация может оказаться под
неблагоприятным воздействием.
Итак, из приведенной таблицы видно,
что при ее заполнении выявляется необходимость развития образовательной организации в том или ином направлении в зависимости от обнаруженных проблем и намеченных перспектив развития.
На этом заканчивается первый (диагностический) этап применения технологии
SWOT – анализа.
Второй (стратегический) этап имеет
целью анализ возможных стратегий выхода
из проблемного поля и выбор оптимальной
стратегии.
В ходе исследования технология SWOT
– анализа была апробирована на экспериментальных площадках. Общая численность
респондентов составила 146 человек [из них

школы г. Москвы (№№ 64, 641, 749, 887) –
106 человек и руководители школ в малых
городах (г.г. Домодедово, Бор, Нижний
Тагил, Краснознаменск, Смоленск) - 40 человек]. Полученные результаты применения
SWOT – анализа на первом (диагностическом) этапе позволили сделать вывод о том,
что введение инноваций затруднено по различным причинам. В московских школах
затруднения связаны с низкой мотивацией к
введению инноваций, в малых городах - с
низкой технологической готовностью к введению инноваций даже при высокой мотивации педагогического коллектива.
Вторым
(стратегическим)
этапом
SWOT – анализа является построение и выбор правильной стратегии выхода из проблемного поля, выявленного на первом
(диагностическом) этапе.
На московских экспериментальных
площадках в результате проведения диагностического этапа SWOT - анализа была выявлена необходимость повышения мотивации
педагогического коллектива с целью удержания конкурентоспособности образовательной организации и ее соответствия государственной политике в образовании. На втором
этапе для решения этой задачи как наиболее
продуктивная была выбрана стратегия внутренних преобразований для борьбы со слабыми сторонами.
На региональных экспериментальных
площадках в малых городах в результате
проведения диагностического этапа SWOT –
анализа была выявлена недостаточная технологическая готовность педагогического коллектива к введению инноваций. На втором
этапе с целью решения этой задачи была
выбрана стратегия достижения максимального результата при минимальных затратах
ресурсов с использованием дорожной карты.
Вывод. Проведенное исследование показало актуальность разработки технологии
формирования аналитических управленческих компетенций, необходимых для внедрения инноваций. Были выявлены компоненты
теоретической модели развития компетенции руководителей образовательных организаций к осуществлению анализа государственной политики в сфере образования, вклю-
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чающие стратегический подход к анализу
факторов внешней и внутренней среды
школы.
За счет применения технологии стратегического SWOT – анализа у администрации
сформировано видение целостной картины
функционирования образовательной организации в период ее перехода к инновационной
деятельности; составлен план стратегических изменений, необходимых для выхода образовательной организации из проблемного
поля. Выявлены компоненты теоретической
модели развития компетенции руководителей к осуществлению анализа государственной политики в сфере образования, социального заказа общества к образованию в условиях особенностей каждой конкретной образовательной организации.
Перспективой дальнейшего исследования является разработка дорожной карты изменений, необходимых для образовательной

организации в условиях реализации нового
государственного заказа.
Научная новизна состоит в стратегической направленности SWOT-анализа, с помощью которого раскрываются способы выхода из проблемной ситуации, выявленной в
ходе классического SWOT-анализа.
Практическая значимость состоит в
том, что предлагается матрица, облегчающая
применение анализа внешних и внутренних
факторов среды, сопряженного с выбором
стратегии развития образовательной организации.
Результатом является выявление перспектив развития исследования в области
поиска подходов к формированию управленческих компетенций, позволяющих осуществлять эффективное управление инновационными процессами в образовательной организации в период внедрения инноваций на
государственном уровне.
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INTEGRATION OF AZERBAIJAN STATE ACADEMY OF
PHYSICAL TRAINING AND SPORT TO WORLD AND EUROPEAN
HIGHER EDUCATION SYSTEM
Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda milli hökumətin yarandığı ilk günlərdə xalqın maariflənməsi, ali təhsil ocaqlarının yaradılması, təhsilin dünya təhsil sisteminə və ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası, təhsilin maddi-texniki bazası, ali təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyəti və rəqabət
qabiliyyətli kadr hazırlığı, müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən bəri yeni təhsil sisteminin təşkili, onun inkişafı
dövlətçilik siyasəti, Ali təhsil sahəsində proqramların hazırlanması, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının fəaliyyətinin yenidən qurulması və genişləndirilməsi, akademiyanın bir neçə xarici
universitetlərlə əməkdaşlığı haqqında və başqa problemlər öz həllini tapmışdır.
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Резюме. Просвещение народа с первых же дней формирования национального государства в
Азербайджане, создание высших учебных заведений, интеграция образования в мировую систему образования и высших учебных заведений - в Европейские вузы, материально-техническая база образования, качество образования в высших учебных заведениях и конкурентоспособная кадровая подготовка, организация новой системы образования с периода приобретения независимости, ее развитие,
государственная политика, разработка программ высшего образования, реорганизация и расширение
деятельности Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта, сотрудничество Академии с несколько зарубежными университетами и другие проблемы нашли свое ре-шение в данной статье.
Ключевые слова: мировая система образования, высшее Европейское образование,
образование в Азербайджане, высшие учебные заведения, Академия спорта, интеграция
Summary. Public education from the very first days of the national government of formation in
Azerbaijan, the formation of higher schools, the integration of education into world education system and
integration of higher school into European higher schools, material and technical base of education, the
quality of education in higher schools and competitive manpower policy, the organization of the new
education system after the independence gained, its development, state policy, the development of higher
school programs, reorganization and activity development of Azerbaijan State Academy of Physical Training
and Sport, the cooperation of the Academy with the several foreign universities and other problems found
their reflection in the given article.
Key words: world education system, European higher education, education in Azerbaijan, higher
schools, Sport Academy, integration

Azərbaycanda təhsilin dünya təhsil sisteminə və ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali
təhsil məkanına inteqrasiyası prosesi sürətlə
inkişaf edir.
Azərbaycan təhsili güclü maddi-texniki
bazaya, kadr potensialına malikdir. Bu sahələrdə əldə olunmuş nailiyyətlər dünyanın sivil ölkələri ilə müqayisə olunmağa layiqdir. Artıq ölkəmiz getdikcə Avropa təhsilinə daha sürətlə inteqrasiya olunur. Bu gün Azərbaycan təhsili,
mədəniyyəti dünya sivilizasiyasına tam cavab
verən səviyyədədir.
Hər bir yeni yaradılan dövlətin, müstəqillik qazanmış bir respublikanın ən ümdə vəzifələrindən biri öz milli təhsil sisteminin yaradılmasına, bu sistemin sivil dövlətlərin təhsili səviyyəsinə yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən bəri yeni təhsil
sisteminin təşkili, onun inkişafı dövlətçilik siyasətinin ən önəmli uğurlarından hesab edilməlidir. Təhsil islahatımızda yeni prinsiplərə, tələblərə tezliklə riayət olunmalı, humanistləşdirmə,
diferensiallaşdırma və fərdiləşdirmə yolları ilə
pedaqoji təfəkkürü formalaşdırıb uğurlar, nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi:
―Azərbaycan xalqı irəlidə gedən xalqların arxa-

sınca gedərək bəşəriyyətin əldə etdiyi elmi, texniki nailiyyətlərdən istifadə etməyə çalışıbdır.
Bunun üçün də birinci növbədə, öz milli təhsilini yaradıb... Bu, XX əsrdə bizim əldə etdiyimiz
ən böyük nailiyyətdir. Çünki əgər xalqımız təhsillənməsəydi, savadlanmasaydı, nəhayət, Azərbaycanın özünün milli ali təhsil müəssisələri,
institutları, universitetləri yaranmasaydı, indi
biz müstəqil olaraq bu cür böyük imkanlara malik ola bilməzdik...‖
Ali təhsil tam orta təhsil və orta peşə-ixtisas təhsili bazasından cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla yüksək ixtisaslı
mütəxəssis hazırlığını təmin edir.
Məlumdur ki, ali təhsil müəssisələrində
təhsilin keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyətli kadr
hazırlığı bir sıra amillərdən asılıdır. Həmin
amillər içərisində müasir tələblərə cavab verən
maddi-texniki baza və infrastruktur, o cümlədən
kitabxanalar və laboratoriyalar, cəmiyyətin inkişaf tələblərinə uyğun məzmun, həmin məzmunu
özündə əks etdirən dərslik və dərs vəsaitləri, çevik idarəetmə və ən başlıcası, yüksək peşəkarlığa malik professor-müəllim heyəti daha əhəmiyyətli yer tutur.
Azərbaycanda ali təhsil ocaqlarının yaradılması asan proses deyildi. Ölkənin maliyyə
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imkanları xeyli zəifləmişdi, maddi-texniki baza
yox idi. Milli kadrların çatışmazlığı tədris prosesinə rusdilli müəllimlərin cəlb olunmasını zəruri edirdi. Bu isə tədrisdə ruslaşdırma siyasətinə gətirib çıxara bilərdi. Lakin bu narahatlıqlar
Azərbaycan dövlət xadimlərini niyyətlərindən
döndərə bilmədi. Çarizm və Müvəqqəti hökumətin zülmündən ayrılıb istiqlalını elan edən,
bolşevik təhlükəsilə üz-üzə dayanan Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimləri niyyətlərində israrlı oldular. Çar mütləqiyyətinin hakimiyyəti
dövründə Rusiya imperiyasının tərkibində təkcə
Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda
bircə ali məktəb də açılmamışdı. Hələ 1871-ci
ildə Rusiya çarı II Aleksandr Tiflisdə olarkən
şəhər idarəsi burada bütün xərcləri özləri tərəfindən ödənilməklə universitet açılması xahişi
ilə ona müraciət etmiş, lakin bu xahiş yerinə yetirilməmişdi. 1897-ci ilin sentyabr ayında Kiyev
və Varşavada politexnikum açıldıqdan sonra,
belə bir təhsil müəssisəsinin Zaqafqaziyada da
açılması sahəsində danışıqlar başlanmışdı.
Bolşeviklərin və ermənilərin yaratdığı daxili qarışıqlığa və iqtisadi vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli mədəniyyətin, təhsilin, ədəbiyyatın və
incəsənətin inkişafına xüsusi önəm vermiş, bu
ümdə məsələlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmışdır.
Bu qayğı demokratik ziyalılarımızın uzun illərdən bəri apardığı gərgin mübarizənin həyati təzahürü idi. Azərbaycan milli hökuməti yarandığı ilk günlərdən həlli mühüm olan bir sıra iqtisadi və siyasi problemlərlə üzləşsə də, xalqın maariflənməsi üçün çox ciddi addımlar atmış, bütün
məktəblərdə təhsilin icbari olması və ana dilində
aparılması sahəsində konkret tədbirlər həyata
keçirmişdir. Bu tədbirlərin içərisində bütün müsəlman Şərqində ilk Avropa tipli ali məktəb
kimi fəaliyyətə başlayan, hazırda Azərbaycan
Respublikasının aparıcı ali təhsil müəssisəsi
olan Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması
xüsusi yer tutur.
Dövrün ağır və mürəkkəb beynəlxalq şərtlərinə, xarici təhdidlərə, kəskin maliyyə və kadr
çatışmazlığına baxmayaraq, milli hökumət ölkədə təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirir, ciddi tədbirlər həyata keçirirdi. Bunun da səbəbini Cümhuriyyət xadimlərinin, demək olar ki, hamısının bir nəfər kimi bu taleyüklü işdə maraqlı olması ilə izah etmək olar.

İyirmi üç aylıq fəaliyyətlərinin on ayı ərzində
bu dövlət xadimləri gərgin mübahisə və müzakirələrdən sonra həyatlarının bəlkə də ən böyük
arzusunu – müstəqil dövlətin müstəqil ali təhsil
ocağını – Bakı Dövlət Universitetini yaratmağa
nail olmuşdular. Əlbəttə, o dövrdə universitetin
yaradılması ideyasının meydana çıxmasını şərtləndirən bir sıra amillər mövcud idi.
Hər şeydən əvvəl, azərbaycanlıların maariflənməsini və təhsilinin inkişafını düşünən qabaqcıl ziyalıların, ictimai xadimlərin başlıca arzularından biri universitet açmaq olmuşdu. Lakin bu ideyanı əvvəlki dövrlərdə gerçəkləşdirmək üçün şərait və imkan mövcud deyildi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması
isə bu sahədə bir ümid çırağı yandırdı. Dövrün
ağır və mürəkkəb beynəlxalq şərtlərinə, xarici
təhdidlərə, kəskin maliyyə və kadr çatışmazlığına baxmayaraq, milli hökumət ölkədə təhsil və
mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirir,
ciddi tədbirlər həyata keçirirdi.
Bunun da səbəbini Cümhuriyyət xadimlərinin, demək olar ki, hamısının bir nəfər kimi bu
taleyüklü işdə maraqlı olması ilə izah etmək
olar. Bu vətənpərvər ziyalıların əksəriyyəti Avropanın qabaqcıl universitetlərində təhsil almış
şəxsiyyətlər olmuşdur. Məsələn, Əlimərdan bəy
Topçubaşov Sankt-Peterburq Universitetini, Fətəli xan Xoyski Moskva Dövlət Universitetini,
Nəsib bəy Yusifbəyli Odessa Universitetini, Əhməd bəy Ağayev Parisdə Hüquq Məktəbini və
Sorbonna Universitetini, Behbud xan Cavanşir
Almaniyanın Frayberq şəhərində Dağ-Mədən
Akademiyasını, Mir Hidayət Seyidov Kazan
Universitetini, Aslan bəy Səfikürdski Sankt-Peterburq Universitetini, Məmmədrza Vəkilov
Xarkov Universitetini bitirmişdilər. Onlar mükəmməl təhsilin bəhrələrini öz gözləri ilə görmüş, həyat təcrübələrində sınaqdan keçirərək,
bunu öz vətənlərində həyata keçirmək arzusu ilə
yaşamışdılar. Vətən mücahidlərinin əlinə belə
bir fürsət yalnız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
qurulduqdan sonra düşmüşdü. Dövlət quruculuğunun daha möhkəm təməllərlə həyata keçirilməsi və müstəqilliyin qorunub saxlanılması
üçün ali təhsilli milli kadrların hazırlanmasının
əhəmiyyətini başa düşən Cümhuriyyət xadimləri
bu vəziyyətin düzəldilməsindən ötrü addımların
atılmasının vacibliyini dərk edərək xalqın sivil
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dünya elminə və təhsilinə yiyələnməsi üçün universitetin yaradılması qənaətinə gəlmişdilər.
Şərq dünyasına respublika məfkurəsini və
demokratik idarə üsulunu gətirən Azərbaycan
xalqının və dövlətinin həyata keçirdiyi nəhəng
tarixi hadisələrdən biri, şübhəsiz, ali təhsil ocaqlarının yaradılması olmuşdur. Onlardan, Bakı
Dövlət Universiteti 1919-cu ildə, Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 1920-ci ildə,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 1921-ci
ildə, Bakı Musiqi Akademiyası 1920-ci ildə,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti 1923-cü ildə, Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti 1929-cu ildə, Azərbaycan
Tibb Universiteti 1930-cu ildə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1930-cu ildə, Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
1930-cu ildə və başqaları yaradılmışdır.
Öz ənənələri və uğurları ilə şöhrət qazanaraq yarandığı vaxtdan xalqımızın xidmətində sədaqətlə dayanan, bədən tərbiyəsi və idman üzrə
mütəxəssislər hazırlamaqda yeganə ali məktəb
olan Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının (ADBTİA) 89 illik tarixi
var. Əsası 1930-cu il noyabrın 8-də qoyulmuş
və Cənubi Qafqazda ilk ali məktəb olan Zаqаfqаziyа Dövlət Cismani Mədəniyyət İnstitutunun
açılışı M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının indiki binasında təntənəli şəkildə həyata keçirilib. Onun nizamnaməsi təsdiq
edildi. Nizamnamədə institutun başlıca vəzifəsi
bədən tərbiyəsi müəllimləri, məşqçilər, kütləvi
bədən tərbiyəsi və idman işləri üzrə təşkilatçılar,
müalicə bədən tərbiyəsi metodistləri hazırlamaq
idi. İlk illər institutda fakültələri şöbələr əvəz
edirdi. Şöbələrə ümumi rəhbərlik isə tədris hissəsi tərəfindən aparılır, bu, üç il davam edir.
İnstitutun fəaliyyətinin yenidən qurulması
və genişləndirilməsi ilə əlaqədar rektorun 19
yanvar 1932-ci il tarixli 4 saylı əmrinə əsasən 3
illik təhsil müddəti 4 il ilə əvəz edilmişdir.
1933-cü ildə ZDBTİ-nin 39 (6 qız, 33 oğlan)
nəfərdən ibarət ilk buraxılışı olmuşdur. Maraqlıdır ki, institutu bitirən ilk 6 qız məzundan yalnız
bir nəfəri azərbaycanlı idi. Bu qız Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nehrəm kəndindən
olan Məsumə Fərzəliyeva idi.
1933-34-cü tədris ilində institutun Azərbaycan şöbəsi yaradıldı. Həmin ildə burada 265
nəfər təhsil alırdı. 1936-cı ildən bu ali məktəb

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu
kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövrdə
institutda ictimai elmlər, anatomiya, biologiya,
kimya, gigiyena, fizika, fiziologiya, riyaziyyat,
bədən tərbiyəsinin texnikası və metodikası kafedraları açılmışdır. İki dəfə 1938-ci və 1940-cı
illərdə institut ÜİHİMŞ və ÜİLKGİ MK-nın keçici qırmızı bayrağını almışdır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 23 mart 42 saylı qərarına
əsasən Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına çevrilmişdir. Akademiyada
fəaliyyət göstərən kafedralar 4 qrupa bölünmüşdür: nəzəri-pedaqoji fənlər kafedraları, idman-pedaqoji fənlər kafedraları, tibbi-bioloji fənlər kafedraları, ictimai fənlər kafedraları (1999).
2008-ci ildən Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının "Elmi xəbərlər‖ jurnalı, 1998-ci ildən isə "İdmançı‖ qəzeti
nəşr olunmağa başlamışdır. Akademiyada baş
verən dəyişikliklərdən ən əsası tərəfdaşlarla əlaqələrin gücləndirilməsi və müvafiq beynəlxalq
qurumlara üzv olmaqdır. Qeyd etmək lazımdır
ki, tələbə və müəllim mübadiləsi üçün bu, çox
vacibdir. Akademiya bir neçə xarici universitetlərlə əməkdaşlıq edir (2008). Onların arasında
Türkiyə Cümhuriyyətinin Mərmərə Universiteti,
Moskva Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Kiyev Pedaqoji Universiteti, Təbriz Universiteti və b. vardır. Akademiya tələbələrinin vətənpərvərlik tərbiyəsi həmişə müəllim kollektivinin
diqqət mərkəzində olmuşdur (2008).
Azərbaycanda təhsilin inkişafında bu ali
təhsil ocağının da xidmətləri böyükdür. Belə ki,
akademiya yarandığı 89 il ərzində təkcə idmançı
hazırlamaqla kifayətlənməmiş, eyni zamanda,
bu təhsil ocağı böyük elmi-pedaqoji mərkəzə
çevrilməyi bacarmışdır. Akademiyanın professor-müəllim heyəti bədən tərbiyəsi və idmanın
aktual problemlərinə həsr olunmuş müxtəlif
mövzularda elmi işlər üzərində çalışırlar. Onlar
idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə ölkəmizin yığma
komandalarına müntəzəm elmi-metodiki köməklik göstərirlər. 1991-2010-cu illərdə 22 kafedrada dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 16
mövzu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Elmi-tədqiqat işlərinə 198 professor-müəllim, 58
elmi işçi cəlb olunmuşdur. Onlardan 10 nəfəri
professor, 49 nəfəri elmlər namizədidir. Akade-
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miyanın müəllimləri 1500-dən artıq dərslik, monoqrafiya, elmi-metodiki vəsait və məqalənin
müəllifidirlər. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri
1991-2010-cu illərdə nəşr olunmuş 375 monoqrafiyada, 136 dərslik və dərs vəsaitində, 230
metodiki vəsaitdə, 340 elmi məqalədə (onlardan
35-i xaricdə dərc olunmuşdur), 425 məruzə və
tezisdə öz əksini tapmışdır. 1950-1990-cı illərdə
61 məzunumuz müxtəlif mövzularda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1948-ci ildə
Moskva şəhərində Emin Tağı oğlu Rəhimov
―Milli güləş‖ mövzusunda fəlsəfə üzrə elmlər
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
ADBTİA tələbələrinin on doqquz elmipraktik konfransı keçirilmiş və onların 860 məruzəsi dinlənilmişdir(2015). Hər bir tələbənin
məruzəsi xüsusi olaraq seçilmiş müstəqil münsiflər qrupu vasitəsilə əvvəlcədən elan edilmiş
meyarlar əsasında bal sistemi üzrə qiymətləndirilmişdir. 1998-ci ildə akademiyanın bazasında
Milli Olimpiya Akademiyası yaradılmışdır və o,
ölkəmizdə Olimpiya ideallarını, sağlam həyat
tərzini, ədalətli oyun və davranış qaydalarını
gənclər, ümumiyyətlə, əhali arasında təbliğ etməyi öz üzərinə götürmüşdür. 1999-cu ildən
Milli Olimpiya Akademiyası ənənəvi olaraq
"Olimpizmin tarixi və fəlsəfəsi‖ mövzusu üzrə
konfranslar keçirir, bu konfranslarda Rusiya və
Gürcüstanın Milli Olimpiya akademiyalarının
nümayəndələri də iştirak edirlər.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin bədən tərbiyəsi və idmana diqqəti və
qayğısı nəticəsində 1970-1982-ci illərdə institutun 22 kadrı Moskva və başqa ölkələrdə təhsil
almış, müxtəlif mövzularda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1991-2015-ci illərdə
Akademiyanın kadrları 19 namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onlardan 16-sı pedaqoji elmlər üzrədir.
Ümumiyyətlə, 1950-2015-ci illərdə akademiyanın kadrları illər üzrə 86 namizədlik dissertasiyası (fəlsəfə üzrə elmlər doktoru) müdafiə etmişlər. Onlardan 71-i pedaqoji, 9-u isə bioloji elmlər
namizədidir. Namizədlik dissertasiyası müdafiə
edənlərin 65 nəfəri azərbaycanlı, 14 nəfəri rus, 1
nəfəri gürcü, qalanları isə başqa millətdir.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının Elmi Şurasının qərarına
əsasən görkəmli şəxslər akademiyanın fəxri
doktoru adına layiq görülmüşlər (1994-2015).

Onlardan 1994-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti
Mərmərə Universitetinin doktoru, professor Ahmət Həmdi Turqud, 1994-cü ildə Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin (BOK) sabiq prezidenti
Xuan Antonio Samaranç, 1995-ci ildə Beynəlxalq Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər
Çoudri, 1995-ci ildə EABA-nın prezidenti Emil
Jeçev, 2000-ci ildə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq, 2005-ci ildə beynəlxalq
Taekvondo Federasiyasının prezidenti Çunq
Von Ço Layiq, 2007-ci ildə FİFA-nın prezidenti
Yozef Blatter, 2007-ci ildə AOK prezidenti Patrik Hikkey, 2007-ci ildə AİBA-nın I vitse-prezidenti Qafur Rəhimov, 2015-ci ildə isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Tomas
Bax bu fəxri adı almışlar.
17-20 sentyabr 2008-ci il tarixdə İran İslam Respublikası Tehran Universitetinin idman
Elmləri fakültəsinin nümayəndə heyəti universitetin professoru doktor Vaşid Sarı, elmi katib
doktor Zəfər Sadiq, biomexanika fənni üzrə mühazirəçi xanım Şirin Yəzdani və əlaşı tələbə
Zəhra Rüstami Аzərbaycan Dövlət Бədən Тərbiyəsi və İdman Akademiyasında olmuş və akademiyanın fəaliyyəti ilə tanış olmuşlar. Görüş qarşılıqlı marağa səbəb olmuş, birlikdə bədən tərbiyəsi və idman təhsili ilə bağlı əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi məsələləri dəstəklənmiş, geniş fikir mübadilələri aparılmışdır.
Həmçinin əməkdaşlar akademiyada fəaliyyət
göstərən muzey və idman zallarında olmuş, nəzəri və praktik dərslərdə iştirak etmişlər.
Ali təhsil sahəsində proqramın hazırlanması zərurəti ölkə Prezidentinin 31 yanvar
2008-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" Sərəncamında aydın şəkildə ifadə edilmişdi: "2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv olması ölkəmizin Avropa məkanına inteqrasiyasını sürətləndirmişdir. Bu proseslərin tərkib hissəsi kimi
Azərbaycan Respublikası Avropa ölkələrinin
təhsil nazirləri tərəfindən qəbul edilmiş Bolonya
Deklarasiyasını imzalamaqla respublikanın ali
təhsil müəssisələrinin Avropa təhsil sisteminə
inteqrasiyası yolunda mühüm addım atmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 may 1993-cü il tarixli əmrinə əsasən
ADBTİA-da ilk dəfə bakalavr səviyyəsində mü-
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təxəssis hazırlığına başlandı. Bununla əlaqədar
bütün tədris planlarında və fənlərin məzmununda əsaslı dəyişikliklər aparıldı. Yeni proqramlar,
dərslik və dərs vəsaitləri hazırlandı. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 sentyabr
1993-cü il tarixli qərarı ilə "Ali və orta ixtisas
təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı‖
təsdiq olundu. 1992-1993-cü tədris ilində Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən ADBTİA-ya da bakalavr səviyyəsində
ilk tələbə qəbulu keçirildi. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali və orta ixtisas
təhsili məktəblərinə tələbə qəbulunun təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında‖ 29 iyul 1993-cü il
tarixli qərarına uyğun olaraq dövlət ali məktəblərində plan daxilində boş qalan yerlərin hesabına ödənişli təhsil qruplarının yaradılması məqsədəuyğun sayıldı.
2004-cü ilin 4 oktyabrında Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan müəllimlərinə müraciətində
Azərbaycan təhsil sistemində aparılan islahatların xalqımız üçün əhəmiyyətindən bəhs edərkən
iftixar hissi ilə qeyd etmişdir ki, zəngin maarifçilik ənənələrinə malik təhsil sistemimiz aparılan
islahatlar nəticəsində bu gün müasir beynəlxalq
standartlara cavab verməkdədir. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan müəllimlərinin XXI yüzillikdə milli təhsilin davamlı inkişafı və dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası üçün əllərindən gələni
edəcəklərinə, bu sahədə artıq dönməz xarakter almış islahatlar prosesini uğurla davam etdirə-cəklərinə əmin olduğunu bildirmişdir. Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
Prezidentin tələblərini həyata keçirməklə öz fəaliyyətini daim genişləndirir.
İlk bakalavr buraxılışı olduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
13 fevral 1997-ci tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş
"Magistr hazırlığı haqqında Əsasnamə‖yə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyinin 17 iyun 1997-ci
il tarixli əmri ilə ADBTİA-da da magistr hazırlığı aparılmasına icazə verildi. Bununla bağlı akademiyada geniş hazırlıq işləri aparıldı.
ADBTİA-da magistratura şöbəsi yaradıldı. Magistr hazırlığı aparılacaq istiqamətlər və ixtisaslar müəyyənləşdirildi. Magistr təhsil proqramları əsasında tədris planları və fənn proqramları
tərtib olundu. Magistratura səviyyəsini təmin
edə biləcək dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasına başlandı. 1997/1998-ci tədris illərin-

də ilk dəfə olaraq ADBTİA-nın magistratura səviyyəsinə tələbə qəbulu aparıldı. 9 nəfər bakalavr məzunu magistrant adına layiq görüldü.
Azərbaycan Prezidentinin 15 iyun 1999cu il tarixli Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı‖ təsdiq olundu. Proqramın əsas məqsədi təhsilin digər pillələrində olduğu kim, ali təhsil sahəsində
də mövcud potensialı saxlamaq və inkişaf etdirməkdən, müvafiq normativ-hüquqi bazanı yaratmaqdan, cəmiyyətin Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında, "Təhsil Qanunu‖nda təsbit
olunmuş tələbləri, siyasi, iqtisadi və sosial həyatın demokratikləşdirilməsinə əsaslanan dövlət
siyasətini həyata keçirməkdən ibarət idi.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyası İslahat Proqramının qarşıya
qoyduğu məqsədin reallaşdırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Belə ki, Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təsdiq olunmuş əsasnamə və qaydalara uyğun
olaraq, ADBTİA-nın spesifik xüsusiyyətlərini
əks etdirən normativ sənədlər hazırlandı. İxtisas
strukturuna yenidən baxıldı, akademiyaya tələbə
qəbulu və kadr hazırlığının istiqamətləri üzrə
aparılmış işlər təkmilləşdirildi. Təhsil Nazirliyinin 10 avqust 1999-cu il tarixli əmri ilə "Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin çoxballı
sistemi haqqında Əsasnamə‖ təsdiq olundu. Həmin Əsasnaməyə uyğun olaraq ADBTİA-da
eksperiment olaraq tələbələrin yalnız birinci
kurs üzrə biliyinin qiymətləndirilməsində 100
ballı sistemə keçildi. Sonrakı illərdə bu sistemin
tətbiqi akademiyanın başqa kurslarını da əhatə
etdi.
Ölkəmizdə təhsilin dünya təhsil sisteminə,
xüsusən ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali
təhsil məkanına inteqrasiyası prosesini və Boloniya Bəyannaməsinin tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində işləri sürətləndirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən ―Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında‖ 31 yanvar 2008-ci il tarixli sərəncam imzalanıb. Həmin sərəncamın birinci bəndinə əsasən "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı" hazırlanıb və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib. Dövlət Proqramının icra-
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sını təmin etmək məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəaliyyət planı hazırlanıb.
Respublikamızın və xarici ali məktəblərin
birgə proqramlarının yaradılma siyasətinin və
asılılığının təhlili, həm Avropa birgə proqramlarının, həm də Azərbaycan təhsil sisteminin inkişafının Avropa təhsil sistemindən təcrid vəziyyətinin dəf edilməsilə bağlı məqsəd və ma-raqların mövcudluğunu göstərir. Avropa universitetləri üçün Azərbaycan ali məktəbləri ilə birgə
proqramlar yaradılmasında başlıca prioritetlərdən biri yeni təhsil bazarında çıxışdan, tələbələrin cəlb edilməsinin genişləndirilməsindən, onların diplomlarının əmək bazarında mövqelərinin və tanınma dərəcəsinin gücləndirilməsindən
ibarətdir. Eyni zamanda Azərbaycanın müəllim
və tədqiqatçıları üçün daha əlverişli şərait yaradılmasından və ali məktəblərin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin möhkəmləndirilməsindən
ibarətdir.
Azərbaycanda birgə proqramların yaradılmasının, ümumiləşdirilməsinin, eyni zamanda ali
məktəblər üçün Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyanın ən kəsə yolunu göstərirlər. Ölkəmizdə
bu proqramlar inkişaf etdirildikdə heç şübhəsiz
ki, Avropa proqramları və assosiasiyalarının təcrübə və tövsiyələrini nəzərə almaqla öz real imkanlarını, maraqlarını da unutmamalıdırlar.
Birgə proqramlar yaradılarkən Azərbaycan və xarici universitetlərin üzləşdikləri problemlər də bir çox baxımdan bənzərdir. Yəni,
əlavə maliyyə qaynaqlarının axtarışı, ölkədə
universitetlərin təhsili idarəetmənin mərkəzi orqanlarında dəstək axtarışı, idarəetmənin və
müxtəlif ölkələrin universitetlərinin qoşulduğu
proqramın keyfiyyətinin təmin edilməsi və dərəcələrin qarşılıqlı tanınmasıdır.
2014-cü il noyabrın 17-də Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının (AzDBTİA) akt zalında "Olimpiya idmanının fizikası, kimyası və fəlsəfəsi‖ mövzusuna
həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Tədbirdə Almaniya, Rusiya, İngiltərə, Belarus, Ukrayna və Litvadan olan idman mütəxəssisləri Olimpiya Hərəkatı və idman sahəsi ilə
bağlı müxtəlif mövzularda mühazirələr oxudular. Müasir Olimpiya Hərəkatının intibah və inkişafının ideoloji və fəlsəfi əsasları mövzusunda
həm yerli, həm də əcnəbi mütəxəssislər mühazirələrlə çıxış etdilər.

23 dekabr 2015-ci ildə ölkə Prezidenti
İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Fuad Hacı
oğlu Hacıyev Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru təyin
edilmişdir.
Akademiyanın yeni rektorun fəaliyyəti nəticəsində qısa müddətdə akademiyanın madditexniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilmiş,
tədris yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, tələbələrin dərsə dəvamiyyəti artmış, ən başlıcası isə
rektorun Daxili İntizam Qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında 11 fevral 2016-cı il tarixli S08 əmrinə əsasən təlim-tərbiyə prosesinin səviyyəsi yüksəlmişdir.
Akademiyada maddi-texniki təchizat sahəsində ən müasir texnologiyalardan istifadəyə
üstünlük verilir. Görülən hər bir işdə beynəlxalq
standartlar prinsipi gözlənilmiş və bu standartlara cavab verən auditoriya və laboratoriyalar yaradılır. Akademiyada foye, iclas salonu, otaqlar
əsaslı təmir edilib, müasir idman kompleksi və
şahmat otağı, idman muzeyi, yeməkxana, kitabxana kompleksi, yüksək informasiya texnologiyalarına əsaslanan laboratoriya və tədris kabinəsi, kompüter və təchiz olunmuş auditoriyalar
yaradılır.
Son dövrlərdə baş verən bütün dəyişikliklərlə yanaşı, akademiya menecmentində keyfiyyətə nəzarətin müasir sistemlərinə də mühüm
yer verilir. Burada başlıca məsələlərdən biri tələbələrin akademiyada idarəetmə proseslərinə
cəlb olunur. Akademiyanın bütün strukturlarında tələbə kollektivinin iştirakı təmin edilir. Dərsə dəvamiyyətə nəzarət avtomatlaşdırılmış nəzərət sistemi olan işıqfor proqramı yaradılır, tələbələrlə xidmətin keyfiyyətini daha da artırmaq
məqsədini daşıyan «Elektron dekanlıq» layihəsinin gerçəkləşdirməsinə başlanılmışdır. Hazırda
tələbələr akademiyanın böyük Elmi şurasından
tutmuş fakültələrin ictimai təşkilatları daxil olmaqla, bütün seçimli orqanlarda iştirak edirlər.
İdman akademiyasının Avropa ali təhsil
məkanına inteqrasiyası məsələsində bir çox əhəmiyyət kəsb edən problem, perspektivlik və meyillər vardır. Birgə təhsil proqramları, xüsusilə
ikili diplom dünyada universitetlərin əməkdaşlığının qanunauyğun mərhələsi kimi meydana çıxır. İdman akademiyasının və Avropa ali məktəblərinin birgə proqramlarının yaradılma siyasətinin və asılılığının təhlili göstərir ki, akade-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

39

Dilqəm Qasım oğlu Quliyev, Sadıq Kazım oğlu Sadıqov, Etibar Dilqəm oğlu Quliyev

miya təhsil sisteminin inkişafı Avropa təhsil sistemindən asılılığının dəf olunmasının mövcudluğuna səbəb olur. Avropa universitetləri ilə İdman akademiyasının birgə proqramlar hazırlamasında başlıca prioritetlərdən biri də yeni təhsil bazarına çıxış, tələbələrin cəlb edilməsinin
genişləndirilməsi, diplomların əmək bazarında
mövqe və tanınma dərəcəsinin gücləndirilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, İdman Akademiyasının müəllimi və tədqiqatçıları üçün daha
əlverişli şərait yaradılması və akademiyanın ali
beynəlxalq rəqabət-qabiliyyətliliyinin möhkəmləndirilməsindən ibarətdir.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasının qarşısında qoyulan böyük vəzifələrdən və təhsil islahatlarının dünya
standartlarına uyğunlaşdırılması zərurətindən
irəli gələrək hal-hazırda Akademiyada yenidənqurma və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
istiqamətində müvafiq işlər aparılır. 2016/2017ci tədris ilində yeni tədris laboratoriyaları, elektron kitabxana, tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi, yerli və xarici əmək bazarında rəqabət
qabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə tədris bazasının gücləndirilməsi, distant
və onlayn təhsilin, həmçinin İKT-nin geniş tətbiq olunması, yerli və beynəlxalq donor təşkilatların axtarılması, müvafiq xarici tədris müəssisələri ilə ikili tədrisin və qarşılıqlı proqramların
təşkili, tələbə və professor-müəllim mübadiləsi,
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, idman təhsili
sahəsində yeni ixtisaslaşmaların və onlara müvafiq kafedraların yaradılması istiqamətində bir
sıra işlər görülmüşdür.
Təhsil prosesinin keyfiyyətinin artırılması,
eləcə də rəqəmsal resursların istifadəsinin genişləndirilməsi çərçivəsində tam funksional elektron kitabxana yaradılmışdır. Yaradılan elektron
və rəqəmsal tədris materialları və metodiki resursların təhlükəsiz istifadəsi, həmçinin Akademiyanın idarə olunmasında tələb olunan bütün
məlumatların yerləşdirilməsi üçün xüsusi server
alınmışdır. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi prosesində şəffaflığın, müəllim və tələbə
arasında əlaqələrin effektivliyini təmin etmək
məqsədilə tədris prosesində beynəlxalq SCORM
standartını dəstəkləyən ―Online University‖ sistemi adaptasiya edilmişdir. Bu sistem əyani
dərslər və imtahanlardan başqa, həmçinin distant təhsil funksiyasına malikdir, tələbələr üçün

dünyanın aparıcı universitetlərin kitabxana və
elektron bazalarından istifadəni mümkün edir.
Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının tövsiyəsi ilə
müəllim və tələbə arasında əlaqələri asanlaşdırmaq və daha effektiv etmək üçün tədris prosesində ―Online University‖ sistemi adaptasiya
edilmişdir.
Akademiyanın ərazisində landşaft dizaynı
və abadlaşdırma işlərinə başlanılmışdır. Tədrisdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
və internetdən geniş istifadəni təmin etmək üçün
2016-cı ilin yanvar ayından Akademiyada mövcud tədris bazanın əsaslı işlər görülmüşdür.
Akademiyada 4320 tələbə təhsil alır (fevral, 2018/19-cu tədris ıllərində), onlardan 3307nəfəri qızdır. (966-qiyabı, 47- magistr, 422- qızlar, 192- əyani, 225- qiyabi, 5- magistr).
Akademiyada 425 işçı çalışır (2018/2019cu tədris illərində). Onlardan 222-si qadın, 197si professor-müəllim (onlardan 88-i qadın), 6-sı
elmlər doktoru, 27-si fəlsəfə doktoru, 47-si –
dosent, 22-si professordur.
ADBTİA-nın əməkdaşlarının 30 nəfəri
müəllim ixtisasartırma kurslarında iştirak edib
(2016). 2016-cı ildə ixtisasartırma işinə xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Sosial elmlər kafedrasının
15 nəfər xarici dil tədris edən müəllimi ―Tədrisetmə biliklərinin qiymətləndirilməsi və artırılması‖ kurslarını bitirərək test keçmiş, onlardan
12 nəfəri artıq Cambridge Universitetinin xarici
dil müəllimliyi üzrə Sertifikat almışdır.
Aparılmış tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, akademiyanın kadrları illər üzrə 83
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişlər. Onlardan 69-u pedaqoji elmlər namizədi, 13-ü bioloji elmlər namizədi, 1-i isə texnika üzrə elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onlardan 60-ı
azərbaycanlı, 10-u rus, 1-i gürcü, 1-i isə başqa
milliyyətdəndir (1948-2017-ci illərdə).
Bu illər ərzində, ilk dəfə olaraq, Dilqəm
Qasım oğlu Quliyev ―Azərbaycan Respublikasında müstəqillik dövründə bədən tərbiyəsi və
idmanın inkişaf istiqamətləri (1991-2015-ci illər)‖ mövzusunda pedaqogika üzrə elmlər doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir (7 noyabr 2017-ci il, Bakı ş.).
Tələbə Elmi Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2009-cu il tarixli
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295 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 27.06.2014-cü
il 752 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş ―Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnamə‖yə
uyğun fəaliyyət göstərir.
Tədris ilinin əvvəlində I kurs tələbələri qısa müddətə əvvəlcədən hazırlanmış dərsliklərlə
təmin olunmuşdur. Kitabxananın zəngin qəzet
və jurnal fondu var. Burada 30-cu ildən başlayaraq idmana aid qəzet və jurnallar saxlanılır. Çatışmayan ədəbiyyatların elektron nüsxələri tərtib
olunur və qiraət zallarında istifadə üçün nümunələr istifadəyə verilir. Kitabxanadan 4071 tələbə, 220 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti, 350 digər əməkdaş istifadə edir (2017-2018ci tədris illəri).
Hazırda kitabxananın elmi, tədris və bədii
ədəbiyyatdan ibarət 1 abonoment şöbəsi, 1 texniki şöbəsi, 58 oturacaq yeri olan 2 qiraət zalı
fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə 2016-cı ilin mart-avqust aylarında Akademiyanın Strateji Planlaşdırma üzrə İşçi Qrupunun üzvləri Belarus Dövlət Bədən Tərbiyəsi
Universiteti, Acıbadəm Universiteti, Hacəttəpə
Universiteti (42 438 tələbə), Mərmərə Universiteti (51 000 tələbə), İstanbul Universiteti (178
901 tələbə), Ankara Universiteti (66 555 tələbə),
Sofiyada ―Vassil Levski‖ Milli İdman Akademiyası, Köln Alman İdman Universiteti (6 000
tələbə), Şeffield Hallam Universiteti (31,500 tələbə) və Lyublyana Universitetinə (42 922 tələbə) səfər etmişlər. Səfər zamanı idman tibbi, idman menecmenti və idman jurnalistikası da daxil olmaqla bədən tərbiyəsi və idman sahəsində
mütəxəssislərin hazırlanması üzrə təhsil modelini öyrənmək üçün müxtəlif görüşlər keçirilmişdir. Tədris və elmi-tədqiqat laboratoriyaların işinin təşkil edilməsinə və onların müasir təhsil
prosesində rolunun öyrənilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir.
Təhsildə keyfiyyətin artırılması, yeni
proqramların yaradılması və tələbəyönlü təhsil
sisteminə keçid edilməsi üçün kineziologiya, kinezioterapiya, idman farmakologiyası, dietologiya, idman psixologiyası, fiziki reabilitasiya,
idman menecmenti, idman jurnalistikası və s.
kimi yeni fənlərin tədris proqramına daxil edilməsi zəruridir. Bununla yanaşı müvafiq sahələr
üzrə müəllimlərin çatışmazlığı problemi xüsusi

aktuallıq kəsb edir. Bu məsələ islahatların ayrıca bir hissəsini təşkil edir və bununla bağlı olaraq Strateji Planlaşdırma üzrə İşçi Qrupu yüksək
ixtisaslı xarici mütəxəssislərin həm tələbələrin
tədrisi, həm də yerli kadrların intensiv hazırlığı
prosesinə cəlb edilməsi üçün aparıcı xarici universitetlərlə danışıqlar aparır.
―İdman menecmenti‖, ―İdman jurnalistikası‖ və ―İdman tibbi və reabilitasiyası‖ ixtisasları üzrə Akademiyanın tədris proqramının hazırlanması üçün Köln Alman İdman Universiteti
ilə birgə iş barədə ilkin razılıq əldə edilmişdir.
Köln Alman İdman Universitetinin professormüəllim heyətinin Akademiyanın tədris prosesinə cəlb edilməsi üzrə növbəti addımların müzakirəsi üçün 2-5 iyun 2016-cı il tarixlərdə Akademiyada Alman İdman Universitetinin vitse-prezidenti, professor Kristofer Bruerlə bir neçə görüş keçirilmişdir. Professor Bruerin Gənclər və
İdman Naziri və Təhsil Naziri ilə görüşləri zamanı Akademiyada daha çox Köln Alman İdman Universitetinin təhsil modelinə istinad etmək məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
Bununla yanaşı, ―İdman menecmenti‖,
―İdman jurnalistikası‖ ixtisaslarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Birləşmiş Krallığın Şeffild
Hallam Universiteti ilə çox yaxında əməkdaşlıq
edilir.
―İdman Jurnalistikası‖ proqramının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Birləşmiş Krallığın
Dan Mason media mərkəzinin rəhbəri olan Dan
Masonla sıx əməkdaşlıq edilir hansıki Akademiyamızda bir neçə dəfə uzun müddətli iş güzar
səfərlərdə olmuş və proqramın hər tərəfli inkişaf
etməsi üçün dəstəyini görsətməkdə davam etdirir. Bununla yanaşı həmdə Akademiyada ―İdman Jurnalistikasının‖ proqram direktoru kimi
çalışır.
İdman təşkilatlarının təcrübəli menecerləri
və bu sahədə öz karyerasına yeni başlayan mütəxəssislər üçün M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti İqtisad Fakültəsi ilə birgə
―İdman menecmenti‖ ixtisası üzrə ixtisasartırma
kurslarının keçirilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur.
Təhsil səviyyəsinin artırılması məqsədilə
müvafiq ədəbiyyatın alınması və onların xarici
dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi,
eləcə də müasir tələb və standartlara cavab ve-
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rən tədris və metodiki vasitələrin hazırlanmasına başlanmışdır.
Tədris prosesinin keyfiyyətinin artırılması, Akademiyanın tələbələri və pedaqoji heyətinin elmi potensialı və innovativ fəaliyyətinin
stimullaşdırılması məqsədilə bədən tərbiyəsi və
idman sahəsində həm yüksək keyfiyyətli təhsilə,
həm də elmi tədqiqatların aparılmasına imkan
yaradan müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş
elmi-tədris laboratoriyasının yaradılmışdır.
ADBTİA-da Böyük Britaniyanın Şeffild
Hallam Universiteti ilə birgə idman menecmenti
və idman jurnalistikası magistr ixtisasları üzrə
kurikulum hazırlamışdır. Eyni zamanda, bu ölkənin Qlazqo Universiteti və London Kollec
Universiteti ilə birgə idman tibbi və reabilitasiyası üzrə magistr proqramı hazırlanmışdır. Qeyd
olunan proqramlar ingilis dilində və modullar
əsasında tədris ediləcəkdir.
2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında (ADBTİA)
üç yeni magistr ixtisasları - İdman Tibbi və Reabilitasiya, İdman Menecmenti və İdman Jurnalistikası yaradılmışdır. ADBTİA-nın tədrisi ingilis
dilində olan bu ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən
bakalavrlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin magistr
imtahanın yalnız birinci mərhələsini keçmiş və
Mərkəz tərəfindən birinci mərhələ üçün müəyyən
edilmiş müsabiqə şərtlərini ödəmişdilər. Bakalavrlar qəbul imtahanının ikinci mərhələsi əvəzinə, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının müəyyən etdiyi qəbul prosedurlarından keçmişdilər. Bununla yanaşı, bu
ixtisasları seçən bakalavrlar TOEFL IBT (minimum 83 bal) və ya IELTS (minimum 6.5 bal)
test nəticələrini təqdim etmişdilər.
1 may 2017-ci ildə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (FIG) prezidenti Morinari
Vatanabe Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
və İdman Akademiyasının ―Fəxri doktor‖u adına layiq görülüb.
Bədən tərbiyəsi və idman təhsilinin inkişafında idman tibbi reabilitasiya sahəsində mütəxəssislərinin təhsil proqramının hazırlanıb işlənməsində göstərdiyi yüksək səmərəli fəaliyyətinə görə Böyük Britaniyanın İdman Tibbi üzrə
aparıcı mütəxəssisi Dr. Maykl Pol Lusmor
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının ―Fəxri professor‖u adı ilə təltif
olunmuşdur.

Paralimpiya hərəkatının inkişafında və Paralimpiya idealarının yayılmasında böyük xidmətləri, Paralimpiya təhsilinin təbliğinə verdiyi
dəstəyi nəzərə alaraq 8 fevral 2016-cı ildə Cənab Ser Filip Krevenə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının ―Bədən Tərbiyəsi Tarixi‖ kafedrasının ―Fəxri professor‖u adı verilmişdir. Bu gün Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
idman təhsili sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri hazırlamaq üçün bütün imkanları yaradan müasir ali təhsil məktəbidir. Akademiya
idman təhsilini dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq, təhsilin keyfiyyətini artırmaq və beynəlxalq əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinə malik mütəxəssislər hazırlamaq kimi hədəfləri qarşısına qoymuşdur. Bu məqsədlərə nail olmaq
üçün akademiyanın yeni rektoru Fuad Hacıyevin fəaliyyəti nəticəsində qısa müddətdə bu ali
təhsil ocağında 2016-cı ildən başlayaraq akademiyada ardıcıl islahatlar aparılır, tam yeni infrastruktur yaradılır (elektron kitabxana, tədris laboratoriyaları, sürətli internet və s.), təhsil imkanları genişləndirilir (distant və onlayn təhsil
imkanları, İKT-nin tətbiqi, tələbə və professormüəllim heyətinin mübadiləsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və s.), beynəlxalq təcrübə öyrənilir və beynəlxalq əməkdaşlıqlar qurulur, yeni ―İdman jurnalistikası‖ və ―İdman tibbi və reabilitasiya‖ magistr ixtisasları yaradılmış, Azərbaycanın artıq formalaşmış idman ənənələrini
nəzərə alaraq, hazırda Böyük Britaniyanın
Sheffield Hallam University ilə birgə ―İdman
menecmenti‖ və ―İdman jurnalistikası‖ magistr
ixtisasları üzrə kurikulum hazırlanmışdır.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 2018-ci ildə aparılan elmitədqiqat işləri əsasən 3 istiqamətdə aparılır:
1. Bədən tərbiyəsində kütləvilik və sağlam
həyat tərzinin formalaşdırılması;
2. Peşəkar idmançıların hazırlıq sisteminin
təkmilləşdirilməsi;
3. Bədən tərbiyəsi və idman fəaliyyətinin
təşkili.
Akademiyanın professor-müəllim heyəti
tərəfindən 172 elmi məqalə Azərbaycanda, MDB
ölkələrində və Avropada dərc edilmişdir (2018).
Bununla yanaşı Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının ―İdman
menecmenti‖ və ―İdman jurnalistikası‖ ixtisas-
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ları üzrə magistr tələbələrinin Birləşmiş Krallığa
təhsil-təcrübə ilə yaxından əməkdaşlıq edirlər.
Əməkdaşlıq nəticəsində tələbələr, İngiltərənin
London, Şeffild, Leeds, Manchester, Lafboro,
Rugby, York şəhərlərində yerləşən müxtəlif idman ali təhsil müəsissələrində və idman obyektlərində olmuş, habelə həkim-magistrantlar üçün
UCL hospitalları, UCL İdman Tibbi İnstitutu,
İngilis İdman İnstitutu, Chelsea Futbol Klubunun Tibbi klinikası, özəl reabilitasiya klinikalarında təhsil-təcrübə seminarlar keçirilmişdir.
Bundan əlavə, magistrantlar ELEVATE "The
Arena of Physical Activity, Health and Performance" Beynəlxalq İdman tibbi və reabilitasiya
konfransında fəal iştirak etmişdirlər. 14 günlük
proqram ərzində tələbələr 2 universitetdə 4 modul üzrə mühazirələr keçilmiş, 9 idman məkanına səfər olunmuş, 3 şəhərə mədəni səfər təşkil
olunmuşdur.
İngilis dilli magistr proqramlarının, ilk
növbədə isə ―İdman tibbi və reabilitasiya‖ magistr proqramının beynəlxalq tanınması üçün
akademiyanın beynəlxalq akkreditasiyasına və
reytinqlərdə öz əksini tapmasına zərurət yaranmışdır. QS Ali Təhsil Reytinqinə görə dünyada
7-ci yerdə olan UCL Universiteti ilə birgə akademik proqramın olması bu prosesin daha sürətli və effektiv olmasına kömək edə bilər.
Hazırda Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının bakalavriat və
magistratura təhsil səviyyələrində 15 xarici vətəndaş təhsil alır. Onlardan biri – Ghenadie Cislari (Moldova) magistratura səviyyəsində, digər 14
tələbə isə bakalavriat səviyyəsində təhsil alırlar.
Bolqarıstanın "Vassil Levski" Milli İdman
Akademiyası, Belarusiya Respublikasının Belarusiya Dövlət Bədən Tərbiyəsi Universiteti, eyni
zamanda, Belarusiyanın Milli Elmlər Akademiyasının Fiziologiya və Genetika İnstitutları,
Gürcüstanın Gürcü Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Pedaqoji Universiteti ilə anlaşma memorandumları imzalanmışdır. İmzalanmış memorandumlar çərçivəsində akademik və tələbə heyətin mübadiləsi, birgə elmi tədqiqatların aparılması və təlim, seminar, konfransların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
ERASMUS+Mübadilə Proqramı (Key
Action 1) Proqramı çərçivəsində Türkiyənin
Afron Kocatepe Universiteti, Kastamonu Universiteti və Macarıstanın Fiziki Tərbiyə Univer-

siteti ilə 2018-2020-ci illəri üçün müqavilə imzalanmışdır. MEVLANA Mübadilə Proqramı
çərçivəsində Türkiyənin Erciyes Universiteti ilə
müqavilə imzalanmışdır.
İngilis dilli magistr ixtisaslarında müxtəlif
fənlərin tədrisi üçün 10 (on) xarici müəllim cəlb
olunmuşdur. Eyni zamanda, hər üç magistr ixtisası çərçivəsində magistrantlar bir modulu Böyük Britaniyada keçmişdirlər.
Tədrisə cəlb olunan xarici müəllimlərdən
4 nəfər magistrantların magistr dissertasiyalarının elmi rəhbəri kimi cəlb olunmuşdur. ―İdman
tibbi və reabilitasiya‖ magistr ixtisasında elmi
rəhbərlər Maykl Pol Luzmor və Brüs Paron
(Böyük Britaniya), ―İdman jurnalistikası‖ magistr ixtisasında elmi rəhbər Den Meyson (Böyük Britaniya), ―İdman menecmenti‖ magistr
ixtisasında isə elmi rəhbər Tim Pavlovskidir
(Almaniya).
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyası Amerika Birləşmiş Ştatları,
İzrail və Yaponiya səfirlikləri ilə yaxından
əməkdaşlıq edirlər.
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə İsrailin Bakıdakı səfirliyi İdman Akademiyasında
―Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük proqram‖ çərçivəsində özünümüdafiə sessiyaları təşkil etmişdir. Təlim sessiyaları israilli xanım
məşqçi Laylak Şif (Lilach Sheeff) tərəfindən
təqdim olunmuşdur. Təlim İsrail döyüş sənəti
olan Krav Maganın əsas hərəkətləri əsasında qurulmuşdur.
Yaponiyanın İşikava prefekturasının Şika
şəhərinin meri Masaru Koizuminin rəhbərliyi ilə
nümayəndə heyəti İdman Akademiyasında yaradılan infrastrukturla yaxından tanış olmuş və ingilisdilli magistr ixtisaslarının tələbələrini 2020ci ildə Tokio şəhərində keçiriləcək XXXII Yay
Olimpiya Oyunlarında görəcəyinə ümid etdiyini
qeyd etmişdir.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyası fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən ölkəmizin idman həyatına layiqli
töhfələr vermişdir. Akademiyanın yetirmələri
Yay Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa
çempionatlarında böyük nailiyyətlər qazanaraq
ölkəmizi layiqincə təmsil etmişlər.
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İdman akademiyasının 1933-2017-ci illərdə 30378 məzunu olmuşdur. Onlardan, 27242
kişi, 3136 qadın. Magistr pilləsini 388 məzun
bitirmişdir. Onlardan: 298 kişi, 90 qadın. Xarici
magistr - 13 məzun olmuşdur (1999-2018).
1997-2018-cu illərdə xarici tələbələrdən bakalavr üzrə 319 məzun olmuşdur. Onlardan, 308kişi, 11 qadın.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi, tədris, elmi-tədqiqat, təcrübə-sınaq laboratoriyaları, resurs, treninq və s. mərkəzləri yaradılmış və onların müvafiq tədris-metodiki və elmi avadanlıqlarla təchizatı, elektron kitabxana və müasir mətbəə
kompleksləri yaradılmışdır.

Tədqiqatın məqsədi: Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının dünya və
Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası, habelə ölkə
Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "20072015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almalarına dair" Dövlət Proqramının icra
mexanizmləri də bu proqramla müəyyən edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti.
Qarşıya qoyulan məqsədi həyata keçirməklə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının dünya və Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası, habelə yüksək dərəcəli kadrların hazırlığının
müasir elmi bilik sistemində yeri, elmi quruluşu və
bütövlükdə elmi sistemi aydınlaşdırılır.
Tədqiqat prosesində belə nəticəyə gəlmək
olar ki, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının dünya və Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiya sistemi tədqiq olunur.
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THE ROLE OF FAMILY VALUES IN FAMILY MARRIAGE RELATIONS
Xülasə: Hər bir xalqın özünəməxsus ailə dəyərləri və bu dəyərləri birləşdirən ailə mədəniyyəti vardır.
Bu gün qloballaşma dövründə ailə dəyərləri və cəmiyyətin bu dəyərlərə münasibəti bir qədər dəyişmişdir. İnformasiya qloballaşması özü ilə bərabər bir çox problemlər gətirmiş və uğursuz nikahların sayı artmışdır. Ailə-nikah münasibətlərinin uğurlu və uzunömürlü olmasında ailə dəyərlərinin rolu böyükdür. Ona görə də cəmiyyətdə ailə dəyərləri haqqında düzgün təsəvvürlərin formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Açar sözlər: ailə, dəyər, sevgi, hörmət, güvənmək, məsuliyyət
Pезюме: У каждой нации есть свои семейные ценности и семейная культура, которая объединяет эти ценности. Сегодня, в период глобализации, семейные ценности и отношение общества к этим
ценностям несколько изменились. Информация во всем мире принесла много проблем, и число неудачных браков увеличилось. Семейные ценности играют важную роль в успешных и длительных семейных отношениях. Поэтому особенно важно формировать позитивное восприятие семейных ценностей в обществе.
Ключевые слова: семья, ценность, любовь, уважение, доверие, ответственность
Summary: Each nation has its own family values and a family culture that unites these values. During
today's globalization, family values and the attitude of society to these values have changed somewhat.
Information globally has brought many problems together, and the number of failed marriages has increased.
Family values are also important because of the successful and longevity of family-to-marriage relationships.
Therefore, it is of particular importance to form positive perceptions about family values in society.
Key words: family, worth, love, respect, trust, responsibility

Ailə hər bir ictimai-tarixi dövrdə var olmuş və bu gün də öz varlığını qoruyub saxlayan
ən önəmli ictimai qurumlardan biridir. Ailə ictimai dəyərlərin daşıyıcısı kimi hər bir dövrün
mədəniyyəti, tarixi, insanların yaşayış tərzi,
adət-ənənələri, və s. haqqında geniş məlumat
verir. Ailə nəsillərin yeniləndiyi, yeniləşən nəsillərin isə sosiallaşdığı bir məkandır. Ailə hər
bir cəmiyyətin var olaraq yaşaması, onun inanc
və dəyərlərinin qorunaraq gənc nəslə ötürülməsi

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ailə
ənənələrə, köklərə bağlılıq yaratmaqla milli-mənəvi dəyərlərin, ailə mədəniyyətinin yaşadılması
baxımından xüsusi önəm daşıyır.
Ailədə dünyaya göz açan hər bir uşaq bu
mədəni dəyərlərin ən kiçik daşıyıcısı hesab olunur. Ailə bir sıra bioloji, sosial və psixoloji
funksiyaları yerinə yetirir. Bu mənada ailə məfhumu özü-özlüyündə yüksək dəyərə malikdir.
Ailə hər bir insanın hüzur və rahatlıq tapdığı sı-
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ğınacaqdır. Ailə cəmiyyətin təməlidir. Təməli
sağlam olmayan binalar kiçik bir titrəyişlə yerlə
bir olduğu kimi, təməli sağlam olmayan, mənəvi
dəyərləri mənimsəməyən ailələr də ən kiçik
problemlərə məruz qaldıqda məhv olmağa məhkumdur.
Hər bir xalqın özünəməxsus ailə dəyərləri
və bu dəyərləri birləşdirən ailə mədəniyyəti vardır. Bu dəyərlər hər bir xalqa məxsus ailə modelini
əks etdirir. Milli kimliyi, milli ənənələri özündə
ehtiva edən ailə dəyərləri cəmiyyətin ailəyə,
uşaqlara, valideynlərə, bütövlükdə isə kişi və qadına verdiyi önəmli münasibətinin göstəricisidir.
Bu dəyərlər sistemi hər bir ailənin bütövlüyünü
təmin etməklə bərabər, ailədə şəxsiyyətlərarası
münasibətləri də tənzimləyir. Bu dəyərlər ilk olaraq ayrı-ayrı ailələrdə yaranmış və ümumiləşərək
cəmiyyətin, millətin, xalqın dəyərlər sisteminə
çevrilmişdir. Eyni zamanda ümumi dəyərlər sistemi hər bir ailədə xüsusiləşərək subyektivləşmə
prosesinə məruz qalmışdır.
Subyektivləşmə dəyərlərin hər bir ailənin
daxili psixososial mühitinə uyğunlaşmasıdır.
Subyektivləşən dəyərlər ailənin daxili sərhədini
təşkil edir və qoruyucu funksiya daşıyır. Ailəyə
bir sıra yanlış müdaxilə və təzyiqlərin edilməsi
onun daxili psixososial sərhədlərin dağılmasına
səbəb olur, bu isə bütövlükdə ailənin dağılması
təhlükəsini yaradır. Hər bir cəmiyyətdə ailə dəyərlərinə bir sıra tələblər verilir. Buraya ailə dəyərlərinin ailədə hər kəs tərəfindən anlaşılan və
qəbul edilən olması, dəyərlərə zidd davranışlara
yol verməmək, kiçikdən böyüyə qədər hər kəsin
bu dəyərlərə hörmət etməsi və s. daxildir. Bu dəyərlər əvvəlcə şəxsin özünün qəbul etdiyi dəyərlərə çevrilir, daha sonra isə şəxsin öz daxili
―mən‖i ilə üst-üstə düşərək özünün mənafeyini
yaradır. Əgər bu dəyərlər şəxsin özünün mənafeyinə çevrilmişsə bu zaman o, bu dəyərlərə hörmətlə yanaşaraq onları qorumağa çalışacaqdır.
Dəyərlərə münasibətdə ziddiyyətin olması
ailədə konflikt yaradaraq ailə üzvlərinin, xüsusilə, uşaqların psixologiyasına mənfi təsir edir.
Sağlam ailə mühitində dəyərlərin məcburi və
zorla qəbul etdirilməsi məqsədəuyğun sayılmır.
Ümumiləşmiş ailə dəyərləri ailənin qorunması,
ailə üzvlərinin xoşbəxtliyi naminə bəzən dəyişdirilə bilən olmalıdır. Ailə dəyərləri kiçik yaşlardan mənimsədilməlidir. Uşaqlar bu dəyərlərə
hörmət və rəğbət ruhunda tərbiyə edilməlidir.

Uşaqlıqdan mənimsənilən ailə dəyərləri yetkin
yaşa gəldikdə artıq özdəyərə çevrilir. Ailə dəyərlərinin mənimsənilməsi və icra edilməsində
uşaqlar valideynləri rol-model olaraq seçirlər.
Əgər ailədə valideynlər ailə dəyərlərini önəmsəmir və əməl etmirlərsə bu zaman uşaqlarda da
bu dəyərlərə münasibətdə laqeydlik yaranır.
Bu gün qloballaşmanın bütün dünyanı
ağuşuna aldığı bir vaxtda ailə dəyərləri və cəmiyyətin bu dəyərlərə münasibəti müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır. İnformasiya qloballaşması özü ilə bərabər bir çox problemlər
gətirmişdir. Müxtəlif dəyərlərə malik xalqların
yaşam tərzi, ailə ənənələri, gender münasibətləri
ilə bağlı informasiyalar sürətlə yayılaraq insanların şüuruna, psixologiyasına təsir edir. Bu informasiyalar internet, televiziya, mobil telefon
və digər texniki vasitələrlə ötürülür.
Bu gün ənənəvi ailə modeli və ənənəvi dəyərlər deqradasiyaya uğramaqdadır. Belə ki ənənəvi - baba, nənə, ata-ana və uşaqlardan ibarət
olan mürəkkəb ailələr bu gün kiçilərək nuklear
ailələrlə əvəz olunmağa başlamışdır. Bununla yanaşı, formalaşan yeni ailə modelində ənənəvi ailələri xarakterizə edən əsas keyfiyyətlər qarşılıqlı
ünsiyyət, birlik, paylaşma, yardımlaşma azalmışdır. Texnikanın inkişafı səbəbi ilə ailədaxili ünsiyyət o qədər azalmışdır ki, artıq ailə üzvləri eyni evdə yaşayan, eyni əşyaları paylaşan, lakin hər
birinin öz şəxsi dünyası olan yad insanlara çevrilmişlər. Bu yadlaşma həm ailə üzvləri, həm də
qohumluq əlaqələrində qabarıq şəkildə hiss olunur. Bu gün tənhalıq probleminin artması da
məhz bu yadlaşma prosesi ilə bağlıdır.
Müasir dövrdə ailələrin strukturunda baş
verən dəyişikliklər birbaşa cəmiyyətin özündə
yaranan problemlərdən qaynaqlanır. İnformasiya qloballaşması və sənayenin sürətlə inkişafı
nəticəsində bu gün cəmiyyətdə gender sosiallaşması, gender rolu, kişi və qadın münasibətləri
yeni istiqamət almışdır. Belə ki qadınların dünyagörüşündə baş verən dəyişikliklər onların cəmiyyətdə fəallaşmasına, karyera qurmaq, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyinin artmasına səbəb olmuşdur. Ailəyə maddi gəlir gətirən
qadın bu gün ailədə kişilərlə bərabər əsas söz
sahibidir. Ailədə kişilərin hegemonluğu, əsas
söz sahibi olması, bir sözlə, kişi hakimiyyəti öz
əvvəlki nüfuzunu itirməkdədir.
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Bu gün insanlarda eqo-mənlik duyğusu
yüksəlmiş, özdəyər, özünü yüksək tutmaq, azad
və sərbəst yaşamaq istəyi artmışdır. İnsanın
özünü, yəni, ―mən‖ini mərkəzdə tutan yaşam
fəlsəfəsi, şəxsi mənafenin ictimai mənafedən üstün olması və s. ailədaxili münasibətlərə də sirayət etmişdir. Bu səbəbdəndir ki, artıq insanlar
ailədə ən kiçik problemlərə belə dözümsüzlük
nümayiş etdirir və boşanma yolunu seçirlər. Boşanmaların artması isə sərbəst yaşam tərzinə, nikahdankənar birlikdəliklərə və nikahdankənar
uşaqların doğulmasına, təkvalideynli ailələrin
sayının artmasına və s problemlərə yol açmışdır.
İnsanlarda eqonun yüksəlməsi, daha yaxşı yaşamaq istəyi qənaət etmənin azalmasına, daha çox
israf etməyə səbəb olmuşdur.
Bu isə ailənin maddi cəhətdən daha çox
yüklənməsi deməkdir. Tələbatların artması ailədə kişi ilə bərabər qadının da işləməsini zəruri
edir. Qadının işləməsi isə ənənəvi ailələrdən
fərqli olaraq azuşaqlı ailələrin sayının artması
deməkdir. Gənc ailələr dünyaya övlad gətirmək
və uşaq doğumunu planlamada bir və ya iki
uşaqla kifayətlənməli olurlar. Çünki müasir
dövrün tələbləri baxımından uşaq böyütmək,
onun ehtiyaclarını qarşılamaq çox çətin hesab
olunur. Lakin bir qədər əvvələ geri dönsək, ən
çətin dövrləri - müharibə illərini, ərzaq çatışmazlığını, insanların daha yoxsul yaşadığını xatırlasaq, o zamanlar kiçik evlərdə, konfortsuz
şəraitdə ailələrdə 8-10 və daha çox sayda uşaqlar böyüdülürdü. Çünki bu ənənəvi ailələrdə səbir, dözüm, qənaət, ―az‖a qane olmaq, ―çox‖a
isə şükür etmək vardı. Bu anlayışlar hər bir ailədə böyük dəyərə malik idi.
Ailə dəyərləri hər bir xalqın üstün tutduğu, önəm verdiyi və əməl edərək qoruduğu bir
sıra anlayışlarla bağlıdır. Bizim xalqa məxsusi
ailə dəyərləri isə bir sıra anlayışları - qarĢılqlı
sevgi, sədaqətlilik, səbir, fədakarlılıq, məsuliyyətlilik, böyüyə hörmət, kiçiklərə qayğı,
paylaĢmaq, yardımlaĢmaq və s. əks etdirir. Bu
anlayışlar birlikdə kompleks şəkildə ailə dəyərlərini yaradır. Ailəni ailə olaraq var edən, yaşadan, ailə-nikah münasibətlərini möhkəmləndirən
əsas dəyər qarşılıqlı sevgidir. Bir ailənin var olmasında sevgi əsas şərtdir. Sevgi ailənin xoşbəxtliyinin və uzunömürlülüyünün təminatıdır.
Bu elə bir hissdir ki, insanın həyatda yaşamına
məna qatır, insanın ən böyük tələbatlarından biri

olan dəyərləndirilmək ehtiyacını təmin edir.
Sevgi iki əsas tərəf-qadın və kişinin qəlbində,
hisslər dünyasında başlayır və yeni bir ailənin
təməlinə çevrilir. Sevgi ailənin mövcudluğunu
təmin etməklə ailəni bütün mənfi hadisələrdən,
neqativ təsirlərdən qoruyur və yaşadır. Yeni evli
cütlüklərin bir-birinə tez adaptasiya olması, ailədə müsbət psixoloji iqlimin yaranması birbaşa
sevgi hissi ilə bağlıdır.
Bununla bağlı prof. Ə. Əlizadə belə bir fikir irəli sürmüşdür: ―Ər-arvadın bir-birinə uyuşması özünün bir mühüm xüsusiyyətinə görə başqa adamlar arasındakı uyuşmadan fərqlənir: o,
adətən məhəbbət hissinə əsaslanır‖ (2, s. 560).
Həqiqətən də, bu elə bir hissdir ki, bütün çətinliklərdə tərəfləri bir-birlərinə qarşı güzəştə getməyə, bir-birləri ilə dil tapmağa uyğunlaşmağa
sövq edir. Ailə sevgisi bütün ailə üzvlərini əhatə
edən, heç bir qarşılıq gözləmədən, sonsuzadək
yaşanan sevgidir. Bu istiqamətdə araşdırma aparan alim Eleniy Hatfil sevginin iki formasını
qeyd edərək münasibətlərdə olan şəhvət(ehtiras)
və şəfqətli sevgini fərqləndirir. O, ehtiraslı sevginin psixoloji xəstəlik olduğunu və bunun 2-4
ilə qədər (maneələr olarsa 4 il) sürdüyünü qeyd
edir. Lakin şəfqətli sevgi qayğıdır, fədakarlıqdır,
ailəni möhkəmləndirən, təmənnasız sevgidir.
Şəfqətli sevgi evliliklərin xoşbəxt və uzunömürlü olmasını təmin edən ülvi hissdir. Ehtiraslı
sevgi daha çox xarici gözəlliyə yönələn, şəfqətli
sevgi isə daxili aləmə önəm verən, eqodan uzaq
sevgidir. Sevgiyə yüksək dəyər verən ailələrin
ömrünün, şəhvətə və maddi dəyərə üstünlük verən ailələrin ömründən daha uzun olması danılmaz bir faktdır.
Sevgi hissi qədər ailə və ailədaxili münasibətləri qoruyan dəyərlərdən biri də hörmət anlayışı ilə bağlıdır. Hörmət ailədə böyükdən kiçiyə
hər kəsin bir-birinə qarşı anlayışlı yanaşması, birbirini olduğu kimi qəbul etməsidir. Ailədə hörmət insanı fərd kimi deyil, şəxsiyyət olaraq görə
bilməkdir. Bütün ailə üzvlərinin münasibətlərində olan səmimilik, bir-birlərinə qarşı ehtiyatlı
davranmaq, xoşrəftar olmaq hörmətin göstəricisidir. Ailədə hörmət bütün ailə üzvlərinin insanı alçaltmaq, əzmək, qorxutmaq və istismar etmək
kimi neqativyönlü münasibətlərə, kobud davranışa, fiziki və mənəvi şiddətə, zorakılığa qarşı çıxması deməkdir. Hörmət ailədə böyükdən-kiçiyə
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hər kəsin hiss və duyğularına qarşı həssas olmaq
və empatiya qura bilmək bacarığıdır.
Hörmət anlayışının bir dəyər olaraq önəm
verildiyi ailələrdə hamı bir-birini olduğu kimi qəbul edir. Olduğu kimi qəbul edilmək hər bir insanda sevilən, əvəzolunmaz, dəyərli biri olması
hissini yaradır. Bu duyğu həmişə insana hüzur və
rahatlıq gətirir. Əgər insan ailədə bu hüzur və rahatlığı tapa bilirsə, bu onda həyatın bütün çətinliklərinə qarşı səbir və dözümlülüyü artırır, insanın həyatda yaşamı anlam qazanır. Ailədə fikir
və düşüncələrinə hörmət edilən şəxs özünü sevər,
qiymətləndirər, özgüvənli olar. Yaşından asılı olmayaraq ailədə özünə, şəxsiyyətinə hörmət edilən insan eyni zamanda başqalarına qarşı da hörmətlə yanaşar. Hörmət həmçinin böyükdən-kiçiyə hər bir ailə üzvünün özünəaidliyinə, öz dünyasına, şəxsi-intim zonasına sayğı ilə yanaşmaq və
onu qorunmaq deməkdir. Qarşılıqlı olaraq birbirlərinin tələbat və ehtiyaclarını mənimsəmək,
gözləntilərini qarşılamaq, problemlərini görərək
onları həll etməyə çalışmaq ailədə şəxsiyyətə
olan hörmət və ehtiramın göstəricisidir.
Uğurlu nikahları araşdırarkən məlum olmuşdur ki, bu nikahların uzunömürlü olmasında
əsas səbəb tərəflərin güvən duyğusuna, sədaqətlilik anlayışına xüsusi önəm, dəyər verməsidir.
Güvənmək qarşı tərəfin istənilən bir situasiyada
sədaqətli olmasına inanmaq deməkdir. Sədaqətlilik, güvənmək insanların toplum olaraq birgə
yaşamasını təmin edən ən əsas anlayışlardan biridir. Ailədə güvən ailə üzvlərinin bütün qayğı
və narahatlıqlardan uzaq, bir-birinə inanaraq,
birgə hüzur içində yaşamasını təmin edən əsas
dəyərlərdəndir. Ailədə güvən duyğusu ailə üzvlərinin bir-birinə qarşılıqlı olaraq ―mən hər cür
vəziyyətimdə, hər cür halımda sənə etibar edirəm‖ ifadəsini deyə bilməsidir.
Bu istiqamətdə tədqiqat aparan alim Doğan Cüceloğlu güvən duyğusu ilə bağlı belə bir
fikir səsləndirmişdir. ―Güvən dürüstlük ağacının
meyvəsidir‖ (5, s.154). Həqiqətən də güvənmək
birgə yaşayış zamanı tərəflərin həm maddi, həm
də mənəvi anlamda ailədaxili münasibətlər çərçivəsində dürüst və səmimi olması, sirlərini
paylaşmasıdır. Sözdə, əməldə etibarlı, sədaqətli
olmadan ailədə güvən və hüzur dolu bir mühit
yaratmaq mümkün deyil.
Tərəflər, xüsusilə kişi və qadın arasında
güvənli münasibətlər varsa, bu onların bir-birinə

olan sevgisində, əhdində dürüst və səmimi olmasının göstərir. Ümumilikdə güvən duyğusu
insanın həyatda yaşamasını, var olmasını təmin
edən ən təməl duyğulardan biridir. Güvənmək
və güvənilmək insanın ehtiyac hissidir, təhlükəsiz bir şəraitdə yaşamasına olan tələbatıdır. Ailədə güvən duyğusu ailə üzvlərini qarşılıqlı olaraq bütün təhlükələrdən qorumağa, müdafiə etməyə yönəlmişdir. Əgər ailədə ―Güvən‖ anlayışı bir dəyərdirsə, bu ailədə hər bir insanın öz daxili dünyasını, duyğu və düşüncələrini rahat bir
şəkildə ifadə etməsi bir reallıqdır. Bu ailələrdə
ailə üzvlərinin yanlış anlaşılmaq, qəbul edilməmək kimi qorxuları yoxdur. Ailə üzvləri özünə
qapanma, aqressivlik, depressiya və digər psixoloji narahatlıqlardan uzaqdırlar.
Səbirlilik - ailədə zaman-zaman yaranan
problemlərə, maddi və mənəvi çətinliklərə qarşı
göstərilən iradi güc, dözümdür. Təbii ki, ailədə
müəyyən konfliktlərin, anlaşılmazlıqların, çətinliklərin olması qaçılmaz haldır. Problemin böyük
və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq səbirli olmaq, olanların müvəqqəti baş verdiyini dərk edərək dözüm nümayiş etdirmək, hadisələri qəbullanmaq ailənin qorunmasında tərəflərdən böyük
fədakarlıq tələb edir. Bununla bağlı olaraq görkəmli tədqiqatçı N.Z. Çələbiyev belə bir fikir irəli sürmüşdür: ―İdeal nikahda cütlüklər, adətən,
şəxsiyyətin dözümlülük, təmkinlilik, əməksevərlik, qayğıkeşlik, fədakarlıq və çevik davranışa sahibolma kimi keyfiyyətlərinə üstün əhəmiyyət
verirlər‖ (4, s. 237). Səbir bütün çətinliklərə ramən bir ola bilmək, ailəni bir arada tuta bilmək
gücüdür. Əgər ailədə ―səbirli olmaq‖ anlayışı bir
dəyərdirsə, bu həmin ailələrin uzunömürlü və
möhkəm olmasına bir zəmanətdir.
Ailə həyatı birgə yaşamaq, sevinci, qəm və
kədəri, həyatın yükünü, məsuliyyəti birgə bölüşməkdir. Ailə dəyər və zövqlərinə görə fərqlənən
tərəflərin zamanla ortaq dəyərlər yaratması, birbirlərinin fikir və düşüncələrinə hörmətlə, məsuliyyətlə yanaşması deməkdir. Ailə anlayışı öz-özlüyündə böyük bir məsuliyyətdir, ailədaxili münasibətlər qarşısında cavabdehlikdir. Bəs ailədə
məsuliyyət anlayışı bir dəyər olmalıdırmı?
Əlbəttə, hər bir ailə quran şəxs bu anlayışın fərqinə varmalıdır. Məsuliyyət hissi ilk növbədə insanın öz şəxsiyyətində formalaşan bir
keyfiyyətdir və təməli uşaqlıq illərindən qoyulur. Əgər ailə quracaq gəncdə bu dəyər forma-
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laşmayıbsa, o ailə-nikah münasibətlərinin, valideyn olmanın məsuliyyətini də tam dərk etməyəcəkdir. Ailədə məsuliyyətlilik anlayışı ailə
üzvlərinin hər birinin öz roluna uyğun davranması və gözləntiləri icra etməsidir. Məsuliyyətlilik böyükdən-kiçiyə hər bir ailə üzvünün öz
vəzifəsini dərk etməsidir, onu icra etmə öhdəliyidir. Bu bir reallıqdır ki, bəzən gənclər öz üzərilərinə düşən məsuliyyəti, ailə məsuliyyətini
tam anlamadan evlənməyə qərar verirlər. Müvəqqəti hisslərin qurbanına çevrilərək tələsik şəkildə ailə qururlar. Lakin sonradan ailəyə övladın gəlməsi, maddi keçimsizlik, ailə qayğılarının artması və s. səbəblərdən dözümsüzlük nümayiş etdirib tez də boşanma yolunu seçirlər.
Bu gün uğursuz nikahların sayının artması da
məhz ailədə məsuliyyət anlayışının bir dəyərə
çevrilməməsi ilə bağlıdır.
Ailədə ən əsas dəyərlərdən biri də paylaşmaq, yardımlaşmaqdır. Yardımlaşmaq və paylaşmaq, sevinc və kədəri birgə bölmək ailədə
psixoterapevtik funksiya daşıyır. Ailədə tərəflərin bir-birləri ilə bütün hiss və duyğularını, fikir
və düşüncələrini, maraqlarını, arzu və xəyallarını paylaşması bu mənada xüsusi önəm kəsb
edir. Ən çətin anlarda yardımlaşmaq insanı
ümidsizlik, çarəsizlik hissindən uzaqlaşdırır və
problemlərin müvəqqəti olduğuna inam yaradır.
Yardımlaşmaq və paylaşmaq insanlara güc verir, insanın yaşamaq həvəsini, motivini artırır.
Çox təəssüf ki, bugün əsasən də şəhər mühitində
demək olar ki, bu dəyərlər unudulmaqdadır.
Əsas səbəb isə informasiya qloballaşmasının
ailə dəyərlərinə təsiri prosesidir.

Müasir dövrdə yaşam şərtləri bir qədər
ağırlaşmışdır. İnsanlarda eqonun yüksəlməsi onları ―az‖a qane olmamağa, daha çox istəməyə
sövq edir. Nəticədə isə israfçılığa yol verən bir
cəmiyyət formalaşır. Bu proses eyni zamanda
ailənin maddi təminatını məsələsini də çətinləşdirir. Belə ki, gənc ailələrdə qadının bu mənada
yoldaşına təzyiqləri artır. Qarşı tərəf bu öhdəlikləri icra edə bilmədikdə isə, bu onda müxtəlif
psixoloji travmalar yaradır. Ailədə ciddi münaqişələr yaranır. Ailədə heç nə bacarmadığını
zənn edən, özünü hamıdan aciz görən və bunu
qəbul edən insanların sonu isə təəssüf ki, intihara qədər gedib çıxır. Buna səbəb humanizmi əks
etdirən ailə dəyərlərimizin artıq qismən unudulması və bu dəyərlərə olan münasibətin dəyişməsidir. Prof. R.İ. Əliyev özünün ―Mentalitet‖ adlı
kitabında qeyd edir ki; ―Hər bir xalqın özünü
hifz etməsi, bir xalq kimi yaşaması adət-ənənələrini, dəyərlərini qoruya bilməsindən çox asılıdır.‖ (1, s. 186) Bu fikri əsas götürərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün informasiya qloballaşması dövründə ailə dəyərlərini və bu dəyərlərin
ailə-nikah münasibətlərində rolunu, əhəmiyyətini dərk etmədən, milli özünəməxsusluğu qorumaq, inkişafa doğru getmək mümkünsüzdür.
Problemin aktuallığı. Cəmiyyətdə ailə dəyərləri haqqında düzgün təsəvvürlərin formalaşdırılması, ailə-nikah münasibətlərinin uğurlu və uzunömürlü olması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Bütün ailədaxili
münasibətlərdə ailə dəyərlərinin rolu və təsiri geniş
şəkildə şərh edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Gənclərin
ailə həyatına hazırlanması məsələsində öz köməyini
göstərəcəkdir.
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THE WAYS AND MEANS OF DEVELOPMENT STUDENTS' SELF EDUCATĠON
ĠN CONDĠTĠON OF ĠNFORMATĠZATĠON EDUCATĠON
Xülasə: Təhsil prosesi davamlıdır. Bunun üçün özünütəhsil, həyat boyu öyrənmə ən vacib pedaqoji
məsələ kimi həmişə diqqət mərkəzində olub. Cəmiyyətdə özünütəsdiq etmək və cəmiyyətin mövcud imkanlarından istifadə etmək üçün insan həmişə öz üzərində çalışmalı və günün ehtiyaclarına uyğun olaraq bilik və
bacarıqları inkişaf etdirməlidir. Buna görə bu məqalə çox əhəmiyyətlidir. Burada təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin özünütəhsilinin inkişaf etdirilməsinin yolları və vasitələri haqqında yazılıb.
Açar sözlər: özünütəhsil, ömür boyu təhsil, təhsilin informasiyalaşdırılması, yol və vasitələr
Резюме: Учебный процесс непрерывен. Поэтому самообразование, обучение на протяжении
всей жизни всегда считается наиболее важным педагогическим вопросом, находящимся в центре внимания. Для самореализации в обществе и использования возможностей, доступных сообществу, человек должен всегда работать над собой и развивать свои знания и навыки в соответствии с потребностями дня. Поэтому эта статья очень важна. Здесь также представлена информация о путях и средствах развития студенческого самообразования в контексте информатизации образования.
Kлючевые слова: самообразовательние, непрерывное образование, информатизация
образования, пути и средства.
Summary: The educational process is continuous. For this self-education, lifelong learning is always
considered to be the most important pedagogical issue in the center of attention. For self-realization in
society and to use of the opportunities available of community, human must always work on himself and
develop knowledge and skills according to the needs of the day. That's why this article is very important.
Here wrote about the ways and means of developing student self-education in the context of informatization
education.
Key words: self-education, lifelong education, informatization of education, ways and means.

Təhsil prosesinin daimiliyini vurğulayan
―özünütəhsil‖, ―ömür boyu təhsil‖ termini mövcud sistemi yenidən təşkil etməyi və formal təhsil sisteminin xaricində təhsillə bağlı bütün po-

tensialı inkişaf etdirməyi hədəfləyən ümumi bir
tənzimləmə olaraq bilinməkdədir.
1970-ci illərdə UNESCO-nun elmi siyasəti
olan ―ömür boyu təhsil‖ 1970 və 1980-ci illərdə,
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT)
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başda olmaqla bütün təşkilatların arasında vacib
təhsil anlayışı kimi geniş vüsət almışdır.
Ömür boyu öyrənmənin, özünütəhsilin
əhəmiyyətini və vacibliyini aşağıdakı şəkildə
qeyd etmək olar:
1) Həyat boyu öyrənmə cəmiyyətin bünövrəsidir.
2) Öyrənmə təcrübəsi zaman və məkandan
asılı olmamalıdır.
3) Təhsil müxtəlif vasitələrin yardımı ilə
verilməlidir.
4) Kompüter-internet vasitəsilə öyrənmək
tələbəyə öyrənmə yolları ilə bağlı seçim haqqını
verir.
5) Təhsil gəncləri yalnız gələcək işlərinə
hazırlamamalıdır, eyni zamanda mütəmadi inkişafa, hər bir vəziyyətə hazırlamalıdır.
6) Özünütəhsil vasitəsilə hər bir tələbə öz
intellektual inkişafının yaradıcısı hesab olunmalıdır.
UNESCO-nun 1979-cu ildə hazırlatdığı
―Yetişkinlər üçün təhsil termini‖ lüğətində özünütəhsil və ömür boyu təhsil aşağıdakı kimi izah
edilir: ―Həyat müstəqil öyrənmə müddətidir, ancaq hər insanın, elmi və texniki dəyişiklik ilə
ayaqlaşmaq, öz mühitinə uyğun şərtlər altında
meydana gələn dəyişikliklər qarşısında hazırlıqlı
ola bilmək və fərdi inkişaf baxımından bütün
gücünü hərəkətə keçirə bilmək məqsədilə davamlı, məqsədli, ardıcıl öyrənmək üçün spesifik
fürsətlərə ehtiyacı vardır‖ (1, 34-48).
Ömür boyu öyrənmənin başlıca məqsədi
fərdlərin içində yaşadıqları elmi mühitlə ayaqlaşmaq və həyatlarını daha yaxşı idarə edə bilmələrinə yönələn sosial və iqtisadi həyatın bütün pillələrində fəal iştirak etmələrinə şərait yaratmaqdır. Məhz bunun üçün də son dövrdə ölkəmizin bir çox təhsil müəssisələrində ömür boyu təhsilin əhəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirilmiş və onun reallaşdırılması üçün
mühüm addımlar atılmışdır. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il
25 iyun tarixli 102 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və
müəllim hazırlığının konsepsiya və strategiyası
təsdiq edilmiş, 2015-ci ildə Xəzər universitetində "Ömür boyu təhsil institutları kimi universitetlərin xüsusi rollarının artırılması" mövzusunda seminar keçirilmiş, 2018-ci ildə ―Azərbaycan
Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə milli kva-

lifikasiyalar çərçivəsi‖ təsdiq edilmişdir. Eyni
zamanda Bakı Ali Neft Məktəbində ―ömür boyu
təhsil‖ fakültəsi, Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasında isə ―ömür boyu təhsil‖ şöbəsi
fəaliyyət göstərir.
Elmi-pedaqoji mənbələrdən məlum olur
ki, tələbələrdə müxtəlif səriştəliliyin inkişaf etdirilməsi onlarda özünütəhsilə marağı formalaşdırır. Tələbənin özünütəhsili deyərkən, buraya
onun şüurlu fəaliyyəti, məsuliyyət hissi, intizamlılığı, özünütənqid, özünütərbiyə, özünüdərk, özünüidarə etmək və adamlarla işləyə bilmək bacarığı və s. aiddir. Hazırda ölkəmizdə də
təhsil sisteminin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri öyrənənlərdə səriştəliliyin formalaşdırılmasıdır. Bu səriştəliliyə aşağıdakıları aid etmək olar:
- gələcəyə dair bacarıqların inkişaf etdirilməsi;
- əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşdırılması;
- nəticəyə çatmaq istəyi;
- şəxsiyyətin özünüreallaşdırma bacarığı;
- sosialyönlü bacarıqlar;
- yaradıcılıq qabiliyyətlərin inkişafı.
Tələbələrin özünütəhsillə bağlı səriştəliliyə yiyələnməsi üçün aşağıdakı prinsiplərin gözlənilməsi zəruridir:
• öyrənənlərin dərketmə, qavrama maraqlarına istiqamətlənmə;
• sərbəst seçim və şəxsi təlimə məsuliyyət;
• biliklərin və onunla bağlı olan metod,
yol və vasitələrin mənimsənilməsi;
• informasiyaların sərbəst axtarılması ilə
ümumi bacarıqların formalaşması;
• İKT-dən sərbəst istifadə edə bilmək bacarığı və s.
Biliklər sisteminin səmərəli mənimsənilməsinin inkişafı tələb olunan bilik və bacarıqların tələbələrin özü tərəfindən sərbəst əldə olunması ilə sıx bağlıdır. Bu halda öyrənən sadəcə
olaraq mühüm informasiyadan istifadə etmir,
özü yeni bilik və məlumat sistemini yaradır, səmərəli və reproduktiv təlim metodlarını əlaqələndirir və yeni texnologiyalardan istifadə etməyi bacarır. Bunlar içində iki texnologiyanı xüsusilə qeyd etmək olar:
1. İnformasiya təlim texnologiyaları. Təhsilimizi İKT-siz təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Bu texnologiyalar tələbələrdə motivasiya
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yaradır, səriştəliliyi formalaşdırır, sistemli və ardıcıl çalışmağa, özünütəhsilə yönəldir.
2. Distant təlim texnologiyaları. Bu texnologiyaların vasitəsilə təhsilalma imkanları məhdud olan şəxslər (fiziki qüsurlular, işləmək məcburiyyətində qalanlar, uzaq məsafədə yaşayanlar
və s.) müasir telekommunikasiya sistemlərinin
köməyi ilə təhsil xidmətlərindən yararlana bilir.
Ali təhsil müəssisələrində təhsilin informasiyalaşması, özü-özlüyündə texnoloji təlim
sistemlərinin realizə olunması baxımından səciyyələnir. Bu prosesdə özünütəhsilin və özünütəkmilləşdirmənin böyük rolu vardır. Bu günün
tələbəsi - gələcəyin müəllimi hər gün öz üzərində çalışmalı, öz bilik və bacarıqlarını artırmalı,
müasir cəmiyyətin tələbləri ilə ayaqlaşmalıdır.
Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin özünütəhsilin formalaşdırılması yolları və vasitələri
çox zəngin və müxtəlifdir. Pedaqoji-psixoloji
fənlər üzrə mühazirə, seminar, praktik və laborator məşğələlər, kurs və diplom işləri, pedaqoji
təcrübə, tələbə-elmi tədqiqat işləri, pedaqoji-psixoloji dərnəklər, auditoriyadan kənar məşğələlər
və tədbirlər, ixtisasartırma kursları, kütləvi informasiya vasitələri belə yol və vasitələrə aiddir
(2, 61).
Pedaqoji-psixoloji fənlər üzrə mühazirə
- tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinə hazırlığı,
sistemli bilik, bacarıqlara yiyələnməsi, dinləmə
bacarıqlarının formalaşdırılması baxımından
əhəmiyyətlidir.
Seminar, praktik və laborator məĢğələlər – tələbələrdə müstəqil işləmə bacarıqları formalaşır, idrak fəallığı artır, özünütəhsilə maraq
yaranır.
Kurs və diplom iĢləri – tələbələrdə düşüncə gücü artır, idrak müstəqilliyi inkişaf edir, elmi
axtarışları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilir.
Pedaqoji təcrübə - pedaqoji elmi inkişaf
etdirmək mənbələrindən biri kimi tələbələrin
özünütəhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır.
Tələbə-elmi tədqiqat iĢləri – tələbələrdə
özünütəhsil bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasına, praktik və yaradıcılıq işinə
qoşulmasına kömək edir.
Pedaqoji-psixoloji dərnəklər – özünütəhsil vərdişlərinə yiyələnirlər.
Auditoriyadan kənar məĢğələlər və tədbirlər - bura pedaqoji seminar, əlavə məruzələr,
konfrans, tələbə elmi dərnəkləri, tələbə elmi cə-

miyyəti və s. daxildir ki, bunların hər biri tələbələri müstəqil fəaliyyətə, özünütəhsilə, özünütəkmilləşdirməyə yönəldir.
Ġxtisasartırma kursları - əlavə təhsil forması olub, tələbələrdə özünütəhsilin formalaşmasında, daha geniş imkanlar əldə etməsində
geniş imkanlara malikdir.
Kütləvi informasiya vasitələri - kitab,
qəzet, jurnal, səsyazmalar, radio, kino, televiziya, kompüter və internet.
Təhsilin informasiyalaşdırılması, yəni
İKT-nin təhsilə gətirilməsi tələbələrdə özünütəhsilin inkişafına təkan verir, onlarda ömür boyu təhsilə maraq yaradır. Bu şəraitdə tələbələrin
özünütəhsilinin inkişaf etdirilməsinin aşağıdakı
yol və vasitələrini qeyd etmək olar:
1. Testlər. Kompüterdə tələbənin bilik səviyyəsinə uyğun olan, onlarda öyrəndiklərini
nəzərdən keçirə bilmək imkanı verən testlərin
hazırlanması.
2. Web internet serverinin olması.
3. Elektron təlim texnologiyaları mühitinin yaradılması.
4. Texniki infrastrukturun müəyyən edilməsi.
5. İnstrumental proqram vasitələrin tətbiqi.
6. Təlimin maddi sahəsinin müəyyən edilməsi.
7. İnstruktiv metodik vasitələrin müəyyən
edilməsi.
8. Azərbaycan Respublikası Təhsil Portalından (www.edu.az) istifadə etmək.
9. Video Portal (http://video.edu.az/).
10. Video Konfrans.
11. ―Elektron Təhsil‖ Jurnalı və s.
Təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində
tələbələrin özünütəhsilin inkişaf etdirilməsinə
nail olmaq üçün bir neçə müvəffəqiyyət amilləri
vardır. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:
1) intellektual qüvvələrin səfərbər edilməsi;
2) iradə möhkəmliyi;
3) məşğuliyyətin dərəcəsi;
4) sağlamlığın vəziyyəti;
5) yorğunluğa yol verilməməsi;
6) müstəqil iş üçün yaradılmış şərait;
7) fəaliyyət rejiminin olması;
8) əqli əməyin dərəcəsi;
9) maddi-texniki və kompüter texnologiyasından istifadə edə bilmək bacarığı və s.
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Prof. Ə. Paşayev qeyd edir ki, Kelapp İnstitutunda təşkilatçılıq istedadı, yaxşı əmək bacarığı və səyi olan yaradıcı adamlarda müvəffəqiyyətin nədən yarandığını aydınlaşdırmaq üçün
tədqiqat aparılıb.
1500
şəxslə aparılan sorğu nəticəsində
―müvəffəqiyyət formulu‖ çıxarılıb:
1. Sağlam fikir – bütün soruşulanlarda
daha çox yayılmış keyfiyyət (65%-i). Bu keyfiyyəti hər kəs özündə inkişaf etdirə bilər. Vasitələrdən biri – digərlərinin təcrübəsindən, yaxud
öz səhvlərindən öyrənməkdir.
2. Öz işini bilmək – soruşulanların ikinci
əsas xüsusiyyəti. Bu, təlim prosesində ən yüksək nailiyyətə çatdıqdan sonra belə, davam edir.
3. Öz qüvvənə inam – Bu həm də iradi
qüvvəsi və öz qarşına məqsəd qoymaq qabiliyyətidir.
4. Yüksək ümumi inkişaf səviyyəsi – bu
ən görkəmli nailiyyətin vacib şərtidir. Ümumi
inkişaf səviyyəsi, ən azı üç elementdə ifadə olunur: zəngin lüğət ehtiyatı, yaxşı oxu və yazı qabiliyyəti.
5. İşi sona çatdırmaq qabiliyyəti (3, 78).
Tələbələrin özünütəhsil fəaliyyəti sərbəst
məşğuliyyət kimi həyata keçirilmiş olsa da, təhsilin bu növünə xüsusi nəzarət, təkan lazımdır.
Çünki bir çox tələbələr öyrənmənin ilk ərəfəsində özünütəhsilin mahiyyətini tam mənası ilə
dərk etmir və bununla bağlı müvafiq bacarıqlara
malik olmurlar. Özünütəhsil fəaliyyətində müəllimin verdiyi istiqamət tədricən tələbənin özünəzarət formasına keçməlidir. Başlanğıc olaraq
özünütəhsilin vacibliyi, əhəmiyyəti tələbələrə

izah edilməlidir. Lazım gələrsə onlarda özünütəhsilə maraq yaratmaq üçün öyrənməyi öyrənmə yollarını əks etdirən lövhələr, ―özünütəhsil
guşələri‖ yaradılmalıdır.
Bu baxımdan təhsilin informasiyalaşdı-rılması üzrə «lntel. Gələcək üçün təhsil» layihəsini
qeyd etmək yerinə düşər. Baxılan layihə üzrə
realizə olunan proqram, ümumtəhsil və ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin tələbələrinin təlim
prosesində müvafiq peşə vərdişlərinə yiyələnməsi məqsədilə müəyyən metodikaların öyrənilməsini nəzərdə tutur.
Düşünürük ki, yaxın gələcəkdə bu kimi layihələrin həyata keçirilməsi daha geniş vüsət
alacaq, təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin özünütəhsilinin inkişafına təkan
verəcək.
Problemin aktuallığı. Məqalədə təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin özünütəhsilinin inkişaf etdirilməsinin yolları və vasitələri
haqqında yazılıb. Burada aktual pedaqoji məsələ
olan özünütəhsilin yol və vasitələri sadalanır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Son illərdə
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatı nəticə etibarilə tələbələrin özünütəhsilini, müstəqil fəaliyyətini təhsilin ağırlıq mərkəzlərindən birinə çevirdi.
Təhsildə İKT-nin tətbiqi də elə bu məsələ ilə bilavasitə bağlı olub, tələbələrin özünütəhsilinin inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Göründüyü kimi, tələbələrin
özünütəhsili günün prioritet problemlərindən biridir.
Bunun üçün də təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin özünütəhsilinin inkişaf etdirilməsinin yolları və vasitələrini bilmək zərurət olaraq
qarşıya çıxmışdır.
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THE ESSENCE OF CONSEPTION AND SCIENTIFIC PEDAGOGICAL BASIS
OF “ARTISTIC CREATION”
Xülasə. Məqalə kollec tələbələrinin auditoriyadankənar bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkilinə həsr
olunmuşdur. Məqalədə öncə bədii yaradıcılıq fəaliyyəti anlayışının mahiyyəti açıqlanır, sonra müvafiq məqsəd, vəzifələr aydınlaşdırılır. Məqalədə həmçinin tələbələrin auditoriyadankənar bədii yaradıcılıq fəaliyyəti
ilə bağlı işin praktik əhəmiyyəti təsnif olunur. Bu təsnifat zamanı tələbələrin dram əsərləri, ədəbi-musiqili
tədbirlər, tematik gecələr, tələbə konfransları, bədii yaradıcılıq müsabiqələri sahəsində görəcəkləri işlərin
məzmunu aydınlaşdırılır.
Açar sözlər: bədii yaradıcılıq, yaradıcı fəaliyyət, auditoriyadankənar tədbirlər, dram əsərləri, ədəbi
musiqili tədbirlər, tematik gecələr, tələbə konfransları, yaradıcılıq müsabiqələri, dram dərnəkləri
Резюме. Статья посвящена внеаудиторной художественно-творческой деятельности учащихся
колледжа. В еѐ начале раскрывается сущность понятия художественно-творческая деятельность, затем даѐтся пояснение соответствующим целям и задачам. В статье также классифицируется практическая значимость внеаудиторной художественно-творческой деятельности учащихся. В ходе классификации указывается содержание предстоящих работ, касающихся произведений учащихся, литературно-художественных мероприятий, тематических вечеров, конференций учащихся, конкурсов в области литературного творчества.
Ключевые слова: художественное творчество, творческая деятельность, внеаудиторные
мероприятия,
драматические
произведения,
литературно-музыкальные
мероприятия,
тематические вечера, конференции учащихся, творческие конкурсы, драматические кружки.
Summary. The article has been dedicated to the formation of extraneous lecture hall enactments of
artistic creation of college students. First of all the main point of the cobception artistic creative work is
explained in the article, then the main purpose, duties is cleared up here. In the article it is classified practical
importance of the mathers concerning to artistic creation activity of students‘ extraneous lecture-hall
enactments. During this classification it is cleared up here the content of the works of students in the sphere
of drama, literary-musical enastments, termatic nights student conferences, creative competetion.
Key words: figurative creation, creative activity, extraneous lecture-hall enactments, drama, literarymusical enactments, termatic nights, student conferences, creative competition, drama circles
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Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatına dair direktiv sənədlərdə təhsil alanların
bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb olunması bu
sahədə çalışan mütəxəssislər qarşısında mühüm
vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli
həlli üçün ilk növbədə bədii yaradıcılıq fəaliyyəti anlayışının mahiyyətinin aydınlaşdırılmasına və onun elmi-pedaqoji əsaslarının düzgün
müəyyənləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur.
Bədii yaradıcılıq fəaliyyəti anlayışı bir
leksik vahid olaraq 3 sözdən ibarətdir. Anlayışın
birinci tərəfində bədii, ikinci tərəfində yaradıcılıq, üçüncü tərəfində isə fəaliyyət sözü dayanır.
―Bədii‖ sözü təklikdə işlədildikdə təsirli, emosional, ürəyəyatımlı, qəlb oxşayan, həzinliyi,
lirikliyi özündə əks etdirən məna çalarlarından
ibarətdir. ―Bədii‖ sözü söz birləşmələri yaratmaq üçün işlədildikdə onun mahiyyəti daha aydın nəzərə çarpır. Məsələn, bədii film, bədii
əsər, bədii üslub, bədii təsvir, bədii gecə, bədii
görüşlər, bədii axşamlar, bədii dərnəklər, bədii
kurslar, bədii özfəaliyyət deyəndə filmin bədii
olduğu, əsərin bədii xarakter daşıdığı, üslubun
bədii şəkildə qurulması, təsvirlərin bədii şəkildə
olması, gecələrin bədii xarakter alması, təşkil
edilən görüşlərin bədii cəhətdən diqqəti cəlb etməsi, təşkil olunan axşamların daha çox bədii
üslubda olması, dərnəklərin konkret olaraq bədii
formada yaradılması, yaradılan kurslarda bədii
işlərin həyata keçirilməsi, təşkil olunan özfəaliyyət qrupların bədii əsərləri ifa etməsi nəzərdə
tutulur. Ümumiyyətlə desək, bədiilik hər hansı
bir əsərin, predmetin, bütövlükdə fəaliyyətin estetik dəyərini özündə əks etdirir. Çünki bədiilik
daha çox bədii zövqün formalaşmasına, mədəni
istirahətin təşkilinə xidmət edir.
―Yaradıcılıq‖ sözü yaratmaq kökündən
əmələ gəlmiş hər hansı fəaliyyətin, yəni insan
fəaliyyətinin, bir qədər konkret desək, tələbələrin yeni fərqli, bütövlükdə götürüldükdə orijinal
bir sahəsidir.
Yaradıcılıq həmişə ona ciddi təsir göstərən konkret sosial-tarixi şəraitdə və ətraf mühitlə, yaradılmış mədəniyyət formaları ilə sıx əlaqədə baş verir. Elmi və bədii yaradıcılığın inkişafının labüd şərtlərindən biri azad tənqid, yaradıcılıq mübahisələri, rəy mübadiləsi və mübarizəsidir. Əldə edilmiş biliklərin ehkamlaşdırılması elmin inkişafını xeyli ləngidir. Məsələn,
Aristotelin dühası antik dövrün elmi mədəniy-

yətini yüksəklərə qaldırsa da, onun nüfuzunun
mütləqləşdirilməsi, nəzəri müddəalarının ehkamlaşdırılması, bir sıra bilik sahələrini, o cümlədən incəsənətin inkişafını əsrlərcə geriyə saldı.
Yalnız keçici həqiqətlərin nüfuzunun təsirinə
qapılmayan şəxsiyyət elmdə əsl kəşflər etməyə
qadirdir (1, 79).
Deməli, hər bir şəxsiyyətin yaradıcılığında
yenilik, orijinallıq olduğu kimi ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə məzmun çalarları da vardır. Məsələn, texniki yaradıcılıq deyəndə bu sahədə çalışanların yaradıcılıq qabiliyyətləri, səriştə imkanları nəzərdə tutulur. Yaxud bu sözdən yaranan
elm sahələri bu sözün mahiyyətini daha aydın
şəkildə özündə təcəssüm etdirir. Məsələn, yaradıcılıq psixologiyası, yaradıcılıq pedaqogikası,
yaradıcılıq imkanları, yaradıcılıq evləri, yaradıcılıq studiyaları kimi anlayışlar yaradıcılığın demək olar ki, bütün xarakterik xüsusiyyətlərini
özündə səciyyələndirir. Məsələn, yaradıcılıq
psixologiyası – insan fəaliyyətinin yeni, orijinal
nəticə verməsinin qanunauyğunluqlarını, yaradıcılıq prosesini və onun psixoloji mexanizmini
tədqiq edən elm sahəsidir. 18-ci əsrdə yaradıcılıq psixologiyasının tədqiqat mənbəyi yaradıcılıqla məşğul olanların fəaliyyəti idi. 19-cu əsrədək yaradıcı şəxslərin fəaliyyətinin özünəməxsusluğu, istedadının və dahiliyin mahiyyəti, yaradıcılıq aktını adi düşüncədən fərqləndirən düyüm və aydınlaşma haqqında empirik yolla müəyyən təsəvvürlər formalaşmışdı. 19 əsrdən bu
sahədə elmi metodlardan geniş istifadə olunur.
Həmin dövrdə yaradıcı şəxsiyyət üçün xarakterik olan psixi xüsusiyyətlərin məcmusu testlər
metodunun və onun nəticələrinin təhlil yollarının tapılması ilə konkret öyrənilməyə başlanmışdır. Həmin metodun banisi ingilis psixoloqu
F. Qaltonun fikrincə, yaradıcılıq qabiliyyəti irsidir. (1, 79).
Ensiklopedik nəşrlərdə göstərilir ki, yaradıcılıq - əvvəllər mövcud olmayan, keyfiyyətcə
yeni bir şey meydana gətirən fəaliyyətdir. Yaradıcılıq insan fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsində (elmi, texniki-istehsalat, bədii, siyasi və s.)
mümkündür; psixoloji və fəlsəfi baxımdan araşdırıla bilər. Psixoloji baxımdan yaradıcılıq fərdin subyektiv anketi kimi öyrənilir, onun psixoloji ―mexanizmi‖ tədqiq edilir. Fəlsəfə müxtəlif
dövrlərdə müxtəlif tərzdə həyata keçirilən yaradıcılığın aydınlaşmasıdır. Antik fəlsəfədə yara-
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dıcılıq sonsuz və əbədi varlıqla deyil, sonlu, keçici və dəyişən mühitlə əlaqələndirilirdi; əbədi
varlığın seyri isə hər hansı fəaliyyətdən, o cümlədən yaradıcılıqdan yüksəkdə tutulurdu. İnsan
yaradıcılığının intəhasız imkanlarının dərki Renesans dövrü üçün səciyyəvidir. O, hər şeydən
əvvəl, bədii yaradıcılıq kimi dərk edilirdi.
Yaradıcı dühaya pərəstiş, yaradıcılığın
özünə və sənətkar şəxsiyyətinə maraq artırdı. Tarix məhz insan yaradıcılığının məhsulu kimi qiymətləndirilirdi. Məsələn, italyan filosofu Ç. Viko, ingilis empirizm fəlsəfəsi (F. Vekon və xüsusən T. Hobbs, C. Lokk və D. Yumun idrak nəzəriyyəsi) yaradıcılığı daha çox ixtiraçılığa yaxın
sahə hesab edirdilər. 18 əsrdə İ. Kant yaradıcılığı
təxəyyül qabiliyyətinin məhsuldarlığı haqqındakı
təlimində xüsusi təhlil etmişdir. Kantın fikrincə,
idrakın əsasında yaradıcılıq durur. Şellinqə görə,
təxəyyülü yaradıcılıq qabiliyyəti şüurlu və qeyrişüuri fəaliyyətlərin vəhdətidir (1, s. 79).
Deməli, idrak fəaliyyətindən doğan yaradıcılıq şəxsiyyətyönlü olmaqla şəxsiyyətyönlülüyü və təxəyyülyönlülüyü ilə diqqəti cəlb edir.
Bəs elədirsə fəaliyyət deyəndə nə başa düşülür.
Fəaliyyət – insanın ətraf aləmə fəal münasibətinin səciyyəvi forması; məzmunu aləmi məqsədəuyğun dəyişdirməkdən ibarətdir. Hər bir fəaliyyətdə məqsəd, vasitə, nəticə və prosesin özü
ehtiva olunmuşdur. Fəaliyyət ictimai tərəqqinin
real hərəkətverici qüvvəsi və cəmiyyətin mövcudluğunun şərtidir. Bununla yanaşı, mədəniyyət tarixi göstərir ki, fəaliyyət insan mövcudluğunun tam əsası deyil. Əgər fəaliyyətin əsası şüurlu məqsəddirsə, məqsədin əsası fəaliyyətdən
kənarda, insanı motivlərdə, ideallarda, sərvətlərdədir. (2, 529).
Ümumiyyətlə desək, fəaliyyət həm çox
mənalılığı ilə, həm formaları ilə, həm növləri ilə
fərqləndirilir və təsnif olunur. Məsələn, insanın
mənəvi fəaliyyəti, maddi fəaliyyəti, istehsalat
fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti, işgüzarlıq fəaliyyəti
və yaradıcılıq fəaliyyəti onu hər kəsdən fərqləndirir. Fəaliyyətin müxtəlif (mənəvi və maddi, istehsal, əmək, qeyri-əmək və b.) təsnifat formaları mövcuddur. İdrak tarixində fəaliyyət anlayışı ikili: 1-ci dünyagörüşü və izahedici prinsip, 2ci insan fəaliyyətini öyrədən bir sıra sosial elmlərdə metodoloji bünövrə rolu oynamış və oynayır. Dünyagörüşü prinsipi kimi fəaliyyət anlayışı klassik alman fəlsəfəsindən başlayaraq, Avro-

pa mədəniyyətində fəallıq və təşəbbüskarlığın
müxtəlif istiqamətləri ilə səciyyələnən yeni şəxsiyyət konsepsiyası üçün ilkin şərait yarandığı
vaxtdan sabitləşmişdir... (2, s. 529).
Elmi pedaqogikada fəaliyyət deyəndə yetişən nəslin nümayəndələrinə, o cümlədən tələbələrə məxsus olan mədəniyyətin, fəallığın və
eləcə də təşəbbüskarlığın müxtəlif istiqamətləri
ilə səciyyələnən hissi-praktik formalarının üzvi
vəhdəti nəzərdə tutulur. Təhsil alanların pedaqoji prosesdə müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri içərisində bədii yaradıcılıq fəaliyyəti xüsusi yer tutur. Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin
əsasında onların qabiliyyətləri və təbii imkanları
dayanır. Məlum olduğu üzrə hər bir fərdin qabiliyyətləri onun bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin
əsasını təşkil edir. Psixoloqlar sübut etmişlər ki,
bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb olunanların
qabiliyyətləri onların istedadlarını üzə çıxarır.
Bu və ya digər fəaliyyət sahəsinə qabiliyyət və istedadın inkişafı, hər şeydən əvvəl, insanın ictimai-tarixi inkişaf şəraitindən, cəmiyyətin
maddi həyat şəraitindən asılıdır.
Qabiliyyət və istedad əmək fəaliyyətinin
konkret, tarixən inkişaf edən formalarından təcrid olunmuş şəkildə izah edilə bilməz. Onlar konkret tarixi dövrdə fəaliyyətin ictimai cəhətdən
əhəmiyyətli olan hansı növlərinin təşəkkül etməsindən və ―Fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası‖
dedikdə hansı meyarın başa düşülməsindən tamamilə asılıdır. Bu meyardan asılı olaraq hər
hansı bir ictimai quruluşda istedadın bu və ya digər xüsusi növü haqqındakı anlayışın da məzmunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilir. Məsələn, ―musiqi qabiliyyətləri‖ və ya ―musiqi istedadı‖ anlayışı bir səsli mahnıdan başqa digər musiqi bilməyən xalqlardan fərqli olaraq müasir adamlar üçün
başqa məzmuna malikdir (3, s. 432).
Göründüyü kimi, bədii yaradıcılıq fəaliyyəti bütövlükdə ədəbiyyatın bütün formalarını,
xüsusilə incəsənətin ayrı-ayrı növlərini özündə
ehtiva edir. Ona görə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti deyəndə onların auditoriyadankənar mədəni istirahətini təmin edən və asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilinə köməklik göstərən
fəaliyyət növü kimi dəyərləndirilir. Hansı ki, bu
fəaliyyət növü onların bilik, bacarıq, vərdişlər
sistemini formalaşdırmaqla yanaşı, onlarda daha
böyük, daha müasir, daha orijinal, daha fərqli və
daha intellektual bədii zövq potensialı yaradır.
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Yüksək bədii zövqə malik olan hər bir tələbələrin intellektual səviyyəsi də güclü olur.
Bu gün ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təsdiq
etdiyi ―Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın birinci istiqamətində şəxsiyyətyönlü təhsilin, təlimin və tərbiyənin yaradılması qarşıda təxirəsalınmaz vəzifələr qoyur. Ali
məktəblərdə, tələbələrə biliklərin əsaslarını öyrətməklə onları nəzəri və praktik cəhətdən həyata
hazırlamaqla yanaşı, onların şəxsiyyətyönlülük
səviyyəsinin yüksəldilməsi də qarşıya ən mühüm
vəzifələrdən biri kimi qoyulur. Ona görə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün ali məktəblərdə
tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb
olunması mühüm aktuallıq kəsb edir.
Bu gün ali məktəblərdə təşkil olunan bütün tədbirlərin sonu bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin nümunələri ilə tamamlanır. Ona görə də hazırda kolleclərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq
fəaliyyətlərinin əsas istiqamətlərinin və eləcə də
elmi-pedaqoji əsaslarının yaradılması zəruri sayılır. Ali məktəblərdə təşkil olunan bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin pedaqoji əsaslar üzrə yaradılması deyəndə bu zaman həmin fəaliyyət növlərinin müvafiq formalar, prinsiplər, üsullar və
müvafiq tələblər üzrə təşkil olunması nəzərdə
tutulur.
Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin
formalar üzrə təşkili zamanı müasir tələblərə cavab verən, tələbələrin həm bədii zövqlərini, həm
intellektual və şəxsiyyətyönlülük səviyyələrini
yüksəldilməsinə köməklik göstərən formalardan
istifadə etmək lazımdır. Yəni dram dərnəkləri
(teatr dərnəkləri, qaravəlli teatr dərnəkləri, kukla teatr dərnəkləri, gənclər teatr dərnəkləri); ədəbi dərnəklər (poeziya dərnəkləri, nəsr həvəskarları dərnəkləri, bədii oxu və qiraət dərnəkləri,
musiqili-ədəbi dərnəklər); təsviri incəsənət dərnəkləri (gənc rəssamlar dərnəkləri, təsviri sənət
dərnəkləri, bədii qravüra dərnəkləri, qrafika dərnəkləri, linoqravira dərnəkləri, bədii afrikasiya
dərnəkləri, heykəltəraşlıq dərnəkləri); xoreoqrafiya dərnəkləri (xalq rəqsləri dərnəyi, qədim halaylar dərnəyi, bal rəqsləri dərnəyi, mahnı və
rəqs dərnəyi); musiqili dərnəklər (instrumental
ifaçılıq dərnəyi, nəfəsli alətlər dərnəyi, simli
alətlər dərnəyi, zərb alətləri dərnəyi, dilçəkli
alətlər dərnəyi, xalq çalğı alətləri ansamblı dərnəkləri, xalq çalğı alətləri orkestri dərnəkləri,

saz ifaçılığı dərnəyi, aşıq yaradıcılığı dərnəyi,
vokal dərnəkləri, xor dərnəyi, xor kapellası dərnəyi, mahnı ifaçılığı dərnəyi, muğam ifaçılığı
dərnəyi) kimi formalar əsasında tələbələri bədii
yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirmək olar.
Sadalanan formalar üzrə təşkil olunan bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin düzgün planlaşdırılması
zamanı tələbələrin auditoriyadankənar bədii yaradıcılıq fəaliyyəti üzrə işin praktik əsasları da
sistemə salınmalıdır.
Fikrimizcə, qeyd olunan sistem üzrə aşağıdakıların həyata keçirilməsi tövsiyə olunur:
- Tələbələrin dram əsərləri üzrə bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata
keçirilməsi
- Ədəbi-musiqili tədbirlərdə tələbələrin
bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması
və həyata keçirilməsi
- Tematik gecələrdə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata
keçirilməsi
- Tələbə konfranslarında tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və
həyata keçirilməsi
- Bədii yaradıcılıq müsabiqələrində tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi
- Tələbələrin təsviri incəsənət üzrə bədii
yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi
- Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə pedaqoji rəhbərlik məsələləri
Tələbələrin dram əsərləri üzrə bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata
keçirilməsi deyəndə tələbələrin həm klassik dramaturqların əsərlərinə, həm müasir dramaturqların yaradıcılığına, həm də özləri tərəfindən, yəni
bu sahədə səriştəsi olan tələbələrin ssenariləşdirdiyi dram əsərləri üzərində işin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu
zaman dərnək rəhbəri tərəfindən ssenari müəllifləri, rejissorlar, rejissor köməkçiləri, səhnə
tərtibatçıları, musiqi tərtibatçıları, vizaj və qrim
edənlər seçilir və onlarla fərdi məşğələlər aparılır. Dram əsərlərinin seçilməsi zamanı əsərin aktuallığı nəzərə alınmalıdır. Çünki bu gün ölkəmizin müharibə şəraitində yaşamasını nəzərə
alaraq ilk növbədə Qarabağ problemi, Xocalı faciəsi, 20 Yanvar şəhidləri, milli qəhrəmanlarımız və bu kimi digər mövzuların səhnələşdiril-
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məsi ali məktəb tələbələri ilə yanaşı tamaşaçıların da bədii zövqləri ilə yanaşı onların ideya-siyasi tərbiyəsinin, dövlətçiliyə sədaqət ruhunda
formalaşdırılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır.
Unutmaq olmaz ki, bu gün Ulu Öndərimiz
Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçiliyimizin yenidən qurulması və formalaşdırılması ilə bağlı
fəaliyyətinə həsr olunan səhnə əsərlərini də tələbələr tərəfindən ssenariləşdirilməsinin mühüm
tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.
Ədəbi-musiqili tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması və
həyata keçirilməsi üzrə iş forması haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həlli baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədbirlərdə də Qarabağ mövzusu, şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, milli qəhrəmanlarımızın adlarının əbədiləşdirilməsi, onların mübarizə
ruhu, şücaəti, torpaq uğrunda cəsarətlə döyüşərək şəhid olmaları məqsədəuyğun şəkildə planlaşdırılmalıdır. Belə tədbirlərin keçirilməsi ona
görə mühüm aktuallıq kəsb edir ki, bu tədbirlərə
tamaşa edən yetişən nəslin nümayəndələrində
vətən uğrunda mübarizəyə hazır olmaq əzmi
yüksəlir və onlar torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması üçün özlərini döyüşə hazır
hesab edirlər.
Tematik gecələrdə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması çox faydalıdır. Tematik gecələrin milli qəhrəmanlarımıza
və şəhidlərimizə həsr olunması ona görə faydalı
hesab olunur ki, bu gecələri hazırlayan tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması şəraitində milli qəhrəmanlarımıza, şəhidlərimizə həsr olunan tematik gecələrin ssenarilərinin çap olunaraq yayılması, kütləviləşdirilməsi əgər bir tərəfdən yetişən nəslin nümayəndələrini erməni faşistlərinə qarşı mübarizəyə hazırlayırsa, digər tərəfdən milli qəhrəmanlarımızın və şəhidlərimizin adlarının əbədiləşdirilməsi
onların mübarizə ruhunun şəhidlik zirvəsinə
ucalmaları gələcək nəsillərə çatdırılmış olur.
Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin
məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil təşkilində tələbə konfranslarının təşkili və keçirilməsi xüsusi
rol oynayır. Çünki belə konfranslarda da Qarabağ mövzusuna, Qarabağ qazilərinə, milli qəhrəmanlarımıza, şəhidlərimizə həsr olunan bədii
yaradıcılıq nümunələri konfransda öz elmi-pedaqoji, metodik təhlilini tapmış olur. Burada tə-

ləbələrin yaradıcı fəallığı bir neçə istiqamətdən
özünü göstərir. Yəni ilk növbədə tələbələr tədqiqatçılıq qabiliyyətinə yiyələnir, təşkilatçılıq imkanları əldə edir, məruzə və çıxışları ilə dinləyicilərə bədii zövq aşılamaqla yanaşı, onlara ideya-siyasi tərbiyə baxımından zəruri sayılan informasiyalar ötürürlər. Yaxud tematik gecələrdə
tələbələrin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət
tərbiyələndirilməsi naminə bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi, tələbə konfranslarında tələbələrin müxtəlif səpgili Azərbaycan
dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda mövzusunda təşkil olunan tematik gecələrə cəlb olunması haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həlli
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bədii yaradıcılıq müsabiqələrində tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin planlaşdırılması
və həyata keçirilməsi işinin düzgün təşkili kollec
tələbələrinin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
formalaşdırılması ilə yanaşı yetişən nəslin estetik
bədii zövqlərinin formalaşdırılması sahəsində
irəliyə atılmış addımlardan hesab olunur.
Müxtəlif xarakterli müsabiqələrin təşkili sırasında Muğam müsabiqələrinin təşkili daha aktual məsələ kimi özünü göstərir. Çünki Azərbaycan dövləti və eləcə də, YUNESKO,
USESKON-un xoşməramlı səfiri, Azərbaycan
Respublikasının Vitse-prezidenti Mehriban Xanım Əliyevanın xüsusi qayğısı nəticəsində muğamlarımızın yüksək səviyyədə dəyərləndirilməsi bütün ali təhsil müəssisələrinin tələbələri ilə
yanaşı ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər təhsil
müəssisələri tələbələrinin milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri olan muğamlarımıza maraqlarının və
meyllərinin artmasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan ali məktəblərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi bədii yaradıcılıq müsabiqələrinin keçirilməsi
zamanı muğamlara önəm verilməsi tələbələrlə
yanaşı yetişən nəslin nümayəndələrinin də millimənəvi dəyərlərimizə olan sevgisini və məhəbbətini artırmış olur. Bütün bunlar isə yetişən nəslin nümayəndələrinin həm də şəxsiyyətyönlülük
səviyyəsini yüksəltmiş olur. Bu kimi digər tədbirlərin həyata keçirilməsi tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə maraqlarını artırmaqla yanaşı
onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasını təmin etmiş olur.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə
olaraq ali məktəb tələbələrinin auditoriyadankənar
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bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili imkanlarından
bəhs olunur. Bu zaman tələbələrin bədii yaradıcılıq
fəaliyyətinin təşkilinin elmi-pedaqoji əsaslarının
müəyyənləşdirilməsi və müstəqillik dövrün tələbləri
əsasında müasir formalarda planlaşdırılması və həyata keçirilməsi elmi yeniliklər kimi dəyərləndirilməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Ali məktəb tələbələrinin auditoriyadankənar bədii
yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı məqalədə

irəli sürülən yeni elmi ideyaların, müddəaların, tövsiyə və məsləhətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
bütün ali və orta ixtisas məktəblərində tətbiq oluna
bilər. Bunun isə praktik əhəmiyyəti böyükdür.
Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, tələbələrin
auditoriyadankənar bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə
cəlb olunması əgər bir tərəfdən onların estetik-bədii
zövqlərinin formalaşdırılmasını təmin edirsə, digər
tərəfdən onların şərxsiyyətyönlülük səviyyələrini
yüksəltmiş olur.
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ÜMUMĠ ORTA TƏHSĠLDƏ TƏLĠM PROSESĠNĠN KEYFĠYYƏTĠNĠN MONĠTORĠNQĠ:
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MONITORING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF SECONDARY
EDUCATION: EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC
AND METHODOLOGICAL SUPPORT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Резюме: Педагогический мониторинг качества образовательного процесса общего среднего образования рассматривается в статье в оптике инновационных процессов и тенденций развития образовательных систем. Описаны таксономия, ключевые параметры, комплекс требований (содержательных, структурно-функциональных, организационно-методических), а также факторы эффективности современного мониторинга образовательного процесса общего среднего образования. Представлен краткий алгоритм организации и реализации комплексного мониторинга странового уровня.
Оcобое внимание уделяется содержанию и структуре инструментария, необходимого для эффективной оценки качества образовательного процесса в инновационном ключе.
Ключевые слова: общее среднее образование, качество образовательного процесса,
педагогический мониторинг, оценка качества образования, инструментарий мониторинга
(измерительные и диагностические материалы).
Xülasə: Məqalədə ümumi orta təhsildə təlim prosesinin keyfiyyətinin pedaqoji monitorinqi təhsil sisteminin inkişafı tendensiyası və innovativ proseslər baxımından araşdırılır. Ümumi orta təhsili taksonomiyası, əsas ölçüləri, kompleks tələbləri (məzmun, struktur-funksional, təşkilatı-metodik), həmçinin təlim prosesinin monitorinqinin səmərəli amilləri təsvir edilmişdir. Ölkə səviyyəsində kompleks monitorinqin təşkilinin
yığcam alqoritmi və reallaşdırılması təqdim olunmuşdur. Təlim prosesinin keyfiyyətinin inniovativ yönümdən səmərəli qiymətləndirilməsi üçün vasitələrin məzmunu və strukturuna xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Açar sözlər: ümumi orta təhsil, təlim prosesinin keyfiyyəti, pedaqoji monitorinq, təhsil keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi, monitorinq vasitələri (ölçü və diaqnostik materiallar).

60 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Мониторинг качества образовательного процесса общего среднего образования: опыт разработки инновационного
научно-методического обеспечения в Республике Беларусь

Summary: Pedagogical monitoring of the quality of the educational process of secondary education is
considered in the article in the optics of innovative processes and trends in the development of educational
systems. The taxonomy, key parameters, the set of requirements (content, structural and functional,
organizational and methodological), as well as factors of efficiency of modern monitoring of the educational
process of secondary education are described. The brief algorithm for the organization and implementation
of integrated monitoring of the country level is presented. Special attention is paid to the content and
structure of the tools needed to effectively assess the quality of the educational process at the present stage.
Key words: secondary education, quality of educational process, pedagogical monitoring, education
quality assessment, monitoring tools (measuring and diagnostic materials).

Эффективность оценки качества образования в современном научно-педагогическом дискурсе рассматривается в качестве одного из ключевых факторов, в целом обеспечивающих качество образовательных систем
разных уровней. К числу процедур, позволяющих осуществлять эту оценку в «оптике»
инновационных процессов и тенденций, относится мониторинг.
В широком смысле мониторинг представляет собой «систему научно обоснованного получения информации об управляемой
системе для реализации целесмысловой
программы управления» [1, с. 44]. Современные исследования в сфере образования оперируют понятием педагогического мониторинга, под которым (несмотря на некоторые
разночтения, касающиеся его компонентной
структуры и функциональных характеристик) понимают, как правило, специально организованное, непрерывное слежение за
функционированием и развитием образовательной системы (или ее отдельных элементов) в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений на основе
анализа собранной информации и стратегического планирования развития системы. В
качестве ключевых параметров педагогического мониторинга выделяют непрерывность,
длительность, систематичность изучения
объектов, целенаправленность, целостность
и вместе с тем многоаспектность мониторинговых процедур и действий, генеральную
ориентированность соответствующей деятельности на выявление и интерпретацию
динамики изменений, а также адресность и
гласность получаемой информации.
В ряду организационно-методических
требований, предъявляемых к мониторингу в
образовании, указываются в числе прочего
целесообразность и постоянство (в течение

определенного периода времени) набора
критериев и показателей; критериальная база
педагогического мониторинга должна формироваться таким образом, чтобы оценивались те стороны и аспекты образовательного
процесса, которые действительно адекватно
отражают уровень качества образования.
Суть проблемы организации и осуществления мониторинга образовательного
процесса общего среднего образования на
современном этапе развития национальной
системы образования Республики Беларусь
мы связываем с противоречиями между:
– необходимостью предоставлять заказчикам образовательных услуг (прежде
всего, государству и социуму) максимально
полную информацию о качестве образовательного процесса общего среднего образования и недостаточной разработанностью
критериев и механизмов его оценки, адекватных реалиям информационного общества;
– фактически существующей практикой оценивания разного уровня образовательных результатов (результатов обучения
и воспитания в учреждениях общего среднего образования) и необходимостью перехода
к комплексной оценке качества образования,
многофакторной и многоаспектной;
– нацеленностью современного образовательного процесса на формирование у обучающихся системы компетентностей (предметных, метапредметных, личностных) и использованием традиционных подходов к
оценке результативности образовательного
процесса по количественным данным;
– необходимостью сбора, обработки,
хранения больших массивов данных (количественных и качественных) с целью постоянного отслеживания реальной картины
состояния образовательного процесса общего среднего образования и превалированием
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традиционных, недостаточно эффективных в
современных реалиях алгоритмов, процедур
и инструментов мониторинга сложных социальных систем (к каковым относится и национальная система образования);
– констативным характером оценивания разных сторон образовательного процесса и прогностической (по типу целепола-гания) сутью педагогического мониторинга в
условиях современного информационного
общества.
Разрешение этих противоречий в числе
прочего мы связываем:
во-первых, с использованием интегральных критериев и показателей оценки качества общего среднего образования [3], которые носят комплексный и многоадресный
характер, то есть позволяют оценивать качество образовательного процесса общего
среднего образования в единстве его содержания, процессуальности и результативности как непосредственными участниками образовательного процесса, так и другими заинтересованными адресатами, в зависимости
от их потребностей в информации о различных аспектах качества образовательного
процесса;
во-вторых, с разработкой такого
инструментария, то есть таких диагностических и измерительных материалов, которые
позволили бы максимально эффективно реализовать заложенный в упомянутой системе
критериев и показателей оценивающий потенциал, дающий возможность представлять
целостную картину объективного состояния
и динамики качества образовательных услуг.
Мы связываем новое качество мониторинга образовательного процесса общего
среднего образования с усилением его
экспертной составляющей, что должно найти отражение как в системе используемых
интегральных критериев, так и в соответствующих диагностических и измерительных
материалах.
В научно-педагогическом дискурсе мониторинг и экспертиза нередко рассматриваются как смежные понятия, причем если
первый связывается с изучением соответствия качества образования неким кодифицированным нормам (стандартам), то суть вто-

рой трактуется как ориентация на ценности и
смыслы. По-нашему мнению, современный
педагогический мониторинг должен включать экспертные процедуры в качестве обязательного компонента, а в случае с образовательным процессом – носить ярко выраженный экспертный характер, то есть представлять собой объективную, независимую
профессиональную оценку количественных
данных в «качественной оптике». Это представляется обязательным условием обеспечения второго параметра современного педагогического мониторинга – его прогностичности. Прогностический потенциал мониторинга является, на наш взгляд, одним из ключевых параметров этого комплексного механизма управления качеством образования.
Многофункциональный и многоаспектный мониторинг предполагает сбор и анализ
достаточно обширных контекстных данных.
Целями предлагаемого мониторингового
исследования являются:
– определение качества образовательного процесса общего среднего образования
на основе комплексного учета различных
данных;
– выявление тенденций и определение
факторов изменения качества образовательного процесса общего среднего образования;
– прогнозирование изменений качества
образовательного процесса под влиянием
прямых и скрытых факторов;
– обеспечение заказчиков образовательных услуг – органы государственного
управления образованием и общества – достоверной, объективной и непротиворечивой
информацией о состоянии подсистемы национальной системы образования и динамике ее развития.
Достижение данных целей планируется
в ходе решения ряда задач:
– провести комплекс подготовительных
мероприятий (разработать план исследования, провести необходимые инструктивнообучающие встречи с координаторами и исполнителями);
– провести мониторинговое исследование, основные этапы которого включают
сбор информации, ее обработку, анализ и интерпретацию;
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– сформировать на основе экспертного
анализа полученной информации о тенденциях и факторах изменений качества образовательного процесса четкие рекомендации коррекционно-прогностического характера, которые определили бы конкретные шаги по повышению качества образовательного процесса;
– смоделировать вероятные (при наличном состоянии системы) и целесообразные
(при условии принятия эффективных управленческих решений) варианты изменений качества предоставляемых образовательных
услуг;
– представить результаты исследования
в виде адресных отчетов, ориентированным
на конкретных адресатов, круг которых
включает органы управления образованием,
общественность (в том числе родительскую),
научно-исследовательское сообщество, педагогов-практиков.
Поскольку в нашем случае речь идет об
исследовании качества образовательного
процесса, то круг основных понятий, которые будут использоваться в инструменте, будет включать следующие блоки:
1) Целостность образовательного процесса: целевые, содержательные и процессуальные компоненты; непрерывность и преемственность обучения, воспитания, развития личности; формы организации образовательного процесса.
2) Степень дифференцированности образовательного процесса: индивидуальные
образовательные траектории, допрофильная
подготовка, профориентационная работа, образовательные услуги, инклюзия.
3) Эффективность функционирования
системы воспитания: процесс воспитания (цели, условия, ресурсы, содержание, мероприятия и др.), формы воспитательной работ ы,
динамика личностного развития учащихся.
4) Эффективность социально-психологического сопровождения (СПС) образовательного процесса: целостность и комплексность СПС, консультативная работа, психологический комфорт участников образовательного процесса.
5) Функционирование системы социокультурного сетевого взаимодействия: соци-

окультурное партнѐрство, социокультурная
сеть, формы взаимодействия.
6) Эффективность системы оценки качества организации образовательного процесса: качество образовательных услуг, научная и учебно-методическая деятельность
учреждения образования, самоанализ деятельности учреждения образования, внешняя
оценка качества образования, общественный
мониторинг качества образования.
7) Мотивация субъектов образовательного процесса: система мотивации, формы и
способы мотивирования, личностное и профессиональное (само)развитие.
8) Инновационность образовательного
процесса: инновационные компоненты образовательного процесса, качественные изменения образовательного процесса.
9) Эффективность управления образовательным процессом: ресурсное обеспечение (нормативное правовое, научно-теоретическое и учебно-методическое, организационно-управленческое, кадровое, материально-техническое, финансовое), психологическая атмосфера; репутация (имидж) учреждения образования.
Рабочая гипотеза мониторингового исследования может быть на данном этапе
сформулирована следующим образом: оптимальное качество и эффективность образовательного процесса общего среднего образования обеспечивается соответствующим качеством и согласованностью (динамичной
целостностью) всех без исключения его компонентов (сегментов), образующих сложноструктурированное единство условий, процессуальности и результативности; если качество реализации одного и более компонентов (сегментов) образовательного процесса
не обеспечивается на необходимом уровне,
то существенно снижается качество общего
среднего образования в целом.
Планируемые результаты исследования связаны с пониманием сути мониторинга, ведущими принципами организации которого являются, с одной стороны, принцип
целостности (неразрывность триады «управление – мониторинг – экспертиза»), с другой
стороны – принцип приоритета управления,
которое определяет таксономию исследова-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

63

Ирина Леонидовна Шевлякова-Борзенко

ния и намечает контуры соответствующего
проблемного поля. Так вот основным результатом проводимых на постоянной основе мониторинговых иследований будет, прежде
всего, достоверная, компактная, многомерная информация о динамике качества образовательного процесса общего среднего образования, на основании которой могут быть
приняты управленческие решения о стратегии дальнейшего развития этой составляющей национальной образовательной системы. Наряду с органами государственного управления образованием соответствующей –
адресной – информацией должны обеспечиваться и другие заказчики образовательных
услуг (законные представители учащихся,
общественность).
Общеметодологическими требованиями к инструментарию, который используется в ходе мониторинга, являются «валидность, надежность, удобство использования,
соответствие целям обследования, корректность статистических процедур, стандартизированность, апробированность и другие»
[2, с. 54].
Компоненты этого инструментария могут быть сгруппированы в несколько блоков.
1. Измерительные материалы. Один из
аспектов комлексной оценки качества образовательного процесса связан с анализом
разнообразной документации, компонентов
ресурсного обеспечения и т.д. Например,
при оценке целостности процесса обучения
показатели согласованности целевых, содержательных и процессуальных компонентов
образовательного процесса, а также взаимосвязь различных форм его организации
(урочных, внеурочных, внеклассных, внешкольных) оцениваются в ходе анализа программных и планирующих документов (учебных планов, учебных программ, планов работы и др.). Определение степени дифференцированности образовательного процесса,
которая оценивается с помощью показателей
реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся на разных ступенях обучения, качества допрофильной подготовки и профориентационной работы, реализации услуг дополнительного образования,
также предполагает анализ реализуемых об-

разовательных программ, календарно-тематического планирования, отслеживание индивидуального прогресса учащихся и др.
Оценить такие аспекты качества образовательного процесса, как инновационность образовательного процесса, эффективность управления образовательным процессом возможно в числе прочего на основе данных
анализа условий и ресурсного обеспечения.
Практически каждый из предложенных
интегральных критериев, таким образом,
предполагает на первоначальном этапе сбор
массива данных, измеряемых количественно
либо в диапазоне от необходимости до достаточности. Это, в свою очередь, требует использования неких стандартизированных
матриц, которые должны отвечать ряду требований. С одной стороны, они не должны
быть чересчур громоздкими, должны быть
удобными в использовании, технологичными как этапе сбора, так и на этапе обработки
массивов данных (легко переводится в электронный формат). С другой стороны, матрицы должны быть детализированы в достаточной мере, т. е. должны отражать специфику
объекта оценивания. В рамках данного исследования предполагается разработка двух
больших матриц:
– для самоанализа (внутренней оценки)
качества образовательного процесса в учреждениях образования,
– для внешней (независимой по отношению к учреждению образования) оценки
качества образовательного процесса.
Также представляется целесообразной
разработка матрицы для самоанализа деятельности педагогов учреждений общего
среднего образования: она может рассматриваться не просто в качестве одного из инструментов, используемых в ходе самоанализа учреждением образования своей деятельности, но и самостоятельным информативным документом для последующего качественного анализа кадрового обеспечения, мотивационной сферы обучающих и ряда других аспектов.
Эти матрицы, несмотря на очевидную
корелляцию, не будут идентичны друг другу,
поскольку использование их предполагается
разными субъектами мониторинговых иссле-
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дований, оценивающих состояние качества
образовательного процесса с разных точек
обзора.
В основу данных матриц будут положены разработанные ранее интегральные
критерии (девять областей-подсистем), раскрывающиеся в конкретных показателях (индикаторх), эффективность которых будет
оцениваться с помощью четырехбалльной
оценочной шкалы в диапазоне «необходимость – достаточность – оптимальность».
Суть указанных показателей может раскрываться через их краткую проблематизацию
либо определение ключевых принципов,
соблюдение которых гарантирует обеспечение качества данного сегмента (аспекта) образовательного процесса (подобный подход
используется рядом зарубежных исследователей при разработке пакетов для современных мониторинговых исследований качества
образования [см., например: 4]).
Измерение образовательных достижений учащихся и изучение их (достижений)
динамики напрямую связано с тем, что современное понимание качества образования
предполагает расширенное понимание образовательных результатов. В предлагаемых нами интегральных индикаторах оценки качества образовательного процесса акцент сделан
на измерении динамики, анализе прогресса
образовательных достижений обучающихся.
Во-первых, это потребует от специалистов,
осуществляющих оценку в данном аспекте,
готовности к проведению анализа многоуровневого, многокомпонентного в срезе синхроническом, поскольку перечень образовательных достижений включает достижения по
учебным предметам, метапредметные компетентности (познавательные, социальные, информационные и др.), личностные ком-петентности, активность участия во внеурочной
деятельности и др. Во-вторых, этот анализ одновременно должен быть анализом динамического (диахронического) типа, то есть нацеливаться на оценку качественных изменений
(«прогресса») обучающихся во времени [см.,
например: 3].
На первом этапе оценки качества результативности образовательного процесса
определяется соответствие результатов учеб-

ной деятельности и личностного развития и
планируемых результатов обучения, зафиксированных в образовательных стандартах и
учебных программах нового поколения (это
можно осуществлять с помощью специальных матриц). При этом новое качество мониторинговых исследований обеспечивается
переходом «от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и междисциплинарной оценке», «от одномерного к
многомерному измерению – от оценки только одной характеристики образовательных
достижений к оценке нескольких характеристик одновременно» [5].
Процедуры оценки функциональной
грамотности учащихся предполагают использование материалов (заданий), разработанных учителями-предметниками и методистами на компетентностной основе с учетом опыта международных исследований качества образования [6].
2. Диагностические материалы.
Критериальная база оценивания качества образовательного процесса общего среднего образования включает собственно образовательные (связанные с обучением школьников, формированием их предметных и метапредметных компетенций и т. д.) и социокультурные (связанные с выполнением заказа общества и государства, удовлетворением
их ожиданий, в том числе отложенных). В
данный блок мы включаем не только инструменты мониторинга, направленные на собственно диагностику в смысле психолого-педагогическом.
Методы наблюдения, беседы, анкетирования, опроса (в том числе социологического) используются при оценке таких аспектов качества образовательного процесса, как
его целостность и дифференцированность,
эффективность функционирования систем
воспитания,
социально-психологического
сопровождения, сетевого социокультурного
сопровождения, оценки качества организации образовательного процесса и управления
образовательным процессом. Например,
каждый из пяти показателей, в которых раскрывается критерий мотивации субъектов образовательного процесса (системность мотивации, спектр форм и способов мотивирова-
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ния учащихся, система мотивации педагогов
к профессиональному (само)развитию, мотивированность к участию в образовательном
процессе семьи и партнѐров по социокультурному взаимодействию, адекватность системы мотивации реалиям современного образования и социокультурной ситуации)
предполагает сбор качественной информации. Всѐ это также требует особого внимания к составлению соотвествующих анкет и
опросников.
В этот же блок (держа в уме определенную условность терминологических номинаций) мы включаем материалы, позволяющие
собирать данные для качественного анализа
и экспертной оценки. Например, определить
взаимосвязь различных форм организации
образовательного процесса на основе количественных данных невозможно, для этого
необходима экспертная оценка, возможная в
числе прочего на основе анализа дневников
посещений учебных занятий, ролевых игр и
других мероприятий в аспекте их целесообразности и взаимной согласованности как
компонентов образовательного процесса.
3. Алгоритмы. Ряд процедур мониторингового исследования предполагает осуществление наблюдений, проведение педагогических исследований с элементами социо-

логических обследований, экспертную оценку данных, а также разработку (составления)
отчетов и рекомендаций по их результатам.
В силу невозможности абсолютной стандартизации представления качественных данных представляется целесообразной разработка ряда алгоритмов, которые позволили
бы представлять весьма разнородные данные
по типологически схожим схемам. Комплект
таких алгоритмов может включать:
– алгоритм организации и проведения
самоанализа качества образовательного процесса учреждением образования как предварительного этапа мониторинга качества образовательного процесса общего среднего
образования;
– алгоритмы составления адресных отчетов,
– алгоритмы разработки научно-методических рекомендаций коррекционно-прогностического типа.
План мониторинга качества образовательного процесса общего среднего образования может быть представлен в виде некой
матрицы, которая в обобщенном виде описывает основные этапы, процедуры, методы,
инструменты его осуществления, а также
позволяет составить представление о функциях его участников (Таблица 1).

Таблица 1
План мониторинга образовательного процесса общего среднего образования
Наименование
этапа

Основные
процедуры
(мероприятия)

Подготовительный

Разработка,
обсуждение и
утверждение плана и
структурно-функциональной
модели,
инструментария
исследования.
Проведение
обучающих
семинаров и
инструктивных
совещаний с
непосредственными исполнителями.

Используемый
инструментарий

Научнометодические, инструктивные, информационные
материал,
нормативные правовые документы
и др.

Методы

Информирование,
обсуждение,
дискуссия;
анализ, синтез,
моделирование

Ответственные
исполнители
Исследователи проблем оценки
качества
образования;
разработчики
диагностического и
измерительного
инструментария;
специалисты в сфере
мониторинга
образовани;
специалисты
республиканских
органов управления
образованием
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Основной

Заключительный

Сбор информации:
проведение
тестирований,
анкетирований,
опросов;
проведение бесед,
посещение урочных и
внеурочных
мероприятий;
анализ учебнометодической,
нормативной
правовой, отчетной
документации;
процедуры
наблюдения за
сбором информации
(для обеспечения ее
достоверности).
Обработка данных.
Анализ собранной
информации по
предложенным
алгоритмам.
Интерпретация
полученных
результатов
Подготовка адресных
отчетов.
Моделирование на
основе полученных
данных прогнозов
развития
образовательного
процесса.
Разработка
рекомендаций
коррекционнопрогностического
типа

Матрицы для
сбора данных,
тесты, психодиагностические
методики,
анкеты,
опросники,
дневники
наблюдений

-Тестирование,
анкетирование,
опрос, беседа,
наблюдение,
интервьюирование, работа с
фокус группами;
анализ
(количественный,
качественный)
документов,
массивов
данных;
экспертная
оценка

Алгорит-мы
составления
адресных отчетов;
алгоритмы
разработки
научно-методичес-ких
рекоменда-ций

Качественный
анализ данных,
экспертная
оценка,
прогнозирование,
моделинг

Особого внимания при проведении мониторингового исследования такого масштаба требует анализ данных, который изначально ориентирован на реализацию принципа
оперативности переработки и представления
информации как одного из ключевых параметров мониторинга. Данный анализ включает несколько этапов.
На основе данных качественного анализа формулируется экспертная оценка результатов мониторинговых исследований.
В процессе интерпретации и использования результатов оценивания образовательного процесса общего среднего образования
должен учитываться ряд параметров, включая:

Специалисты в сфере
Мониторинга
образовани;
Специалисты
региональных и
локальных органов
управления
образованием

Исследователи проблем оценки
качества
образования;
специалисты в сфере
мониторин-га
образования.

 рядоположенность
(«равновеликость») сравниваемых объектов и данных:
речь идет о сравнении позиций, находящихся на одном уровне в иерархии образовательного процесса как подсистемы;
 экспертный характер интерпретации
и обсуждения полученных данных;
 целевой (направленный) характер
использования результатов, а также соотносимость выводов с определенной вначале
целью;
 прозрачность, понятность полученных результатов, их внутренняя непротиворечивость.
На наш взгляд, только последовательная и согласованная реализация предложен-
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ных компонентов мониторинга как современного комплексного исследования качества образовательного процесса позволит обеспечить его максимальную эффективность и
результативностью Последнюю мы связываем с получением достоверной, непротиво-

речивой и как можно более полной информации, необходимой как для принятия оперативных управленческих решений и мер, так
и для прогнозирования и стратегического
планирования развития национальной системы общего среднего образования в целом.
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FORMATION OF THE EDUCATIONAL INISTITUTION
Xülasə: Məqalədə təhsil müəssisənin imicinin formalaşdırılmasının mahiyyəti, məqsədi, vəzifələri,
əhəmiyyətindən bəhs olunur. İmic məktəbdə əlverişli təhsil mühitinin formalaşdırılmasına təsir edən amillərdən biri kimi xarakterizə olunur.
Məqalədə məktəb haqqında yüksək təsəvvür və müsbət imic formalaşdırmanın mürəkkəb və uzun müddətli
proses olmasından bəhs edilir. Оnun başlıca səbəbi kimi zaman, insan və maddi resurs amilləri göstərilir.
Açar sözlər: imic, təhsil müəssisəsinin imici, effektiv imicin formalaşdırılması, daxili imic, xarici imic.
Резюме: В статье рассматриваются сущность, цель, задачи и важность формирования имиджа
образовательного учреждения. Имидж характеризуется как один из факторов, влияющих на формирование благоприятной учебной среды в школе.
В статье подчеркивается, что формирование высоких представлений и положительного имиджа
школы как сложного и долгосрочного процесса. Основными факторами данного процесса являются
время, человеческие и материальные ресурсы.
Ключевые слова: имидж, имидж образовательного учреждения, формирование эффективного
имиджа, внутренний имидж, внешний имидж.
Summary: The article deals with the essence, purpose, position and importance of forming an image
of the educational institution. Imic is characterized as one of the factors influencing the formation of a
favorable learning environment at school.
The article highlights the school's high imagination and positive image formation as a complicated and
long-term process. The main reason for this is the time, human and material resource factors.
Key words: imige, imige of the educational inistitution, formation of the effektiv image, internal
image, external image.

Ölkəmizdə təhsilin inkişafı daim dövlətin
diqqət mərkəzindədir. Məhz həmin diqqət və
qayğının nəticəsində təhsilin keyfiyyətinin artırılması, bu yöndə müxtəlif yerli və beynəlxalq
əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi bir
başa cəmiyyətimizin intellektual səviyyəsinin və
iqtisadi qüdrətinin inkişafına xidmət edir.

Son illər innovativ proqramlar tətbiq etməklə təhsil-tərbiyə sahəsində uğurlu nəticələrə
nail olan, keyfiyyət göstəricilərinə görə fərqlənən təhsil müəssisələrini müəyyənləşdirmək,
kreativ pedaqoji kollektivlərin qabaqcıl təcrübəsini geniş təbliğ etmək, təhsil müəssisələri arasında yenilikçilik uğrunda sağlam rəqabətin artmasına real zəmin yaratmaq və ictimaiyyətin,
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xeyriyyəçilərin, biznes qurumlarının diqqətini
təhsil müəssisələrinin inkişafı ilə bağlı məsələlərə fəal cəlb etmək məqsədi ilə ―Ən yaxşı
ümumtəhsil məktəbi müsabiqələri‖ keçirilir.
Nəticədə, ilbəil məktəblər arasında rəqabət güclənir. Müsabiqədə qalib gəlmək üçün hər bir
təhsil müəssisəsinin rəhbəri fikirləşməlidir ki,
digərləri ilə müqayisədə, onun rəhbərlik etdiyi
məktəb hansı üstünlüklərə malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, məktəblər yalnız qəbul imtahanlarındakı yüksək nəticələrə və ya olimpiadalardakı qaliblərin sayına görə rəqabət aparırlarsa
bu özünü o qədər də doğrultmur. Məlum olduğu
kimi, heç də bütün valideynlər övladlarının təlim nəticələrinə istiqamətlənmir, onların əksəriyyəti təhsil müəssisəsindəki komfortlu şəraitə,
əlavə təhsil xidmətlərinin olmasına, uşaqların
fərqli maraq və tələbatlarına, uşağın məhz bu
məktəbdə oxuma istəyinə diqqət ayırır.
Deyilənlər belə bir sualın yaranmasına zəmin yaradır. Valideynlər və ictimaiyyət məktəb
haqqında informasiyanı hansı mənbədən alır?
Çox yəqin ki, məktəbdə həyəcan doğuran mənfi
hadisələri, arzu olunmaz məqamları hərtərəfli
təsvir edən, obyektiv qiymətləndirmə aparmayan, açıq konflikt nümayiş etdirən müəllimlərdən bəhs edən uşaqlardan. Belə olanda valideynlərdə uşaqları ədalətsiz yerə incidən müəllimlərin olduğu mənfi obrazlı məktəb formalaşır
Məktəb haqqında mənfi fikrin formalaşdırılmasında əsas rola malik olan mənbələrdən
biri də kütləvi informasiya mənbələridir. Onlar
bəzən hər hansı bir neqativ rəngi olan mübahisəli situasiyanı şişirdir. Müəllimlərin çətin, şərəfli və məsuliyyətli işlərini diqqətə çatdırmaqdansa, müəllimlərin düzgün olmayan davranışlarını daha çox qabardırlar.
Valideyn, şagird və müəllim münasibətlərinin qarşı-qarşıya qoyulması hər şeydən əvvəl
uşaqların sayına deyil, təhsil müəssisəsində baş
verən problemlərin həllinin xarakter və xüsusiyyətlərinə təsir edir.
Məktəb rəhbəri başa düşür ki, əsas məsələ
valideyn və şagirdlərin məktəbə cəlbi deyil.
Əsas məsələ məktəbdə elə şərait yaratmaqdır ki,
təhsil prosesinin hər bir iştirakçısının fiziki və
mənəvi sağlamlığının inkişafına istiqamətlənmiş
əlverişli təhsil mühiti yaransın.
Təhsil mühitinin formalaşdırılmasına təsir
edən amillərdən biri məktəbin imicidir. Azər-

baycan dilinin izahlı lüğətində göstərilir ki,
―imic‖ ingilis sözüdür. 1. fikri sürət, fikri təsəvvür, rəmz, simvol deməkdir və ya ―imic‖ ictimai-siyasi xadim, yaradıcı şəxs, təşkilat, məhsul
və s haqqında formalaşmış obraz, təəssürat, ictimai rəy‖ dir. Təhsil müəssisəsinin imici onun
obrazıdır (simasıdır). Bu obraz müəllim, şagird,
valideyn və ictimaiyyət nümayəndələrinin məqsədyönlü, fasiləsiz əməyi prosesinin nəticəsində
formalaşır.
―İmic‖ problemini araşdıran mütəxəssislərin əksəriyyəti belə qənaətə gəlir ki, təhsil müəssisəsinin imicini müəyyənləşdirən əsas komponentlərə aşağıdakılar daxildir: məktəb məzunlarının obrazı, məktəbin fəaliyyət obrazı, bura təlim-tərbiyə prosesi iştirakçıları arasındakı ünsiyyət, münasibət və fəaliyyət aiddir; təhsil müəssisəsinin həyatında rolu və yeri olan ayrı-ayrı fərd
və qrupun obrazı; təhsil müəssisəsinin təbii və
sosial mühitlə əlaqəsi və s.
Məktəb haqqında yüksək təsəvvür və
müsbət imic formalaşdırmaq mürəkkəb və
uzunmüddətli prosesdir. Onun başlıca səbəbləri
içərisində təhsil müəssisəsinin müsbət imicinin
formalaşdırılmasına təsir edən zaman, insan və
maddi resursları göstərmək olar.
İmicin başlıca üstünlüyü onun təhsil iştirakçılarının emosional psixi vəziyyətinə məqsədyönlü şəkildə təsir göstərməsidir. Məktəb
haqqında müsbət, uğurlu və komfortlu bir imic
sərgiləmək onun xarici və daxili mühitinə təsir
göstərir.
Məktəbin imicinin formalaşdırılmasına iki
yanaşma tərzi mövcuddur: təhsil müəssisəsinin
özünün və ya onun iştirakçılarının tələbatı. Təcrübədə bu iki yanaşma bir-birini tamamlayır.
Məktəbin imicinin formalaşdırılmasında
istehlakçıların tələbatına məktəbin fəaliyyətinin
aşağıdakı istiqamətləri daxildir: a) valideyn və
şagirdlərin üstün tutduqları təlim-tərbiyə fəaliyyətində prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan marketinq tədqiqatların aparılması; b) təhsil müəssisəsinin resurslarının qiymətləndirilməsi; c)inkişaf proqramının
formalaşdırılması (və ya kriterial göstəricilərlə
perspektiv plan); d) fəaliyyət planının icrası; e)
fəaliyyətin tənzimlənməsi və aralıq nəzarətlər;
f) fəaliyyətin nəticəsinin qiymətləndirilməsi.
Marketinq tədqiqatları zamanı nəzərə alınmalıdır ki, məktəbin imici cəmiyyətin müxtəlif
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təbəqələri üçün fərqli ola bilər. Məsələn, mikrorayonda yaşayanlar üçün məktəbin sosial vəziyyəti, valideynlər üçün ali məktəbə daxil olanların sayının çoxluğu, tərəfdaşlar üçün (başqa təhsil müəssisələri) məktəbin rəqabətlilik mövqeyi
əsas ola bilər.
Əminliklə demək olar ki, yalnız istehlakçıların tələbinə əsaslanıb müəssisənin resursları
nəzərə alınmadan məktəbin müsbət imicini formalaşdırmaq yalnız nəzəri cəhətdən ola bilər.
Praktikada təhsil müəssisəsinin zəif və güclü tərəflərini, imkanlarını təhlil etmək mütləqdir. Bu
işi səmərəli təşkil etmək üçün SWOT təhlil metodundan istifadə olunur. SWOT-təhlil məktəbin çüclü və zəif cəhətlərini, imkan və risklərini
qiymətləndirmə texnologiyasıdır.
―SWOT təhlil: SWOT təhlil vasitəsilə
müəssisə və təşkilatların daxili mühiti təhlil olunur. SWOT təhlil 1960-cı illərdə ABŞ-da Harvard Universitetinin professorları tərəfindən formalaşdırılmışdır. SWOT təhlilin aparılması müəssisənin daxili vəziyyətini öyrənməyə xidmət
edir. SWOT abbreviaturası ingilis dilində 4 sözün
(Strenghts-güclü,
Weaknesses-zəif,
Opportunites-imkanlar, Threats-təhlükələr) baş
hərflərinin birləşməsidir‖.
Təhsil müəssisələrinin güclü tərəfi dedikdə rəqabət şəraitində əsas olaraq götürülən cəhətlərdir. Məsələn
 pedaqoji heyətin yüksək peşəkarlıq səviyyəsi;
 valideyn və şagirdlərin yaxın ətrafdakı
məktəblər içərisində ən çox etibar etdikləri;
 güclü maddi-texniki bazası olan məktəb.
Waknesses (zəif tərəflər). Əslində zəif tərəflər güclü tərəflərdə olmayan cəhətlərdir. Lakin bəzən güclü məktəbin də zəif tərəfləri ola
bilir. Məsələ, pedaqoji heyət yüksək peşəkarlıq
səviyyəsinə malik olsa da, məktəbin maddi-texniki bazası zəif ola bilər və ya əksinə.
Opportunites (imkanlar) -daha çətin məsuliyyətli və zaman tələb edən bir işdir.
SWOT təhlil vasitəsilə güclü və zəif cəhətləri öyrənmək, imkanları dəyərləndirmək,
təhlükələri isə dəf etmək olar. SWOT təhlilin
nəticəsində konkret faktlar bütün kollektiv tərəfindən müzakirə olunur, verilən məlumatlara
əlavə və düzəlişlər edilir.
Təhsil müəssisəsinin struktur komponentlərinin layihələşdirilməsi və məktəbin imicinin

formalaşdırılması probleminin müzakirəsinə pedaqoji kollektiv cəlb edilməlidir. Müəllimlər
təhsil müəssisəsinin struktur elementlərinə görə
səkkiz qrupa ayrıla bilər: təhsil xidmətləri istifadəçilərinin imici; məktəbin daxili imici; məktəbin əsas idarəedicilərinin imici; məktəbin vizual
imici; məktəbin sosial imici; məktəbin biznes
imici. Bu qruplardan hər biri öz məktəbində
imicin verilmiş komponentlərini formalaşdırmağa xidmət edən struktur elementlər və amilləri
müəyyənləşdirməli, verilən komponentlər içərisində məktəb üçün vacib olanı ayırmalıdır.
Həmçinin bu komponentlərdən hansının istifadəçilər üçün cəlbedici olanı seçməli və imicin
yaradılması üçün strategiyalar təklif etməlidir.
Ümumiyyətlə, məktəbin imicinin formalaşdırılması kompleks iş, sistem tələb edən proses və müəssisənin idarəolunmasının strateji aspektlərindən ibarətdir.
Hər bir müəssisənin cəmiyyətə təqdim etmək istədiyi imici vardır. Təşkilatın imici yalnız
insanların şüurunda mövcud olan bir obraz deyil, bu həm də onun tarixidir, cəmiyyətə münasibətinin xarakteri, onun fəlsəfi, daxili mədəniyyəti və sairdir. Imicin başlıca funksiyası müsbət
münasibət formalaşdırmaqdır. Bunun üçün müəssisəyə etibar olmalı, prestiji yüksəldilməli, nüfuz və təsir gücü olmalıdır. Müsbət imic təşkilatın reytinqinə təsir edir, müəssisənin daha yaxşı
resurslara (maliyyə, maddi, insan və s.) çıxışını
asanlaşdırır.
Müasir dövrdə işlənilən təşkilatın imicinin
formalaşdırılması ciddi rəqabət şəraitində mümkün olur. İmicin formalaşdırılması və onun qurulması prinsiplərinin vacibliyi müəssisə rəhbərinə təşkilatın effektiv inkişaf etdirilməsinə imkan
verir. Təşkilatın müsbət imicinin formalaşdırılmasına təsir edən amillərə tarixilik, ənənə və şöhrət, maliyyə vəziyyəti, rəhbərin şəxsiyyəti, reklam, şəxsiyyətə qayğı, cəmiyyət qarşısında sosial
məsuliyyət, səmərəli elmi idarəçilik, fəaliyyət,
münasibətlərin etikliyi və sair aid edilir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi məktəbin
imicini iki növə ayırmaq olar:
 daxili – bu məktəbin öz əməkdaşlarına və
rəhbərinə münasibətidir, müəssisə daxilindəki atmosferdir, əməkdaşların rəhbərə və onun yürütdüyü siyasətə mənfi və müsbət münasibətidir.
Təhsil müəssisəsinin daxili imicinə təhsil
verən və təhsil alanların özünü təqdim, identifi-
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kasiya etməsi, məktəbin imicinin formalaşdırılmasına verilən əmək, öyrədən və öyrənənlərin
imici də aid edilir.
 xarici imicə cəmiyyətin məktəbi necə
qəbul etməsi aiddir.
Təhsil müəssisəsinin xarici imicinə həmçinin aşağıdakılar da aid edilir: təhsil müəssisəsinin vizual imici, binanın daxili və xarici görünüşü, arxitekturası, dizaynı, divarlardakı reklamlar, rəmzlər, təhsil alan və təhsil verənlərin
xarici görkəmi və s.
Təhsil müəssisəsinin imicinin formalaşdırılmasının vacibliyi mövcud iqtisadi problemlərlə, demoqrafik situasiyalarla, dövrün sosial siyasət tələbatı ilə bağlıdır. İşə götürənlər üçün məzunun bitirdiyi təhsil müəssisəsinin imici böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizdə təhsilin inkişafının müasir
mərhələsi təhsil xidmətləri bazarında məktəblərin aralarında kəskin rəqabət şəraitində özünü
büruzə verir. Bu da təhsil sferasının sonrakı inkişafına təsir etdiyi kimi effektiv imicin formalaşmasına da səbəb olur.
Təhsil müəssisəsinin effektiv imici dedikdə müəssisənin əsas məqsədinin reallaşdırılma-

sına səbəb olan bir qrup uğurlu faktorlar nəzərdə tutulur, onlar bir tam halında öz aralarında
güclü əlaqə yaradır.
Təhsil müəssisəsi o zaman müsbət imic
sərgiləyə bilər ki, o keyfiyyətli təhsil xidməti
nümayiş etdirsin.
Mütəxəssislər təhsil müəssisələrinin başlıca müsbət imicinə daha çox işçi-heyətin və rəhbərin obrazını, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətini,
müəssisə daxilindəki psixoloji komfort tərzi və
səviyyəsi, təhsil xidmətlərinin qiymətini və s.
aid edirlər.
Problemin aktuallığı. Təhsil müəssisələrinin
müsbət imicinin formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət
kəsb edən məsələlərdəndir. Təhsil müəssisələrinin
cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyətini yüksəltmək
üçün onun imicinin maksimal şəkildə yüksəldilməsi
mexanizmi bu mövzunun aktuallığını təsdiqləyir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə təhsil
müəssisəsinin formalaşdırılmasının mahiyyəti və
rolu sistemli şəkildə araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təhsil müəssisələrinin müsbət imicinin formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsində mühüm istiqamət olaraq istifadə
edilə bilər.
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ESSENCE AND PURPOSE OF FORMATIVE EVALUATION
Xülasə. Məqalədə formativ qiymətləndirmənin mahiyyəti və məqsədi pedaqoji baxımdan açıqlanmışdır. Formativ qiymətləndirmənin Azərbaycanda tətbiqi tarixi qısaca xarakterizə olunur. Formativ qiymətləndirmə meyarlarının və rubliklərinin məqsədi, eləcə də formativ qiymətləndirmənin metod və vasitələrinin tətbiqi texnologiyaları öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: formativ qiymətləndirmə, meyarlar, rubriklər, səviyyələr, metodlar, vasitələr
Резюме: В статье в педагогическом плане раскрывается сущность и цель формативного оценивания. Дана краткая характеристика применения формативного оценивания в Азербайджане. Раскрыта цель критериев и рубриков оценивания, а также отражена технология применения методов и
средств формативного оценивания.
Ключевые слoва: формативное оценивание, критерии, рубрики, уровни, методы, средства
Summary: The essence and purpose of formative assessment in the article are revealed in the
pedagogical plan. A brief history of the application of a formal assessment in Azerbaijan is given. The
purpose of formal evaluation criteria and justification, as well as the use of methods and means of formative
assessment are reflected.
Key words: formative assessment, criteria, rubric, levels, methods, tools

Azərbaycanda ―Beynəlxalq qiymətləndirmə sisteminin nəzəriyyəsi‖ XXI əsrin 20062007-ci illərində dörd pilot məktəbdə kiçik summativ, böyük summativ və formativ qiymətləndirmə tətbiq edildi. Bunlar ―İntellekt‖ liseyi,
Elitar gimnaziya, Sumqayıt şəhər 18 nömrəli və
Abşeron rayonu Novxanı kənd məktəbi idi.
KSQ və BSQ şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlərin,
formativ qiymətləndirmə isə müəllim əməyinin
nəticəsi olaraq bəhs və bölmələr üzrə şagirdlərin
mənimsəmə səviyyəsini müəyyən edir. Ona görə də gündəlik qiymətləndirmə aradan qaldırıldı
və şagird nailiyyətlərinin tədris vahidləri (bəhs
və bölmələr) üzrə test yoxlamaları əsasında qiymətləndirildi.
2009-cu il 13 yanvar tarixindən isə ―Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemin-

də Qiymətləndrimə Konsepsiyası‖ Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edildi və bütün ümumtəhsil məktəblərində yeni qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilməyə başladı [1].
Formativ qiymətləndirmə də diaqnostik və
summativ qiymətləndirmə modelləri kimi yazılı
şəkildə qeydə alınırdı. 2013-cü il sentyabrın 2də təhsil nazirinin əmri ilə "Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat"da dəyişikliklər edildi. Bu təlimata əsasən formativ qiymətləndirmə artıq müəllimlər tərəfindən qeydə alınmırdı [2].
Əvvəlki təlimata əsasən müəllimlər hər
gün formativ qiymətləndirmə jurnalında, həm
də məktəbli kitabçasında şagirdin nəyi öyrəndiyini və nədə çətinlik çəkdiyinə dair qeydiyyat
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aparırdı, bu da dərs prosesində müəyyən çətinliklər yaradırdı:
- Dərs prosesində müəllim qeydiyyat jurnalını yazarkən şagirdlər diqqətdən kənar qalır,
bəzən isə tənəffüs zamanı da müəllim jurnalda
qeydiyyat aparmaq
məcburiyyətində qalırdı;
- Qeydiyyat jurnalında bütün səviyyələr
üzrə rublikləri yazmaq mümkün olmurdu;
- Vaxt məhdudiyyətindən bu qiymətləndirməni aparmaq mümkün olmurdu.
Lakin formativ qiymətləndirmənin yeganə
üstün cəhəti hər bir şagirdin fəaliyyət nəticəsinin məktəbli kitabçasında yazılması və müntəzəm məktəbə gəlmək imkanı olmayan valideynlərlə bir ünsiyyət vasitəsi rolunu oynaması idi.
Onlar övladlarının təlim nailiyyətlərindən xəbərdar olur və bu sahədə müəllimlərə yardımçı
ola bilirdi.
Qeyd etdiyimiz kimi vaxt məhdudiyyəti
baxımından formativ qiymətləndirmənin yazılı
qeydiyyatı təlim prosesində müəyyən çətinliklər
yaratdığı üçün 2013-cü ildən Təhsil Nazirliyi tərəfindən aradan qaldırıldı. Ona görə də valideynlər övladlarının gündəlik hazırlığına dair
məlumat almaq üçün cari qiymətləndirmədən is-

tifadəni müəllimlərdən tələb etdi ki, bu da ənənəvi üsulla işləyən müəllimlərin işini asanlaşdırdı. Onlar artıq yeni qiymətləndirmə texnologiyasının tətbiqinə can atmadılar və bununla da
formativ qiymətləndirmənin mahiyyəti bir növ
unuduldu. Lakin bunu bütün ümumtəhsil məktəblərinə şamil etmək olmaz.
Milli Qiymətləndirmə Konsepsiyasının tələbləri əsasında formativ qiymətləndirmə aşağıdakı qiymətləndirmə rubriklər əsasında həyata
keçirilməlidir:
1. Holistik qiymətləndirmə rubriki (surətli
qiymətləndirmə).
2. Analitik qiymətləndirmə rubriki (uzun
müddət üçün müəyyən olunmuş qiymətləndirmə) [1].
―Holistik‖ sözü latın mənşəlidir, ―ümumi‖, ―bütöv‖, ―tam‖ deməkdir. Təlim prosesində məqsədlərə görə müəyyən olunmuş bacarıqları ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməsi yolu ilə
şagirdlərin inkişaf səfiyyəsini qısa müddət ərzində dəyərləndirir. Ona görə də bu qiymətləndirmə ―surətli qiymətləndirmə‖ adlanır. Holistik
qiymətləndirmə rubriki üzrə nümunə cədvəl 1də verilib.
Cədvəl 1.

Holistik qiymətləndirmə rubriki üzrə

Səviyyə deskriptorları

Qiymət göstəricisi
zəif

orta

yüksək

Müşahidəetmə
Fikrini dəqiq ifadəetmə
Mətnqurma
Öyrəndiyi yeni sözlərdən nitqində istifadə etmə
Əməkdaşlıq
Analitik qiymətləndirmə məktəblilərin
konkret bacarıqlarını müəyyənləşdirmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də məktəblilər
uzun müddət izlənilir və qiymətləndirilir. Əsa-

sən test və sorğular əsasında aparılır və 4-5 ballıq şkala əsasında qiymətləndirmə aparılır [3].
Analitik rubrik üzrə səviyyə deskriptorlarına
misal cədvəl 2-də verilib.
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Cədvəl 2.
Analitik qiymətləndirmə rubriki üzrə
Fənn

Ana dili

ġagirdlərin adı

Səviyyə deskriptorları

Aylar

Müşahidə etmə

Qiymət
göstəricisi
zəif

Fikrini dəqiq ifadəetmə

orta

Mətnqurma

yüksək

Diaqnostik və summativ qiymətləndirmədən fərqli olaraq formativ qiymətləndirmə ballar
üzrə qiymətləndirilmir. Burada şagirdin bilik və
bacarığı deyil, tədris materialının mənimsəmə
səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Yəni müəllim bəhs
və bölmələr üzrə nəyi, necə tədris edib və nələri
təkrarən tədris etməlidir.
"Ümumi təhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat"dan çıxarışda formativ qiymətləndirmə belə əks olunub:
3.1. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi
təhsilalanın təlim prosesində məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləməkdən, bu
zaman qarşıya çıxan problemləri müəyyən etməkdən və onları aradan qaldırmaqdan ibarətdir [2].
Fənn üzrə aparılan formativ qiymətləndirmə müəllimlərə şagirdin ehtiyaclarını öyrənmək
imkanı verir, uğur qazana bilməməsinin səbəblərini araşdırmaq və onun inkişafını təmin etmək məqsədilə müntəzəm olaraq həyata keçirilir. Eyni zamanda şagirddə fikrini sərbəst ifadə
etmək, xüsusi qabiliyyətini nümayiş etdirə bilmək bacarığının formalaşdırmasını təmin edir.
Beləliklə, formativ qiymətləndirmə aşağıdakıları müəyyənləşdirir:
- Şagird nəyi öyrənmişdir?
- Şagird daha nələri öyrənməlidir?
- Şagirdin inkişafı üçün hansı addımlar
atılmalıdır?
Formativ qiymətləndirmə vasitəsilə tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsi həyata keçirilir, alternativ üsul və mənbələrdən istifadə və ya
şagirdin daha irəliyə addım atması üçün ona əlavə impulsun verilməsi barədə ehtiyacları müəyyənləşdirir.
Qəbul edilmiş standartların reallaşmasına
istiqamətlənən formativ qiymətləndirmə sinifdə

oktyabr noyabr dekabr

hər bir şagirdin inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir.
Formativ qiymətləndirmə üzrə müəllimlər
aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirmə
apara bilər:
 Şagird bölmə və bəhs üzrə dərin biliklər
nümayiş etdirir;
 Şagird bölmə və bəhs üzrə biliklərini
şərh edir;
 Şagird bölmə və bəhs üzrə bilikləri şərh
etməkdə çətinlik çəkir;
 Şagird bölmə və bəhsi üzrə biliklərini
şərh edə bilmir.
Formativ qiymətləndirmənin aparılması
müəllimlərdən yaradıcılıq tələb edir. Çünki, müəllimlər məzmun standartları əsasında meyarları
müəyyənləşdirməli, meyarlar əsasında səviyyələri qeyd etməlidir.
Daha aydın olmaq üçün aşağıdakı standartlara diqqət yetirək:
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında danışır.
1.2.2. Dialoqlarda vəziyyətə uyğun nitq
etiketlərindən istifadə edir.
1.2.3. Nitqində müvafiq bədii ifadələrdən
istifadə edir.
1.2.4. Nitq situasiyalarından asılı olaraq
danışıq prosesində müvafiq jest və mimikalardan istifadə edir.
1.2.1. standartı əsasında meyarlar belə
müəyyənləşə bilər:
- müşahidə etdiyi hadisələri danışır;
- oxuduqlarını şərh edir;
- eşitdiyi məlumatı təsvir edir.
Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin istifadə etdiyi metod və vasitələr [4] aşağıdakı sxemdə öz əksini tapıb:
Formativ qiymətləndirmə metodları.
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Bu üsulların köməyilə müəllim şagirdlərin
bilik və özünüqiymətləndirmə səviyyəsini, şifahi nitqini, yazı vərdişlərini müəyyənləşdirməklə
onların məzmun standrtlarını mənimsəmə səviyyəsini öyrənir.
İbtidai siniflərdə formativ qiymətləndirmə
texnologiyalarına dair bir neçə nümunə təqdim
edirik:
1. Tədris olunan mövzuya dair müəllim
şagirdlərə vərəqlər paylayır:
• Mən __________________________
anlayıram və mən izah edə bilərəm.
• Mən hələ də başa düşmürəm
___________________________________
• Mən ___________________ mövzunu
anladığıma həqiqətən əmin deyiləm
2. Hər bir şagirdə üç rəngli işıqfor (sarı,
qırmızı, yaşıl) vərəqlər paylanır. Mövzuya dair
müəllim suallar verir və şagirdlər bu suala uyğun işıqfor işıqlarını qaldırır:
o A saitinin xüsusiyyətlərini tam anladım
dedikdə, yaşıl kartlar
o A saitinin xüsusiyyətlərini nisbətən anladım dedikdə, sarı kartlar

o A saitinin xüsusiyyətlərini anlamadım
dedikdə, qırmızı kartlar
3. Müəllim şagirdlərə iki formada vərəqlər
paylayır:
1-ci vərəq: Öyrənilmiş materialdan əsas
fikirləri yazır və şagirdlərdən onları yekunlaşdırmağı xahiş edir.
2-ci vərəq: Öyrənilmiş materialdan başa
düşmədiklərinizi müəyyənləşdirin və suallar hazırlayın.
4. Müəllim şagirdlərə suallar əsasında qısa
inşa yazmağı xahiş edir:
- Bu gün nəyi öyrəndik?
- Sizə hansı suallar aydın deyil?
5. Müəllim şagirdlərə yanlış bir fikir söyləyir. Sonra onlardan bu fikrə münasibət bildirməyi xahiş edir:
- Mən hiss etdim ki, bu fikir yanlışdır.
- Bu fikirlə tamamilə razıyam.
- Bu fikrə münasibət bildirməkdə çətinlik
çəkirəm.
Bu üsulların köməyilə müəllim şagirdlərin
bilik və özünüqiymətləndirmə səviyyəsini, şifahi nitqini, yazı vərdişlərini müəyyənləşdirməklə
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onların məzmun standartlarını mənimsəmə səviyyəsini müəyyənləşdirmiş olacaq.
Beləliklə, formativ qiymətləndirmənin
məqsədi şagirdin təhsildə irəliləyişlərini izləmək, bu zaman qarşıya çıxan problemləri müəyyən etmək və onları aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Elə formativ sözü də (formative) ―formalaşdıran‖, ―formalaşdırıcı‖ deməkdir. Ona görə də
məktəbdaxili qiymətləndirmənin əsas mahiyyəti
və ağırlıq dərəcəsi formativ qiymətləndirmənin
üzərinə düşür.
Aparılan araşdırmalar əsasında aşağıdakı
nəticələr əldə olunmuşdur:
- formativ qiymətləndirmə təlim fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi təhsilin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsinə və yüksəldilməsinə xidmət edir;
- təlimin хaraкterini, tədris metоdlarını real şəraitə uyğunlaşmaq üçün tələb оlunan yeni
biliк və bacarıqları müəyyənləşdirməк sahəsin-

də əldə edilən nəticələr kurikulumun hazırlanmasında xüsusi rol oynayır;
- şagird tələbatlarının öyrənilməsi, onların
qabiliyyətlərinin qiymətləndiril-məsi, məktəb
sisteminin və müəllim fəaliyyətinin təhlili, təlim
kursunu təkmilləşdirmək və həyata keçirmək
məqsədilə dəyişikliklərin aparılması üçün ləvazimatlardan və metodlardan istifadəni, eləcə də
təlim proqramının ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirir.
Problemin aktuallığı. Sistemli bir proses
olan formativ qiymətləndirmənin tətbiqində yaranan
çətinliklər.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində formativ qiymətləndirmənin
tətbiqi məsələləri araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Formativ
qiymətləndirmə texnologiyalarının mahiyyətinin nəzərə çatdırılması.
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ON THE HISTORY OF THE PEDAQOJICAL ASSESSMENT
Xülasə: Məqalədə pedaqoji qiymətləndirmənin tarixi, onun keçdiyi inkişaf yolu və müasir qiymətləndirmə üsullarından danışılır. Təhsilin məzmununa yeni baxışlar tədricən qiymətləndirmənin təkcə biliyə deyil həyatı bacarıqların əlaqələndirməsinə əsaslanır. Ümumi təhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsində səmərəli üsul və vasitələrin əhəmiyyətindən bəhs
olunur.
Açar sözlər: qiymətləndirmə, forma, üsul, vasitə, mütərəqqi təhsil ideyası, təhsilin inkişaf istiqamətləri
Резюме: В статье повествуется об истории, о пути его развития и методах современного оценивания. Отмечается, что суть современного образования основывается не только на оценивании знаний, но и жизненных навыков. В статье подчеркивается важность эффективных методов повышения
качества образования в средних школах и в оценке успеваемости учащихся.
Ключевые слова: оценивание, формы, метод, средства, идея прогрессивного образования,
направления развития образования
Summary: The article tells about the history, about the way of its development and the methods of
modern assessment. It is noted that the essence of modern education is based not only on the assessment of
knowledge, but also life skills. The article stresses the importance of effective methods to improve the
quality of education in secondary schools and in assessing student performance.
Keywords: assessment, forms, method, means, idea of progressive education, directions of
development of education

Təhsil prosesinin əsas və önəmli hissələrindən biri qiymətləndirmədir. Təhsil alanların
nailiyyətlərinin müxtəlif əsaslarla dəyərləndirilməsi pedaqoji fəaliyyətin tərkib hissəsi olaraq
onun yaranma tarixi ilə əsaslanır. İlk qiymətləndirmə 587-ci ildə Çində tətbiq olunmuşdur.
Tədqiqatlar göstərir ki, ilk qiymətləndirmə "çin
imperiya imtahanları" adı ilə tanınırdı. Dövlət
məmuru kimi çalışmaq üçün bu imtahanın tələblərinə cavab vermək lazım idi.

Dünyada gedən inkişaf zamanla pedaqoji
sahədə yeni baxışların formalaşmasına səbəb
olurdu. Bir çox Avropa ölkələrində yaranan
məktəblər şagirdlərin biliyinin tam və məqsədə
uyğun formada qiymətləndirilməsi yollarını
araşdırırdılar. Bu zaman müxtəlif üsullar təcrübədən keçirilirdi. Bu qiymətləndirmə imtahanlar
zamanı şifahi, sonralar isə yazılı formada aparılırdı. Kembric Univesitetində 1792-ci ildə aparılan imtahanlar ilk yazılı imtahanlar oldu.
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Təhsil prosesində şagird nailiyyətinin bu
formada şifahi və yazılı qiymətləndirilməsi 1905ci ilə qədər davam etmişdi. Bu zaman fənnlər üzrə mənimsəmə keyfiyyəti əsas götürülürdü.
Təhsil sahəsində XX əsrdən başlayaraq inkişaf meylləri güclənməyə başladı. Təhsil alanların qiymətləndirilməsi ilə bağlı yeni baxışlar
formalaşmağa başladı.
ABŞ -da yaranan "mütərəqqi təhsil ideyası" bir çox ölkələrdə yayılmağa başladı. İnkişaf
edən ölkələrin, "Mütərəqqi təhsil ideyası" na
əsaslanması təhsilin elmi biliklərə yox, həyatı
bacarıqların formalaşmasına uyğun gələn sənaye və texnologiyaların inkişafına yönəlirdi. Təhsilin məzmununa yeni baxışlar tədricən qiymətləndirmənin təkcə biliyə deyil həyatı bacarıqların əlaqələndirməsinə əsaslanırdı.
XVIII əsrin ortalarından etibarən Avropa
ölkələrində olduğu kimi Rusiyanın təhsil tarixində də qiymətləndirmə 3 səviyyədə olmuşdur.
Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi bu sistemə görə yüksək, orta və aşağı səviyyələr olmaqla dəyərləndirilmişdi. Sözlə ifadə olunan qiymətləndirmə qısa olaraq rəqəmlərlə ifadə olunmuşdu. Rusiyada müxtəlif vaxtlarda 3, 5, 8, 10,
12 ballıq qiymətləndirmə şkalası müəyyən olunaraq tətbiq olmağa başlanmışdı. Rusiyada 5
ballıq sistemdə "5" ən yüksək qiymət idisə, Almaniyada ən yüksək qiymət "1" sayılır.
Rusiyanın imperiya siyasətinin təsiri təhsildən də yan keçməmişdi. Azərbayacan məktəblərində XIX əsrin əvvəllərindən etibarən digər qaydalar kimi qiymətləndirmə və qiymət
yazma da tamamilə Rusiyadakının eyni idi.
Tarixə əsasən Rusiya təhsil sistemində gedən proseslər Sovet İttifaqının tərkib hissəsi
olan Azərbaycan Respublikası təhsil sistemində
öz əksini tapırdı. I və II pillə məktəblərinin
1922-ci ildə təsdiq olunan "Əsasnamə"sində
1920-ci ildə qəbul edilmiş məktəb "Əsasnamə"sindən fərqli olaraq (həmin "Əsasnamə" ev tapşırıqlarını, bütün buraxılış və sinifdən-sinfə keçirmə imtahanlarını qadağan edirdi) şagird biliyinin qiymətləndirilməsi qaydaları, sinifdən-sinfə keçirmə və buraxılış imtahanları, eləcə də
dərs ili ərzində hər sülsün (rübün) yekununda
şagird biliyinin qiymətləndirilməsi və nəticəsi
ilə valideynlərin tanış edilməsi təsbit edildi.
1837-ci ildən Rusiyada 5 ballıq qiymət
şkalası tətbiq edilirdi. O zamanlar şagirdlərin bi-

likləri rəqəmlə deyil, sözlə qiymətləndirilirdi:
"əla", "yaxşı", "kafi", "pis" və "çox pis".
SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 1944-cü
ilin yanvarında təsdiqlənən "5" ballıq qiymət
şkalası şagirdlərin biliyinin ölçülməsi üçün yeganə meyar oldu. SSRİ məkanında, o cümlədən
ölkəmizdə də şagirdlərin biliyinin ölçülməsi
üçün yeganə meyar "5" ballıq şkala ilə qiymətləndirmə oldu.
SSRİ miqyasında təhsil islahatları keçirilən zaman 1980-ci illərdə təhsil işçisi "5" ballıq
qiymət şkalasının zəif tərəflərini göstərərək təhsildə keyfiyyətin yüksəlməsini nizamlayan yeni
"9" ballıq qiymət şkalasının məqsədyönlü olduğunu əsaslandırmağa çalışmışlar. Lakin o zaman
edilən cəhdlər nəticəsiz qaldı.
SSRİ-nin süqutundan sonra bir sıra postsovet ölkələrində ümumtəhsil məktəblərində
qiymətləndirmə üçün fərqli şkalalar tətbiq edilməyə başlanmışdır. Belə ki, Belarus, Moldova,
Gürcüstan 10 ballıq, Ukrayna 12 ballıq şkala
tətbiq etmişdir.
Azərbaycan Respublikası SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqil və suveren bir ölkəyə
çevrildi. Ölkədə gedən sürətli inkişaf təhsil sistemində yeni islahatlar yaratmaq zərurətini gündəmə gətirdi. Azərbaycanda da bu istiqamətdə
eksperimentlər aparılmış, qiymətləndirmədə "9"
ballıq sistemin tətbiqini məktəblərdə sınaqdan
keçirmək məqsədilə 2001-2002-ci tədris ilindən
İsmayıllı və Bakı şəhərinin Nərimanov rayonlarında başlanan eksperimentlər sonradan Gəncə,
Şəki, Quba və Lənkəran rayonlarının məktəblərini də əhatə etmişdi. "9" bal sistemi ilə qiymətləndirmədə "1" və "2" mənfi, digər bütün ballar
isə müsbət qiymət hesab olunurdu. "9" bal sistemi "5" ballıq şkala ilə müqayisədə belə ifadə
olunurdu: 1 və 2 - 1; 3 - 2; 4 və 5 - 3; 6 və 7 - 4;
8 və 9 - 5. Lakin lazımi nəticə vermədiyinə görə
uzun müddət aparılan bu eksperiment 2008-ci
ildən dayandırıldı.
Bu bir daha göstərdi ki, hansı qiymət şkalasından istifadə edilirsə edilsin, mövcud qiymətləndirmə sistemi şagirdlərin inkişafını sistemli şəkildə izləməyə imkan vermir, şagirdin
nailiyyəti keyfiyyət baxımından deyil, kəmiyyət
baxımından qiymətləndirilir. Odur ki, "5" ballıq
qiymət şkalası saxlanılmaqla yeni prinsiplərə
söykənən qiymətləndirmə sisteminin yaradılması ideyası ətrafında elmi və pedaqoji araşdırma-
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lar aparılmağa başlandı. Bu sahədə aparılan islahatların məqsədi təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, onun inkişafını cəmiyyətin ehtiyac və tələblərinə yönəltmək olduğu üçün yalnız təhsilin
məzmununa deyil, həm də onun keyfiyyətini
müəyyən edən vasitələrə yenidən baxmaq, dövrün tələblərinə cavab verən qiymətləndirmə sistemi yaratmaqdır. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini yoxlamaq məqsədilə ilə ABŞda ayrı-ayrı siniflərdə testlər keçirilir.
Test yoxlamalarının meyarları ştatların
standartlarına söykənir və suallar da bu əsasda
hazırlanır. Hər il 3-8-ci sinif şagirdlərinin bilik
səviyyəsini yoxlamaq məqsəd ilə oxu, riyaziyyat və təbiət fənləri yoxlanılır. Testin nəticələrinə görə məktəblərin və onlara nəzarət edən qurumların işinə qiymət verilir, yalnız ayrı-ayrı şagirdlərin yox, məktəbin, rayonun və ştatın təhsilinin keyfiyyəti müəyyənləşdirilir.
Müstəqilliyini təsdiqləyən və dünyaya bəyan edən Azərbaycan Respublikası bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də yeni
uğurlara imza atmaq zərurəti ilə üzləşdi.
Əsası dövlət tərəfindən 1999-cu ildə qoyulmuş Təhsildə İnkişaf Layihəsi hazırlandı. Bu
layihə üç hissədən ibarət olmaqla mərhələlərlə
həyata keçirilməyə başladı. Yeni yaradılan Təhsil sistemi Sovet təhsil sistemindən köklü şəkildə fərqlənirdi. Təhsilin məzmunu, strategiyası
və qiymətləndirmə mexanizmi özünə güvənən,
qazandığı biliyi bacarığa çevirən, qlobal dünyanın təhsil sisteminə inteqrasiya edərək formalaşan şəxsiyyətlərin yetişməsinə xidmət edirdi.
XXI əsrin sürətlə inkişaf edən informasiya
əsri olmasına əsaslanaraq deyə bilərik ki, ölkədə
ümumtəhsil məktəblərində İKT-dən istifadə genişləndi. Bu da öz növbəsində təhsilin keyfiyyətini yüksəldərək şagirdlərin yüksək biliyə və bacarığa yiyələnməsinə kömək etdi.
Ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) 2006-cı ildə hökumət tərəfindən təsdiq
edilmiş sənəddə öz əksini tapmışdı. Həmin sənəddə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
təlim fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
təqdim olunur, təhsilin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsinə və nəticə etibarilə onun yüksəlməsinə xidmət etməsi xüsusi vurğulanır.
Həmin sənədin qiymətləndirmə ilə bağlı
müddəaları əsas tutularaq Təhsil Nazirliyi onların həyata keçirilməsi istiqamətində əməli təd-

birlərə başladı. İlk olaraq 2006-2007-ci dərs
ilində pilot layihə kimi müəyyənləşdirilən 4
məktəbdə (6 nömrəli məktəb-lisey, Elitar gimnaziya, Sumqayıt şəhər 18 nömrəli və Abşeron
rayonu Novxanı kənd məktəbi) cari qiymətləndirmədən imtina olunaraq summativ qiymətləndirmə modeli tətbiq edildi. Bu eksperiment V və
VIII siniflərdə ana dili və riyaziyyat fənlərini
əhatə edirdi. Eksperimentin səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsədilə göstərilən siniflərdə
dərs deyən fənn müəllimləri treninqlərdən keçirildi, xüsusi formada sinif jurnalları tərtib olundu. Eksperimentin nəticələri sonrakı mərhələlərdə məktəbdaxili qiymətləndirmə mexanizmlərinin hazırlanmasında faydalı oldu. Yeni qiymətləndirmə sisteminin yaradılması ilə bağlı aktual
məsələlər çox olsa da, bütün ictimaiyyəti daha
çox maraqlandırdığı üçün və prinsipial əhəmiyyət kəsb etdiyindən buraxılış imtahanlarının
mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılması diqqət
mərkəzinə çəkilən ilk tədbirlərdən oldu. Bu addımı atarkən 2000-ci ildən etibarən buraxılış imtahanlarının test tapşırıqları əsasında keçirilməsi
təcrübəsi də nəzərə alınmışdı. Əlbəttə, bu prosesə bütün ölkə üzrə birdən-birə keçmək mümkün
olmazdı, bu ideyanın səmərəliliyinə, optimallığına əmin olmaq üçün eksperiment aparmağı
qərara alındı və 2005-2006-cı dərs ilində İmişli
və Bakı şəhərinin Xətai rayonlarının ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan 6 min XI sinif şagirdi əhatə olunmaqla mərkəzləşdirilmiş imtahan keçirdi. Növbəti illərdə mərkəzləşdirilmiş
buraxılış imtahanlarının miqyası daha da genişləndirildi, artıq bütün ölkəni əhatə etdi.
2007-ci ildə təsdiq olunmuş fənn kurikulumları 2008-2009-cu dərs ilindən etibarən ölkənin ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunmağa başlanmışdır. Bu zaman ciddi əhəmiyyət
kəsb edən məsələlərdən biri kurikulumlarda təsbit edilmiş dövlət standartlarının dövrün tələbinə görə hansı səviyyədə tərtib olunması, eləcə
də bu standartların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsidir.
Müstəqillik illərində Azərbaycan təhsilinin inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemlərinə
məqsədyönlü inteqrasiyası təhsilin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı inkişafyönümlü tədbirlərin qəbul edilməsinə zərurət yaratdı. Artıq
planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid yeni insan kapitalının yetişdirilməsini for-
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malaşdırmağa başladı. Müasir yanaşmalara əsasən məktəbdaxili qiymətləndirmə ilə yanaşı, ölkə üzrə qiymətləndirməyə də yanaşma dəyişmişdir. Yanaşmanın dəyişməsi bu qiymətləndirmənin adından da məlum olur.
Milli qiymətləndirmə sahəsində ölkənin
təhsil siyasətində inkişafyönlü köklü dəyişikliklərin edilməsi dayanır. Bu illərdə ölkəmizdə ilk
dəfə 2003-cü ildə Hollandiyanın CİTO qrupunun texniki dəstəyi ilə 20 məktəbdə IV sinif,
2006-cı ildə 70 məktəbdə IV və IX sinif şagirdləri əhatə olunmaqla milli qiymətləndirmə keçirilmişdir. 2009-cu ilin may ayında respublikanın
52 rayon və şəhərinin 216 məktəbində 12500
şagird əhatə olunmaqla milli qiymətləndirmənin
tədqiqat mərhələsi aparılmışdır. Sorğularda 216
məktəb direktoru, 600-dək ana dili və riyaziyyat
müəllimi, 3 minədək valideyn iştirak etmişdir.
2011-ci ildə milli qiymətləndirmənin əsas mərhələsi keçirilmişdi. 2013-cü ildə isə bütün ölkə
üzrə milli qiymətləndirmənin aparılması keçirilmişdi. Təhsil tariximizdə ilk dəfə keçirdiyimiz
bu tipli imtahanların böyük əhəmiyyəti var idi.
Ümumi təhsildə həyata keçirilən islahatlar
artıq öz nəticəsini verdi. Ölkəmizdə keçirilən
olimpiadalara 4 il öncə 22 min şagird qatıldığını
nəzərə alsaq, bu say ildən-ilə artaraq çoxalırdı.
Bu sayın ayrı-ayrı fənlər üzrə artması təhsilin
keyfiyyətindən və olimpiadaya olan marağın
artmasından xəbər verirdi.
2017-2018-ci tədris ilinin ―Təhsildə keyfiyyət ili‖ elan edilməsi bu sahədə yeni uğurlara
və qələbəyə atılan addımların başlanğıcından xəbər verirdi. Bu il təhsili əhatə edən bütün sahələr
hədəf göturüldü. Gerçəkləşən çoxsaylı tədbirlər,
bir-birini əvəz edən ardıcıl addımlar atıldı.
Ümumi təhsilin tam orta təhsil səviyyəsində 2017-2018-ci dərs ilindən təmayülləşməsinin
miqyası genişləndi. Tətbiqi heç də sadə olmayan bu prosesdə hər bir məqam nəzərə alınmışdı. Keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunduğuna nəzər salsaq, pedaqoji heyətin peşəkar formalaşdırılması, təlim-tərbiyə səviyyəsinin yüksək olması, müasir standartlara cavab verməsi, şagirdlərin meyil-maraqlarına görə düzgün seçimi günün proretar məsələsinə çevrildi.
Azərbaycanda ilk dəfə 2014-cü ildə müəllimlərin qiymətləndirilməsi aparılmağa başlayıb.
Bu proses 2017-ci ildə başa çatıb və ölkənin
ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlə-

rin diaqnostik qiymətləndirilməsinə yekun vurulub. 2014-2018-ci illər ərzində ölkə üzrə ümumilikdə 140000-dən çox pedaqoji işçi diaqnostik
qiymətləndirmədən keçib. Qiymətləndirməyə
cəlb edilmiş müəllimlərin dərs yükü norması 1,5
dəfə yüksəldilməklə əmək haqları 2 dəfə artırılıb.
Az bal toplayan və yaxud topladığı balla qane olmayanlar diaqnostik qiymətləndirilməsi üçün yenidən müraciət ediblər. Nəticədə 2018-ci ildə
16000-dən, 2017-ci ildə 49000-dən çox müəllim
diaqnostik qiymətləndirmədən keçib.
Beləliklə qiymətləndirmə zamanı qazanılan nəticələr müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi zamanı nəzərə alınır. Onların bilik və bacarıq səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi dərs
yükünün rasional bölüşdürülməsinə xidmət edir.
Ölkədə sürətlə gedən elektronlaşma təhsil
sahəsində də öz əksini tapdı. Şagirdlərin birinci
siniflərə elektron qəbulu ölkə vətəndaşlarının
sevincinə səbəb oldu. 2018-2019-cu dərs ilindən
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki ümumi
təhsil müəssisələrinin I siniflərə şagird qəbulu
elektron sistem vasitəsi ilə həyata keçirilirdi.
Bütün bu islahatlar istər-istəməz müəllim
peşəsinin nüfuzunun artmasına gətirib çıxarır.
İstər müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi
və bunun nəticəsi olaraq onların maaşının artırılması, istər müəllimlərin və məktəb direktorlarının işə qəbul qaydalarında ədalətli, şəffaf sistemin yaradılması, istərsə də kənd məktəblərində işə qəbul olunmuş gənc mütəxəssislərə həvəsləndirmə tədbirləri, ―Gələcəyin müəllimi təqaüdü‖nün təsis edilməsi gənc müəllimlər üçün
stimula çevrilir. Hətta müsabiqədə yüksək bal
toplayan gənc müəllimlərin ucqar kənd məktəblərində işləməyə üstünlük verdikləri də müşahidə edilir. Təhlillər göstərir ki, yüksək bal toplayan və müəllimlik ixtisasını ilk sırada seçən tələbələrin sayı ildən-ilə artır. Bu artım dinamikası, sadəcə yüksək bal toplayıb müəllim olmaq
arzusunda olanlara Təhsil Nazirliyinin verdiyi
əlavə təqaüdlə izah oluna bilməz. Gənclər həm
də ona görə müəllim olmaq istəyirlər ki, bu peşənin nüfuzu artır. Bunu rəqəmlər də təsdiq edir.
Məsələn, 2014-cü ildə 500 və daha artıq bal toplayan 674 nəfər müəllimlik ixtisasını seçmişdisə, 2017-ci ildə bu rəqəm 1370 olub.
Ölkədə gedən sürətli inkişaf Azərbaycan
təhsil tarixində orta ümum təhsil məktəblərində
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şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi ilə bağlı yeni qərarların qəbul olunmasına əsaslanırdı.
Azərbaycan respublikası Təhsil Nazirliyinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli 8/1 nömrəli Kollegiya qərarı ilə orta ümum təhsil məktəblərində
təhsilalanların attestasiyasının (yekunqiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması
ilə bağlı yeni qaydalar qəbul olundu.
Bu qaydaya əsasən ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyası məqsədi ilə diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmələr
keçirilir. Dioqnostik və formativ qiymətləndirmə əvvəlki qaydada aparılmaqla summativ və
yekun qiymətləndirmədə dəyişikliklər aparılması müəyyənləşdirildi.
Orta ümum təhsil məktəblərində şagirdlərin kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrdə topladığı ballar əsasında yarımillik ballar
hesablanır. Yarımillik balının 2, 3, 4 və ya 5
qiymətlərinə uyğunluğu bu Qaydanın 4.19-cu
bəndinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir.
Təsdiq olunmuş təhsil pilləsində təhsilalanlarla fənlər üzrə böyük summativ qiymətləndirmə aparılmır, yarımillik bal kiçik summativ qiymətləndirmələrdən topladığı ballar əsasında aşağıdakı kimi hesablanır:
Y= (ksq1+ ksq2+…+ ksqn ) / n
Y- təhsilalanın yarımillik üzrə balını;
- hər kiçik summativ qiymətləndirmədə toplanmış balların miqdarı;
n – kiçik summativ qiymətləndirmələrin
sayını bildirir.
Böyük summativ qiymətləndirmə aparılan
fənlər üzrə yarımillik bal kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrdə toplanılan ballar
əsasında aşağıdakı kimi hesablanır:

BSQ – hər yarımillik üzrə aparılan böyük
summativ qiymətləndirmədə toplanmış balların
miqdarı.
Azərbaycan Respublikasında gedən sosial
– iqtisadi inkişafın prioritar istiqamətlərindən
biridə təhsil sahəsində yeni nailiyyətlərin qazanılmasıdır. Qloballaşan dünyada Azərbaycan
Respublikasının təhsil sahəsində əldə etdiyi
uğurlar cəmiyyətdə təhsilin strateji cəhətdən inkişafının yüksəldilməsi ilə əlaqədardır.
―Azərbaycan Respublikası təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası‖nda göstərildiyi kimi
sosial-iqtisadi həyatın yenidən qurulması, insan
kapitalının inkişafına əsaslanır. Təhsil alanların
müasir elmin tələblərinə cavab verən bilik və
bacarıqla yiyələnməsi, onların şəxsiyyət kimi
formalaşması cəmiyyətin dinamik inkişafına zəmin yaradır.
―Milli iqtisadiyyat üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ndə qeyd olunduğu kimi ölkədə sürətli inkişafı təmin etmək üçün insan kapitalının milli
sərvətləri əvəz etməsi əsas amillərdəndir. Təhsilin formalaşması təhsil alanların müasir biliklərə
yiyələnməsi və yeni innovasiyaları mükəmməl
mənimsəməsi ilə sıx bağlıdır.
Problemin elmi yeniliyi. Təhsil prosesinin
əsas və önəmli hissələrindən biri qiymətləndirmədir.
Təhsil alanların nailiyyətlərinin müxtəlif əsaslarla
dəyərləndirilməsi pedaqoji fəaliyyətin tərkib hissəsi
olaraq onun yaranma tarixi ilə əsaslanır. Təhsil sahəsində XX əsrdən başlayaraq inkişaf meylləri güclənməyə başladı. Təhsil alanların qiymətləndirilməsi ilə
bağlı yeni baxışlar formalaşmağa başladı.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müstəqillik
illərində Azərbaycan təhsilinin inkişaf etmiş ölkələrin
təhsil sistemlərinə məqsədyönlü inteqrasiyası təhsilin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı inkişafyönümlü tədbirlərin qəbul edilməsinə zərurət yaratdı.
Problemin aktuallığı. Təhsilin formalaşması
təhsil alanların müasir biliklərə yiyələnməsi və yeni innovasiyaları mükəmməl mənimsəməsi ilə sıx bağlıdır.
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THE TECHNOLOGY OF ORGANIZING PHYSICAL UPBRĠNGĠNG
OF PUPILS AT THE AGE OF 7-11 YEARS
Xülasə. Məqalədə orta məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin məzmunu, inkişafı və təkmilləşdirilməsindən bəhs olunur. 7-11 yaşlı şagirdlərdə sağlamlığın formalaşmasında fiziki tərbiyənin rolu geniş şəkildə vurğulanmışdır. Həmçinin, şagirdlərin elmi əsaslar üzrə müntəzəm və ardıcıl fiziki hərəkətlərlə məşğul olmasının
vacibliyindən, onların zehni və fiziki sağlamlığına, əzələ gücünün yüksəlməsinə, müxtəlif formal çətinlikləri
aradan qaldırmaq üçün bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasında fiziki tərbiyənin rolundan bəhs olunur.
Açar sözlər: məktəb, şagird, fiziki tərbiyə, fiziki sağlamlıq, məşğələ, yaş dövrü, fiziki tərbiyə vasitələri
Резюме: В статье повествуется о содержании уроков физической культуры в средней школе,
пути развития и совершенствования. Подробно описывается роль физического воспитания в фор-мировании здоровья 7-11-летних учащихся. В том числе рассмотрено значение научно-обоснованных
систематических упражнений в укреплении физического и психического здоровья, увеличении мышечной силы, а так же роль физической культуры в формировании умений и навыков.
Ключевые слова: школа, ученик, физическое воспитание, физическое здоровье, занятие,
возрастной период, средства физического воспитания
Summary: The article discusses the content of the lessons of physical culture in high school, the ways
of development and improvement. The role of physical education in shaping the health of 7-11-year-old
students is described in detail. In particular, the importance of scientifically grounded systematic exercises in
strengthening physical and mental well-being, increasing muscle strength, as well as the role of physical
education in the formation of skills and abilities are considered.
Key words: school, student, physical education, physical health, exercise, age

Fiziki tərbiyənin metodiki xüsusiyyətləri.
Məktəblərdə fiziki məşğələlər üzrə fəaliyyətlərin əsas formaları ümumi pedaqoji vəziyyətə və

fiziki tərbiyənin metodik qaydalarına uyğun olaraq qurulan fiziki tərbiyə dərsləridir. Fiziki tərbiyə üzrə vəzifələrin spesifikası və proqramın
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məzmunu fiziki tərbiyə dərslərinin bir sıra xüsusiyyətləri ilə şərtlənir ki, burada şagirdlərin yaş
xüsusiyyətləri nəzərə alınır.
7 yaşdan 11 yaşa qədər olan uşaqlarda hərəkətləri yadda saxlama qabiliyyəti sürətlə inkişaf edir, 12 yaşdan sonra isə hərəki yaddaşın inkişafı bir qədər ləngiyir. Məşğələlərin metodları
içərisində bütöv metodlara daha çox üstünlük
verilir. Tərkib hissələrinə ayrılmış metodlar köməkçi xarakter daşıyır. Hərəki tapşırıqların izahı
üçün uşaqların nəyi və necə etmək lazım olduğunu düzgün şəkildə anlamaları vacibdir. Buna
görə də hərəki vəzifə konkret formada qoyulmalıdır: məsələn, tutmaq, çatmaq, həlqəyə keçirmək və s.
8-11 yaş dövründə təşkil edilən məşğələlərdə əksər hallarda hərəkət sıxlığının inkişafetdirici təlim üsul və vasitələrindən məqsədəuyğun şəkildə istifadə edilir. Sürət üzrə olan məşğələlər qısa müddət ərzində yerinə yetirilməlidir. Uşaqlarda statik gərginliklər və gərginlik
yaradan məşğələlər (tənəffüsün ləngidilməsi)
onların mövcud imkanlarına görə əhəmiyyətli
dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır. Uşaqlarda hərəki fəaliyyətlərin aktivləşdirilməsi istiqamətlərindən biri didaktik hekayələr əsasında qurulan
müxtəlif məşğələlərdir (hərəkətlər). Müəllim
hər hansı bir süjet əsasında hekayə danışır, şagirdlər isə onun danışdığı hekayəni müvafiq hərəkətlərlə müşayiət edirlər, bütün situasiyaları
hərəkətlər vasitəsilə yaradıcı şəkildə təkrarlamağa cəhd edirlər.
Bu hekayələrin tematik (süjetli) xarakter
daşımaları və şeir formasında olmaları daha da
arzu olunandır. Süjetli dərslər tədris materialını
uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə qısaltmağa imkan verir. Hər bir məşğələnin izahı
uşaqların hərəkətləri müstəqil şəkildə təqlid etməsi üçün süjetli xarakter daşımalıdır. Bu halda
fiziki məşğələ oyun forması alır. Belə dərsin tərkibindəki bütün oyunlar müxtəlif planlı xarakter
daşımalıdır, yəni müxtəlif pedaqoji vəzifələrini
həll etməlidir. İbtidai sinifdə tədris məşğələlərinin fərqləndirici xüsusiyyətləri ondan ibarətdir
ki, onlar aşağıdakı vəzifələrinin həllinə yönəlmişdir: təlim-tərbiyə vərdişlərinin mənimsənilməsi, fiziki tərbiyənin əsasları və sağlam həyat
obrazı haqqında elementar səviyyədə olan biliklərin formalaşması.

Ev tapşırıqları. Uşaqların fiziki tərbiyəsi
təkcə fiziki tərbiyə dərslərində tam olaraq həyata keçirilə bilməz. Şagirdlərin fiziki tərbiyə üzrə
ev tapşırıqlarını yerinə yetirməsi formasında
əlavə hərəki fəaliyyətin olması da vacibdir. Ev
tapşırıqlarının köməyilə aşağıdakı təlim-tərbiyə
vəzifələri icra edilir: 1) uşaqların hərəki aktivliyinin artırılması; 2) əsas əzələ qrupunun möhkəmləndirilməsi; 3) düzgün qamətin formalaşdırılması; 4) tədris normativlərinin və proqramın
tələblərinin yerinə yetirilməsinə hazırlıq.
Bu yaş dövründə fiziki aktivliyin müəyyən növlərinə maraq və meyllər formalaşmağa
başlayır, bu və ya digər idman növünə istiqamətlənən fərdi motor təzahürlərin spesifikası artıq təzahür edir. Bu isə, öz növbəsində məktəb
yaşlı uşaqların fiziki tərbiyə və idman sahəsində
uğurlu oriyentasiyasına, bu yaşda uşaqların hər
biri üçün fiziki təkmilləşmənin optimal yolunu
müəyyən etməyə xidmət edən şərait yaradır.
Yeniyetməlik yaş dövrünə qədəm qoyan şagirdin fizioloji inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə almadan onun tərbiyəsini, təhsilini, böyüklərlə
qarşılıqlı münasibətlərini tənzim etmək və həyata keçirmək imkan xaricindədir. Yeniyetməlik
dövrü boyun sürətlə inkişafı, orqanizmdə gedən
maddələr mübadiləsinin yüksəlməsi, daxili sekresiya vəziləri fəaliyyətinin kəskin surətdə güclənməsi və cinsi yetişkənliyin baş verməsi ilə
xarakterizə olunur. Uşaq yeniyetməlik dövrünə
qədəm qoyduğu andan onun orqanizmində əsaslı dəyişikliklər baş verir: hipofiz və qalxanabənzər vəzilərin fəaliyyəti intensivləşir ki, bunun
sayəsində orqanizmdə maddələr mübadiləsi
yüksəlir, bədənin aşağı və yuxarı ətrafları uzununa sürətlə inkişaf, hərəkətləri yöndəmsiz, kobud və qaba olur. Sözsüz ki, bu yaş dövründə
onlarda qeyd etdiyimiz dəyişiklikləri nəzərə almaqla fiziki tərbiyənin təşkili və texnologiyasını
düzgün qurmaq lazımdır.
7-11 yaş dövründə fiziki tərbiyənin vəzifələri. Bu yaş dövründə həll edilə bilən vəzifələrə aşağıdakılar aiddir:
 sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, boyun artması, ayağın altının yastı olmasının profilaktikası, harmonik fiziki inkişafa kömək edilməsi, xarici mühitin əlverişsiz şəraitinə qarşı davamlılığın yaradılması;
 müxtəlif həyati cəhətdən vacib olan
əsas hərəkətlərin mənimsənilməsi;
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 koordinasion (hərəkətlərin, tarazlığın
və ritmin məkan, zaman və güc parametrlərinin
dəqiq şəkildə təkrar edilməsi və fərqləndirilməsi, siqnallara tez və dəqiq şəkildə reaksiya verilməsi, hərəkətlərin uyğunlaşdırılması, məkanda
oriyentirin tapılması) və kondision (sürətlilik,
güclülük, davamlılıq və çeviklik) qabiliyyətlərin
inkişaf etdirilməsi;
 şəxsi gigiyena, gün rejimi haqqında
elementar biliklərin formalaşması, fiziki məşğələlərin sağlamlıq vəziyyətinə, fəaliyyət qabiliyyətinə və hərəki qabiliyyətlərin inkişafına təsir
etməsi;
 əsas idman növləri, bu idman növlərində istifadə olunan müxtəlif alət və inventarlar
haqqında, eləcə də məşğələlər zamanı təhlükəsizliyin texniki qaydalarına əməl olunması haqqında təsəvvürlərin yaranması;
 müstəqil fəaliyyətlərə, fiziki məşğələlərə, mütəhərrik oyunlara qoşulma, onların asudə
vaxtlarda hərəki fəaliyyətin müəyyən növlərinə
olan marağın formalaşması və bu və ya digər idman növünə meyllərin aşkar olunması məqsədilə tətbiq edilməsi;
 nizam-intizamın, dostlarına qarşı xeyirxah münasibətlərin, fiziki məşğələlərin yerinə
yetirilməsi zamanı dürüstlüyün, həssaslığın, cəsarətin tərbiyə edilməsi, hərəki fəaliyyət gedişində psixi proseslərin (təsəvvürlər, yaddaş, təfəkkür və s.) inkişafının təşəkkül tapması.
Fiziki tərbiyə vasitələri. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi üzrə daha səmərəli və effektiv vasitələr təhsil müəssisələrinin fiziki tərbiyə üzrə
proqramlarında öz əksini tapan məşğələlərdir.
Gimnastik və akrobatik məşğələlər: 1) qurulmuş
(cərgə ilə, sütunla, tək-tək dairə) və yenidən qurulmuş (həlqəvari, əvvəlcədən təyin olunmuş
yerlərə əsasən, birsütunludan ikisütunluya, bir
cərgədən iki cərgəyə və s.) məşğələlərin ən sadə
növləri; 2) obyekti olmayan və müxtəlif obyektləri olan hərtərəfli inkişafetdirici məşğələlər
(böyük və kiçik topla, gimnastika ağacı ilə, qurşaqla, kütləsi 1 kq olan doldurma topu ilə); 3)
dırmaşma (gimnastik divar və kanat üzrə, maili
skamyaya söykənərək və diz çökərək) və yenidən dırmaşma məşğələləri (həsir təpə, gimnastik
skamya, gimnastik şalban, at vasitəsilə) məşğə-

lələri; 4) tarazlıq məşğələləri (bir ayağı döşəmədə və gimnastik skamyada duruş, gimnastik
skamya üzərində yeriş və şalbanla 50-100 sm
yüksəklikdə müxtəlif tapşırıqların icra edilməsi); 5) sadə akrobatik məşğələlər (qruplaşma,
qruplarda bədənin ağırlığını tədricən pəncədən
barmaqların ucuna salma, irəliyə doğru mayallaq
aşmaq, səmtlərə mayallaq aşmaq, arxaya doğru
mayallaq aşmaq, kürəyi üstündə duruş və s.); 6)
rəqs məşğələləri; 7) gimnastik alətlər üzərində
məşğələlər (körpücükdən keçiyə və ya ata 100
sm hündürlüyündə tullanma, ayaq üstdə dayanmaqla şalbanla yeriş və 900 və 1800 dönərək sallağı oturma, gimnastika divarcığında sallanmalar
və s.); 8) ipatdı oyununun ipi ilə məşğələlər.
Yüngül atletika üzrə məşğələlər: 1) yeriş
(adi, corabın burnunda, daban üzərində, yarım
çöməlmiş vəziyyətdə, əllərin müxtəlif vəziyyətləri ilə və s.); 2) maksimum 60 m sürətlə qaçış;
3) bərabər tempdə 10 dəqiqəyə qədər qaçış; 4)
3x5, 3x10 m üzrə qayıq qaçışı; 5) 7-9 addım qaçaraq uzununa tullanmalar; 6) birbaşa və köndələn qaçaraq hündürlüyə tullanmalar; 7) yerində
bir və iki ayaq üzərində 900-3600 dönərək və qabağa doğru bir və iki ayaq üzərində irəliləyərək
tullanma; 8) sürətli qaçış və tullanma üzrə estafetlər; 9) 3-5 maneəsi olan zolaqları qaçış və tullanmaların köməyilə keçmək; 10) balaca topu
uzaqlığa və eləcə də sağ və sol əlin müxtəlif
başlanğıc vəziyyəti ilə hədəfə tullama. Yüngül
atletika üzrə məşğələləri əksər hallarda oyun və
yarış formasında keçirmək tövsiyə olunur və bu
oyunlar və yarışlar elə təşkil olunmalıdır ki,
uşaqlara sevinc və maraq hissləri yarada bilsin.
Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin əqli və fiziki inkişafının bünövrəsində fiziki tərbiyənin rolunu
nəzərə alaraq məktəblərdə fiziki tərbiyə dərslərinin
düzgün qurulması və keçirilməsi əsas məsələlərindən biri kimi hər zaman ön plandadır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Fiziki tərbiyənin
məktəblərdə şagirdlərin hər yaş dövrünə (7-11) uyğun olaraq planlı, mütəşəkkil və psixo-fizioloji inkişafı nəzərə alınaraq təşkilində müəllim bütün imkan
və bacarığından istifadə etməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Fiziki tərbiyə mövzusunda tədqiqat aparanlar və müəllimlər
üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВО ВРЕМЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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FORMATION OF AN ACTIVE CITIZENSHIP OF HIGH SCHOOL STUDENTS DURING
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Xülasə. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması kimi mühüm problem birtərəfli deyil, hərtərəfli nəzərdən keçirilməlidir. Yəni bu sahədə iş ailələrdən, valideynlərdən dəstək almaqla ümumtəhsil məktəblərində davam etdirilməlidir. Məktəbdə isə yalnız təlim prosesinin imkanları kifayət etmir, eyni zamanda, sinifdənxaric tədbirlərə müraciət olunmalıdır. Təlim prosesi ilə sinifdənxaric iş arasında varislik gözlənilməlidir.
Məqalədə sinifdənxaric tədbirlər zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir. Məqalə gənc tədqiqatçılar, ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri
üçün faydalı olacaqdır.
Açar sözlər: sinifdənxaric tədbirlər, yuxarı sinif şagirdləri, vətəndaşlıq, vətəndaşlıq mövqeyi, fəal
vətəndaşlıq mövqeyi, fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması
Резюме. Проблема формирования активной гражданской позиции старшеклассников должна
быть всесторонне изучена. Работа в этой области, при поддержке семьи, родителей должна быть продолжена и в общеобразовательных школах. В школах недостаточно использование возможностей
учебного процесса, необходимо также обратиться к внеклассным мероприятиям. Важно соблюдение
преемственности между учебным процессом и внеклассной работой. В статье рассматривается формирования активной гражданской позиции старшеклассников во время внеклассных мероприятий.
Статья может быть полезна молодым исследователям, учителям общеобразовательных школ.
Ключевые
слова:
внеклассные
мероприятия,
старшеклассники,
гражданство,
гражданственная позиция, активная гражданственная позиция, формирование активной
гражданственной позиции
Summary. The problem of formation of an active citizenship of high school students should be
comprehensively studied. Work in this area, with the support of the family and parents, should be continued in
secondary schools. The use of educational opportunities is not enough in schools, it is also necessary to turn to
extracurricular activities. It is important to maintain continuity between the educational process and
extracurricular work. The article discusses the formation of an active citizenship of high school students during
extracurricular activities. The article may be useful to young researchers, teachers of secondary schools.
Key words: extracurricular activities, high school students, citizenship, citizenship position, active
citizenship position, the formation of an active citizenship position
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Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması kimi mühüm
problem birtərəfli deyil, hərtərəfli nəzərdən keçirilməlidir. Yəni bu sahədə iş ailələrdən, valideynlərdən dəstək almaqla ümumtəhsil məktəblərində davam etdirilməlidir. Məktəbdə isə yalnız təlim prosesinin imkanları kifayət etmir,
eyni zamanda, sinifdənxaric tədbirlərə müraciət
olunmalıdır. Fəqət bir məsələ diqqət mərkəzində
dayanmalıdır. Təlim prosesi ilə sinifdənxaric iş
arasında varislik gözlənilməlidir. Yuxarı sinif
şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması ilə bağlı bu və ya digər məsələ
öyrənilərkən, zəruri mənəvi keyfiyyətlər aşılanarkən təhsil proqramına (kurukulumuna) daxil
olan mətn, mövzu dərsdə müzakirə olunmaqla
yanaşı, həmin mətn və mövzu ilə bilavasitə bağlı olan məsələyə eyni zamanda sinifdənxaric işin
hər hansı forması üzrə tədbirdə bir daha müraciət olunmalı, öyrənilən məsələlər möhkəmləndirilməli, genişləndirilməlidir.
Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI siniflərdə
bu məsələyə fikir verilir, sinifdənxaric tədbirlərin təlim prosesi ilə əlaqəsi məsələsi diqqət mərkəzində dayanırdı.
Sinifdənxaric iş dedikdə nə başa düşülməlidir? Prof. A.N. Abbasov sinifdənxaric işə aşağıdakı tərifi verir: ―Sinifdənxaric iş dedikdə, təlimdənkənar vaxtlarda pedaqoji kollektiv üzvlərinin (sinif rəhbərləri, fənn müəllimləri, kitabxanaçı, şagird təşkilatları, məktəb ictimai təşkilatları, valideyn komitəsi, məktəb həkimi və b.) və
məktəb rəhbərlərinin, bir sıra hallarda ailə və
ictimaiyyət nümayəndələrinin və b. yaxından
köməyilə müxtəlif təşkilatı formalarda aparılan
təlim-tərbiyəvi tədbirlərdir‖ (1, s. 314).
Məlum olduğu kimi, dərslə müqayisədə
götürüldükdə sinifdənxaric iş bir sıra xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Belə ki:
1. Təlim prosesi məcburi xarakter daşıdığı
halda (şagird dərsdə iştirak etmədikdə bu barədə
sinif jurnalda qeydiyyat aparılır; qaiblərin sayı
çoxaldıqda şagird müvafiq qaydada cəzalandırılır, valideyninə məlumat verilir və s.) sinifdənxaric iş könüllüdür. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal
vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə
işin təşkilində də bu cəhət nəzərə alınırdı.
2. Təlim prosesində təxminən eyni yaşlı
uşaqlar iştirak etdikləri halda müzakirə, disput,
söhbət, dəyirmi masa ətrafında görüş, müsabiqə,

yarış və s. bu kimi sinifdənxaric işlərə müxtəlif
yaşlı və müxtəlif siniflərdən olan şagirdlər cəlb
olunurlar.
3. Sinifdənxaric işlər şagirdlərin marağı,
istək və arzuları, təşəbbüsləri nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir.
4. Yuxarı sinif şagirdləri ilə dərs sinif otağında keçirilirsə, təşkil edilirsə, sinifdənxaric
tədbirlər müxtəlif yerlərdə - akt zalında, stadionda, sinif otağında, məktəbin həyətində, məktəbin dəhlizdə, muzeydə, kino-teatrda, kitab və
rəssamlıq sərgilərində və konsert salonlarında,
xiyabanlarda və s. təşkil olunur.
5. Tədbirlər planlaşdırılarkən şagirdlərin
təşkilatçılıq qabiliyyətləri və müstəqilliyi diqqət
mərkəzində olmalıdır.
6. Həyata keçirilməsi planlaşdırılan ayrıayrı işlər məktəbin və sinif rəhbərlərinin sinifdənxaric tədbirlər planlarına daxil edilir.
7. Sinifdənxaric tədbirlər yuxarı sinif şagirdlərində müsbət mənəvi keyfiyyətlərinin, vətənpərvərlik hisslərinin inkişafına, o cümlədən
onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkülünə imkan verməlidir.
8. Təlim prosesi kimi sinifdənxaric tədbirlər də təhsilləndirici, inkişafetdirici, tərbiyələndirici vəzifələr daşımalıdır.
9. Sinifdənxaric tədbirlər şagirdlərin asudə
vaxtının səmərəli keçirilməsinə imkan verməlidir.
10. Yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı sinif
jurnalı üzrə yoxlanılmır, onlara yazılı qiymət
yazılmır.
Eksperimentə cəlb edilmiş X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması məqsədilə sinifdənxaric işin təşkilinin fərdi, qrup halında və kollektiv (kütləvi) formalarından istifadə edilirdi.
Fərdi formada təşkil olunan tədbirlərdə XXI siniflərin rəhbərləri (sinif rəhbərləri), məktəb
direktorunun tərbiyə işləri üzrə müavini, kitabxanaçı, gənclər təşkilatının nümayəndəsi sinifdənxaric işin fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasına şərait yarada biləcək oxu, şagird tərəfindən əyani vəsaitin (kolleksiya, fotomontaj,
sxemlər, stend və s.) hazırlanması, şagird konfransı üçün çıxış, divar qəzeti üçün məqalənin
yazması, fərdi bədii məşğələ və s. bu kimi formalarından; kollektiv (kütləvi) formalarda həyata
keçirilən söhbət, müzakirə, disput, şagird konfransları, adlı-sanlı şəxslərlə görüşlər, tematik ax-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

89

Emilya Rafiq qızı Hüseynova

şamlar, turnirlər, ekskursiya və yürüşlər, müsabiqə və olimpiadalar, oyunlar, yarışlar və s. bu
kimi formalarından; qrup halında təşkil edilən
dərnəklərin (ədəbiyyat, Azərbaycan tarixi, coğrafiya, fizika və s. fənlər üzrə; ―Bacarıqlı əllər‖ və
s.); klubların (―İstirahət günü‖, ―Fəal həyat mövqeyi‖, ―Şən və hazırcavablar‖, ―Yer kürəsi‖, ―16
yaşlılar‖ və s.); studiyaların, cəmiyyətlərin, lektoriyaların imkanlarından faydalanırdılar.
Söhbət və mühazirələr yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkül taparaq inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayan müxtəlif əxlaqi, etik, hüquqi, estetik və s.
məsələləri özündə birləşdirirdi.
Söhbət və mühazirələrin maraqlı və məzmunlu olması diqqət mərkəzində idi. Sinif rəhbəri, ədəbiyyat və tarix müəllimləri, həmçinin
digər fənn müəllimləri əvvəlcədən tədbirlərə
yaxşı-yaxşı hazırlaşır, konkret hansı məsələlərin
üzərində dayanacaqlarını planlaşdırırdılar. Dissertasiyada nəzərdən keçirdiyimiz problemin
hüquqi tərəflərinə toxunulduqda dövlət xadimlərinin, hüquqşünasların vətəndaşlıq məsələləri ilə
sıx bağlı olan fikirlərinə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının ayrı-ayrı maddələrinə,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət və Ailə
məcəllələrinə müraciət edilirdi.
Söhbət və mühazirələr X-XI siniflərdə təhsil alan məktəblilərdə davranış, nitq və ünsiyyət
mədəniyyəti, onlarda qanuna, birgəyaşayış qaydalarına hörmətlə yanaşmaq tələbatı formalaşdırırdı. Problemin əxlaqi tərəfləri nəzərdən keçirilməklə isə, məktəblilərdə doğrucul, prinsipial,
ədalətli, vətənpərvər, yurdsevər, sadə və təvazökar, qayğıkeş, mərd olmaq və s. bu kimi müsbət
mənəvi keyfiyyətləri inkişaf etdirirdi.
Eksperimentə cəlb edilmiş məktəblərdə
―Bizi Vətən səsləyir‖, ―Azərbaycan oğluyam‖,
―Vətən unudulmur, Vətən unutmur‖, ―Vətən daşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı‖, ―Şah İsmayıl Xətai: hökmdar, şair, şeyx‖ və s. bu kimi
söhbət və müzakirələr təşkil olunurdu.
Qazax şəhəri 3 nömrəli məktəbində ―Şah
İsmayıl Xətai: hökmdar, şair, şeyx‖ mövzusunda söhbət zamanı Məmməd Arazın aşağıdakı
misraları səslənmişdir:
Şah Xətai, qüvvətimiz haçalanır,
Qüdrətimiz, qeyrətimiz haçalanır,
Varlığımız çiliklənir, parçalanır,

Ulu Şahım, qılıncına söykənim!
Bu millətin süfrəsini duzsuz qoyma,
Bu millətin kürsüsünü sözsüz qoyma!
Namərdi sən elə yatırt,
Qoy biryolluq ayılmasın.
Ulu Şahım, ruhun bizdən ayrılmasın,
Ulu Şahım, bizə yar ol!
Ulu Şahım, qılıncına söykənim!.. (2, s.
171-172).
Bu şeirin başqa bəndlərində səslənən
―Zülmətlərə göz dikmədən kor olmuşuq; Özümüzü görmüşük ta, yorulmuşuq. Özümüzü görməyi sən öyrət bizə, Uçurulmuş dünyamızı,
Hörməyi sən öyrət bizə!‖ ifadələrinə münasibət
bildirilir. Göstərilir ki, lazım gələndə düşmənə
qarşı amansız olmaq tələb edilir. Düşmənlə qarşılaşanda aciz, ürəyiyumşaq olmaq lazım deyil.
Bu xüsusda şeirdə deyilir: ―Bir azca da canavarlıq öyrət bizə. Onda bəlkə qoyun-quzu, olanımız
təzər, itər; Onda bəlkə sərhəd boyu, ərlər bitər,
nərlər bitər...‖
Gəncə şəhər 5 nömrəli məktəbində keçirilən
―Vətən daşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı‖
adlı söhbət şagirdlərdə böyük maraq oyatmışdır.
Görüşlər. Respublikamızın ümumtəhsil
məktəblərində müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşlər keçirilir. Eksperimentə cəlb edilmiş məktəblərdə də belə görüşlərin keçirilməsi diqqət mərkəzində idi. Görüşlər zamanı vətənpərvərlik,
mərdlik dərsləri keçir, öz hüquq və vəzifələrinə
dərindən bələd olur, anlayırdılar ki, hüquqlarsız
vəzifələr, vəzifələrsiz hüquqlar yoxdur. Hüquqşünaslar, yazıçı və şairlər, bəstəkarlar, pedaqoq
və psixoloqlarla görüşlər həqiqi vətənpərvərliyin, həqiqi vətəndaşlığın, fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnməyin sirlərini böyük məktəb
yaşlı şagirdlərə anladırdı.
Eyni zamanda dəyirmi masa ətrafında görüşlərdən də istifadə olunurdu. Dəyirmi masa
arxasında əyləşən yuxarı sinif şagirdləri fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasına kömək göstərəcək hüquqi-mənəvi-etik problemləri
müzakirə edirdilər.
İştirakçıların sayı nisbətən məhdud olurdu. Şagirdlər fikir mübadiləsi aparmalı olduqlarından onlardan xüsusi hazırlıq tələb edilirdi.
Hazırlıq ona görə vacib idi ki, dəyirmi masa ətrafında görüşdə gözlənilməyən suallar da verilə
bilərdi.
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Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığının
öyrənilməsinə, şairin ―Vaqif‖ dramı ilə tanışlığa
və onun təhlilinə 6 saat vaxt ayrılmışdır. Həmin
sinfin Ədəbiyyat dərsliyində haqqında danışılan
məsələlər lazımi səviyyədə öz əksini tapmışdır.
XI sinifdə ədəbiyyat dərslərində Səməd
Vurğunun yaradıcılıq yolu ilə tanışlıq nəzərdə
tutulmuşdur. Şairin ‖Muğan‖, ―Aygün‖, ―Zəncinin arzuları‖, ―Ölüm kürsüsü‖, ―Ayın əfsanəsi‖,
―Bəsti‖, ―Macəra‖, ―Muradxan‖, ―Ayın əfsanəsi‖, ―Hürmüz və Əhrimən‖, ―Bakının dastanı‖
poemaları; ―Azərbaycan‖, ―Şairin ölümü‖,
―Təbriz şözəlinə‖, ―Ananın öyüdü‖, ―Qoca qəhrəmanın dedikləri‖, ―Azərbaycan balası‖, ―Partizan Babaş‖ və s. şeirləri; ―Fərhad və Şirin‖ və
―İnsan‖ dramları barədə son dərəcə yığcam məlumat verilir.
Şairin ―Vaqif‖ dramı ilə ətraflı tanışlıq nəzərdə tutulmuşdur. XI sinfin ədəbiyyat dərsliyində oxuyuruq: ―Vaqif pyesinin maraqla oxunmasının, uzun illər səhnədə oynanılmasının bir
mühüm səbəbi onda bədiiliyin yüksək səviyyədə olmasıdır. Şairin poeziyasına məxsus bütün
gözəlliklər pyesin hər səhifəsində, hər misrasında özünü göstərir‖ (3, s. 106).
―Vaqif‖ tarixi mövzuda qələmə alınmış
dramdır.
Bu dramda XVIII əsrin axırlarında xalqımızın öz torpaqlarını qorumaq üçün apardığı
mübarizədən danışılır. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan, onun baş vəziri Molla Pənah Vaqif və
İran hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar
dramda əsas qəhrəmanlardır.
İbrahimxəlil xan pyesdə mənfi obraz kimi
canlandırılmışdır. Bunun səbəbi dərslikdə aşağıdakı kimi aydınlaşdırılır: ―İbrahimxəlil xan obrazı pyesin ümumi ruhuna, yazıçı məqsədinə
uyğun olaraq əks qütbün təmsilçisi kimi işlənmişdir. Xalqa, vətənə münasibətdə Vaqiflə onun
arasında dərin uçurum vardır. Onlar bir insan,
şəxsiyyət kimi də fərqli qütblərdə dayanırlar.
Pyesdəki təsvirlər, mənbələrdən əldə olunan
məlumatlar bu iki obrazı müqayisəli səciyyələndirməyə şərait yaradır‖ (3, s. 106).
Təlim prosesində XI sinif şagirdləri şairin
həyat və yaradıcılığı barədə məlumat alsalar da,
―Vaqif‖ dramının təhlilində iştirak etsələr də,
həmin məsələlərlə tanışlıq məqsədilə ayrılmış
vaxt kifayət etmir. XI sinfin ədəbiyyat dərslikdə
deyildiyi kimi, Səməd Vurğunun ―ilk və ən qüv-

vətli dram əsəri ―Vaqif‖dir. Yalnız S. Vurğunun
yaradıcılığında deyil, ümumən, ədəbiyyatımızda
kamil sənət nümunəsi‖dir (3, 105).
Odur ki, məktəblilər Səməd Vurğun yaradıcılığı, o cümlədən ―Vaqif‖ pyesi ilə daha ətraflı tanış olmaq, dramdan müəyyən hissəni səhnədə canlandırmaq arzusundadırlar.
Səməd Vurğun ümumxalq sevgisi qazanmış şairdir. Onun şeirləri, poemaları, dram əsərləri maraqla oxunur, onlar asanlıqla yadda qalır.
Gəncə şəhər 15 nömrəli ümumtəhsil məktəbinin XI sinfində ədəbiyyat müəllimi təhsilalanların şairin həyat və yaradıcılığına, ―Vaqif‖
pyesinə marağını nəzərə alaraq sinifdənxaric
tədbir müəyyənləşdirmişdir. Əsərin səkkizinci
şəkli şagirdlərin ifasında təhsil müəssisəsinin
səhnəsinə çıxarılmışdır.
Məktəbdə ―Ən yeni dövr Azərbaycan poeziyasının banisi: Səməd Vurğun‖ mövzusunda
dəyirmi masa keçirilərkən pyesin səkkizinci
şəkli – Ağa Məhəmməd şah Qacarla Molla
Pənah Vaqifin qarşılaşdıqları səhnə şagirdlər tərəfindən canlandırılmışdır.
"Vaqifi gətirirlər.
Şagird N. (Qacar heyrətlə): Aha, baş əyməyir hüzurumda bu!
Şagird L. (şeyx): Yoxdur vicdanında qanun qorxusu.
Şagird N. (Qacar): Şair, hökmdarın hüzurundasan!
Şagird G. (Vaqif): Bunu sizsiz düşünürəm
mən.
Şagird N. (Qacar): Bəs baş əymədiniz?
Şagird G. (Vaqif): Əymədim, bəli!
Əyilməz vicdanın böyük heykəli...
Şagird N. (Qacar): Qılınclar toqquşub iş
görən zaman,
Neylər dediyiniz quru bir vicdan?
Şagird G. (Vaqif): Vicdan dedikləri bir
həqiqətdir –
Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir...
Şagird N. (Qacar): Bəs zindan necədir, qaranlıq zindan?!
Şagird G: Soyuq məzara da zinətdir insan!‖
Şagird N. (Qacar) qərarını bildirib: ―Aparın, aparın onu zindana, Göz dağı çəkdirin Azərbaycana!‖ deyəndə Molla Vəli Vidadi üzünü
Qacara tutaraq, şairin bağışlanmasını ondan xahiş edir.
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Şagird N. (Qacar) Vidadinin yalvarışlarına
əsasən, Vaqifi öldürmək fikrindən daşınır, amma deyir: ―Ancaq kəsəcəyəm yazan əlini, Bir də
həcv deyən acı dilini‖. Tamaşa bitdikdə şagirdlər pyeslə əlaqədar öz fikir və mülahizələrini
bildirirlər.
Şagird S: - Böyük şairimiz Molla Pənah
Vaqifin - müsbət, Ağa Məhəmməd şah Qacarın
isə, mənfi obrazını qələmə almışdır. Qacar despot hökmdar, qaniçən, işğalçı kimi təsvir olunub. Əslində bu, tarixi həqiqətlə heç də səslənmir. Ağa Məhəmməd şah azərbaycanlıdır, əsərdə fars hökmdarı kimi verilib. Qacar Azərbaycan torpaqlarının ruslar tərəfindən tutulmasına
mane olmaq istəyir.
Şagird Z: - SSRİ dövründə Qacarla əlaqədar təsəvvürlər daha çox ―Vaqif‖ pyesinə əsasən
formalaşmışdı. Şair fars meylli hökmdarın obrazını meydana gətirib. Müasir günümüzdə Ağa
Məhəmməd şaha münasibət fərqlidir, xeyli dəyişib. Qacarın gördüyü yaxşı işlər barədə danışılır, müsbət obrazı canlandırılır. Ağa Məhəmməd
şah Qacar Azərbaycan sərkərdəsi kimi tanınır.
Müəllim: - Burada təəccüblü heç nə yoxdur.
Əsərin qələmə alındığı dövr və şərait hadisələrin
və obrazların təsvirinə öz təsirini göstərmişdir.
Dəyirmi masa ətrafında görüşdə şagirdlərin fəallığına, müstəqilliyinə geniş meydan verilirdi. Müəllim, lazım gəldikdə, məktəblilərə yalnız istiqamət verirdi.
Axşamlar. Eksperimentə cəlb edilmiş XXI siniflərdə böyük məktəb yaşlı şagirdlərdə
fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması
üçün təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici xarakterli axşamların keçirilməsinə də
fikir verilirdi. Aşağıda göstərilən növlərdə axşamlar təşkil olunurdu: musiqili axşamlar, tematik axşamlar, ədəbi-bədii axşamlar, görkəmli
şəxslərə həsr edilən axşamlar, sual-cavab axşamları və s.
Qeyd olunan axşamların məzmununda
təhsilalanlarda vətəndaşlığın, fəal vətəndaş
mövqeyinin, vətənpərvərliyin, milli mənlik, milli şərəf və milli ləyaqətin tərbiyə edilməsi, vətəndaşlıq yetkinliyi, cəmiyyətdə davranış normaları və s.-lə əlaqədar məsələlər özünə yer tuturdu. Tədbirlərin gedişində uyğun musiqi nümunələri, səciyyəvi şeir parçaları səslənir, tamaşalardan səhnəciklər və s. nümayiş etdirilirdi.

Tematik axşamlar bu və ya digər mövzuda
olurdu. Məsələn, ―Vətəndaşlıq yaşın çatdı‖,
―Gəncliyin ölkə qarşısında borcu‖, ―Vətəni müdafiə etmək hər bir şəxsin müqəddəs vəzifəsidir‖, ―Vətən mənə oğul desə‖ və s.
Tematik gecədə ―Vətən mənə oğul desə‖
mövzusunda tematik axşamda xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadənin ―Latın dili‖ adlı şeri səslənmişdir:
Latın dili! Millət ölüb, dil yaşayır.
"Ana" deyən, "torpaq" deyən,
"Vətən" deyən yox bu dildə.
Ancaq yenə yaşar bu dil...
İndi söylə,
Hansı dilə ölü deyək:
Vətən varkən,
Millət varkən,
Kiçik, yoxsul komalarda
dustaq olan bir diləmi?
Yoxsa, uzun əsrlərdən
keçib gələn,
Xalqı ölən,
Özü qalan bir diləmi? (4, s. 303-305)
Sual-cavab axşamları. Sual-cavab axşamlarının mahiyyəti onun adından bilinir: fəal vətəndaşlıq mövqeyinin, vətənpərvərliyin, milli
mənlik, milli şərəf və milli ləyaqətin tərbiyə
edilməsi, vətəndaşlıq yetkinliyi və s. bu kimi
məsələlərin mahiyyəti, məzmunu, qarşısında duran vəzifələr və s. bu kimi suallara alınan cavablar əsasında aydınlaşdırılırdı.
Suallarla müəllimin qabaqcadan tanış olması məsləhətdir. Bu, cavabların daha əhatəli və
əsaslı olmasına imkan verərdi. Sual-cavab axşamları ilə bağlı bir məsələyə də diqqət yetirilməlidir. Tədbiri təhsilalanların suallarla müraciət etmələri, müəllimin isə onlara cavab verməsi
ilə məhdudlaşdırmaq məsləhət bilinmir. Bu, şagirdlərin müstəqilliyinə mane olar.
Eksperimentdə iştirak edən X-XI siniflərdə sual-cavab axşamlarında ―Vətəndaş yetkinliyi nədir?‖, ―Həqiqi vətəndaş kimdir?‖, ―Kim vətənpərvər adlana bilər?‖ və s. bu kimi məsələlərə münasibət bildirilirdi.
Şagird konfransları. Eksperimentə cəlb
edilmiş X-XI siniflərdə şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyinin tərbiyə olunması məqsədilə
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şagird konfranslarının imkanlarına da müraciət
olunurdu. Haqqında danışılan konfransların təşkilində müəllim xüsusi rol oynasa da, şagirdlərin fəallığı təmin edilirdi.
Yaradılan lektor qrupu məruzələrin yüksək səviyyədə hazırlanmasına cavabdeh idi. Eyni zamanda, təşkilatçılar qrupu da yaradılırdı ki,
onlar qonaqların qarşılanması və dəvətnamələrin paylanması kimi bir vəzifəni öz öhdələrinə
götürürdülər.
Təşkil olunan tərtibçilər qrupu zalın, dəhlizin tərtibi, elanın və dəvətnamələrin nəfis şəkildə
yazılması sahəsində öz köməyini göstərirdi.
Bütün bunlarla yanaşı, tərtibçilər qrupu
stendlərin, kitab sərgilərinin, albomların düzəldilməsinə, bülletenlərin buraxılmasına; mətbuat
mərkəzi konfransa hazırlığın, onun keçirilməsinin və yekununu divar qəzetində əks etdirilməsinə, radio qovşağı vasitəsilə müəyyən bildirişlər, xəbərlər verməyə cavabdeh idi.
Məruzə mətnlərinə sinif rəhbərləri, fənn
müəllimləri və direktorun tərbiyə işləri üzrə
müavini baxırdı. Lazım gəldikdə redaktə işləri
aparır, şagirdləri dinləyirdilər.
Şagird konfransından sonra məruzəçilər
rəğbətləndirilirdi.
Müzakirələr. Eksperimentə cəlb edilmiş
X-XI siniflərdə şagirdlərin fəal vətəndaşlıq
mövqeyinə nail olmaq üçün müzakirələrin geniş
imkanları nəzərə alınırdı.
Bədii əsərlərin, elmi-kütləvi və pedaqoji
ədəbiyyatın, kino-filmlərin, teatr və televiziya
tamaşalarının, qəzet və jurnal məqalələrinin müzakirəsini keçirmək planlaşdırılırdı. Müzakirələrin gedişində təhsilalanların roman, povest və
hekayələrdə, dramlarda təsvir olunan obrazlara
və hadisələrə münasibətləri öyrənilirdi. Elmikütləvi ədəbiyyatın, qəzet və jurnal məqalələrinin müzakirəsi zaman isə həmin əsərlərdə öz
əksini tapmış ideyalarla, həyat hadisələri, insanların hərəkət və davranışları, düşüncə və hissləri
ilə bağlı nə düşündüklərini bildirmələri məktəblilərə tapşırılırdı.
Gəncə şəhər 15 nömrəli məktəbdə ―Anam
Azərbaycan‖ mövzusunda müzakirədə haqqında
danışılan məsələlər diqqət mərkəzində dayanmış,
Bəxtiyar Vahabzadənin mövzu ilə bilavasitə bağlı olan ―Yurd yad əlində‖ şeri yada salınmışdır:
Vətənin yolunda ölən şəhidlər
Ölmür, qovuşurlar əbədiyyətə".

Bu şəhid oğlana varmı bir əvəz?
Onun qatilinə hanı qəzəb, kin?
Onun qisasını kim alacaq bəs?
Verib Qarabağı Bakıya qaçdıq,
Bakıda "Qarabağ" kafesi açdıq.
Verib Qarabağı oxuduruq biz,
Toylarda "Qarabağ şikəstəsi"ni.
Düşmən əlindəykən Qarabağ, mənim
Şikəstə deməyim şikəstliyimdir.
Biz bunu bacardıq, biz bunu yalnız,
Bizə qənim olmuş öz tamahımız.
Düşmənə yönəlmir qəzəb də, kin də,
Dərs ala bilmədik əcdadımızdan.
Özümüz bu kökdə, yurd yad əlində,
Haray Çələbi xan, haray Pənah xan! (4, s.
136-138 ).
Disputlar. Dissertasiyada nəzərdən keçirilən problem baxımından disputlar da əhəmiyyətli rola malikdir.
Disput zamanı şagirdlərdən inandırıcı və
sübutlu danışmaq tələb olunurdu. Bütün bunlarla yanaşı, həm də diqqətlə dinləmək, sinif, yaxud məktəb yoldaşlarının fikirlərinə, mühakimə
və mülahizələrinə tolerantcasına yanaşmaq məsləhət görülürdü.
X-XI sinif şagirdləri ilə təşkil olunan hər
bir disput fikirlərin müstəqil mübadiləsinə imkan verirdi. Disput məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması, onun fəal vətəndaşlıq mövqeyinin
tərbiyə olunması baxımından əhəmiyyətli idi.
Məktəblilərə öz fikir və düşüncələrini əsaslandırılmış və sübutlu mülahizəyə və məntiqə əsasən
müdafiə etmək qabiliyyəti bəxş edirdi. Rəy mübadiləsi zamanı yanlış və doğru təsəvvürlərə aydınlıq gətirilirdi.
Bu tipli sinifdənxaric tədbirin maraqlı və
məzmunlu təşkili məqsədi ilə yaxşı nümunələrə,
fakt və dəlillərə əsaslanmaq faydalıdır.
Yuxarıda deyilənlər göstərir ki, sinifdənxaric iş ümumtəhsil məktəblərinin həyatında,
məktəblilərin, o cümlədən X-XI sinif şagirdlərinin tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Problemin aktuallığı. Sinifdənxaric tədbirlər
zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması problemi müasir günümüzdə aktuallıq daşıyır.
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Problemin elmi yeniliyi. Sinifdənxaric tədbirlər zamanı yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri
üçün faydalı olacaqdır.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
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ACQUAINTANCE OF STUDENTS WITH AZERBAIJANI STATE SYMBOLS
Xülasə. Dövlətin yaranması ilə onun rəmzləri də yaranmışdır. İlk əvvəllər dövlətin rəmzləri sadə və
əsas etibarı ilə heyvan və quş fiqurları, qeyri ölçüdə parçadan hazırlanmış bayraqları olmuşdur. Dövlətin inkişafı, xüsusilə zaman ərzində rəmzlər dəyişmiş, dünyasəviyyəli, vahid ölçüdə olan bayrağı, gerbi, himni yaranmaqla böyük məna daşımışdır. Bütün bunlar dövlətdə vətənpərvərlik tərbiyə hislərinin inkişafına gətirib
çıxarmışdır.
Açar sözlər: rəmzlər, tarixi ölkə, ziyalı, bayraq, cümhuriyyət ,gerb, himn
Резюме: С возникновением государства, появились и его символы. Вначале государственные
символы были простыми, в основном с изображением фигур животных и птиц, а также флагами небольшого размера. С развитием государства, символы изменились и появились флаг, герб и гимн. Все
это привело к развитию патриотического воспитания в государстве.
Ключевые слова: символы, историческая страна, интеллигенция, флаг, республика, герб, гимн
Summary: With the creation of the state, its symbols have also emerged. At first, the state symbols
were simple and basically animal and bird figures and flags of small size. The development of the state,
especially in the time of the symbols, changed world-wide, single-dimensional flag, emblem and anthem. All
this has led to the development of patriotic upbringing in the state.
Keywords: symbols, historical country, intelligentsia, flag, republican, gerb, hymn

Azərbaycanda qədim və orta əsrlərdə birbirini əvəz edən irili xırdalı dövlətlər yaranmışdır. Hər bir dövlətin özünü tanıtmağa nişanlarımüasir sözlə desək, dövlət rəmzləri olmuşdur.
Tarixi mənbələr, maddi mədəniyyət və incəsənət abidələri sübut edir ki, keçmişdə Azərbaycan ərazisində yerləşən dövlətlərin müxtəlif
rəmzləri, həndəsi və nəbati ornamentlərindən,
quş və heyvan təsvirlərindən ibarət nişan və
emblemləri, ərəb hərifləri ilə yazılmış xəttatlıq
nişanələri - ―tuğra‖ları olmuşdur. Məsələn, gör-

kəmli dövlət xadimi və sərkərdə, istedadlı şair
Şah İsmayıl Xətainin yaratdığı qüdrətli Səfəvilər dövlətinin 12 qırmızı zolaqlı baş geyimi rəsmi fərqlənmə nişanı kimi qəbul olunmuşdur.
Bununla yanaşı, ―Qırmızı taclı‖, ―qızılbaş
şah‖ın özünəməxsus gerbi də olmuşdur. ―Simurq quşu ilə əjdahanın döyüşünü təsvir edən
―tuğqa‖sı dövlətin rəsmi rəmzi, bir növ emblemi
mahiyyətini daşımışdır.
Manna, Atropatena, Albaniya, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər dövlət-
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ləri, kiçik dövlət qurumları olan Azərbaycan
xanlıqları, eləcə də Azərbaycan Sovet dövləti və
ADR-Azərbaycan Demokratik dövlətləri olmuşdur. Bu göstərilən dövlətin bir çoxunun tanıtma
nişanları olmaqla dövlət rəmzləri gerbi, bayrağı,
himni olmuş və vardır. Bu dövlət rəmzləri ilk
növbədə dövlətin tanıdılması üçün olmuşdur.
XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda
müstəqil dövlətin yaranması ilə dövlət rəmzlərimiz də yarandı. Bu rəmzlər dövlətin, dövlət
adamlarının və ümumilikdə xalqın fəxri, qürur
hissi hesab edilir. Təsadüfi deyildir ki, bu dövlət
rəmzlərinin biri olan bayraq respublikamızın
inzibati binalarında, orduda, sərhəddə qaldırılır.
Milli pulların üzərində pul nişanları həkk olunur. Xarici ölkələrdən gələn dövlət nümayəndə
heyəti şərəfinə və ölkəmizdən xaricə gedən dövlət nümayəndə heyətinin qarşılanması şərəfinə
dövlət bayraqları qaldırılır, dövlət himnləri çalınır. Belə bir mərasim böyük idman yarışları zamanında da həyata keçirilir.
Biz XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı dövlət rəmzləri-bayraq, gerb və himn haqqında,
onun tarixi haqqında mənbələrə, rəsmi sənədlərə
əsasən danışmaq istərdik.
Əsası hələ 1904-1905-ci illərdə görkəmli
mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə (1864- 1941)
tərəfindən ―Türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq‖ şəklində irəli sürülən və 1012-ci ildə
İstanbulda keçirilən konfransda görkəmli türk
alimi Ziya Göyalp (1876-1924) tərəfindən
―Türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq‖
doktrinası halına salınan bu şüar XX əsrin əvvəllərində türk aləminin hər tərəfində geniş yayılmışdır.
1902-ci ildə Müsəlman Gənclər Təşkilatının əsasını qoyan, 1904-cü ildən müsəlman sosial-demokratik təşkilatı ―Hümmət‖ və 1913-cü
ildən ―Müsəlman demokratik‖, ―Müsavat‖ partiyasının rəhbəri (1911-ci ildə oktyabrda ―Müsavat‖ partiyası yaradılıb və M.Ə. Rəsulzadə
1913-cü ildə partiyanın lideri olub) vəzifəsində
çalışan M.Ə. Rəsulzadə 1915-ci ildə yazırdı:
―Sağlam, mətin və oynaq məfkurəli bir millət
vücuduna çalışmaq istərsək ki, zaman bunu iqtiza ediyor-mütəq üç əsasa sarılmalıyız‖: ―Türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq‖ işdə
millətimizin həyati ictimaiyyəsinin islah üçün
üzərinə dayanacaq.

1918-ci ilin may ayının 28-də öz müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Cümhuriyyəti
özünün bayrağını məhz bu əsasda qurdu.
Bayraqda göy rəng türkçülüyü, qırmızı
müasirliyi və yaşıl isə islam ideologiyasını ifadə
edir. Lakin islam dini meydana gəlməzdən əvvəl əski türkdilli xalqlarda bu rənglərin başqa
mənası olmuş və müqəddəs sayılmışdır.
XX əsrin əvvəllərində türk ədəbi dilinin
yaradılması, ərəb, fars sözlərindən təmizlənməsi
məqsədi güdülmüşdür. Bu da xalqların dil cəhətdən yaxınlaşması idi.
Bayraqda türkləşmək ideyasının göy rənglə ifadə edilməsi orta əsrlərdə islam dinində
olan türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə saysız-hesabsız qədim abidələrlə əlaqədardır. Həmin abidələrdə göy rəng başqa rənglərə nisbətən
üstünlük təşkil edir və onların əzəmətli görünməsinə təkan verir. Bu baxımdan türkləşmək
ideyasının göy rənglə ifadə edilməsi simvolik
məna daşıyır. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, XX yüzilliyin əvvəllərində ―türkçülük‖ təbliği naminə İstanbulda nəşr olunan bəzi
mətbuat səhifələrində belə bir uydurma da özünə geniş yer tapmışdır ki, guya türklərin damarlarında axan qan göy rəngdədir.
İslam ideologiyası milli hərəkatının bayrağının yaşıl rəngli olmasının Əli bəy Hüseynzadə
özünün ―Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar‖
adlı məqaləsində açıq izahını vermişdir.
Məlumdur ki, hələ XVIII yüzilliyin axırlarında baş vermiş Fransa burjua inqilabından
sonra kapitalizmin sürətli inkişafı dövrünə qədəm qoymuş Avropa ölkələri böyük sıçrayışla
çox irəli getməyə başlamışlar. Həmin dövrdə isə
Şərq ölkələri geri qalmış, feodal münasibətlərinin hələ də hökm sürdüyü dövlətlər idi. Aydındır ki, kapitalizmin inkişaf mərhələsinə keçən
Avropa dövlətlərində proletariat meydana gəlmişdir. Kapitalizm quruluşuna qarşı proletariatın apardığı mübarizə nəticəsində tökülən qanlar
və saysız-hesabsız tətillər zamanı qaldırılan
bayraqlar Avropa dövlətləri üçün əlamətdar bir
hadisə idi.
Həmin dövrlərdə demək olar ki, qırmızı
rəng Avropanın simvoluna çevrilmişdir. Buna
görə də bayraqda avropalaşmanın və yaxud da
müasirləşmənin rəmzi olaraq qırmızı rənglə
göstərilməsi bu baxımdan nəzərə alınmışdır.
Qırmızı rəng Azərbaycan tarixində qəhrəmanlıq
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rəmzi kimi göstərilir. Azadlıq uğrunda Məzdək
hərəkatı hələ V əsrdə başlamışdır. V əsrdə İran
Sasanilərinin istismarına qarşı 450-ci ildə Qazax
rayonundakı Xalxal üsyanı qan tökülməsilə yadda qalır. Sonrakı əsrlərdə şüurlu mübarizələr nəticəsində vətən övladları vətənpərvərlik nümunəsi göstərərək qan axıtmışlar. Qana boyanmış
köynəklərini rəmzi bayraq edib xarici işğalçılara
qarşı xalqı mübarizəyə çağırıb azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizə aparmışlar. Bunun bariz nümunəsini Ərəb xilafətinə qarşı Babəkin
başçılığı ilə xalq hərəkatını, babilər üsyanını,
Təbrizdə Ş. M. Xiyabani, Səttarxan, 1988-ci il
Bakı meydan hərəkatını və s. göstərmək olar.
Bayraqda qırmızı rəngin üzərində tən ortada aypara və səkkiz ulduzun təsviri verilmişdir.
Qeyd etməliyik ki, müxtəlif guşəli ulduzların təsvirlərinin izləri dünya sivilizasiyasının
ən qədim məskəni hesab olunan Mesopotamiya
ilə əlaqədardır. Həmin ulduz təsvirlərinin yaranması astronomiya elmi ilə bağlı olmuşdur. Sonralar həmin təsvirlər dekorativ-ornament sənətinə keçərək həmin ərazidən Yaxın Şərqin başqa
xalqlarına da yayılmışdır. Beş guşəli ulduz təsvirinin müqəddəs rəmzi şəkil alması xristianlıq
dininin, altıguşəli ulduz təsvirinin müqəddəsləşməsi isə iudaizm dini ilə bağlıdır. VII yüzillikdə
islam dini meydana gələrək altıguşəli ulduz təsvirini daha da müqəddəsləşdirmişdir. Orta əsr
Azərbaycan və Yaxın Şərq ölkələrində olan qəbir başdaşlarında altıguşəli ulduzun təsviri cənnət sferasının rəmzi kimi yayılaraq, geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Orta yüzilliklərdə Azərbaycan memarlığında da altıguşəli ulduzun təsviri geniş yayılmışdır. Sonralar islam dinində
müxtəlif təriqətlərin ortaya çıxması ilə əlaqədar
olaraq yeddi, səkkiz və doqquzguşəli ulduzların
təsviri meydana gəlmişdir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağında səkkizguşəli ulduzun təsviri ana vətənimiz odlar yurdunun bütün bəşəriyyətdə cənnətin məskəni olduğunun bir rəmzi kimi öz simvolunu tapmışdır.
AXC mövcud olduğu vaxtdan özünün üçrəngli bayrağını təsdiq etsə də, lakin Dövlət
himni və Dövlət Gerbi Layihə şəklində (1920-ci
ilin may ayında təsdiq olunacaqdı) digər arzular
kimi yarımçıq qaldı. Lakin 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqilliyin bərpası nəticəsində müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəmzləri təsdiq edildi və 12 noyabr 1995-ci ildə Azərbaycan Res-

publikasının təsdiq olunmuş Konstitusiyasında
(23-cü və 75-ci maddələrdə) öz dolğun əksini
tapdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk
bayrağı 1918-ci ilin iyunun 24-də Gəncədə fəaliyyət göstərən Fətəli xan Xoyskinin rəhbəri olduğu Müvəqqəti Milli hökumətin qərarı ilə qəbul edilib. (Onu da qeyd edək ki, bu dövrdə həm
də hərbi vəziyyət elan edilib (19 iyun), Azərbaycan Milli ordusu yaradılıb (26 iyun), Azərbaycan dili dövlət dili elan edilib (27 iyun) və
s.) Lakin ilk dəfə qəbul edilən müstəqil dövlət
bayrağı qırmızı rəngli olmaqla üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri vardı.
1918-ci ilin sentyabrın 18-də Bakıya köçən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlət quruculuğuna başlayır.
Nazirlər Şurası 1918-ci ilin noyabrın 9-da
Fətəli xan Xoyskinin məruzəsi əsasında Azərbaycanın yeni üçrəngli mavi, qırmızı, yaşıl zolaqlardan ibarət və üzərində ağ rəngli aypara və
səkkizguşəli ulduz təsviri olan dövlət bayağının
təsdiqi barədə qərar qəbul edir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan 70 il sonra 17 noyabr 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali məclisində
ulu öndər Heydər Əliyevin məsləhəti və sədrliyi
ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağı kimi qəbul edilir və həmin bayrağın
Azərbaycan Respublikası üçün də qəbul edilmə
tələbi də irəli sürülür.
Bu qərarın işığında 1990-cı ilin noyabrın
29-da ―Azərbaycan SSRİ-nin adının və dövlət
bayrağının dəyişdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan SSRİ Prezidenti fərman verir və 1991-ci ilin
fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti ―Azərbaycan SSRİ-in adının və dövlət bayrağının dəyişdirilməsi haqqında‖ qərar qəbul
edir. Az müddətdən sonra, yəni 1991-ci il oktyabrın 18-də ―Azərbaycan Respublikasının
Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı‖
ilə Azərbaycan Respublikası özünün dövlət
müstəqilliyini elan etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı üçrəngli zolaq üzərində ağ rəngli aypara və
səkkizguşəli ulduz təsvirindən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağından istifadə müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 23-cü və 75-ci maddələri ―Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağı
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haqqında Əsasnamə‖ əsasında tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağının
rəngli və sxematik təsviri adı çəkilən Qanun və
Əsasnamə ilə təsdiq edilmişdir. Əsasnaməyə görə, ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı eni bərabər olan rəngli üç üfüqi zolaqdan ibarət düzbucaqlı parça şəklindədir: üst zolaq mavi
rəngdə, orta zolaq qırmızı rəngdə, aşağı zolaq
yaşıl rəngdədir. Bayrağın hər iki üzündə, qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri vardır. Bayrağın eninin uzununa nisbəti 1:2-dir‖.(2-ci maddə)
Bu göstərilənlər öz yerindədir. Azərbaycan rəssamı Eldar Mikayılzadənin açıqlaması da
maraqlıdır. ―Gerb o vaxtdan qalmadır. Sadəcə
içində alov çəkilmişdi, mən orada alovun yerinə
Allah yazdım. Heç kim də bilmirdi, demədik də.
Bir nəfərə dedim, o da dedi ki, səsə salma. Çünki Ali Sovetin hamısı kommunistlər idi, Ərəb
əlifbasından azacıq da olsa məlumatı olduğundan Gerbin içindəkinin "ALLAH" sözü olduğunu oxuyur. Gerbin müəllifi özü bu açıqlamanı
verib. O cümlədən ulduz nə üçün səkkiz guşəlidir, Yaşıl, Qırmızı, Mavi və Ağ rənglərinin mənaları da dərsliklərdə olan yanlış izahlar kimi
deyildir. Yaşıl rəng İSLAMIN, Qırmızı ŞƏHİD
QANININ, Mavi AÇIQ SƏMANIN, Ağ rəng
TƏMİZLİYİN, Səkkiz guşə CƏNNƏTİN SƏKKİZ QAPISININ rəmzidir. Beləliklə GERBİMİZİN mənası: "İSLAM dinində olub (Yaşıl
rəng), Vətəni, ailəsi və dini uğrunda vuruşan Şəhidin (Qırmızı rəng) ruhu bədənindən çıxıb Mavi səmaya (Mavi rəng) qalxaraq Cənnətin səkkiz
qapısının (səkkiz guşə) birindən hər cür pisliklərdən təmiz (Ağ rəng) olan Cənnətə daxil olub
ALLAHINA qovuşur‖. Gerbdəki rəng mənaları
Bayrağımız üçün də eynidir.
1920-ci ilin 28 aprel işğalından sonra bayrağımız dövlət qurumlarının üzərindən ürəklərə
köçdü. Xalqımız üçrəngli bayrağı başımız üzərindən dalğalandırmaq arzusunu uzun illər qəlbində yaşatdı.
1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycanın
dağlıq Qarabağ hissəsini işğal etmək cəhdi xalqın ayağa qalxmasına səbəb oldu. Noyabrın 17də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı
Bakının Azadlıq meydanında qaldırıldı. Bu bayraq rəsmi olaraq ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il 19 yanvar tarixli qərarı ilə bu qurumun binası üzərində ucal-

dıldı. Bu qərar 8 gün sonra Azərbaycan SSRİ
Ali Soveti tərəfindən ləğv edilsə də, 1990-cı ilin
noyabrın 17-də Naxçıvan Ali Məclisinin sədri
ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
keçirilən sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağının Muxtar Respubli-kanın
rəsmi bayrağı kimi qəbul edilməsində mühüm
rol oynadı. Belə ki, xalqın tələbi ilə 1991-ci il
fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Dövlət Bayrağı haqqında Qanun qəbul etdi və üçrəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Bayrağı statusu verildi.
Dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi elan edərək, onun dövlət
rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını da qəbul etdi.
―Dövlət bayrağının istifadəsi haqqında‖
Qanunun 1.3-cü maddəsində deyilir ki, ―dövlət
əhali arasında Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Bayrağının mahiyyətinin əhəmiyyətinin
geniş təbliğ olunması, gənc nəslin Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağına hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi məqsədi ilə tədbirlər görülür‖. Bu Qanunun tələbinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın müxtəlif guşələrində bayraq
kompleksləri (muzeylər) yaradılmışdır. Respublikamızda dövlət bayrağının mahiyyətini və əhəmiyyətini geniş təbliğ etmək və gənc nəsli ona
hörmət ruhunda tərbiyə etmək məqsədi ilə tədbirlər görülür.
Tarixiliyini, dövlət əhəmiyyətini və xalqın
məhəbbətini nəzərə alaraq Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyev 2007-ci il 17 noyabr tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı meydanının yaradılmasına başlanılmışdır. Sərəncamda dövlət bayrağının Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini təcəssüm etdirən rəsmi dövlət rəmzi olması və hər bir vətəndaşın üçrəngli bayrağımıza ehtiram göstərməsi müqəddəs borc kimi vurğulanır. Sənəddə deyilir:
―Azərbaycan əsgəri vətənin suverenliyinin və
ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı ali missiyanı öz üzərinə götürərkən dövlət bayrağına
and içir. Dövlət Bayrağının Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumlarının və diplomatik
nümayəndəliklərinin binaları üzərində dalğalanması, ən mötəbər məclislərdə, rəsmi tədbirlərdə
və yarışlarda dalğalanması hər bir azərbaycanlının qəlbini qürur hissi ilə doldurur‖.
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Azərbaycan Dövlət Bayraq meydanı Bakı
Şəhəri Səbail rayonunun ərazisində, Xəzər dənizinin Bayıl yaşayış sahəsində inşa edilmişdir.
Bayraq meydanında onun dirəyinin hündürlüyü 162 metr (dünyada yeganədir), bayrağın
böyüklüyü (eni 35 metr, uzunluğu 70 metr)
35x70 metrdir. Bayraq meydanı muzeyində bütün dövrləri əhatə edən dövlət rəmzləri, əsgər
geyimləri, ―Heydər Əliyev ordeni‖, Qızıl ulduz
döş nişanları və s. vardır. Bu böyük tərbiyə əhəmiyyəti daşıyan işlərdir.
Bayraq meydanının yaranması sərəncamda göstərildiyi kimi bayraq meydanının yaradılması iki zərurətdən irəli gəlmişdir. Bunlardan
birincisi, dövlət bayrağının Azərbaycan vətəndaşlarının milli həmrəyliyinin, vahid məfkurə
ətrafında sıx birləşmələrinin başlıca amillərindən biri kimi. İkincisi isə, dövlət bayrağımızın
müqəddəsliyini və zərb-məsələyə çevrilmiş bu
sözləri heç vaxt unutmamalıyıq:
-Bayraqları bayraq edən üzərindəki qandır,
Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, Vətəndir
Respublikanın paytaxtı ilə yanaşı, respublikanın bütün rayon mərkəzlərində bayraq meydanı və muzeyi yaradılmışdır. Bu muzeylər hər
kəsin-vətəndaşların, məktəblilərin, o cümlədən
respublikamıza gələn qonaqların, turistlərin
üzünə açıqdır.
Tarixi zərurəti, xalqın məhəbbətini nəzərə
alaraq Respublika Prezidenti cənab İlham
Əliyev 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı
ilə 09 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü elan etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı mövcud qanunvericilik aktlarına görə təkrar
olsa da göstərək ki, aşağıdakı yerlərdə qaldırılır.
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının yerləşdiyi binaların üzərində - daim.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin,
Azərbaycan Respublikası baş nazirinin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
sədrinin, Ali Məhkəmə və İqtisad Məhkəməsi
sədrlərinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi sədrinin, Naxçıvan Muxtar respublikası-

nın baş nazirinin, respublika nazirlərinin, komitə sədrlərinin, məhkəmə və prokurorluq orqanları rəhbərlərinin, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti
başçılarının və bu qəbildən olan idarəetmə və
seçkili orqanların rəhbərlərinin xidməti iş otağında - daim:
3. Yerli seçkili orqanlarının yerləşdiyi binaların üzərində - sessiyalar dövründə.
4. Rəsmi şəxs sifəti ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin, Azərbaycan Respublikası baş nazirinin və ya digər rəsmi (vəkil
edilmiş) şəxslərin mindikləri hava gəmilərində
(Dövlət Bayrağının gəmidə təsvirləri), dəniz gəmilərində, daxili su yollarında, üzən gəmilərdə
və başqa nəqliyyat vasitələrində göstərilən şəxslərin razılığı ilə.
5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı dövlət orqanlarının, ictimai və dini orqanların, müəssisələrin, o cümlədən, bütün tədris-tərbiyə müəssisələrinin, idarələrin və təşkilatların keçirdikləri mərasim zamanı, digər təntənəli və bayram tədbirləri zamanı da qaldırıla
bilər.
6. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik və ticarət nümayəndəliklərinin, konsulluq idarələrinin Azərbaycanın təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatların yerləşdiyi
binalar üzərində Dövlət Bayrağı qaldırılır.
7. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərində Dövlət Bayrağı qaldırılır - daim.
8. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq sularda üzən gəmilərin üzərində - daim
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin rəmzləri, xüsusən də dövlət bayrağı böyük məna daşıyır. Xalqın birliyini, azadlığını təcəssüm etdirir.
Əhəmiyyətli, vətənə məhəbbət, sadiqlik mahiyyəti daşıyır. Azərbaycanın dövlətinin müstəqilliyinin dahi Heydər Əliyevin sözləri ilə desək,
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin əbədi olması anlamını verir. Dahi Heydər Əliyevin sözləri ilə desək şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərinin
inkişafına və yüksəlməsi vasitəsinə çevrilir.
Azərbaycan Dövlət rəmzlərindən biri də
dövlət gerbidir. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqillik
rəmzi olub Milli Məclisin 1993-cü il 19 yanvar
tarixli 460 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib. Bu
konstitusiya Qanunu ilə rəngli və ağ-qara təsvir-
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li gerb Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi kimi təsdiq olunmuşdur.
Dövlət gerbindən istifadə qaydaları isə
«Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə» Azərbaycan Respublikasının 23 fevral
1993-cü il tarixli, 516 saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət
gerbi haqqında Əsasnamə‖ ilə tənzimlənir.
―Əsasnamə‖də Dövlət gerbinin rəngli təsviri haqqında deyilir: ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi palıd yarpaqlarından, sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən Şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının
rəngləri fonunda səkkiz guşəli ulduz, ulduzun
mərkəzində alov təsviri vardır.
―Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin rəngli təsvirində ulduz ağ, alov qırmızı, palıd budaqları yaşıl, sünbüllər sarı rəngdədir.
Qalxan və ulduzun sığınaqları, habelə qalxanın
düymələri və palıd qozaları qızılı rəngdədir‖ (2ci maddə).
Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbində qalxan
-azərbaycanlıların şərq xalqlarından biri, Azərbaycanın isə Şərq dövləti kimi özünü müdafiə
qüdrətinə malik olduğunu, qalxanın üzərindəki
dairəvi üçrəng – milli bayrağımızdakı simvolları
(türklük, müasirlik, islamlıq), səkkizguşəli ulduz əbədiyyət rəmzi olan Günəşi, alov – ―Odlar
Yurdu‖nu - Azərbaycanı, palıd budaqları - milli
hərbi qüdrətimizi, sünbül - Vətənimizin bolluğunu, bərəkətliliyini, çörəyə olan müqəddəs münasibətini, günəşin ağ rəngdə verilməsi isə
Azərbaycan dövlətinin sülhsevərliyini, xalqımızın sülh, barış, əmin-amanlıq tərəfdarı olduğunu
bildirməyə xidmət edir. Qalxandakı 8 düymə isə
Günəşin səkkiz şüasına müvafiq olaraq verilmişdir və xüsusi funksiya daşımır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni dövlət rəmzləri sırasında böyük əhəmiyyət
daşıyır. 1992-ci il mayın 27-də ―Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Himni haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Həmin qanunda musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, mətni Əhməd Cavadın olan ―Azərbaycan
marşı‖ Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himni kimi təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə dövlət himninin yuxarıda verilən mətni
ilə yanaşı, himnimizin bəstəkar Aydın Əzimov
tərəfindən aranjiman edilmiş musiqi mətni (klaviri) də təsdiq edildi.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnindən istifadə qaydaları 2 mart 1993-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə‖
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq
olunmuş ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni haqqında Əsasnamə‖ ilə tənzimlənir. Adı
çəkilən Konstitusiya Qanunları və Əsasnamə ilə
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni Azərbaycan dövlətinin,
onun müstəqilliyinin və birliyinin müqəddəs
rəmzi, dövlət himninə dərin ehtiram bəsləmək
isə onun hər bir vətəndaşının vətənpərvərlik
borcu kimi təsbit olunmuşdur.
Azərbaycan dövlət rəmzləri xalqımızın
vətənpərvərlik tərbiyəsinin mənbəyini təşkil etməklə dövlət əhəmiyyətli işdir. Bunu nəzərə
alaraq Azərbaycanın ümummilli lideri cənab
Heydər Əliyev respublika prezidentliyi dövründə 1998-ci ilin martın 13-də ―Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının təbliği işinin
gücləndirilməsi‖ haqqında xüsusi sərəncam vermişdir. Sərəncamda göstərilmişdir: Azərbaycan
Respublikasının bayrağı, gerbi və himni Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini təcəssüm etdirən müqəddəs rəmzlərdir.
Vətəndaşlarımıza, xüsusən gənclərimizə
dövlət rəmzlərinə dərin ehtiram hisslərinin aşılanması cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun
möhkəmləndirilməsi işinə bilavasitə xidmət
edir. Dövlət rəmzlərinin mahiyyətinin və əhəmiyyətinin əhali arasında geniş təbliğ olunması,
gənc nəslin Azərbaycanın bayrağına, gerbinə və
himninə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının mühüm amillərindən biridir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi dövrün
rəmzləri - Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı, Gerbi və Himnin öyrədilməsi məna və
mahiyyət baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bu
rəmzlərin öyrədilməsi məna kəsb edir. Mahiyyət
baxımından müəyyən ictimai-tarixi dövrdə (zaman kəsiyində) uzun və mürəkkəb yol keçərək
məqsəd aydınlığı yaradaraq gənc nəsildə inam
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yaradır. Vətənpərvərlik, humanizm hisslərinin
tərbiyəçi üçün vasitəyə çevrilir.
Dövlət rəmzlərinin məna baxımından şagirdlər üçün çox əhəmiyyət daşıyır. Respublika
bayrağının oxunması, onun fəlsəfi təhlili, dövlət
gerbinin oxunması və onun üzərində olan işarələrinin təhlili və dövlət himninin oxunması, sözlərinin məna dərinliyinin açılması (göstərilməsi)
şagirdlərin vətənpərvərlik hisslərinin inkişafına
və digər hislərin yaranmasına, şagirdlərdə qürur
hissini yaradır və artırır.
Dövlət bayrağının, dövlət binalarının üzərində qaldırılması, dövlət rəsmlərinin səfə-rlərində, idmançıların yarışlarında, əsgər dəstələrinin yürüşlərində, tarixi günlərdə, təntənəli mərasimlərdə və s. yerlərdə Azərbaycanın üç rəngli
bayrağının qaldırılması insana, gəncə, tələbə və
şagirdlərə şərəf verir. Dövlət himninin oxunması, xüsusilə kollektiv oxunması onlarda vətən
coşqusu yaratmaqla vətənpərvərlik və milli iftixar hissi yaradır.
Azərbaycan ümummilli lideri cənab
Heydər Əliyev xaricdə yaşayan həmvətən övladları ilə görüşündə göstərmişdir ki, mən xarici
ölkələrdə olarkən Azərbaycanın üç rəngli bayrağımızı görəndə sevindiyini, qürur hissi keçirdiyini bildirmişdir. Bu sevinc hissini biz indi də
cənab prezident İlham Əliyevin məruzə və çıxışlarında görürük. Bu sevinc hissləri hamıda
özünü bariz şəkildə göstərir.

Biz çalışmalıyıq ki, respublikanın bütün
məktəbliləri, gənclər Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərini tanısınlar, onların mahiyyətini başa düşsünlər, bunlarla fəxr etsinlər, qürur hissi keçirtsinlər. Şagirdlər bunu vətənpərvərlik hissi kimi qəbul etməlidirlər.
Beləliklə, göstərilən fikirlər dövlət rəmzlərinin mənasını göstərir və mahiyyəti tamamlanır. Dövlət rəmzlərinin mahiyyəti bunlarla yanaşı həm də şagirdlərin vətənpərvərlik hissi tərbiyəsidir. Bura türkçülük, müasirlik, dini baxış
üçün, müstəqilliyimizin inkişafı üçün xalqın birliyi, tarixiliyi, dövlətçilik və s tərbiyə edir.
Dövlət rəmzlərinə hörmətlə yanaşmalı, onlardan necə gəldi istifadə istifadə etmək yolverilməzdir. Xüsusən də ictimai qınağa aid olan yerlərdə, məkanlarda və s. yerlərdə istifadə etmək olmaz. Maşınların arxasına Azərbaycan dövlət
rəmzlərini vurmaq, yapışdırmaq və s. olmaz.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan tarixində
dövlətçiliyin yaranması ilə onların tanıtma nişanlarırəmzləri yaranmış bunların tarixini öyrənmək işi
mövzunun aktuallığını meydana çıxarmışdır.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan dövlət
rəmzlərinin öyrənilməsi və öyrədilməsi elmi yenilik
kəsb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Hazırki şəraitdə Azərbaycan dövlət rəmzlərinin – bayrağın,
gerbin, himnin şagirdlərə öyrədilməsi işi həyata keçirilməklə praktik əhəmiyyət daşıyır.
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МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ ФАКТОР
Sona Miragha Sadıkova
PhD in pedagogy
Senior lecturer at Azerbaijan State Pedagogical University

MORAL UPBRĠNGĠNG AS A SOCIO-MORAL FACTOR
Xülasə: N. Tusinin əxlaqi-etik təlimində vicdandan, xoşbəxtlik, şərəf, ləyaqət, doğruçuluq, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, ictimai borc kimi əsas əxlaqi kateqoriyaların etik-sosial məzmun və mahiyyətinin izahı
geniş yer tutur. Həyatın, əxlaqi-etik münasibətlərin elə bir sahəsi yoxdur ki, Tusi bu və ya digər dərəcədə ona
toxunmasın, sərrast, hikmətli, əhatəli bir söz deməmiş, öz münasibətini bildirməmiş olsun.
Açar sözlər: uşaq, tərbiyə, təlim, yaradıcılıq, sosial fəaliyyət, tərbiyəçi, valideyn
Резюме: Морально-этические учения Н. Туси объясняют этическое и социальное содержание и
сущность основных этических категорий, таких как совесть, счастье, честь, достоинство, правдивость, патриотизм, доброта, государственный долг. Не существует области морали или этических
отношений, которые Туси не отразил бы в своих трудах и которые бы не имели глубокого, мудрого,
всестороннего утверждения.
Ключевые слова: ребенок, воспитание, обучение, творчество, социальная активность,
воспитатель, родитель
Summary: Moral-ethic teachings of N.Tusey explain the ethical and social content and essence of the
main ethical categories, such as conscience, happiness, honor, dignity, truthfulness, patriotism, kindness,
public debt. There is no area of morality or ethical relationships that Tusi does not have to touch upon him or
her in any way, nor does he have a profound, wise, comprehensive statement, and has not expressed his own
attitude.
Key words: child, education, training, creativity, social, activity, tutor, parent

N. Tusi insanın əxlaq tərbiyəsini hər şeydən vacib sayır, onunla məşğul olan elmi ən şərəfli elm adlandırmaqla yazırdı: ―Bu elm insanın
nəfsinin elə xüsusiyyətlər qazana biləcəyindən
danışır ki, onun iradəsi ilə edilən bütün davranış
və rəftar gözəl tərifəlayiq olsun‖.
N. Tusinin əxlaqi-etik baxışlarının əsasən
insanın mənəvi-əxlaqi və sosial cəhətdən kamilləşib ―ideal insan‖ səviyyəsinə yüksələ bilməsi və
ali məqsədə, xoşbəxtliyə, səadətə qovuşması təşkil
edir. O, insanların can atdığı həmin nemətə çatma-

ğın yollarında materialistcəsinə izah etməyə çalışmışdır. Tusi bu məsələyə materialist mövqedən
yanaşaraq elmi-əxlaqi kamilləşmənin mənbəyi
şüurlu fəaliyyəti, mənəvi-əxlaqi təkmilləşmə, sağlam yolu ilə çata biləcəyini söyləmişdir.
N. Tusi tövsiyə edirdi ki, insanlara həyatda yaxşı əxlaqi keyfiyyətləri mənimsətmək üçün
onlar uşaqlar dövründən düzgün tərbiyə prosesində yeni qabiliyyətlər, keyfiyyətlər inkişaf
edir, əxlaqi xüsusiyyətlər, vərdişlər yaranır və
formalaşır. Tərbiyə prosesində həqiqi insan ol-
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mağı öyrənir, ictimai həyata hazırlaşır, geniş
dünyagörüşünə yiyələnir.
Cəhalətin, nadanlığın qəti düşməni olan
Tusi hamının bilik almağa, elm öyrənməyə səsləyir və qeyd edir ki, pis adamlar təlim-tərbiyə
əsasında yaxşılaşa bilərlər: hikməti öyrənib tədricən kamillik dərəcəsinə yüksələrlər.
N. Tusi insanlara həyatda yüksək əxlaqi
keyfiyyətləri mənimsətmək üçün onlar uşaqlıq
dövründən düzgün tərbiyə olunmalarını qeyd
edirdi. Tərbiyə prosesində uşaqda yeni qabiliyyətlər, əxlaqi xüsusiyyətlər, vərdişlər, keyfiyyətlər yaranır və formalaşır. Uşaq ictimai həyata
hazırlaşır, geniş dünyagörüşünə sahib olur.
N. Tusi ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərinin uşaqların
lap erkən yaşlarından mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi ilə
məşğul olmağı, nəcib sifətlər aşılamağı valideynlərin, tərbiyəçilərin, müəllimlərin, ictimaiyyətin
müqəddəs borcu hesab edir, onlarda mənəvi təmizlik, əxlaqi sağlıq, ədalət, vicdan, doğruçuluq,
düzgünlük, əməksevərlik, vətənpərvərlik və s.
tərbiyə yollarının formalarını və vasitələrini göstərir. Tərbiyədə uşağa həssaslıqla yanaşmaya üstünlük verərək onların zərif və incə əxlaqi hisslərinin tədricən inkişaf etdirməyə çalışırdı.
Böyük alim və pedaqoq şəxsiyyətin müəyyən edilməsində əxlaq tərbiyəsinin dörd vacib
şərtini göstərərək, qeyd edirdi ki, insanı dörd
amil hörmətli edir: doğruçuluq, ədəbilik, elmilik
və xoşbəxtlik. O, elmin üstünlüyünü xüsusi vurğulayaraq göstərirdi ki, gizli sirləri aşkar edən
elmdir.
İnsanlar çox elmi öyrənib biliyə yiyələndikdə əqli yetkinliyi, idrak qabiliyyəti artar, öz
əxlaqını keyfiyyətcə yüksəldər və həm də həyatda baş verən bütün əxlaqi-sosial hadisələrin törəmə səbəblərini, əhəmiyyətini dərk edər.
N. Tusinin əxlaqi-etik təlimində vicdandan, xoşbəxtlik, şərəf, ləyaqət, doğruçuluq, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, ictimai borc kimi əsas
əxlaqi kateqoriyaların etik-sosial məzmun və
mahiyyətinin izahı geniş yer tutur. Həyatın, əxlaqi-etik münasibətlərin elə bir sahəsi yoxdur ki,
Tusi bu və ya digər dərəcədə ona toxunmasını
sərrast, hikmətli, əhatəli, mənayüklü bir öz deməmiş, öz münasibətini bildirməmiş olsun.
Onun zəngin elmi-nəzəri irsinin, əxlaqi-etik təlimin müasirliyə münasibətdə dərki əsrlərin, nəsillərin sınağından çıxan təcrübəsi, yaşadığımız
cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi və sosial problemləri-

ni görməyə və həlli yollarını tapmağa çox kömək edər.
Nəsrəddin Tusi uşaqların tərbiyəsində ailənin roluna xüsusi diqqət verir və yaxşı ailə gələcəyə yaxşı nəsil verə bilər deyirdi. O qeyd
edirdi ki, mənzil dedikdə palçıq, daş kərpicdən
tikilən bina nəzərdə tutulmur, burada həmçinin
ərlə arvad, valideynlə övlad münasibətləri də olmalıdır. Təbiətdə olduğu kimi insan orqanizmində hər üzvün öz vəzifəsi var. Ümumi mənafe üçün bu üzvlər birləşəndə bədənə xidmət
edir.
Nəsirəddin Tusi uşaqların tərbiyəsində ailənin roluna xüsusi diqqət verir və yaxşı ailə gələcəyə yaxşı nəsil verə bilər deyirdi. O, qeyd
edirdi ki, mənzil dedikdə, palçıq, daş, kərpicdən
tikilən bina nəzərdə tutulmur, burada həmçinin
ərlə arvad, valideynlə övlad münasibətləri də olmalıdır. Ailə başçısı ailə üzvlərinin yerini və vəzifəsini bilməlidir.
Ailə üzvləri də belə olmalıdır. Ailə üzvləri
ayrılıqda fərddir, hər birinin öz xarakterik xüsusiyyəti var, lakin onlar birlikdə bir məqsədə xidmət etməlidirlər ki, ailədə iş düzgün getsin. Bunun üçün ailə başçısı üç əsas şərtə (zülmə, rüsvayçılığa, alçaqlığa) yol verməməlidir. Ali münasibətlərində kişi, qadın münasibətlərini geniş
təhlil edir və göstərir ki, yaxşı qadın, yaxşı ana
yaxşı uşaq tərbiyə edə bilər. Dahi alim ad qoyma məsələsinə də toxunaraq söyləyir ki, ailə
uşağa yaxşı ad qoymalıdır ki, o gələcəkdə öz
adından xəcalət çəkməsin. Yaxşı ad xoşbəxtlik
nişanəsidir. Bundan sonra isə uşağın fiziki sağlamlığı və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır.
Uşaqlara rəngarəng yeməklər verməklə onları
yeməyə şirnikləndirmək lazım deyil. Onu orta
bir xörəyə alışdırmaq lazımdır. Arabir yavan çörək də yemək lazımdır. O, səhərlər az yeməyi
məsləhət görür və qeyd edir ki, səhərlər çox yemək insan zehnini kütləşdirir. Az yemək isə insanda çeviklik, cəldlik əmələ gətirir.
Nəsirəddin Tusinin fikrincə uşaqlarda
özünü göstərən ―həya‖ hissinin tərbiyəsi ilə birinci növbədə məşğul olunmalıdır. Ona görə bu
hissin tərbiyəsi uşaqlarda təmizlik, paklıq, ismətlilik, nəzakətlilik və s. kimi müsbət keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. O, həyat
hissinin böyük əhəmiyyətini göstərərək yazır:
―...uşaq həyalıdırsa, əksər halda başını aşağı salıb durursa, sırtıqlıq etmirsə, bu onun nəcibliyi-
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nə sübutdur; bu o deməkdir ki, onun nəfsi çirkin
əməllərdən çəkinir və onlara ikrah hissi ilə yanaşaraq gözəl işlərə meyl göstərir.
Dövrümüz üçün aktual olan problem insanlarda ―həya‖ hissinin azalması, hətta bu hissin yox olduğunun şahidi oluruq. Təəssüflə
qeyd etməliyik ki, get-gedə ―həya‖ sözü leksikondan silinmək üzrədir. Bu barədə valideynlər,
tərbiyəçi və müəllimlər ciddi fikirləşməlidirlər.
Axı uşaqlar yaşlı nəslin nümayəndələrində gördüklərini təkrar edirlər, nümunənin rolunun böyük olması danılmazdır.
N. Tusinin ənənələrinə, eyni zamanda,
müasir dövrdə uşaqların təlim-tərbiyə işlərində
ən çox nəzərə alınan fərdi yanaşma prinsipinə
də rast gəlinir. Onun ideyasına görə insan elə bir
varlıqdır ki, onun tərbiyə edilməsi prosesinin nə
ilə nəticələnəcəyini qabaqcadan müəyyən etmək
çox çətindir. Onun fikrincə insanların bir qismi
tərbiyəni tez götürür, digər qismi isə tərbiyəyə
doğru meyli yavaş və ləng gedir. Böyük mütəfəkkir eyni zamanda oxşar olan iki xasiyyətin
olmaması baxımından tərbiyə işlərində fərdi yanaşma metodunun əhəmiyyətini qeyd edərək yazır: Heç bir sənət bir-birinə oxşamadığı kimi,
heç bir xasiyyət də başqa xasiyyətə oxşamaz.
Ona görə də tərbiyə və təlimdə ehmallıq göstərilməməlidir, çünki hər bir insan özünün daxili
vicdan səsinə malikdir‖.
Professor Ə.T. Baxşəliyev tərəfindən də
Nəsirəddin Tusi yaradıcılığı ətraflı şəkildə öyrənilmişdir. Ə.T. Baxşəliyev ―Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti‖ adlı kitabında N. Tusi haqqındakı fikirlərini geniş şəkildə şərh etmişdir. Müəllif tərəfindən N. Tusinin təlim-tərbiyə, valideyn övlad
münasibətləri haqqındakı məsələlərlə yanaşı,
digər məsələlərə də aydınlıq gətirilmişdir.
Tusi qeyd edirdi ki, hər bir tərbiyəçidən
tələb olunan kiçik uşaqların mənəviyyatını zənginləşdirmək üçün onlara maraqlı nağıllar, hekayələr, sirlər öyrətsin. N. Tusinin yaradıcılığında rast gəldiyimiz bu fikirləri oxuyarkən istəristəməz Con Lokun XVII əsrdə irəli sürdüyü
―ağ lövhə‖ nəzəriyyəsi yada düşür. Onun fikrincə, uşaq doğularkən onun ―ağ lövhə‖ kimi təmiz
olur. Sonra ətraf aləm ona təsir edir və xarakter
formalaşır. N. Tusi isə bunu Con Lokkdan dörd
əsr əvvəl söyləmişdir

N. Tusinin ən məşhur əsəri ―Əxlaqi-Nasiri‖də yaşadığımız dövr üçün səciyyəvi olan bir
çox məsələlərin olduğunu göstərir.
Nəsirəddin Tusi uşaqların tərbiyəsində onların böyüklərə hörmət ruhunda tərbiyəsinə xüsusi diqqət vermişdir. Bu hissin tərbiyəsinin
əsasına özünə hörməti qoyur, yəni yalnız özünə
hörmət olduqda bu hiss başqalarına da rəva görülür. Böyüklərə hörmət kimi müsbət keyfiyyəti
qiymətləndirərək o yazır: ―...özünə, müəlliminə,
özündən yaşca böyük olanlara hörmət etməyi
uşaq bilməlidir‖.
Dahi mütəfəkkir alim, müəllim məsələsinə
də toxunmuş, onun uşaqların tərbiyəsində böyük
roluna xüsusi əhəmiyyət vermişdir. O, müəllimin özünün nümunəvi olması, onun adının şərəfli, peşəsinin isə son dərəcə məsuliyyətli olmasını qeyd etmişdir, müəllimi ata ilə bərabər
tutur və yazır: ―Müəllimlərin ədəb və tərbiyə öyrətmələri əsl vücuda nisbətən ikinci, ata-babaların tərbiyəsinə nisbətən isə şərəflidir və həqiqətən
müəllim cismani atadır. ―Mütəfəkkir müəllim şərəfini yüksəldən belə hikmətli ifadəyə müraciət
edərək yazır: ―İsgəndərdən soruşdular: ―Atanı
çox sevirsən, yoxsa müəllimini? Dedi: ―Müəllimi. Atam məni dünyaya gətirmişdir, müəllimim
isə mənə əbədiyyət bəxş etmişdir‖.
Beləliklə, N. Tusi müəllimin uşaq üzərindəki əzab və əziyyətini ata zəhmətinə bərabər
tutmaqla öz fikrini belə ümumiləşdirir: ―Müəllimin tələbəyə olan məhəbbəti xeyirxahlıq məhəbbəti nöqteyi-nəzərindən də atanın oğula olan
məhəbbətindən üstün olar, çünki onun tərbiyəsi
tam fəzilət, mənəvi qida, xalis hikmət əsasında
olar. ―Buna görə də o uşaqların tərbiyəsini, onların tərbiyəsinin düzgün, qüsursuz aparılması
üçün, bunu saf, pak tərbiyəçilərə tapşırılmasını
tövsiyə edir‖.
Tərbiyənin birinci şərti odur ki, uşağı
onun təbiətini korlaya biləcək adamlarla oturub
durmağa, pis şeylərlə oynamağa qoymamaq.
Çünki uşaq qəlbi təmiz olur, ətrafda baş verəni
tez götürə bilər.
Uşaqları erkən yaşdan mehribanlıq, məhəbbət doğuran kəlamlarla tərbiyə etmək lazımdır. Xüsusilə ağıla, idraka, şüura təsir edən başa
salmaq yolu ilə, yəni inandırma yolu ilə. Tusi
qeyd edirdi ki, elə valideynlər var ki, onlar uşağı
düzgün tərbiyə etmir, ən qorxulu vasitəyə pul
verməklə, onu başqa şeylər vəd edib şirniklən-
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dirmək yolunu seçirlər. Bu isə erkən yaşdan
uşaqda riyakarlıq, yalançılıq tərbiyə edir.
O, adət-ənənələri davranış qaydalarını, dini vəzifələri öyrənməyi zəruri sayır. Xeyirli işləri onun yanında tərifləmək, zərərli işləri pisləmək lazımdır. Uşaq yaxşı iş görəndə onu həvəsləndirmək yaxşı nəticə verir. Pis iş görəndə isə
məzəmmət etmək lazımdır. Çox yemək, bahalı
paltar geydirmək onda modabaz olmağı inkişaf
etdirir. Onları sadə geyimə, sadə yeməyə öyrətmək lazımdır. Tusi yazır ki, kiçik yaş dövründə
uşaqlar çoxlu səhvlərə yol verirlər. Qəbahətli işlər görər, çox zaman yalançı və paxıl, oğru, xəbərçi və tərs ola bilər. Uşağı körpəlikdən tərbiyə
etmək lazımdır, sonra təlimə başlayırlar. Burada
da tərbiyəsi şerlər, kəlamlar öyrətmək lazımdır.
Uşağı çoxlu danlamaq da olmaz. Uşağı
çox danlayanda o sırtılır, sonra qəsdən pis hərəkətlər edər ki, qarşısındakını əsəbiləşdirsin.
Nəsirəddin Tusi cəza tədbirindən də istifadə etməyi lazım bilir. Uşaqları pula, qızıla, gümüşə hərislikdən qorumaq lazımdır. Bunlarda
olan zəhər heç əfi ilanda da yoxdur. Uşaq oyununa da böyük əhəmiyyət verir. Hər vaxt oynamaq
istəsə icazə verilməlidir. Lakin oyun gözəl olmamalıdır. Onun uşağa xeyri olmalıdır. Oyun yorucu olmamalıdır. Oyun uşağı yorub əldən salma-

malı, qanını qaraltmamalı zehnini kütləşdirməməlidir. İlk növbədə uşağın təbiətinə, nəyə qabil
olduğuna nəzər yetirmək, ağıl və fərasətinə fikir
vermək lazımdır ki, görəsən uşaq nəyi sevir, nədən xoşu gəlir. Tusi oğlanlarla bərabər qızların
da tərbiyəsinə xüsusi fikir verir. Onların həyalı,
ismətli, vüqarlı böyüdülməsini zəruri sayır.
Nəsirəddin Tusinin tərbiyə, təlim və əxlaq
məsələlərinin izahına dair maraqlı fikirləri bu
gün də öz əhəmiyyətini itirməmiş, uzan illər
keçməsinə baxmayaraq xüsusi məna kəsb edərək müasir olaraq qalmışdır.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanın görkəmli filosofu, alimi, pedaqoqu N. Tusinin ənənələri,
ideyaları müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir. Onun ən məşhur əsəri ―Əxlaqi-Nasiri‖ də yaşadığımız dövr üçün səciyyəvi əhəmiyyətinə malikdir.
N. Tusi haqqında deyilir: ―İnsanın psixoloji aləminə
dərindən bələd olan mütəfəkkir onda nəyin yaxşı,
nəyin pis, nəyin doğru, yalan olduğunu bir-birindən
ayırmaq qabiliyyətini yüksək qiymətləndirir. Onun
fikrincə, insan düşüncəsi ağı qaradan, xeyri şərdən
seçməyə o dərəcədə qadirdir ki, o, öz iradəsinin gücü ilə aləmin hadisə və proseslərinə asanlıqla nüfuz
edə bilər‖.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar bəhrələnə bilərlər.
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THE MAIN FEATURES CAUSING A HEALTHY LIFESTYLE
Xülasə: Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında başlıca vəzifə məktəblərin üzərinə düşür. Məktəb
yalnız təlim-tərbiyə müəssisəsi deyil, eyni zamanda şagirdin həyatının bir hissəsini əhatə edən uşaqlıq dünyasıdır. Məktəblərdə tədris edilən həyat bilgisi, biologiya kimi fənlər bu sahədə başlıca rol oynayır.
Açar sözlər: sağlamlıq, sağlam həyat tərzi, fiziki sağlamlıq, psixoloji sağlamlıq, dinamik dərs rejimi,
sağlam təhsil sinifləri, zərərli vərdişlər.
Резюме: Основная задача в формировании здорового образа возлагается на школу. Школа-это не
просто учебное заведение, но и мир детства, который охватывает часть жизни учащихся. Такие предметы как Познание мира, Биология, преподаваемые в школе играют основную роль в этой области.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическое здоровье, психологическое
здоровье, режим динамического урока, классы здорового образования, вредные привычки
Summary: The main task in shaping a healthy lifestyle lies with the school. The school is not just an
educational institution but also a childhood world that cowers part of the lives of students.
Key words: health, healthy lifestyle, physical health, psychological health, dynamic lesson mode,
healthy education classes, harmful habits.

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin
sağlam həyat tərzinin möhkəmləndirilməsi müasir məktəbin əsas prioritet istiqamətlərinin inkişafını formalaşdıran başlıca şərtlərindəndir.
Yeniyetmələrin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması prosesi son dövrlərədək əsasən
fiziki tərbiyə ilə məhdudlaşdırılırdı. Lakin təhsilin müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişafı, insanların
həyat tərzində gedən dəyişikliklər, xüsusilə aq-

ressivlik, biganəlik, ekoloji mühit, gənclərdə
sağlam mədəniyyətin formalaşdırılmasına səbəb
olmuşdur.
İnsanların həyat tərzinin öyrənilməsini sistemli və təşkil olunmuş proses kimi qəbul etmək
olar. Ən başlıcası isə biz, müəllim olaraq, uşaqlarda sağlam həyat tərzini qeyri-sağlam həyat tərzindən fərqləndirməyi açıqlayırıqsa, onda hər bir
uşaq öz həyatının gələcəkdə sağlam olması qay-
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ğısına qalar, eyni zamanda ətrafdakıların sağlamlığının qorunmasına da yardım etmiş olar.
Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması
özlüyündə aşağıda göstərilən üç əsas məqsədi
əhatə edir:
1. Qlobal baxımdan: böyüməkdə olan nəslin fiziki və psixi sağlamlığının təmin edilməsi;
2. Didaktik baxımdan: məktəblilərin sağlamlığının qorunması sahəsində bilik, bacarıq və
vərdişlərin qazanılması, uşaq zədələnməsinin
qarşısının alınması, əməkqabiliyyətli və uzunömürlü olması;
3. Metodik baxımdan: şagirdlərə fizioloji
biliklərin verilməsi, onların şəxsi gigiyena qaydaları ilə bağlı, bir şəxsdən digərinə infeksiya
keçməsinin profilaktikası və psixotrop maddələrin insan orqanizmində ciddi fəsadlar törətməsinə dair məlumatlandırılması;
Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında başlıca vəzifə məktəblərin üzərinə düşür.
Məktəb yalnız təlim-tərbiyə müəssisəsi deyil,
eyni zamanda şagirdin həyatının bir hissəsini
əhatə edən uşaqlıq dünyasıdır. Müasir məktəbə
uşaqlığın ekologiyası kimi də baxmaq olar.
Məktəblərdə tədris edilən həyat bilgisi, biologiya kimi fənlər bu sahədə başlıca rol oynayır.
Təcrübə göstərir ki, hazırda məktəblərdə
müxtəlif sağlamlaşdırıcı proqramlar, layihələr
həyata keçirilir ki, bunlar da sağlam həyat tərzi
üçün öz səmərəsini verməyə bilməz. Bir qayda
olaraq məktəblərdə sağlam həyat tərzinə dair
müxtəlif xarakterli tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər o zaman daha səmərəli olur ki, bunlar sistemli şəkildə yerinə yetirilir.
Uzun illər Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərində məktəb direktoru vəzifəsində çalışarkən bir məsələni praktik olaraq görmüşəm. Belə
ki, paralel şəkildə işləyən ibtidai siniflərin təlim
keyfiyyətini müqayisə edərkən aşkar etmişəm ki,
bir sinifdə müəllim otağın havasını tez-tez dəyişmiş, fiziki tərbiyə dərslərini lazımi səviyyədə
keçmiş, tənəffüs vaxtlarında uşaqların sinifdən
çıxmasına nail olmuş, digər sinifdə isə şagirdləri
əksər hallarda tənəffüsə buraxmamış, onları əlləri
arxada oturmağa məcbur etmiş, çox zaman fiziki
tərbiyə fənninin əvəzində ana dili və yaxud riyaziyyat fənləri keçmişdir.
Hər iki sinfin təlim nəticələrini müqayisə
edərkən birincinin nəticələrinin ikincisindən 2025% yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Bütöv-

lükdə götürdükdə yeniyetmələrin fiziki inkişafı
sahəsində aşağıda göstərilən şərtlərin nəzərə
alınması olduqca mühüm məsələdir. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Sürətli və qeyri-simmetrik inkişaf edirlər.
2. Bədən cəhətdən elə dəyişikliklərə məruz qalırlar ki, bu da onların qeyri-münasib və
əlaqəsiz (koordinasiya olunmamış) hərəkətlərinə səbəb olur.
3. Fərqli cinsi yetkinlik, yəni qızlarda oğlanlara nisbətən yetkinliyin bir-iki il tez baş verməsi halları baş verir.
4. Hormonal dəyişikliklərlə bağlı narahatlıq və yorğunluq keçirirlər.
5. Artan fiziki gücü sərf etmək üçün gündəlik fiziki hərəkətlər tələb edirlər.
6. Bədəndə olan artıq enerjidən azad olmaq üçün qəflətən mənasız hərəkətlər edirlər.
7. Cinsi yetkinlik nəticəsində əmələ gələn
bədən dəyişikliklərindən narahatlıq keçirirlər.
Onların artan narahatçılığına cavab olaraq cinsi
yetkinlik və sağlamlıq haqqında başa düşülən
səviyyədə tibbi məlumatların verilməsi vacibdir.
8. Zərərli vərdişlərə (siqaret, içki və s.)
meyl göstərirlər.
Yuxarıda qeyd edilən bu məsələlərdə xüsusilə sinif rəhbərinin, məktəb psixoloqunun və
məktəbin Uşaq birliyi təşkilatının rolu böyükdür.
Bu mənada ―Sağlamlıq dərsləri‖ başlığı altında
məşğələlərin keçirilməsi daha məqsədəmüvafiqdir. ―Sağlamlıq dərsləri‖ dərs-oyun, dərs-nağıl,
səhnələşdirilmə və digər formalarda olmalıdır. Bu
dərslərdə təkcə sağlamlıq haqqında deyil, ―xəstəlik nədir?‖ sualına da cavab tapılmalıdır. Sonda
isə hər bir dərs yekunlaşdırılır və ümumiləşdirilir.
Hazırda ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən məktəblərdə bir sıra maraqlı tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərdən ―Şagirdlərin
gigiyenik təhsilinin əsasları‖, ―Reproduktiv sağlamlığın qorunması‖, ―Psixoaktiv maddələrin
qəbulunun profilaktikası‖, Yetkinlik yaşda qızların şəxsi gigiyenası, ―Yetkinlik yaşda oğlanların şəxsi gigiyenası‖, ―Siqaret çəkməyin zərərləri‖, ―QİÇİ-in qurbanları‖ və s. göstərmək olar.
Eyni zamanda yeniyetmələrin sağlam həyat tərzini öyrənmək məqsədilə 10-15 sualdan ibarət
sorğu keçirməklə onların bu sahədəki biliklərini
aşkar etmək olar. Sorğu pis vərdişlər nələrdir,
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idmanla məşğul olmaq, rasional qidalanmaq kimi sualları əhatə etməlidir.
Aparılan sorğular göstərir ki, yeniyetmələrin digər insanlara münasibətləri, həyat haqqında
düşüncələri sonuncu yerdədir. İştirakçıların 8090%-i sağlam həyat tərzinin zəruri olduğunu düşünür, ―sağlam olmalıyıq‖, ―həmişə formada olmalıyıq‖ kimi arqumentləri əsas götürürlər. Nəticə etibarı ilə o da aydın olmuşdur ki, sağlam həyat tərzinə riayət etməyə heç də həmişə əməl
olunmur. Əsasən ekstremal situasiya yarandıqda,
yəni uzun sürən xəstəliyə tutulduqda, insan həyatında böhran baş verdikdə hər bir şəxs öz həyat
tərzini tamamilə dəyişir, sağlamlığının qorunması üçün mübarizə aparır, özünün və yaxınlarının
sağlam olmasının qayğısına qalır.
Əlbəttə, məktəblilərlə sağlamlıq barədə
aparılan bütün növ tədbirlər bəzən kompaniya
xarakteri daşıyır, lakin biz pedaqoqlar əgər bu
gün inkişaf edən Azərbaycan haqqında danışırıqsa, məhz sağlam genefondun yaranması barədə təhsil işçiləri kimi var gücümüzlə çalışmalıyıq, sabah isə gec olacaqdır.
Gənc nəslin özünün sağlamlığına vacib bir
məsələ kimi yanaşması aktual olsa da, bugünkü
müasir məktəb həmin işi yerinə yetirmək iqtidarında deyildir. Əslində bu gün fiziki, mənəvi cəhətdən sağlam nəslin yetişməsi üçün ―Sağlam
həyat tərzi məktəbi‖ proqramının hazırlanması
və tətbiqinə ciddi zərurət yaranmışdır. Belə ki,
bununla bağlı ümumtəhsil məktəblərində Sağlam Təhsil sinifləri fəaliyyət göstərir. 2018/
2019-cu tədris ilində bu növ siniflərin sayı 168ə çatmışdır. Bakı şəhərinin 37, Sumqayıt şəhərinin bir məktəbində fəaliyyət göstərən bu siniflərdə 3500 şagird təhsil alır.
Sağlam təhsil texnologiyası nədir? Bu texnologiyalar təhsilalanların fiziki-psixi cəhətdən
sağlam, yaradıcı Azərbaycan vətəndaşının formalaşması üçün aşağıda qeyd edilən amillərin
kompleks şəkildə nəzərə alınmasına əsaslanır:
- gigiyenik baxımdan sağlam təhsil mühiti;
- fiziki fəallığın təmin olunması üçün
maksimum şərait;
- şagirdin yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə
uyğun inkişafetdirici mühit;
- onların müsbət psixo-emosional stabilliyi;
- yüksək məktəb motivasiyası və təlim
marağı;

- orqanizmdə gedən fiziki-psixi proseslər
nəzərə alınmaqla qurulan metodik iş.
"Sağlam Təhsil" yanaşması təhsilin təşkili
prinsipidir. Bu yanaşmada təhsilalanların təlim
nailiyyətlərinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, onların
fiziki, psixi və mənəvi sağlamlığının qorunmasının zəruriliyi önə çəkilir. Sağlam Təhsil siniflərində dərs otaqlarının sahəsi hər bir şagird üçün 2,02,5 m-dən az olmayaraq müəyyənləşdirilib. Otağın küncləri (divarların kəsişməsi), divar tavan kəsişmələri və divar pəncərə kəsişmələri dairəvi olmalıdır. İti bucaqlar olmamalıdır. Düz xətlər və
xüsusi 3 şüanın bir nöqtədə kəsişdiyi yerlər uşaqların beyin fəaliyyətinə neqativ təsir göstərir. Bu
məqsədlə ―Panorama Effekti‖ və ―Dr. Bazarnı
ağacları‖ tətbiq olunur. ―Dr. Bazarnı Didaktik Asqıları‖– sinifdə didaktik materiallar daimi olmamalıdır. Didaktik materiallar zərurət yarandıqca
asqıdan asılır və sonra götürülür. Məqsəd: Təlim
materiallarına şagird alışqanlılığının qarşısını almaq, resursları davamlı yeniləməklə onları öyrənənlərin maraq dairəsində saxlamaqdır.
Tavanda göz əzələlərini və dayaq-hərəkət
aparatını məşq etdirən Dr. Bazarnının ―Universal
Simvollar Sxemləri‖ çəkilmişdir. Künclərdə yerləşdirilmiş vizual vestibulyar məşqçi sistemi şagirdlərdə reaksiya, yan baxış və vestibulyar aparatı inkişaf etdirir. Dərsin idarə olunması üçün 15
dəqiqədən bir xəbərdarlıq zəngi çalan sağlam təhsil vaxt pultu yerləşdirilmişdir. Bunlardan əlavə,
divar güzgüsü, əlüzyuyan və turnik də vardır.
Dr.Bazarnının ―Dinamik Dərs rejimi‖ çərçivəsində Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin hazırladığı gigiyenik tələblərə cavab verən
oturacaqlı iş masaları və Dr. Bazarnının hündür
iş masaları istifadə olunur. 15 dəqiqədən bir
ayaqüstə iş masalarında dayanan uşaqlar oturacaqlı masalara, oturacaqlı masalarda əyləşən
uşaqlar ayaqüstə iş masalarına keçməklə yerlərini dəyişirlər. Bütün mebellər şagirdlərin boyuna
uyğun tənzimlənir və yazı-oxu rejimi üçün işçi
səthin 16 maililiyi təmin edilir. Bununla da,
gənclər öz sağlamlıqlarının qayğısına qalmaq
məsuliyyətini yaratmaq məqsədilə biliklər əldə
etməlidir. Bir sözlə, hər bir gəncə öz davranışında sosial məsuliyyət hissi yaratmaq sağlam həyat tərzi üçün motivasiyadır. Sağlam həyat tərzinə can atmaqla gələcəkdə möhkəm ailənin təməli qoyulur, uşaqların anadan olmasına və tərbiyəsinə şüurlu münasibət bəslənilir.
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Materialların məzmunu iki böyük – Psixoloji-pedaqoji və tibbi fəslə bölünür: Yeniyetmələrin psixoloji mədəniyyətinin səviyyəsini qaldırmaq-psixoloji biliklərin və psixoloji fəaliyyətin təkmil dərəcəsi hesab edilir. Bu bölmədə
uşaqlar əsasən ailə həyatına hazırlanır. Bununla
belə xarici görkəm mədəniyyəti, valideynlərin
və uşaqların hüquqları, hər cür zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq, həmçinin sağlam həyatın motivasiyası formalaşdırılır. Tibbi nöqteyi-nəzərdən
ailə münasibətləri, valideyn məsuliyyəti də burada öz əksini tapmışdır.
Tibbi bölmədə isə əsasən aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif tibbi
müəssisələrə müraciət qaydaları və həmin müəssisələrin xidmətləri haqqında informasiya təminatına sahib olmaq formalaşmalıdır. Baxmayaraq ki, əsas məzmun gələcək üçün nəzərdə tutulsa da, məktəblilər mütəxəssislərin köməyilə
tibbi və psixoloji bilikləri almalıdırlar. Bu biliklərin əsasını məktəblilərə qrup və fərdi qaydada
müəllimlərin keçirdikləri konsultasiyalardan
alırlar. ―Sağlam həyat tərzi‖ məktəbində həmin
biliklər 4,7,9 və 10-cu siniflərdə verilir. Əsas
etibarı ilə 4-cü sinifdə 5 saat, 7-ci sinifdə 12 saat, 9 və 10-cu siniflərin hər birində 18 saat tədris
edilməlidir. Dərslər fakultativ məşğələ və yaxud
təşkilat saatları hesabına aparıla bilər. Bu kursların öyrənilməsi biologiya, ədəbiyyat, tarix və
digər dərslərdə öyrədilən materiallarla eyni bir
xətlə konsentrik təşkil etməlidir.
Proqramın quruluşunun əsas prinsipləri :
- sosiallaşma (şəxsin cəmiyyətlə qarşılıqlı
əlaqəsi); düzgünlük və informasiyanın çatdırılması; informasiyanın konfidensiallığı; kompleksləşmə və inteqrasiyalaşma (anlayışların sadədən daha mürəkkəbə keçilməsi);təlimin illik
mərhələsinin sonrakı mərhələ üçün baza kimi istifadə olunması; şəxsiyyətin orientasiya xarakteri (müəllim, şagird və onların valideynlərinin
konkret problemin həllinə yönəldilməsi) tərbiyənin konkret nəticələrindən asılı olaraq işin
planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi.
Kurs başa çatdıqdan sonra şagirdlər bilməlidirlər: şəxsiyyətin anatomiya-fiziologiyasının psixoloji xüsusiyyətlərini; sağlamlığın möhkəmləndirilməsi özlərinin və gələcək uşaqların

sağlamlığına mənfi təsir edən faktorları; sağlamlıq və gələcək uşaqların sağlamlığı; həkiməqədər ilk yardımın göstərilməsi.
Bacarmalıdırlar: öz sağlamlıqlarını obyektiv qiymətləndirməyi bacarmaq; sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və qorunması üçün fərdi proqram tərtib etməyi; özünün sosial və psixoloji vəziyyətində hər hansı situasiyadan çıxmağın yolunu tapmağı bilməyi; istənilən situasiyadan adekvat çıxış; şəhər məmurlarının təqdim
etdiyi plan əsasında özünün tibbi və psixoloji
xidmətlərini sərbəst müəyyənləşdirməyi.
Bütövlükdə bu proqramın həyata keçirilməsi yetişməkdə olan gənc nəsildə yalnız sağlamlığın möhkəmləndirilməsi deyil, həm də onlarda həyat tərzi formalaşdırır və hər bir gənci
təkcə öz taleyi deyil, həmçinin gələcək nəslin də
taleyi düşündürür. Sağlamlıq proqramına hər bir
məktəbdə yaradılmış ―Psixoloji-pedaqoji tibbi
konsultasiya‖da baxılmalıdır.
Ümumiyyətlə, sağlam həyat tərzinin şagirdlər tərəfindən necə mənimsənilməsini yoxlamaq məqsədilə N. Tağıyev adına 212 və 47
nömrəli tam orta məktəblərdə ―Sağlamlıq nə
üçün lazımdır?‖ sualına 9-cuların 69%-i sağlamlığın həyata davam etmək əhəmiyyətini, 10cu siniflərin isə 76%-i sağlamlığın gələcəkdə
şəxsi ailənin yaranmasındakı və gələcək karyeranın qurulmasındakı qiymətini göstərirlər. Beləliklə, nəticə etibarı ilə sorğu aparılan şagirdlərin 98,5%-nin cavabı göstərdi ki, onların daha
çox şəxsi həyatlarını davam etdirmək istiqamətini ön plana çəkirlər. Bir sözlə, insanlarda sağlam həyat tərzinə məhz uşaqlıqdan başlanılmasının daha düzgün olması ortaya çıxır.
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin sağlam həyat tərzinin möhkəmləndirilməsi müasir məktəbin əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Məqalədə gənc nəslin sağlamlığının qorunmasına təsir göstərən mühüm amillər müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin təkcə idrakı bacarıqları deyil, eyni zamanda psixomotor bacarıqlarının inkişafı əsas götürülmüşdür.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ümumtəhsil
məktəblərində çalışan ibtidai sinif müəllimləri məqalədə verilən fikirlərdən faydalana bilər.
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Xülasə. Məqalədə yuxarı sinif şagirdlərinin hərəki qabiliyyətlərinin fiziki tərbiyə, idman və turizm üzrə inkişaf etdirilməsində həyata keçirilən dərsdənkənar idman məşğələlərinin, kütləvi tədbirlərin, turizm yürüşlərinin əhəmiyyəti qeyd edilir. Bu tədbirlərin pedaqoji prinsipləri, tərbiyələndirici, inkişafetdirici, sağlamlaşdırıcı vəzifələri sistemli şəkildə nəzərə çatdırılır.
Açar sözlər: fiziki keyfiyyətlər, hərəki qabiliyyətlər, pedaqoji prinsiplər, kütləvi tədbirlər, turizm
yürüşləri, dərsdənkənar məşğələlər
Резюме. В статье отмечается роль и значение проводимых внеклассных занятий, массовых мероприятий, туристических походов по физическому воспитанию и спорта в развитии двигательных
способностей у учащихся старших классов. Автор систематизирует педагогические принципы, воспитательные, оздоровительные, развивающие задачи этих мероприятий, подробно излагая задачи и
направления каждого вида внеклассной работы.
Ключевые слова: физические качества, двигательные способности, педагогические принципы,
массовые мероприятия, туристический поход, внеклассные занятия
Summary. In the article, the importance of physical nurture, implemented sport trainings outside class
in sport and tourism sphere, mass events tourism movements for secondary school students to develop
movement abilities are mentioned. The pedagogical principals, nurturing, developing, health roles of these
events are expressed systematically.
Key words: physical qualities, movement abilities, pedagogical prinsiples, mass events, tourism
outflows, outdoor trainings

Bütün sahələrdə olduğu kimi, bədən tərbiyəsi və onun əsas komponentləri olan fiziki tərbiyə, turizm, idman sahəsində də dərsdənkənar
məşğələlər, mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. Həmin məşğələlər, müxtəlif xarakterli
tədbirlər məktəb şagirdlərinin həm fiziki, həm
də mənəvi tərbiyəsində mühüm rol oynayır.

Doğrudur, fiziki tərbiyə vasitələri ilə həyata keçirilən məşğələlərin, tədbirlərin əsas məqsədi fiziki inkişafa zəmin yaratmaqdır. Bununla yanaşı, həmin məşğələlərin, tədbirlərin həyata keçirilməsinin mühüm bir məqsədi də hərəki qabiliyyətləri daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
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Apardığımız müşahidələr, sorğular göstərir ki, indi respublikamızın, demək olar ki, bütün şəhər və kənd məktəblərində fiziki tərbiyə
üzrə dərsdənkənar tədbirlər, turizm gəzintiləri,
yürüşlər təşkil olunur, idmanın müxtəlif növləri
üzrə bölmələr, dərnəklər fəaliyyət göstərir,
oyunlar və yarışlar keçirilir.
Nəzərə çatdıraq ki, dərsdənkənar tədbirlər
aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə dərs prosesindən
fərqlənir:
- Dərsdənkənar işlər şagirdlərin maraqları
üzərində qurulur və əsasən könüllü olaraq həyata keçirilir;
- Şagirdlərə öz arzularına müvafiq olaraq
məşğələ növünü seçmək imkanı verilir;
- Dərsdənkənar iş bədən tərbiyəsi kollektivlərində şagirdlərin özlərinin geniş ictimai
fəallığı üzərində qurulur;
- Şagirdlərin istədiyi idman növü ilə məşğul olmasına şərait yaradır;
- Sağlamlıq məqsədi ilə gündəlik həyatda
fiziki tərbiyənin mümkün vasitələrindən sərbəst
istifadə etməklə yanaşı, həmçinin bacarıq və
vərdişləri formalaşdırır.
Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin qarşıya
qoyduğu vəzifələrinin yerinə yetirilməsində
dərsdənkənar məşğələlər zamanı aşağıdakı şərtlərə əməl olunmalıdır:
1. Məktəbin fəal idmançı şagirdlərdən təşkil edilmiş ictimai idman qrupunu -bədən tərbiyəsi aktivini hazırlamaq.
2. İdman növü üzrə ixtisaslaşma və seçilmiş idman növündə müvafiq yaş dövrü üçün idman təsnifatının normativ tələblərinə uyğun
olan səviyyədə nəticələrə nail olmaq;
3. Vaxtı səmərəli keçirmək və şəxsi fiziki
kamilləşmə məqsədi ilə gündəlik həyatda fiziki
tərbiyənin mümkün vasitələrindən sərbəst istifadə
etmək bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırmaq;
4. Fiziki hərəkətlərlə sistematik məşğul
olmağa mümkün qədər çox uşaq cəlb etmək;
Təcrübə göstərir ki, yuxarı siniflərə keçdikcə fiziki tərbiyə dərslərində qızların hərəki
fəallığı azalır. Şagirdlər arasında aparılan sorğuya əsaslanaraq qeyd edilir ki, fiziki tərbiyə dərslərindən məmnunluq qızlarda oğlanlara nisbətən
çox aşağı səviyyədədir. Qızların məktəbin və rayonun idman tədbirlərində iştirak etməkdən imtina etmələri getdikcə daha çox müşahidə olunur. Buna səbəblərdən biri kimi şagirdlər dərslə-

rin emosionallığının azlığını və cəlbedici olmadığını göstərirlər. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün dərsdənkənar tədbirlərdən biri olan
idman oyunlarından ibarət məşğələ və yarışların
müntəzəm olaraq təşkil olunması məqsədə- uyğundur. Əgər müəllimlər dərsdənkənar vaxtlarda oyunlardan istifadə etsələr, şagirdlərin, o
cümlədən, yuxarı sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyə dərslərinə maraqları artar, həm oğlanlar, həm
qızlar fiziki tərbiyə məşğələlərindən məmnun
qalarlar. Şagirdlərdə fiziki tərbiyə məşğələlərinə
əlavə tələbat yaranar. Belə olduqda, məktəbdə
müxtəlif idman dərnəklərinin yaradılması zərurəti yaranar.
Belə tədbirlər sağlamlığı möhkəmlətməklə
yanaşı, həm də fəal istirahəti, əqli iş qabiliyyətinin bərpasını və yüksəldilməsini optimal səviyyədə saxlanmasını təmin edir. Şagirdlərin hərtərəfli inkişafının tələblərindən doğan vəzifələrə
müvafiq olaraq, sinifdənxaric işin bu bölməsi,
şagirdlərin hərəki hazırlığının ayrı-ayrı tərəflərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Onun
məzmununda xüsusiləşdirilmiş idman məşğələləri üçün xarakterik olan üsul və vasitələr əhəmiyyətli yer tutur. İşi təşkil edərkən məktəb yaşlı uşaqların idmana maraqlarının qeyri-sabit olmasını nəzərə almaq və məşğələ sistemini elə
qurmaq lazımdır ki, uşaqlar özlərini idmanın
müxtəlif növlərində sınaya bilsinlər. Bununla
şagirdlərə məktəb proqramında nəzərdə tutulmuş idman növlərini təklif etmək lazımdır.
Məşğələlərin istiqaməti şagirdlərin hərtərəfli inkişafına yönəlməli, bu prosesdə onların
hərəkət vərdişlərini mənimsəməsi, düzgün qamətinin formalaşdırılması, təlim proqramı materiallarının əhatə olunması və hərəki qabiliyyətlərinin yaxşılaşdırılması təmin edilməlidir. Məşğələlərə əsas etibarilə, məktəb proqramına daxil
olan hərəkətlər daxil edilir ki, bunlar da çətinləşdirilmiş şəraitdə və əksər hallarda oyun formasında yerinə yetirilir. Məsələn: basketbol
oyunun hərəkətləri vaxt limitinin məhdudlaşdırılması ilə, yaxud ümuminkişaf hərəkətləri bədənin müxtəlif hissələrinin hərəkəti ilə birlikdə
və s. Hərəki keyfiyyətləri inkişaf etdirmək üçün
oyunlar və idman yarışları elementləri dərsdə
olduğundan daha geniş tətbiq olunur. Bu məşğələlərin məzmunu, məktəbin müxtəlif idman
meydançalarında müntəzəm oyunlar təşkil etməklə zənginləşdirilə bilər. Bölmələri yaradar-
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Dərsdənkənar fiziki tərbiyə və idman məşğələləri vasitəsilə şagirdlərin hərəki qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin yolları

kən, məşğələlərin təşkili öz sadəliyi ilə seçilən,
mürəkkəb və bahalı təchizat tələb etməyən, kütləvi şəkildə şagirdlərin iştirakını təmin edən olmalıdır. Şagirdlərə hərtərəfli inkişaf etdirmək
imkanı yaradan tədris proqramına və şagirdlərin
iştirak edəcəyi şəhər (rayon) yarışlarının məzmunu ilə sıx bağlı olan idman növlərinə üstünlük vermək lazımdır.
Fiziki tərbiyə vasitəsilə yeniyetmələrin
hərəki qabiliyyətlərin formalaşdırmağın təşkili
formalarından biri də turizm səfərləri və yürüşlərdir. Bu işə (sahəyə) bədən tərbiyəsi üzrə
ümumtəhsil məktəblərinin proqramlarında da
diqqət yetirilmişdir. Belə tədbirlər respublikamızın bütün məktəblərində keçirilməsə də işi
yaxşı təşkil edilmiş məktəblərdə vaxtaşırı aparılır. Turizm səfərləri və yürüşlərlə həyata keçirilən spesifik işlərin məqsədi, ümumilikdə götürüldükdə, şagirdlərin hərəki qabiliyyətlərinin
formalaşmasına xidmət edir
Müxtəlif məzmunlu turizm işləri ən yaxşı
istirahət vasitəsi olmaqla fiziki keyfiyyətlərin
formalaşmasına qüvvətli təsir göstərir.
Tərbiyə işinin bütün sahələrində olduğu
kimi, məktəbdə şagirdlərin hərəki qabiliyyətlərinin inkişafına xidmət edən turizm səyahətlərinin
və yürüşlərinin keçirilməsinin bir sıra əsas vəzifələri vardır ki, onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- yuxarı sinif şagirdlərində çeviklik, dözümlülük, cəldlik, sürət və bir sıra digər hərəki
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;
- yuxarı sinif şagirdlərində doğma respublikamızın torpağına məhəbbət, vətənpərvərlik
hissləri tərbiyə etmək;
- yeniyetmələrdə diyarşünaslıq bilikləri
aşılamaq, onlara təbiəti sevdirmək, təbiətin gözəlliyindən zövq almağı öyrətmək;
- təbiətin mühafizəsini və mədəniyyət,
memarlıq abidələrini qorumağı tərbiyə etmək;
- təhlükəyə məruz qalanda yoldaşlara kömək etmək, onu müdafiə etmək bacarığı tərbiyə
etmək.

- tanış olmayan yerlərin, xüsusən, turist
yürüşləri təşkil edən yerlərin xəritəsini çəkmək
bacarığını, hazır xəritələrlə səmti təyin etmək,
müdafiə xarakterli məlumatlar çatdırmaq bacarığı aşılamaq.
Yuxarı sinif şagirdlərinin hərəki qabiliyyətlərin inkişafına qüvvətli təsir göstərən turizm
və gəzintilərin, yürüşlərin təşkilinə verilən pedaqoji tələblərin nəzərə alınması xüsusilə vacibdir.
Bu tələbləri aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:
- qruplar təşkil edilərkən şagirdlərin yaşlarının nəzərə alınması;
- il ərzində iki dəfədən az olmayaraq turist
səfərləri təşkil etmək;
- turist səfərlərini tətil vaxtlarında və ya
əlamətdar günlərlə əlaqədar olaraq təşkil etmək;
- ilk turist səfərini daha yaxın yerlərə və
bir günlük təşkil etmək;
- turizm səfərlərini tədris ilinin əvvəli və
axırı təşkil etmək;
- turist səfəri zamanı hava şəraitini nəzərə
almaq;
- turist səfəri elə yerə təşkil etmək lazımdır ki, orda şagirdlər fiziki təmrinlər və oyunlar
keçirə bilsinlər.
Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, yetişməkdə olan nəslin fiziki tərbiyəsinə kompleks
şəkildə yanaşaraq, bədən tərbiyəsi və onun əsas
komponentləri olan fiziki tərbiyə, turizm, idman
və s. üzrə dərsdənkənar məşğələlər, mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirməklə və bu tədbirlərə
məktəb şagirdlərini fəal surətdə cəlb etməklə
onların fiziki qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
olar.
Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
fiziki tərbiyə, idman və turizm üzrə dərsdənkənar
məşğələlər, mədəni kütləvi tədbirlər həyata keçirərkən nəzərə alınmalı olan pedaqoji prinsiplər və qarşıya qoyulan vəzifələr sistemə salınmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən müddəalar həyata keçiriləcək fiziki
tərbiyə və idman tədbirlərinin səmərəliliyini artırar. Orta ümumtəhsil məktəblərində çalışan bədən tərbiyəsi
müəllimləri öz əməli fəaliyyətlərində məqalədə irəli
sürülən müddəalardan faydalana bilərlər.

Ədəbiyyat:
1. Zeynəb Rzayeva, Q. Cəfərov. BTNM. Bakı, 1999.
E-mail: geydarova.maya@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü. fəls.dok., dos. N.ġ. Muradova, ped.ü. fəls.dok. L.A. Məmmədli
Redaksiyaya daxil oub: 08.05.2019.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

113

Динара Самидали гызы Асадова, Инара Самидали гызы Джафарова

UOT 373.3/5.
Динара Самидали гызы Асадова
научный сотрудник Института Образования Азербайджанской Республики

Инара Самидали гызы Джафарова
преподаватель
Азербайджанскогого Педагогического колледжа при Азербайджанском Государственном
Педагогическом Университете

ПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Dinarə Səmidəli qızı Əsədova
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi işçisi

İnarə Səmidəli qızı Cəfərova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin nəzdindəki Azərbaycan Pedaqoji Kollecin müəllimi

MÜƏLLĠM-ġAGĠRD MÜNASĠBƏTĠNĠN DÜZGÜN QURULMASI TƏLĠMĠN
SƏMƏRƏLĠLĠK GÖSTƏRĠCĠSĠ KĠMĠ
Dinara Samidali Asadova
researcher at the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan

Inara Samidali Jafarovа
Teacher of
Azerbaijan Pedagogical College at the Azerbaijan State Pedagogical University

THE PROPER CONSTRUCTION OF THE ATTITUDE OF THE TEACHER AND THE
STUDENT AS AN INDICATOR OF LEARNING EFFICIENCY
Xülasə: Məqalədə qeyd olunur ki, müəllimin peşəkarlığı, ustalığının bir hissəsi şagirdlərlə münasibətlərin düzgün qurmaq bacarığıdır. Bu bacarıq müəllimin şagirdlərlə ünsiyyətdə pedaqoji məqsədəuyğun ton
və üslub yaratmasıdır. Bu həm də müəllimin həddi aşmaması, öz təsir vasitəsinin dərəcəsini təyin etmək qabiliyyətini, şagirdlərlə ünsiyyətdə həddən artıq ifratçılığa varmamağı nəzərdə tutur.
Açar sözlər: pedaqoji bacarıq, şagird, müşahidə, tələb, inkişaf, formalaşma
Резюме: В статье отмечается, что умение правильно построить отношение с учениками – профессиональное качество учителя, часть его мастерства. Это способность учителя устанавливать педагогически целесообразный тон и стиль в общении с учащимися. Оно предполагает наличие у учителя
чувства меры, умения дозировать свои средства воздействия, не допускать крайностей в общении с
учениками.
Ключевые
слова:
педагогическое
мастерство,
ученики,
наблюдательность,
требовательность, развитие, формирование
Summary: The article notes that the pedagogical tact is the professional quality of the teacher, part of
his skill. It is the teacher's ability to establish a pedagogically appropriate tone and style in communicating
with students. Pedagogical tact requires the teacher to have a sense of proportion, the ability to dose their
means of influence, not to allow extremes in communicating with students.
Key words: pedagogical skill, students, observance, exactingness, development, formation
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Правильное построение отношений учителя и ученика как показатель эффективности обучения

Проблема отношений учителя и ученика - это традиционная психолого-педагогическая проблема, которая была предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем, в современной
образовательной ситуации эта проблема стала особенно актуальной в связи с ростом детской агрессии и девиаций.
Процесс обучения – это единство преподавания и учения, где взаимосвязаны деятельность учителя и учащегося. Это также и
смешанная система отношений разного типа.
Школа как огромный социальный механизм,
характеристика которого зависит от меньших звеньев - руководства, учителей, группы
учеников, каждая из которых имеет свои отличительные черты. Особое внимание хотелось бы уделить ключевому типу взаимоотношений – учителя и ученика, как и основополагающего элемента передачи и приобретения знаний но, так же как и самого раскрытия психологического благополучия в асоциальном человеке. От способа подачи учебного материала и оценки усвоения его учениками – во многом зависит не только успеваемость, но и воспитание, социализация, развитие ученика.
Одним из важнейших качеств учителя
является также способность учителя определить внутреннее состояние ученика по его
внешнему поведению. При выборе педагогических приемов следует учесть это. Принятие во внимание реального психологического состояния ученика, является основой педагогического такта и играет важную роль в
педагогической деятельности.
Выражение субъективного отношения
учителя к тем или иным действиям учеников
составляет большую группу педагогических
технологий. Педагог никогда не может оставаться равнодушным, он радуется успехам и
огорчается неудачам своих воспитанников.
Обращение педагога к ученикам может
быть как в форме просьбы, так и в порицательной и повелительной форме. Во всех
этих случаях учитель всегда играет свою
«роль» и цель всегда состоит в правильном
построении голоса.
Американские педагоги Дж. Брофи и Т.
Гудда в произведении «Отношения учителя

и ученика» анализируют особенности «субъективного» общения учителя. Было выявлено, что педагоги чаще обращаются к детям,
которых они любят. Ученики, к которым они
безразличны, находятся вне внимания учителя. Учителя хорошо относятся к «интеллектуалам», более дисциплинированным, исполнительным ученикам. Пассивные ученики стоят на втором месте. Самостоятельные,
активные и уверенные в себе ученики почти
лишены симпатии учителя.
Слово – главное оружие учителя. Помимо этого, в его запасе имеется и множество невербальных средств общения. В данном
случае особую роль играют поза, мимика,
движения рук, взгляд, походка.
Ученики чувствительны к глазам и взгляду учителя. Посредством глаз передается
самая точная информация о ситуации, потому что сужение и расширение зрачков не
подвластно сознательному контролю. Нервное и пессимистическое состояние учителя
характеризуется сужением зрачков, его лицо
теряет дружелюбность и искренность, вследствие чего ученики испытывают дискомфорт, и эффективность работы снижается.
Было установлено, что «закрытая» поза
учителя (когда он пытается закрыть чем-то
переднюю часть тела и старается занять как
можно меньше места в помещении, когда
стоит в позе «Наполеона» или стоит, скрестив руки и т.д.) характеризуется как поза недоверия, несогласия, противодействия и критики. «Открытые» позы можно распознать
по повороту туловища и головы к собеседнику, раскрытым ладоням, свободному положению ног (не скрещены, стопы с полной опорой), мышцы расслаблены, взгляд направлен
в лицо собеседника. Данная поза учителя
внушает доверие, уверенность, согласие,
доброту и психологический комфорт. Все
это неосознанно воспринимается учениками.
Следует отметить, что педагогические
основы сотрудничества в отношениях между
учителем и учеником отражаются в гуманном отношении к ученикам. Сотрудничество
между учителем и учениками понимается
как подход или как педагогический принцип
и прием.
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При отсутствии общения и взаимоотношения ребенок не сможет сформироваться
как личность. Как биологическое существо,
человек с детства нуждается в общении. Человек, являясь продуктом общественных отношений, его характер, навыки и качества
формируются в социальных отношениях. Таким образом, сотрудничество между учителем и учениками должно приниматься как
концепция воспитания, отвечающая требованиям современного развития общества.
Сущность педагогики сотрудничества
заключается в том, что учитель полагается
на учеников в управлении учебно-воспитательным процессом, считает их помощниками, а также учитывает их мнения, предложения, желания и рекомендации при организации учебно-воспитательного процесса.
В этом процессе учитель старается, чтобы ученики были вовлечены в учебный процесс и стали наравне с учителем полноправными участниками и со организаторами педагогического процесса. Стали помощниками
учителя, воспитателя в учебном процессе.
Опыт и наблюдения показали, что многие учителя были избирательны при сотрудничестве, общении и отношениях.
Следует отметить, что учителя больше
сотрудничают с интеллектуальными, дисциплинированными детьми, сидящими в
первых рядах. На втором месте стоит общение с тихими, послушными детьми, на третьем месте общение с непослушными, капризными, и, наконец, на четвертом месте стоит
общение с уверенными в себе, активными
детьми, не любящими зависимость и мыслящими свободно.
В отношениях учитель-ученик исследователи, в основном, выделяют три типа:
а) неизменное - положительное общение;
b) пассивное- положительное общение;
c) переменное общение.
Иногда также можно встретить переменные и неизменные отрицательные типы
общения. Во время такого общения учитель
создает негативное отношения к себе, а это
значит, что этот учитель работает против
школы и общества.
Существуют также различные стили
общения в отношениях учитель -ученик.

1. Общение на основе увлеченности
совместной творческой деятельностью.
2. Общение, основанное на дружбе.
3. Общение – дистанция.
4. Общение – устрашение.
5. Насмешливое, ироничное общение.
6. Общение – заигрывание.
Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью строится
на основе духовной близости, дружбы, доброты, взаимоуважения учителя и ученика.
Но это не означает, между ними должны
быть «панибратские» отношения.
Общение-дистанция характеризуется
ограничением общения между учителем и
учеником. Во время такого общения преобладают фразы: «Слушайтесь меня. Я старше.
Вы ничего не знаете, я знаю больше» и т.д.
Такой подход и стиль общения нарушает
творчество и сотрудничество и приводит к
педагогическим неудачам. При общении –
устрашении учитель обычно говорит: «Слушайтесь, а то пойдете к доске, посмотрим,
как вы ответите на экзамене, вы еще плохо
меня знаете…» и т.д.
Насмешливое, ироничное общение
унижает личность ученика. Учитель смотрит
на учеников свысока, насмехается над ними.
Некоторые учителя, чтобы показать
себя с хорошей стороны, прикидываются,
заигрывают, рассказывают что-то интересное, анекдоты, стараются завоевать дешевый
авторитет. Конечно, рано или поздно все это
раскрывается. Следует запомнить, что если
нет равноправия в общении, то оно не может
быть эффективным. По мнению ученых-педагогов, для успешного и оптимального построения общения и отношения между учителем и учеником следует придерживаться
следующих условий:
1) Учитель должен быть внимательным
и чувствительным в отношении и общении.
Должен уметь переходить с одной темы на
другую, почувствовать настроение ученика.
2) Учитель должен уметь управлять поведением и действиями в отношении и общении.
3) Если учащиеся испытывают трудности при общении или не могут ответить на
вопрос, учитель должен помочь им.
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4) Учитель должен уметь вести речевое
и неречевое общение.
5) Учитель должен последовательно
анализировать общение и отношения учениками и делать соответствующие выводы.
Из вышесказанного следует, что правильное построение отношений учителя и
ученика составляет основу гуманизации и
демократизации школы, так как оно построено на идее любви и уважения к людям.
Актуальность проблемы: Одним из важных особенностей правильного построения отношений с учениками является высокий уровень
педагогической техники учителя. Умелый учи-

тель должен обладать всеми педагогическими
средствами и иметь возможность выбрать наиболее экономичные и эффективные способы для
выполнения предусмотренных работ.
Научная новизна проблемы: Сущность
педагогики сотрудничества заключается в том,
что учитель полагается на учеников в управлении учебно-воспитательным процессом, считает
их помощниками, а также учитывает их мнения,
предложения, желания и рекомендации при организации учебно-воспитательного процесса.
Практическая значимость проблемы:
Статья может быть полезна учителям общеобразовательных школ.

Литература:
1. Гасымова Л.Н. Из опыта воспитания школьников на основе национальных нравственных
ценностей. Баку: Нурлан, 2004.
2. Ильясов М. И. Педагогическое мастерство учителя. Баку: Наука и oбразование, 2013.
3. Казымов Н.М. Основы педагогического мастерства. Баку: Чашыоглу, 2009.
4. Назаров А.М., Мамедов Р. Педагогическое мастерство. Баку: Учитель, 2008.
E-mail: sulamif44@rambler.ru
Рецензенты: док.филос.по пед. И.Б. Амиралиева, док.филос.по пед. Л.А. Мамедли
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2019

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

117

Günel Sahib qızı Nağdəliyeva

UOT 37.
Günel Sahib qızı Nağdəliyeva
Azərbaycan Respublikası
Təhsil Problemləri İnstitutunun doktorantı

YETKĠNLĠK YAġINA ÇATMAYAN MƏHKUMLARIN PEDAQOJĠ REABĠLĠTASĠYASI
Гюнель Сахиб кызы Нагдалиева
докторант
Институт проблем образования Азербайджанской Республики

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОСУЖДЕННЫХ
Gunel Sahib Naghdalıyeva
doctoral student
Azerbaijan Institute of Education Problems

PEDAGOGĠCAL REHABĠLĠTATĠON OF JUVENĠLE CONVĠCTS
Xülasə. Məqalədə yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların pedaqoji reabilitasiyası prosesindən bəhs
edilir. Müəllif tərəfindən məhkumların pedaqoji reabilitasiyası anlayışı şərh edilmiş, icra mexanizmi təhlil
olunmuşdur. Eyni zamanda məqalədə sosial-pedaqoji reabilitasiya sisteminin qurulması məsələlərinə toxunulmuşdur.
Açar sözlər: pedaqoji reabilitasiya, yetkinlik yaşına çatmamış məhkumlar, adaptasiya, yenidəntərbiyə,
davranış.
Резюме. В статье рассматривается процесс педагогической реабилитации несовершеннолетних
заключенных. Дано авторское определение концепции педагогической реабилитации заключенных, а
также анализ исполнительного механизма. Описана система социально-педагогической реабилитации.
Ключевые слова: педагогическая реабилитация, несовершеннолетние осужденные, адаптация,
перевоспитание, поведение.
Summary. The article discusses the pedagogical rehabilitation process of teenage prisoners. The
author elaborates the meaning of pedagogical rehabilitation process of prisoners and explains its
implementation mechanism. In addition, the article also discusses the issues concerning establishment of
social-pedagogical system.
Keywords: pedagogical rehabilitation, juvenile offenders, adaptation, reeducation, behavior.

Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların
pedaqoji reabilitasiyası - itirilmiş sosial münasibətlərin bərpası, islah edilən şəxslərin cəmiyyətə
sağlam adaptasiya olunmasına yönəlmiş tədbirlər sistemidir.
Sosial işçi ilk gündən etibarən, cəzaçəkmə
müəssisəsinə düşmüş şəxsin şəxsi işi ilə əsaslı
şəkildə tanış olduqdan sonra onunla fərdi qaydada söhbətlər təşkil edir. Mütəxəssis söhbət əsasında yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin bacarıqları, tələbatları, daxili aləmi, eləcə də, yaxın qohumları ilə yaxınlıq dərəcəsini müəyyənləşdirir.

Bütün bu araşdırma, eyni zamanda, şəxsin yaxın
qohumları ilə də tətbiq olunur. Əgər cəzaçəkmə
müəssisəsində olan şəxs valideyn himayəsindən
məhrumdursa, məlumatların əldə edilməsi üçün
aidiyyəti üzrə müvafiq rayon İcra Hakimiyyətinin Yetkinlik Yaşına Çatmayanların İşləri və
Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissiyası ilə
əlaqə yaradılır [2].
Tərbiyə müəssisəsi mühitində yetkinlik
yaşına çatmamış məhkumların sosiallaşması
beynəlxalq hüquqi aktlar üzrə öhdəliklər, habelə, dövlətin mövcud cinayət və cinayət-proses-
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sual qanunvericiliyinin həyata keçirilməsi öhdəliyi ilə müəyyən edilməklə yanaşı, tərbiyə müəssisələrində uşaqların sosiallaşdırılması və sosial-reabilitasiyasına yönəldilmiş tədbirlərin təşkilati, hüquqi və sosial-pedaqoji xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyindən irəli gələn bir prosesdir.
Penitensiar müəssisələr sistemində tərbiyə
müəssisələri xüsusi yer tutur, çünki, bu müəssisələrdə cəzanın çəkilməsi şərtlərini müəyyən
edən əsas amil, böyüklər ilə müqayisədə daha
əlverişli şərtlərin yaradılması, uşaq məhkumların pedaqoji reabilitasiyası üçün geniş təhsil, pedaqoji imkanların olmasıdır [1].
Müasir şəraitdə, əsas vəzifə olaraq tərbiyə
müəssisəsində azyaşlıların əqli, mənəvi, əxlaqi,
psixoloji, fiziki inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılmasıdır. Eyni zamanda, münasibətlərin humanist xarakteri istisna edildiyi təqdirdə sosiallaşma və pedaqoji reabilitasiya prosesi effektiv
həyata keçirilə bilməz. Tərbiyə müəssisəsində
sosial-pedaqoji reabilitasiyanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müəssisəni tərk edən uşaqlar
gələcəkdə adekvat şəxsiyyət olaraq inkişaf edə
bilsinlər. Sosial-pedaqoji reabilitasiya uşağın
həyat mövqeyi üçün vacib olan şəxsi keyfiyyətlərin formalaşmasını, cəmiyyətə inteqrasiyasını,
özünəxidmət üçün lazımi bilik və bacarıqlara
sahib olmağı təmin edən, müsbət sosial rola malik olmağa və davranış qaydalarını öyrənməyə
yönəlmiş tərbiyəvi xarakterli tədbirlər sistemidir. Sosial-pedaqoji reabilitasiyanın mərkəzində
yenidəntərbiyə dayanır. Milli pedaqogika yenidəntərbiyəni belə dəyərləndirir: ―adamın şüurunda və ya davranışında kök salmış zərərli əlamətlərin məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil surətdə ləğvi və onların əvəzində ictimai əhəmiyyət kəsb edən milli və ümumbəşəri keyfiyyətlərin ona aşılanması yenidəntərbiyədir.‖
Sosial-pedaqoji reabilitasiya üç əsas mərhələdən ibarətdir [8].
1. Diaqnostika - azyaşlıların emosional-idrak sahəsinin inkişaf səviyyəsini, şəxsi xüsusiyyətlərinin formalaşmasını, sosial rolunu, peşə
maraqlarını müəyyənləşdirməyə yönələn sosialpedaqoji tədqiqatları əhatə edir. 2. Hər bir uşaq
üçün reabilitasiya proqramı fərdi olaraq yaradılır
və əsas elementləri ehtiva edir: məqsəd, vəzifələr, üsullar, vasitələr, fəaliyyət mərhələləri. Reabilitasiya proqramının əsas məqsədi fərdlərin əx-

laqi dəyərlərinin formalaşması və düzəldilməsi,
uşaqların kommunikativ ünsiyyət bacarıqlarını
əldə etmələrinə kömək etməkdir. 3. Post-reabilitasiya müdafiəsi - reabilitasiya mərkəzindən çıxdıqdan sonra ailəsi, dostları, məktəb qrupu ilə
harmonik münasibətin qurulmasını və qarşıya çıxan münaqişələrin həllini nəzərdə tutur.
Məhkumların sosial-pedaqoji reabilitasiya
sisteminin qurulması iki blokda qruplaşdırıla bilən prinsiplərə əsaslanır: ümumimetodik (bütövlük, davamlılıq, inteqrativlik, humanizm); xüsusi, spesifik prinsiplər.
Xüsusi, səciyyəvi prinsiplər kimi bir qayda olaraq pedaqoji elmdə aşağıdakı prinsiplər
nəzərdən keçirilir:
1. Tədrisin normativliyi prinsipi təhsil
prosesində müəssisədə tərbiyə alan uşaqlar üçün
onların qabiliyyətlərinə və təhsil ehtiyaclarına
uyğun olaraq müvafiq peşə, orta və ali xüsusi
təhsilin mümkün olan maksimum perspektivlərinin təmin olunmasına əsaslanır.
2. Azyaşlıların həyat fəaliyyətinin pedaqoji təşkili prinsipi yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların yenidən sosiallaşmasına bilavasitə təsir edir;
3. Azyaşlıların sosial şəbəkələrinin qorunması və genişləndirilməsi prinsipi təlim-tərbiyə
fəaliyyətində ailə ilə qarşılıqlı əlaqənin təmin
edilməsinə əsaslanır;
4. Məhkuma təhsildə fərdi yanaşma prinsipi şəxsiyyətin unikallığının, təkrarolunmazlığının, özünəinamının tanınmasıdır;
5. Azyaşlıların inkişaf edən əlaqələrinə
diqqətin prioritetliyi prinsipi isə yeniyetmənin
inkişaf etdirdiyi əsas əlaqələrinə: dünyaya, insanlara, təbiətə, özünə xüsusi pedaqoji diqqətin
vacibliyini vurğulayır;
6. Pedaqoji optimistlik prinsipi azyaşlı
məhkuma münasibətdə gözləntilərin yüksək olması, onun gücünə və bacarıqlarına inamın olması; psixi fəaliyyətin daxili kompensasiya mexanizmlərini stimullaşdırmaq və aktivləşdirmək
üçün əlverişli pedaqoji şəraitin yaradılmasını,
onun inkişaf harmoniyasını nəzərdə tutur.;
7. Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumların
təhsil prosesinin inteqrativliyi prinsipi təhsil prosesinin qurulması üçün əsas tələb olaraq müdafiə
və sağlamlıq, diaqnostik, korreksiyaedici-inkişaf
və təhsil strategiyalarının birləşdirilməsidir;
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8. Etibarlılıq və dəstək prinsipinin mahiyyəti pedaqoji fəaliyyətin "arsenal"ını şagirdlərə
təhsil, tərbiyə, psixo-pedaqoji dəstəyi nəzərdə
tutan humanist fərdi yönümlü texnologiyalar ilə
zənginləşdirməkdir.
Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif pedaqoqlar tərəfindən çətin tərbiyə olunan uşaqların tərbiyəsinin təşkil edilməsi sistemində bu və ya digər prinsiplərə üstünlüyün verilməsinin şahidi oluruq.
A.S. Makarenko öz nəzəriyyəsində azyaşlıların yenidəntərbiyəsinin, pedaqoji reabilitasiyasının yeni çalarlarına toxunmaqla pedaqoji elmə mühüm töhfələr vermişdir [4]. Onun nəzəriyyəsində çətin tərbiyə olunan uşaqlarla tərbiyəvi işin təşkilində aşağıda göstərilən prinsiplərə üstünlüyün verilməsinin şahidi oluruq:
1. Tərbiyə müəssisələrinin şagirdlərinin
fəal surətdə sosial fəaliyyətə daxil edilməsi prinsipi. Bu prinsipin obyektiv mahiyyəti ümumi
mənada şəxsiyyətin müəyyən fəaliyyətdə formalaşması kimi müəyyən edilən qanunauyğunluğa
əsaslanır. Birincisi, cəzanın çəkilməsi müddətində şəxsin davranışının dəyişdirilməsi və düzəldilməsi ehtimalı qəbul edilir; İkincisi, reabilitasiyanın zəruri şərti fərdlərə zor tətbiq edilməsi
yox, onun fəal sosial fəaliyyətinin, mənəvi-əxlaqi sahəsinin inkişafı, intellektual, təhsil və peşə
səviyyəsinin artırılmasıdır. Yenidəntərbiyə prosesi müəllimlərin məhkumlara qarşı yalnız birtərəfli təsiri kimi qəbul edilə bilməz. Bu prosesin vacib tərkib hissəsi məhz məhkumların özlərinin fəaliyyətidir.
Uşağın maraq və ehtiyaclarına uyğun fəaliyyətlərə cəlb edilməsi üçün yaradılan şərait
aşağıdakılardır:
- uşağın maraq və ehtiyaclarını öyrənmək;
- fərdi yaradıcılıq potensialının dəstəklənməsi və inkişafı;
- bu potensialın həyata keçirilə biləcəyi
müxtəlif fəaliyyət növlərinin təşkili.
Praktikada, reabilitasiya prosesinin təşkili
zamanı bu prinsip aşağıdakı qaydada əks olunur:
- fəaliyyətlərdə könüllü iştirak;
- sosial əhəmiyyətli tədbirlərə üstünlüyün
verilməsi;
- nailiyyətlərin təşviq edilməsi;
- uğursuzluqların əhəmiyyətli surətdə
azalması;
- Özünəinamın formalaşması.

2. Məhbuslara qarşı humanist və ədalətli
münasibətin onlara tələbkar münasibətlə əlaqələndirilməsi prinsipi. Bu prinsip tamamilə yenidəntərbiyə prosesinin dialektik xarakterini özündə əks etdirir. Belə ki, qeyd olunan münasibətlərdən hər hansı birinin tərbiyə prosesində nəzərə alınmaması bu prosesi antipedaqoji bir hala
çevirə bilər.
3. Tərbiyə prosesində fərdlərin müsbət
keyfiyyətlərinin əsas götürülməsi mühüm prinsiplərdən biridir. Yalnız fərdlərin mənfi keyfiyyətlərini zərərsizləşdirməyə yönəlmiş tədris prosesi pedaqoji olaraq səmərəsizdir. Tərbiyə prosesinin yalnız qadağan normaları üzərində qurulmasından daha çox məhkum şəxsdə müsbət
keyfiyyətləri aşkar etmək, formalaşdırmaq və
möhkəmləndirmək pedaqoji cəhətdən daha səmərəli hesab edilir. Çünki istənilən fərddə mənfi
keyfiyyətlərlə yanaşı müsbət keyfiyyətlər də
mövcuddur ki, həmin müsbət keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi zərurəti penitensiar müəssisələrdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu prinsipin həyata keçirilməsi pedaqoq üçün hətta psixoloji
cəhətdən də çətin bir prosesdir, əks təqdirdə
məhkumun şəxsiyyətinin mənfi əxlaqi pozuntuları, mənfi xüsusiyyətləri, əsas sosial dəyərlərə
mənfi münasibəti daha çox özünü göstərə bilər.
4. Fərqli (diferensial) və fərdi yanaşma
prinsipi pedaqoji reabilitasiya, yenidəntərbiyə
prosesində mühüm rola malik prinsiplərdən biridir. Məhkumların cəmiyyəti çox müxtəlifdir,
buna görə də xarici təsirlərin ümumi sistemi təbii olaraq hər bir qrupun, hər bir fərdin səviyyəsində fərdi və diferensial yanaşmanı nəzərdə tutur. Bu prinsipin əsas mahiyyəti tərbiyə işində
şəxsiyyətin qrup və fərdi xüsusiyyətlərini ümumi tərbiyə proqramı fonunda nəzərə almaqdır.
A.S. Makarenko belə hesab edirdi ki, ümumtəhsil proqramı ilə yanaşı ona fərdi düzəlişlərin həyata keçirilməsi mütləq vacibdir. Məhbusların
fərqləndirilməsi, yəni onların ən müxtəlif səbəblərə görə (cins, yaş, cinayət motivləri, sosial təbəqələşdirmə və s.) qruplaşdırılması məqsəd deyil, yalnız müəllimin əlində bir vasitədir və bunun nəticəsində şəxsin korreksiyası prosesində
fərdi yanaşma daha şüurlu və əsaslandırılmış
olur.
5. Məhkumların yenidəntərbiyə prosesinin
təşkilinə sistemli yanaşma prinsipi. Sistemli yanaşma ideyası mənəvi, əxlaqi, intellektual, emo-
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sional, fiziki aspektlər üzrə kompleks olaraq tərbiyə edilmiş fərd anlayışından irəli gəlir. Sistemli yanaşma məhkumların birbaşa tərbiyə
prosesinin təşkilində mərkəzi prinsip hesab edilə bilər.
V.B. Pervozvanski, təhsil prosesinin müvəffəqiyyətinə kömək edən əsas prinsiplər arasında, təhsil prosesinin bütün aspektlərində
ümumbəşəri dəyərlərin prioritetini nəzərdən keçirir; tərbiyə prosesinə psixoloji və pedaqoji yanaşmanı; azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərə
humanist münasibətin tələbkarlıqla birləşdirilməsini; islah edilmə dövründə məhkumların fəal
özünüidarə etməsinə tədricən keçidi xüsusilə
vurğulayır [7]
Məhkumların yenidəntərbiyəsinin məqsədləri, qanunauyğunluğu və prinsipləri nəticə etibarı ilə müəyyən bir metodlar sisteminin tətbiq
edilməsini nəzərdə tutur. Tərbiyə metodları mahiyyət etibarı ilə istənilən təhsil və tərbiyə sisteminə xarakterik olan tərbiyənin ümumi metodları
ilə müqayisə edilir. Cinayət cəzasının icrası şəraitində tətbiq edildikdə isə onların mahiyyəti və
ifadə forması xüsusiləşmiş olur. Məhkumların
pedaqoji reabilitasiyası metodları onların bilik və
bacarıqlarının, davranış və vərdişlərinin, hisslərin
və duyğularının formalaşmasına yönəldilmiş müəyyən fəaliyyətlərin məcmusudur.
Ümumi pedaqogikada çox sayda metodlar
təsvir edilmişdir və onları nəzəri olaraq təsnif
etmək üçün bir çox cəhdlər edilmişdir. Təsnifatın əsas meyarı olaraq, adətən, tərbiyəvi təsirin
istiqamətləri və sahələri - bilik, davranış, fəaliyyət, ünsiyyət, özünü inkişaf etdirmək kimi istiqamətlər müəyyən edilir. Misal üçün, ən çox istifadə olunan təsnifat olaraq T.E. Konnikova və
Q.İ. Şukinanın təsnifatında [7] əsas olaraq uşağın fəaliyyətinə dair funksiyanın götürülməsi
təklif olunur və yenidəntərbiyə metodlarının üç
qrupu nəzərdən keçirilir: - ictimai şüurun formalaşdırılması metodları; - fəaliyyət müddətində
müsbət təcrübənin formalaşdırılması metodları;
aktivliyi stimullaşdırma metodları. B.T. Lixaçev
tərəfindən təsvir edilən tərbiyə metodları isə
adaptasiya edilməyən yetkinlik yaşına çatmayanların maarifləndirilməsi və adekvat olmayan
davranışlarını düzəltmək üçün ən perspektiv
metodlar hesab edilir [3].
Ümumi pedaqoji metodların və yenidəntərbiyə metodlarının yuxarıdakı B.T. Lixaçev

tərəfindən təsnifatı sosial cəhətdən dezadaptasiya, davranışlarda sapma hallarının aradan qaldırılmasına və uşaq məhkumların sosial cəhətdən
sağlam şəxsiyyət olaraq formalaşmasına yönəlmiş effektiv tərbiyə mühitinin yaradılmasına kömək edir. Tərbiyə müəssisəsindəki məhkumların əksəriyyəti ekstremal səviyyədə pedaqoji laqeydlik, sosial cəhətdən dezadaptasiya və cinayətə meylli vəziyyətdə olduqlarından, onların
tərbiyəsi və sosiallaşması prosesində penitensiar
pedaqogikada inkişaf etdirilən xüsusi metodlardan istifadə etmək tələb olunur. [10]:
Yetkinlik yaşına çatmamış məhkumların
effektiv sosiallaşdırılmasında əsas faktor kimi
psixoterapevtik metodlardan, xüsusilə neyrolinqvistik proqramlaşdırma metodlarından geniş
istifadə edilir ki, burada əsas məqsəd fəal həyat
fəaliyyəti mövqeyinin inkişafını təmin etmək,
özünürefleks proseslərini stimullaşdırmaq (yeni
biliklər mövqeyindən sosial təcrübəsini genişləndirmək), davranış strategiyalarının formalaşdırılmasıdır.
Ümumi olaraq isə penitensiar pedaqogikada tərbiyə metodları iki əsas qrupa ayrılır. Birinci qrup, inandırmaq və davranışın təşkili kimi
metodları əhatə edir. Bu metodlar ona görə əsas
götürülür ki, onların köməyi ilə tərbiyənin əsas
məqsədi - bəşərin biliyi və davranışın formalaşmasına nail olmaq mümkündür. Ancaq, metodların sistemini bu qrupla məhdudlaşdırmaq yalnız şəxsiyyətin inkişafının uğursuzluqlar və
problemlərlə üzləşmədiyi ideal bir tərbiyə sistemində mümkün olur. Tərbiyə müəssisələrinin
təhsil prosesində, mənfi şəxsiyyət keyfiyyətlərinin inkişafına maneə törətmək və müsbət olan
keyfiyyətlərin inkişafını stimullaşdırmaq üçün
ikinci qrup metodlardan - davranışın düzəldilməsi metodlarında istifadə edilməlidir. Onlar
köməkçi metodlar adlansa da, ancaq bəzi pedaqoji vəziyyətlərdə əsas olaraq götürülürlər. Bu
metodlardan hər biri tətbiqetmə üsulları ilə fərqlənir, ayrı-ayrı üsullar müxtəlif metodların ayrılmaz bir hissəsi ola bilər və müəyyən hallarda
müstəqil mahiyyət daşıyır.
Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin reabilitasiya prosesi, bir tərəfdən, yeniyetməni mədəniyyətlə tanış etmək, digər tərəfdən fərdi inkişaf
və davranışının düzəldilməsi prosesi olaraq fəaliyyət göstərir. Pedaqogikada cinayət törətməkdə olan uşaqların təhsil prosesinin təşkili, eləcə
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də bu kateqoriyadan olan gənclərlə fərdi və kollektiv işin təşkili ilə bağlı mübahisəli məsələlər
çox olmuşdur. A.S. Makarenkonun sözlərinə
görə, fərdi yanaşma "şıltaq bir insanla əlləşmək"
demək deyil. Fərdi yanaşma adı altında fərdin
meşşan tərbiyəsi yolverilməzdir. O tərbiyəçi köməksizdir ki, şagirdin çatışmazlıqların göz yumur, uşağın tərbiyə etmək və yenidən cəmiyyətə
qaytarmaq əvəzinə şagirdin şıltaqlığı ilə oynayır" [5]. Digər tərəfdən, o, başa düşürdü ki, bir
yeniyetmə üçün yaşıdlarının rəyi pedaqoqun
fikrindən daha çox əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən
məhkum kollektivi təhsil prosesinin təşkili üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. A.S. Makarenko
belə qənaətə gəlirdi ki, məhz kollektiv fərdin
tərbiyəsində başlıca rola malikdir. O, uşaq kollektivinin formalaşması və kollektivdə fərdin inkişafına dair nəzəriyyəsini hazırlamaqla, belə
qənaətə gəlmişdir ki, hüquqpozucuları pedaqoqların və kollektivin təsiri altında düzgün fikir və
inanclarını inkişaf etdirmək, sosial-müsbət davranış mexanizmlərini öyrənməyə qadir ola bilər.
Kollektivin fərdə təsir imkanlarından istifadəsi pedaqoqun hər bir fərdi məhkuma məqsədyönlü təsirini istisna etmir. A.S. Makarenko
baxımından bunu reallaşdırmaq üçün, inandırmaq metodu, çalışdırmaq (məşq etdirmək) metodu, təşviqetmə və cəza metodu, "partlayış"
metodu, əngəlləmək (yavaşlatmaq) metodlarından istifadə edilir və bu metodların hər birinə
ayrı-ayrılıqda toxunulacaqdır.
Cəzaçəkmə müəssisəsinin tərbiyə prosesində istifadə edilən inandırmaq metodu əsas
metodlardan biri hesab edilir. Bu metod məzmununda, istiqamətləndirilməsində və "instrumentləşdirilməsində" spesifikliyə malikdir, çünki bu metod dövlət tərəfindən məcburi xarakter
daşıyır və psixoloji cəhətdən məhkum tərəfindən bəzən mənfi olaraq qəbul edilir. Onun tətbiqi pedaqoqdan böyük bacarıq, inkişaf səviyyəsinin yüksək olması, inandırıcılıq texnikasına malik olması, düşüncələrini aydın və anlaşılan şəkildə ifadə etməsi, baxışları analiz etmək, müzakirə aparmaq qabiliyyəti tələb edir.
Tərbiyəçinin sözləri onun bütün əməlləri
ilə, davranışları ilə tam olaraq uyğun gəlməlidir.
İnandırmaq üsulu şifahi vasitələr (izahat, şərh,
aydınlıq gətirmək, öyrənmə və s.) və davranış
yolları ilə həyata keçirilir (müəllimin və digərlərinin nümunəsi şəklində). Məhbusların tərbiyə-

çilərin sözünə, onlardan gələn məlumatlara göstərdiyi qeyri-güvənliyi nəzərə alsaq tərbiyəçilər
replikalarında, ifadələrində və fikirlərində diqqətliliyə xüsusi fikir verməlidirlər.
Məhkumlarla tərbiyə işində inandırıcı və
psixoloji tənzimləyici təlim alətlərinin tətbiq
edilməsi xüsusilə əhəmiyyətli olur. Xüsusi qruplar üzrə təlim keçmiş məhkumlar daha sakit
olur, duyğularına nəzarət edə bilir, gündəlik həyatda daha düzgün davranırlar, koloniyanın ictimai həyatı ilə daha çox maraqlanırlar və fəal surətdə iştirak edirlər.
Şifahi inandırmaq qabiliyyəti ilə yanaşı,
əməldə və işdə də inandırıcı davranış sərgiləmək tələb edilir. Amma təcrübə göstərir ki,
məşhur insanların və ədəbi qəhrəmanların həyat
və fəaliyyətini nümunə kimi istifadə etmək səmərəsizdir. Bunun səbəbləri təkcə şəxsiyyətin
idealının təhrif edilməsi deyil, əksər hallarda
məhkumlarda formalaşmış nihilizm, başqa insanların yaxşılığına, dürüstlüyünə və ləyaqətinə
inamsızlıq hissidir. Buna görə daha inandırıcı
nümunələr kimi insanların ən yaxın dairəsində
olanlar seçilməlidir - müəllimlər, işçilər, müəssisələrin idarəçiliyində olan şəxslərin həyat və
fəaliyyətini nümunə götürmək daha səmərəli hesab edilə bilər. Böyük çex pedaqoqu Y.A. Komenski təsdiq edirdi ki, ―Uşaqlar dərk etməzdən
əvvəl nümunəni götürürlər‖.
İnandırmaq metodu yenidəntərbiyənin
müstəqil üsulu olmaqla yanaşı, eyni zamanda
digər üsulların da effektivliyi üçün imkanlar yaradır. İnandırmaq eyni zamanda dərketməni, həyat təcrübəsi və əxlaqi hissləri dəyişməyə yönəlmişdir. İnsanın şüuruna təsir göstərən zaman
onda bir narazılıq hissi yaranır, lakin nəticə etibarı ilə özü də pisliyə nifrət edir. Əxlaqi duyğuları aktivləşdirməklə pedaqoq məhkumun emosional narazılıqlarının səbəblərini anlayır və bu
onun həyat tərzini dəyişdirməyə, gəncin davranışını mənəvi tələblər baxımından başa düşməyə kömək edir. Əxlaqi hərəkətlərindən fərəh
hissi keçirməsi və qeyri-əxlaqi davranışlarından
narazılıq hiss etməsi sosial əhəmiyyətli həyat
təcrübəsinin formalaşmasına kömək edir. Şifahi
tərbiyəvi təsirlər real davranışlar və çətin tərbiyə
olunanın hərəkətlərinin praktiki təcrübəsi ilə
dəstəklənmədiyi halda müsbət nəticə vermir.
İnandırmaq metodu istənilən yeniyetmə üçün
nüfuzlu bir şəxsdən gəlirsə effektiv ola bilər.
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Belə bir müəllim şagirdin səhv fikirlərini və
davranışlarını məhv etməkdə çətinlik çəkmir.
Uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərini, təhsil səviyyəsini, maraqlarını, şəxsi təcrübəsini də nəzərə almaq lazımdır. Gənclər böyüklər kimi, öz
inanclarını dəyişməkdə çətinlik çəkirlər. Yanlış
inancları məhv etməklə yanaşı, bəzi doğru dəlillərin qorunması da çox vacibdir.
Davranışın təşkil edilməsi metodu inandırmaq metodu ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Əxlaqi davranış vərdişlərinin formalaşması real həyat prosesində onları həyata keçirməklə sıx bağlıdır. A.S. Makarenko bu vərdişlərin aşılanmasının biliyin ötürülməsini nəzərdə tutan təhsil prosesindən daha çətin olduğunu vurğulayırdı.
Məhbusların davranışının təşkilində əsas məqsəd rejimin müəyyən etdiyi tələblər çərçivəsində
fərdi mənəvi keyfiyyətlərin, xüsusilə də intizamın, məsuliyyətin formalaşmasına yönəlmiş şərait yaratmaqdır. Penitensiar hüquqi ədəbiyyatda davranışın düzəldilməsi metodu tez-tez "intizam", "şəxsiyyətin idarə olunması" kimi qəbul
edilən tərbiyə prosesinin tərkib hissəsi olaraq
qəbul edilir və cəzalandırmaq yalnız qorxutmaq
məqsədini daşıyır. Təbii ki, pedaqoji baxımdan
bu yanaşma səmərəli deyil və həm nəzəriyyəsində, həm də praktikada A.S. Makarenko tərəfindən inandırıcı şəkildə sübut edilmişdir.
Pedaqogikada təşviqetmə və cəza metodlarına münasibət isə birmənalı deyildir. Belə ki,
A.S. Makarenko belə hesab edirdi ki, cəzalandırmaq lazımdır, bu yalnız hüquq deyil, həm də
müəllimin vəzifəsidir [6]. Eyni zamanda digər
görkəmli pedaqoq – V.A. Suxomlinski hesab
edirdi ki, təhsil prosesində cəzaya yer verilməməlidir. A.S. Makarenko deyirdi ki, sözlər (irad)
sakit bir səslə deyilməməlidir, şagird müəllimin
qəzəbini hiss etməlidir. V.A. Suxomlinski isə
bildirirdi ki, müəllimin sözü ilk növbədə şagirddə əminlik və sakitlik yaratmalıdır. Təşviqetmə
və cəza bir hədəfə yönəldilir - davranışda müəyyən mənəvi keyfiyyətləri və kiçik məhkumlarda
müsbət, adekvat xarakteri meydana gətirir. Amma bu məqsəd müxtəlif yollarla əldə edilir: təşviq hərəkət və addımlardan razılığı ifadə edir,
cəza isə səhv hərəkətləri və əməlləri qınayır.
Yenidəntərbiyə həmişə şəxsiyyətin tam
olaraq dəyişməsini tələb etmir. Sağlam təməli
qoruyaraq xarakterdə bəzi mənfi elementləri düzəltmək daha vacibdir. Belə bir metod "xarakte-

rin yenidənqurulması" adlandırılır və aşağıdakı
xüsusiyyətlər ilə xarakterizə olunur: Yetkinlik
yaşına çatmamış məhkumun şəxsiyyətinin mənəvi dünyasında onun müsbət keyfiyyətlərinin
fondu saxlanılır və buradan əsasən, ilk növbədə
inkişaf etdirilməli olan əsas elementlər çıxarılır;
bir gəncin müsbət olaraq başa düşdüyü yanlış
keyfiyyətlər sağlam bir başlanğıca əsaslanmaqla
dəyişdirilir. Kənarlaşdırılması lazım olan mənfi
keyfiyyətlər nüfuzlu həmyaşıdlar, böyüklər tərəfindən tənqid olunur. Onların köməyi ilə inandırıcı hərəkətlər həyata keçirilir və çətin tərbiyə
olunan bir yeniyetmədə öz çatışmazlığına qarşı
dözümsüz münasibət yaranır. Şagirdin bütün həyat tərzində onun müsbət keyfiyyətləri ifadə
olunur və tam tətbiq olunur, eyni zamanda qüsurların və mənfi keyfiyyətlərin tətbiq edilə bilməyəcəyi şəraiti yaradılır. Belə bir üsul aşağıdakı şərtlər altında təmin olunur: məhkum olunmuş gəncin sosial cəhətdən faydalı fəaliyyətlərdə daimi iştirakı; məhkumun özünütəhsili; daimi müsbət nümunələrin mövcud olması.
Fərdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi
metodu da müasir pedaqoji reabilitasiyada tətbiq edilən əsas metodlardan biri kimi xüsusi populyarlığa malikdir. Tərbiyəçi fərdlər arasında
ünsiyyət sahəsinə təsir etmək, yeniyetmənin koloniya işçiləri, digər məhkumlarla münasibətini
tənzimləmək üçün böyük bir imkana sahibdir.
Tərbiyəvi təsirlər əvvəllər bu koloniyada cəza
çəkən və hazırda adekvat davranış sərgiləyən
şəxslərlə görüşlər yolu ilə tamamlanır. Xüsusilə
də, ailə ilə əlaqələrin qurulması vacibdir. Bu
prosesdə vacib rolu koloniyanın müəllimləri oynayır və lazım olan hallarda ailə ilə əlaqələr qurur və ailə üzvlərinin məhkum uşaqla münasib
ünsiyyətini təmin edir. Tərbiyə məqsədləri üçün
qohumlarla səfərləri düzgün istifadə etmək xüsusilə vacibdir və bu işə diqqətlə hazırlanmalıdır. Görüşdən əvvəl, pedaqoq məhkumun psixologiyasında baş verən dəyişikliklər, bu sahədə
müsbət maraqların və keyfiyyətlərin gücləndirilməsinin mümkün yolları barədə ailə üzvlərini
məlumatlandırır. Tərbiyə və profilaktik tədbirlər
hərtərəfli olmalıdır ki, bütövlükdə şəxsiyyətə
çoxtərəfli yanaşma, müxtəlif təsirlərin birləşməsi maksimum yekun nəticələrə gətirib çıxarsın.
Təcrübə göstərir ki, yeniyetmənin xarakterinə
yalnız birtərəfli, başqa tərəfləri nəzərə alınmamaqla profilaktik təsirin göstərilməsi bütövlük-
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də müsbət şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin inkişafının qarşısını almaqla yanlış təsirə səbəb olur.
Təsirin çoxtərəfli xarakterində xarici amillər
şəxsiyyətdə olan daxili dəyişikliklərdə ən təsirli
şəkildə əksini tapır və onun müsbət inkişafına
kömək edir. Eyni zamanda, nəticələrin obyektiv
qiymətləndirilməsi üçün tərbiyə və profilaktik
reabilitasiyanın effektivliyinin meyarlarını aydın şəkildə bilmək tələb olunur.
Problemin aktuallığı: Məqalədə, yetkinlik
yaşına çatmayan məhkumların düzgün yönləndirilməsi, pedaqoji reabilitasiya vasitəsilə onlara üstün

keyfiyyətlərin aşılanması, habelə, təkrar cinayətlərin
qarşısının alınması baxımından önəmli təhlillər aparılmışdır.
Problemin elmi yeniliyi: məqalədə pedaqoji
yanaşma yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların
cəmiyyətə sağlam adaptasiyası, sosiallaşması baxımından tətbiq olunan əsas reabilitasiya vasitəsi kimi
ön plana çıxarılır və əsaslandırılaraq təhlil edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: qanunla münaqişədə olan uşaqların sosial və pedaqoji reabilitasiyasını təmin edən kompleks pedaqoji yanaşma metodlarının əsaslandırılmasından ibarətdir.
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YENĠYETMƏLƏRDƏ ĠDMANIN MÜXTƏLĠF NÖVLƏRĠNƏ
MARAQ YARADILMASININ YOLLARI
Рагим Алимамед оглы Нусратов
Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЕСА У ПОДРОСТКОВ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ
СПОРТА
Rahim Alimammad Nusratov
Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sports

WAYS TO CREATE INTEREST IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS IN TEENAGERS
Xülasə. Respublikamızda təhsil sahəsində həyata keçirilən əsaslı islahatlar prosesində yeniyetmələrdə
idmanın müxtəlif sahələrinə maraq yaradılması məsələsi həmişə aktual olmuşdur. Bu ona görədir ki, məhz
yeniyetməlik dövründə uşaqlar idmana maraq göstərməyə başlayırlar və bu zaman fiziki imkanlarını nəzərə
alaraq onları düzgün istiqamətləndirmək çox vacib məsələlərdən biridir.
Açar sözlər: yeniyetmə uşaqlar, fiziki tərbiyə, sağlam həyat tərzi, idman
Резюме. В процессе реализации основных реформ в сфере образования актуальной стала задача
повышения в нашей республике интереса к различным областям спорта у подростков. Отмечается,
что именно в подростковом возрасте дети проявляют большой интерес к спорту, поэтому важной задачей является правильно направить их.
Ключевые слова: подростки, физическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт
Summary. Fundamental reforms carried out in the field of education in the Republic interest in
different areas of sport in teenagers in the process the issue of creation has always been actual. This is
because, it is during adolescence that children are interested in sports they begin with physical capabilities.
taking into account them it is one of the very important issues to direct correctly.
Key words: teenage children, physical education, healthy life-style, sport

Müasir həyat şəraitində cəmiyyətin gələcəyi adlandırılan yeniyetmələr, onların sağlamlığının qorunması, zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılması və idmanın müxtəlif sahələrinə maraq
yaradılması gündən-günə öz aktuallığını artırmaqdadır. Məhz bu yaş dövründə valideynlər
yeniyetmə övladlarına daha çox nəzarət etməlidirlər. Alimlər bu yaş dövrünün daha mühüm və
daha təhlükəli olduğunu qeyd edirlər (1).
Yeniyetmə uşaqlarla aparılan sorğu nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, uşaqların idmana maraqlarının yaranması ən çox rol valideynlər və fiziki tərbiyə müəllimlərinin dərslərdə keçirdikləri idman oyunları ilə bağlıdır.

Valideynlərlə söhbət zamanı məlum olmuşdur ki, onlar idmanın sadəcə yarış və zədədən ibarət olduğunu başa düşürlər. Bunun üçün
valideynlərlə ayrı-ayrı vaxtlarda üç görüş təyin
edildi. Birinci görüşdə valideynlərlə yeniyetmə
uşaqların psixologiyasından, idmanın uşaqların
psixologiyasına xeyirli təsirindən danışıldı. Məsələn, aşağıdakı mövzular ilk söhbətimizin mövzusu oldu:
- Böyüklərlə münaqişəli münasibətin
meydana gəlməsi;
- Risk, zərərli vərdişlərə meyllilik özünütəsdiq tərzi kimi;
- Öz "mən"ini dərk etmənin formalaşması;
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- İdmanla məşğul olmaq yeniyetmə uşağın
özünə olan güvəninin, mənlik dəyərinin artmasına müsbət təsir edir;
- İdman yeniyetmə uşaqlarda liderlik bacarığı formalaşdırır;
- İdman uşaqlarda daha rahat dostluq qurmaq bacarığı formalaşdırır. Bu bacarıq daha çox
ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən, özünə qapanıq yeniyetmə uşaqlar üçün çox önəmli amildir
və s.(4).
İkinci görüş zamanı idmanın fizioloji xeyirlərindən danışıldı:
- İdman yeniyetmə uşaqları depressiyadan
uzaqlaşdırır. İntensiv fiziki fəaliyyət zamanı orqanizmdə endorfin və ya "xoşbəxtlik hormonu"
yaradır;
- Yeniyetmə uşaqların streslərə davamlılığını artırır. Fiziki fəaliyyət zamanı stress hormonu olan adrenalinin səviyyəsi aşağı düşür;
- Arterial təzyiqi normalaşdırır. Yeniyetmə uşaqların keçid dövründə ürək qanı sürətlə
qovur;
- Kalori sərfi nəticəsində iştahanın normallaşması baş verir. Yeniyetmə uşaqların əksəriyyətində fizioloji dəyişiklə bağlı iştahaları zəif
olur.
- Sümük və oynaqların davamlılığını artırır - osteoparozun profilaktika və müalicəsi (3).
Valideynlərlə üçüncü görüş zamanı idmanın
yeniyetmələrə tərbiyəvi təsirlərindən danışıldı:
 Humanistlik - idman yarışlarında rəqibə
hörmət, fairplay qaydalarına riayət etmək və s.;
 Vətənpərvərlik - bu tərbiyəvi xüsusiyyət
daha çox peşəkar idmanla davamlı olaraq məşğul olan uşaqlarda yaranır. Ölkə bayrağı altında
beynəlxalq yarışlara çıxmaq və himni səsləndirmək və s.;
 Mədəniyyət - bu tərbiyəvi xüsusiyyət idman oyunları ilə məşğul olan yeniyetmə uşaqlarda özünü tez büruzə verir. Onlarda kollektivdə davranış qaydaları formalaşır (7).

Yeniyetmə yaşlı uşaqlarda idmana maraq
yaradılmasında fiziki tərbiyə müəllimlərinin çox
böyük rolu vardır. Fiziki tərbiyə müəllimləri dərs
və dərsdənkənar keçirtdikləri idman oyunları vasitəsi ilə oyun və yarışlar zamanı yaxşı və zəif nəticələr göstərən yeniyetmə uşaqların valideynləri ilə
görüşüb onların idmana maraqlarını artırmaq üçün
yollar və vasitələr tapa bilər. Məsələn:
 Fiziki tərbiyə dərslərində daha çox fəallıq göstərən yeniyetmə uşaqların valideynləri ilə
görüşüb, yeniyetmə uşağın öz maraqlarını da
nəzərə almaqla onların gələcəkdə yaxşı idmançı
olmasında rol oynaya bilər;
 Fiziki tərbiyə dərslərində zəif nəticə göstərən və fiziki göstərici baxımından öz sinif yoldaşlarından geri qalan yeniyetmə uşaqların valideynləri ilə görüşərək yeniyetmə uşağın öz maraqlarını da nəzərə almaqla onların daha sağlam
böyüməsinə köməklik göstərə bilər. (5),(6)
Dərsdənkənar idman tədbirlərində keçirilən yarışların yeniyetmə uşaqları idmana cəlb
etmək üçün bir sıra vəzifələri vardır:
 Yarışda yer tutan uşaqları diplom və medallarla təltif etmək;
 Yer tuta bilməyən uşaqların həvəsdən
düşməməsi üçün iştirak etdiyi üçün sertifikat və
diplomla təltif etmək;
 Dərsdənkənar idman tədbirlərində daha
az tanınan idman növlərini təbliğ etmək (2).
Problemin aktuallığı. Tədqiqatın məqsədi
yeniyetmə uşaqları idmana maraqlarını yaratmaqdan
ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, araşdırmalar zamanı əldə edilən nəticələr
və təkliflər fiziki tərbiyə müəllimləri, valideynlər və
şagirdlərin nəzərinə çatdırılmışdır.
Problemin elmi yeniliyi. tədqiqat zamanı yeniyetmələri sorğu nəticəsində onların idmana olan
maraqlarının yaranma səbəblərini müəyyənləşdirərək bunlar nəzərə alınmış və sonda müsbət nəticə əldə edilmişdir.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Zamina Mehrac Hajiyeva
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THE WAYS OF DEVELOPMENT OF PATRIOTIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
Xülasə: Kiçikyaşlı məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması yolları çoxdur. Qabaqcıl müəllimlər kiçikyaşlı məktəblilərin vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyələnmələri üçün atalar sözləri, tapmacalar,
dastanlar, rəvayətlər kimi şifahi xalq yaradıcılığına dair digər nümunələrdən də geniş istifadə edirlər. Bundan
başqa, kiçikyaşlı məktəblilərdə "Oxu" materialları əsasında vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması xüsusi bacarıq və peşə səriştəliliyi ilə yanaşı şagirdə müəyyən yanaşma tərzi də tələb edir.
Açar sözlər: kiçikyaşlı məktəbli, şəxsiyyətyönümlü təhsil, milli qürur, bədii materiallar
Резюме: Существует множество способов привития патриотического воспитания учащимся
младших классов. Передовые учителя, для воспитания школьников младших классов в духе патриотизма, широко используют пословицы-поговoрки, загадки, притчи, рассказы, а также другие примеры
национального фольклора. Кроме этого, привитие патриотического воспитания школьникам младших классов на основе материалов для «Чтения», наряду с особыми возможностями и профессиональными навыками требует особого подхода к ученику.
Ключевые слова: школьник младших классов, личностное образование, национальная гордость,
художественные материалы
Summary: There are a lot of ways to give patriotic education to primary school‘s student. Advanced
teacher s frequently use proverbs, epics, stories, riddles and other folk ornament to educate love for
motherland to primary school‘s students. On the other hand, materials of primary school‘s student are full of
patriotic poem and stories. They request specific skill and professional commetence to effect students.
Key words: students of primary school, personal oriented education, national pride, artistic materials

Yeni insanın tərbiyə edilməsi onun bir çox
sahələr üzrə tərbiyə olunmasını nəzərdə tutur.
Məsələn, onun tərbiyəsi dedikdə, əməyə hazırlanmasını, fiziki kamilliyini, əxlaqi saflığını, estetik inkişafını və digər məsələləri əhatə etməsini nəzərə almaq olar. Bunların kompleks şəklində həyata keçirilməsi insanın mənəvi və fiziki
qüvvələrin ahəngdarlığını təmin edir. Tərbiyənin hər bir tərkib hissəsi başqaları tərəfindən tamamlanır, onlar qarşılıqlı əlaqədədir və yalnız

birlikdə şəxsiyyətin formalaşmasının bütöv bir
proses olmasını təmin edə bilir. Tərbiyədə şagirdin beyninə, ağlına təsir göstərməklə kifayətlənmək, onun ürəyinə, emosional aləminə də təsir
göstərmək lazımdır. Şagird özünün və başqalarının düzgün əxlaqi mövqe tutmasından sevinməli, əxlaq normalarını pozanlara nifrət etməyi bacarmalıdır. Belə düşünmək olmaz ki, kiçik məktəbliyə nifrət etməyi öyrətmək olmaz. Nifrət etməyi bacarmayan adam sevməyi bacarmaz. Əsl
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vətənpərvər olmaq üçün Vətənin düşmənlərinə
nifrət etməyi bacarmaq lazımdır. Şəxsiyyətin
tərbiyəliliyi, əxlaqi kefiyyətləri onun davranışında təzahür edir. Bununla belə, təkcə davranışa əsasən insanın əxlaqi tərbiyəsi haqqında
hökm vermək bir qədər çətindir. Tərbiyə ictimai
şüur formalarından biri olub, insanların mənəvi
münasibətlər sahəsini əhatə edir. O, ən əvvəl cəmiyyətin maddi həyat şəraiti ilə müəyyən olunur, insanların ictimai varlığını əks etdirir.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, şagirdlərin
tərbiyə sisteminin məzmunu istər cəmiyyətdə,
ailədə, istərsə də məkəbdə aydın və düzgün təsəvvür edilməlidir. Yəni tərbiyə sistemində ailə,
məktəb və ictimaiyyət amillərində təzahür edən
bu "pedaqoji üçbucağ"ın təsiri ilə başa gələn bütöv bir tərbiyələndirici sistem imkanlarından istifadə edilməlidir. Bu məqsədlə ailə ənənələri,
xalq mədəniyyəti, musiqi və təsviri sənət inciləri, xalq qəhrəmanlarının şəxsi nümunələri, məktəb ənənələri, kütləvi informasiya vasitələri, valideynlərin və təmasda olduğu dostların, yaxınların davranışından da bəhrələnmək lazımdır.
Tarix və mədəniyyət abidələri, insanlararası, habelə təbiətə münasibət, sosial-iqtisadi mühit,
uşaq və gənclər üçün yazılmış elmi-kütləvi və
bədii ədəbiyyat, gündəlik həyat tərzi, həyat hadisələri də bu məqsədə xidmət etməlidir.
Tərbiyə prosesində şəxsiyyətin formalaşması çətin başa gəlir. Uzun sürən proses nəticəsində şəxsiyyətdə dəyişikliklər baş verənə kimi,
hətta yetkinlik yaşında da bu proses davam edir.
Tərbiyə sosial hadisə hesab edilir cəmiyyətin
həyatının və inkişafının mühüm amillərdən biri
sayılır. Sosial baxımdan tərbiyə cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilən dövlət və ictimai strukturlar vasitəsilə gənc nəsli indiki həyata və gələcəyə hazırlamaq deməkdir.
Pedaqoji baxımdan fikirləşsək, tərbiyə
dünyanı dərk etmək, onunla qarşılıqlı təsirə girmək bacarığını inkişaf etdirmək, elmlərin müasir mərhələsində fəal iştirak etmək üçün məqsədyönlü köməkdir. Tərbiyə müəllimin, uşaq
şəxsiyyətinin inkişafına, onun müasir ümumi
mədəniyyətə yiyələnməsinə, layiqli vətəndaş olmasına kömək edən məqsədyönlü təsirdir.
Görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko yazır:
"Tərbiyənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, daha
yaşlı nəsil özünün təcrübəsini, özünün ehtiraslarını, özünün inamını böyüyən nəslə verir".

Şəxsiyyətin tərbiyəliliyi, əxlaqi kefiyyətləri onun davranışında təzahür edir. Bununla
belə, təkcə davranışa əsasən insanın əxlaqi tərbiyəsi haqqında hökm vermək bir qədər çətindir. Elə adamlar var ki, kollektiv qarşısında bir
cür, təklikdə isə başqa cür hərəkət edirlər ki, bu
da tərbiyənin tələblərinə ziddir.
Məlumdur ki, müasir həyat adamlarımızda
yeni kefiyyətlərin olmasını tələb edir. Müstəqil
ölkəmizin iqtisadi, sosial, mədəni, eləcədə mənəvi sahələrindəki nöqsanların aradan qaldırılmasında məktəbin rolu xüsusilə artır. Məktəbimizin dirçəlişi, tərbiyə tərbiyə probleminə diqqətin ciddi artırılması ölkənin gələcəyinin mühüm şərtidir. Bunların arasında birbaşa asılılıq
vardır.
Müstəqillik əldə etmiş Vətənimizdə yaradıcı, intellektual, müasir insanın tərbiyə edib
formalaşmasında, ölkənin iqtisadi, sosial, mədəni, eləcə də mənəvi sahələrindəki nöqsanların
aradan qaldırılmasında məkətəbin rolu xüsusilə
artır. Tərbiyə probleminin düzgün həlli, məktəbimizin dirçəlişi ölkənin gələcəyinin mühüm
şərtidir.
Vətən sevgisi şüurunun formalaşması, Vətənə, doğma torpağa, yurda məhəbbət yaradır.
Torpaq insanın yaşayış ədəbiyyət məskənidir.
Məktəblilərin öyrəndiyi fənlər, iştirak etdiyi kütləvi tədbirlər, bədən tərbiyəsi və idman, müxtəlif
yarışlar onlarda belə bir əqidəni inkişaf etdirir ki,
torpaq, Vətən müqəddəsdir, məktəblilər düzgün
dərk edirlər ki, dünyada Azərbaycan xalqı var,
yaşayır və özünün çox hiyləgər düşməninə - erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparır.
Hər bir xalqın ictimai fikir tarixində Vətən
və vətənpərvərliyə dair görkəmli şəxsiyyətlərin
fikirləri mühüm yer tutur. Hər bir xalq daim təmasda olduğu Vətən torpağı, onun təbiəti haqqında maraqlı fikirlər söyləmiş, atalar sözləri
yaratmış, dastanlar qoşmuşlar. Adamı əhatə
edən təbiət, adət və ənənələr, mədəniyyət və sair
onun qəlbində dərin kök salaraq nəcib hisslər
oyadır. Ana təbiətini duyan və dərk edən hər bir
şəxs üçün vətən məhəbbətidə eyni dərəcədə qiymətlidir. Təsadüfi deyil ki, xalq vətəni anaların
adı ilə eyniləşdirir, "Ana torpaq", "Ana vətən"
kimi ifadələr işlədilir.
Vətənin qüdrətli olması gənc nəslin necə
böyüməsindən, hansı yöndə tərbiyə almasından,
məktəbin və müəllimin, hamımızın ümdə vəzifə-
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si olmalı, bu yolda heç bir vəsait əsirgəməməli,
bütün imkan və vasitələrdən istifadə edilməlidir.
Azərbaycan xalqının xeyli müddət ərzində
qanlı və qəddar düşmənlə üz-üzə durduğu, torpaqlarımızın 20 faizindən çoxunun işğal edildiyi
bu günlərdə məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə edilməsi müəllimlərin qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Bunun üçün
əldə olan bütün imkanlardan bacarıqla istifadə
edilməlidir. Dərsliklərə hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə işinə təkan verən materialların daxil edilməsi təqdiredici haldır. Bu baxımdan II
sinfin ―Azərbaycan Dili‖ dərsliyində Ə. Cəmilin
―Vətən‖ şeiri, R. Yusifoğlunun ―Üçrəngli bayraq‖, Z.Hikmətin ―Xocalı Müsibəti‖, Ə.Naxçıvanlının "Şəhidlər xiyabanı" şeri kimi materiallar kiçik məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi üçün müəllimlərə kömək
edir.
―Xocalı Müsibəti‖ şerinin tədrisi zamanı
müəllimlər fürsətdən istifadə edərək respublikamızın torpaqlarının 20 faizindən çoxunun erməni qəsbkarları tərəfindən işğal edilməsi, bir milyondan çox azərbaycanlı əhalinin öz yurdundan
qovulduğu, Vətənimizin dilbər guşəsi olan gözəl
Torpaqlarının düşmən əlində olduğu haqqında
uşaqlara söhbət açmalıdır. Ata-babalarımızın
doğma torpaqları olan Qarabağa indi ermənilər
sahib olmaq, qəsbkarlıq etmək istəklərini, xalqımızın igid övladları Qarabağ uğrunda 25 ildən
çoxdur mübarizə apardıqlarını, Vətənimizin torpaqlarını qoruyur, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verdiklərini körpə, təmiz ürəklərə
çatdırmaq hər bir müəllimin borcudur.
Demək olar ki, respublikamızın bütün şəhərlərində Şəhidlər xiyabanı vardır. Bu xiyabanlar Vətənimizin hər bir övladı üçün müqəddəsdir, doğmadır. Çünki orada ədəbiyyata qovuşanlar bizim yaşamağımız üçün, vətənimizin müstəqilliyi üçün öz cavan həyatlarını qurban vermişlər. Ölkəmizin bütün guşələrində qərar tutmuş "Şəhidlər xiyabanı" azadlıq, müstəqillik və
birlik rəmzi kimi canlanır.
Qabaqcıl müəllimlər kiçikyaşlı məktəblilərin vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyələnmələri
üçün atalar sözləri, tapmacalar, dastanlar, rəvayətlər kimi şifahi xalq yaradıcılığına dair digər
nümunələrdən də geniş istifadə edirlər. Onlar
şagirdlərə öyrədirlər ki, hələ ta qədimlərdən xalqımızın torpaq, vətən, el-oba, millət qədri bilən,

vətəni qoruyub saxlamaq eşqində olan, onun
torpaqlarını əkib-becərməyi bacaran insanların
dövrünə, zamanına uyğun dastanlar, bayatılar,
rəvayətlər yaratmışlar. Ata-babalarımız düşmənə qarşı nifrətlərini, vətənimizin müqəddəsliyini, azadlığını, gözəlliyini, qəlbinin niskilini həmin bayatılarda, dastanlarda, nağıllarda izah etmişlər. Vətənimizin bugünkü çətin günlərində
də bayatılar, el nəğmələri, rəvayətlər yaranmaqdadır. Vətənimizin qeyrətli oğulları, erməni quldurlarına qan udduran igid qəhrəmanlarımıza
xalq tərəfindən həsr edilmiş bayatılar, şerlər,
dastanların sayı günbəgün çoxalır və xalq tərəfindən sevilə-sevilə oxunur.
Məktəblərimizdə təlim-tərbiyə zamanı Vətənimizin daxilində əmin-amanlığın, stabilliyin
qorunub saxlanması işində də vətənpərvərlik ideyalarının şagirdlərə təlqin edilməsi başlıca məsələdir. Hər bir sinif və ya fənn müəllimi tərəfindən
gənc nəslə izah edilməlidir: "...1993-cü ilin iyun,
1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin oktyabr və
mart hadisələrinin hazırlanma üslubunda çox böyük oxşarlıqlar və yaxınlıqlar var. Bu hadisələrin
hamısı Azərbaycanı quberniyalara parçalamaqla
onu bir dövlət kimi məhv etmək cəhdidir. Demək
lazımdır ki, bunlar respublikamızdan xaricdə hazırlanan iyrənc dövlət çevrilişi variantlarıdır. Bu
çevrilişdə xalq tərəfindən seçilmiş elçilər iştirak
etməyib, özünü gözə soxan kəmfürsətlər, kommersant psixologiyasına malik olan nanəciblər iştirak edib. Belələrinə qarşı gənclərdə nifrət yaratmaq lazımdır".
"Dədə Qorqud" adlı mətndə Oğuz igidlərinin ta qədimlərdə öz vətənini yadellilərdən qorumaq üçün uluların müdrik sözlərindən, məsləhətlərindən istifadə etdikləri fikirlər indiki gəncliyi vətənpərvərliyə çağırır: "...zaman-zaman yadelli işğalçılar yurdumuzun var-dövlətini daşıyıb aparmaq, xalqı qul etmək istəyirlər. Yurdumuza basqın olanda ağsaqqal ozanlar xalqı, vətənimizi qorumağa, mərdlik göstərməyə çağırıblar. Çox-çox zamanlarda belə müdrik bilicilərdən biri Dədə Qorqud olub. O, həmişə xalqın
köməyinə gəlib, onun ağıllı məsləhətçisi olub,
gələcəkdən xəbər verib.
Bu dünyada vətəndən əziz, doğma eldən
qiymətli nə var? Heç kəs ondan ayrılmasın, qürbət ellərə düşməsin... Mərd igidlər dar ayaqda
vətəninə dayaq olar. İgid ölər adı qalar, namərd
ölər nəyi qalar?
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Qazan xanın özü güclü qəhrəman idi.
Düşmən onu əsir alıb ölümlə hədələyəndə düşmən qabağında əyilmədi:
Mən heç zaman "ərəm, bəyəm" deyə
öyünmədim,
Çox öyünən kişilərdə bir kişilik görmədim.
Əlinə düşmüş ikən, ey kafir, öldür məni,
Çək qılıncı, kəs başımı, mən ki, qorxan
deyiləm,
Öz əslimə, öz kökümə xain cıxan deyiləm".
Müasir dövrdə dövlət quruculuğuna dair
müvafiq sənədlərdə gənc nəslin Vətənimizin təbiətinin qorunması ruhunda tərbiyəsinə etdiyi
diqqət məktəbin başlıca vəzifələrindən biri kimi
qeyd edilir. Şagirdləri Vətənin sərvətlərinə, təbiə-

tinə məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək üçün orta
ümumtəhsil məktəblərində çox iş görülməlidir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə gənc
müstəqil dövlətimizə edilən təzyiq və təsirlər hər bir
vətən övladında vətənpərvərlik hissinin daha güclü olmasını zəruri etmişdir. Məqalənin belə bir mövzuya həsr olunması onun aktuallığını şərtləndirir.
Problemin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlı məktəblilərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin bədii materialların
öyrədilməsi və onun həm də əqli imkanlarının inkişaf etdirilməsi əsasında formalaşdırılması məqalənin
elmi yeniliyini şərtləndirir.
Problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti.
Məqalədən pedaqoji ixtisas təhsili alanlar və bu sahədə çalışanlar faydalana bilərlər.
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РАЗВИТИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО И ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
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DEVELOPMENT OF ORTHOPEDIK AND ORTHODONTIC TREATMENT OF
CHĠLDREN WĠTH CONGONĠTAL UPPER PALATE AND LĠP CLEFT
Xülasə: Anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların kompleks şəkildə reabilitasiya, o
cümlədən, ortopedik və ortodontal müalicə xüsusilə vacibdir. Müasir dövrdə anadangəlmə dodaq və damaq
yarığı ilə doğulmuş uşaqların erkən əməliyyatöncəsi ortopedik müalicəsi metodunu E.Y. Simanovskaya və
T.B. Şarova işləyib hazırlamışlar. Metodun əsasını bu təşkil edir ki, yeni doğulmuş uşaq anadan olan kimi
xüsusi formalaşdırılmış olan ortopedik aparatlar təmin olunur. Aparat ağız və burun boşluğunu təcrid edir,
burun tənəffüsü üçün optimal şərait yaradır və yedirtməni asanlaşdırır.
Açar sözlər: anadangəlmə dodaq və damaq yarığı, reabilitasiya, ortopedik müalicə, dişləmə
patologiyaları.
Резюме: Больные с врожденной расщелиной верхней губы и неба нуждаются в комплексной
реабилитации, где ортопедическому и ортодонтическому лечению отводится ведущая роль. На современном этапе метод раннего предоперационного ортопедического лечения детей с ВРГН разработали
Симановская Е.Ю., Шарова Т.В. Преимуществом данного метода являлось то, что младенец с первых
дней после рождения обеспечивался переформированным ортопедическим аппаратом. Аппарат разобщал полость рта и носа, создавал оптимальные условия для носового дыхания и вскармливания,
устранял отрицательное действие языка или соски на фрагменты верхней челюсти.
Ключевые слова: врожденная расщелина губы и неба, реабилитация, ортопедическое лечение,
патологии прикуса.
Summary: Complex rehabilitation, including orthopedic and orthodontic treatment, is particularly
important for children born in congenital lip and palate cleft. In modern time early-operated orthopedic
treatment of children born with congenital lip and palate cleft delusions was developed by E. Simanovskaya
and T. Sharova. The basis of the method is that orthopedic apparatus, specially formed for a newborn child.
The apparatus isolates the mouth and nasal cavity, creates optimal conditions for nasal breathing, and
facilitates feeding, removes the negative effects of tongue and suction on the upper jaw.
Key words: congenital lip and palate cleft , rehabilitation, orthopedic treatment, and bite pathologies.
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Anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə
doğulmuş uşaqların kompleks şəkildə reabilitasiya, o cümlədən, ortopedik və ortodontal müalicə xüsusilə vacibdir. Damaq yаrığı olan uşaqların ortodontal müalicəsinə 20-ci əsrin ortalarından Mc Neil G.K, İ.S. Rubejova və b. tərəfindən
anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların anadan olan gündən damaq obturatorlarından istifadə etməklə başlanılmışdır. Bu
aparat vasitəsilə ağız və burun boşluğunun izolyasiyasına, nəfəsalma funksiyasının bərpasına və
normal qida qəbuluna nail olunub. Üst çənənin
və deformasiyasının inkişafının daraldılması öncədən xəbərdar olunur, qarşısı alınırdı.
Dünyanın bir çox ölkələrində anadangəlmə
dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların bu
metodla müalicəsinin tərəfdarları çox olmuşdur.
Son illərdə bu problem daha dərindən öyrənilmiş
və hal-hazırda heç bir şübhə yoxdur ki, anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların kompleks reabilitasiyasının əsas hissəsini
damaq yırtığının erkən ortodontal və ortopedik
müalicəsi təşkil edir. Bu müalicə üst çənənin
postnatal dövründə inkişafını və artımını stimullaşdırır və damaqda növbəti cərrahi əməliyyatın
aparılması üçün əlverişli şərait yaradır.
Anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə
doğulmuş uşaqların ortodontal müalicəsinə ilk
başlayanlar qeyd ediblər ki, belə uşaqlara ortodontal köməklik yalnız müraciət olunduqda göstərilirdi, amma məsləhət görülür ki, belə xəstələrin müalicəsi üçün mütəxəssis qruplarının cəlb
olunduğu dispanser mərkəzlər açılsın və fəaliyyət göstərsin.
Müasir dövrdə anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların erkən əməliyyatöncəsi ortopedik müalicəsi metodunu E.Y.
Simanovskaya və T.B. Şarova işləyib hazırlamışlar. Metodun əsasını bu təşkil edir ki, yeni
doğulmuş uşaq anadan olan kimi xüsusi formalaşdırılmış olan ortopedik aparatlar təmin olunur. Aparat ağız və burun boşluğunu təcrid edir,
burun tənəffüsü üçün optimal şərait yaradır, və
yedirtməni asanlaşdırır, dilin və əmziyin üst çənənin hissələrinə mənfi təsirini uzaqlaşdırır. Çənənin inkişafdan qalmış hissələrinin tədricən
bərpa olunması baş verir və yaxın 3-4 ay ərzində üst çənənin fraqmentləri yırtıq tərəfdə sıxılır
və heyloplastika üçün əlverişli şərait yaradırdı.
Yeniyetmə və böyüklərdə müxtəlif dişləmə pa-

tologiyalarını ortodontal müalicəsi, xüsusilə, üzçənə halqasının anadangəlmə qüsurlarından
əziyyət çəkənlərdə həmişə müəyyən çətinliklər
yaradır . Bu, bir sıra səbəblərlə əlaqədardır:
1. Yeniyetmələrdə daimi dişləmə funksiyasının tamamlanmayan formalaşma prosesi.
2. Böyüklərdə üz skeleti və dişləmənin inkişaf və formalaşmasının bitməsi
3. Ortodontal müalicəyə ehtiyacı olan böyük yaşlı pasiyentlərdə paradont toxumalarda
patoloji dəyişikliklərin mövcudluğu
Onun fikrincə, qarışıq dişləmə - elə bir yaş
dövrüdür ki, bu zaman üz-çənə sisteminin inkişafına asanlıqla təsir göstərmək olar və məhz bu səbəbdən də bu yaş dövründə uşaqlar ortodontal
müalicə almalıdırlar. Tədqiqatlar nəticəsində aydın olur ki, 90% üz strukturu 12 yaşa doğru öz
inkişafını başa çatdırır, buna görə də, ortodontal
müalicənin daha tez başlanması vacib faktordur.
Erkən müalicənin 2 fazada aparılması məq:
1. 1-ci ortodontal (qarışıq dişləmə) Transverzal (diş qövsünün eni), sagittal (diş qövsünün
uzununa) və hündürlüyü problemlərinin həlli
üçün funksional aparatlardan istifadə.
2. 2-ci ortodonta l(daimi dişləmə) bütün
ortopedik (skelet) problemlər həll edildikdən
sonra dişlərin düzülüşünü saxlamaq üçün çıxarılmayan aparatların istifadə olunması.
Ortodontal aparaturanın və onun effektivliyinin seçilməsi müalicə planından və ayrı-ayrı
dişlərin çəkilməsinin qaçılmazlığının qaydalarından asılıdır. Bir qayda olaraq, çox zaman çıxarılmayan ortodontal aparatlara üstünlük verilir. Qeyd olunur ki, çıxarıla bilən aparatların
daima təkmilləşdirilməsi onların daha çox effektivliklə istifadə olunmasına şərait yaradır.
Hər tərəfdən damaqda yarığı olan xəstələrdə badamcıq sahəsində sümük əsası olmadığından, üst çənənin geniş açılması, çox çətinləşir və üst çənədə genişlənmiş fraqmentlərin saxlanılması mümkün olmur. Bu səbəbdən rinolaliyalı xəstələrdə əməliyyat sonrası çənə deformasiyalarının perspektiv müalicə metodu kimi breket sistemindən istifadə əsas götürülür.
Müasir ortodontal aparatlardan istifadə zamanı bu aparatlarda edjuayz-texnikası elementlərinin olması, uşaq və yeniyetmələrdə anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş
uşaqların ortodontal korreksiyası mərhələsində
aparatlardan istifadənin vacibliyi bir çox müəl-
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liflər tərəfindən sübut olunmuşdur. Ortodontal
müalicənin müxtəlif mərhələlərində yaş göstəricilərinin nəzərə alınmasının göstəriciləri hələ
tam olaraq diferensiallaşdırmamışdır, yırtığın
növündən asılı olaraq müalicə metodları tam şəkildə müəyyən olunmamışdır, ikitərəfli yırtıqlarda çənənin inkişafına ortodontal müalicənin
təsiri də dəqiqləşdirilməyib.
Anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə
doğulmuş bütün uşaqlar erkən yaşlarından
kompleks müalicə, o cümlədən ortodontal müalicə ala bilmirlər. Bu səbəbdən də anadangəlmə
dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların
ortopedik və ortodontal müalicəsinin üsul və
metodlarının təkmilləşdirilməsi xüsusi aktuallıq
kəsb edir. Ortodontal elmin inkişafı və təcrübi
yeniliklərə nail olunması bizim qarşımızda duran əsas tədqiqat predmetidir.
Anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə
doğulmuş uşaqların ortodant-həkimlərin iştirakı
ilə tibbi yardım göstərilir.
1-ci mərhələ-yeni doğulan anadangəlmə
dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşağa doğum evində baxılması. Bu mərhələdə uşağın valideynləri, anası, ailə üzvləri ilə psixoterapevtik
söhbət aparılır, düzgün qidalanma, baxılmanın
təşkili, operativ nəzarət üçün vaxt və yerin seçilməsi həyata keçirilir. Bu onunla bağlıdır ki, anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə doğulmuş
uşaqların valideynləri ilk növbədə maraqlanırlar
ki, nə zaman, hansı yaşda, anadangəlmə qüsuru
düzəltmək lazımdır, tez müdaxilə olarmı və s.
Buna görə də, cərrah, həkim-ortodant, uşaq həkimi və digər mütəxəssislərlə birlikdə valideynlərin bütün suallarına cavab verməlidirlər. Bu
zaman müalicə-profilaktik tədbirlərin həcmi və
davamlılığı, anadangəlmə patologiyanın ağırlıq
dərəcəsindən asılıdır. Əgər anadangəlmə dodaq
və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqlarda əsəb
sisteminin anadangəlmə patalogiyası varsa (anadangəlmə alaliya, anadangəlmə lal-karlıq, Daun
xəstəliyi, Litl xəstəliyi), bu zaman müalicə-profilaktik tədbirlər göstəricilərə əsasən, individual
qaydada aparılır. Yeni doğulan xəstə uşaq və
onun valideynlərinin kontaktda olduğu ilk mütəxəssislər: mama-ginekoloq və həkim-neontoloqdur (pediatr). Bu həkimlər elə doğumun ilk saatlarından üst damaq və badamcığın yırtığı ilə doğulmuş uşaqlarda qüsurun formasından asılı
olaraq yaranan problemlərlə tanışdırlar. Belə ki,

bu və ya digər dərəcədə əmmək, udmaq, nəfəs
almaq kimi proseslər artıq pozulmuşdur. Tibb
işçilərinin bir çoxu, əksəriyyəti (ümumi profilli
həkimlər, tibb bacıları) valideynlərə bu mövzu
ilə bağlı düzgün məsləhət verə bilmirlər, bundan
əlavə çox zaman artıq doğum evlərində uşaqlar
anadan olan kimi onları zond vasitəsilə yedirdirlər və bunu onunla əsaslandırırlar ki, belə uşaqlarda sorma, əmmək refleksi yoxdur. Əlbəttə ki,
bu yanlış fikirdir: əmmək refleksinin hərəkəti
vasitəsilə, təsiri ilə aşağı çənə qabağa gəlir, əzələlər möhkəmlənir, bu proses təbii, anadangəlmə olaraq baş verir; zond ilə yedirmə zamanı isə
bu prosesin zəifləməsi baş verir ki, arzuolunmaz
haldır.
Zondla uzunmüddətli yedirtmə zamanı qida borusunun selikli qişası zədələnir və onun iltihabı baş verir və gələcəkdə strukturanın (xəstəlik nəticəsində içi boş orqanın daralması, sıxılması) formalaşmasına səbəb ola bilər. Buna görə də zonddan istifadə azmüddətli olmalıdır.
Pyer-Robin sindromlu uşaqlarda, inkişaf etməmiş alt çənə və böyük arxada dolaşıq vəziyyətdə
olan dil üzündən nəfəs alma çətinləşir və uşağın
əmmək üçün çətinliyi artmış olur(normada, uşaq
əmən zaman nəfəs almış olur).
Süni qidalanmanın ən çox yayılmış üsulu
olan əmzikdən istifadə olunması yırtıqla doğulan uşaqlar üçün də əlverişli sayıla bilər. Əmziklə uşaqların qidalanma effektivliyi bir sıra faktorlarla ölçülür: əmziyin toxumalara təzyiqi,
əmziyin forması, materialın möhkəmliyi, hansı
materialdan düzəldilib, əmziyin dəliyinin diametri. Dəliyin diametri çox böyük olmamalıdır,
uşaq boğula bilər və bu şəraitdə əmərkən çox
enerji sərf etmək uşağa lazım deyil, çünki alt
çənə inkişafdan qalmış olar.
Şübhəsiz ki, birinci əmizdirməyə kimi
süni damağın formaya salınmış plastinkanın
vasitəsilə formalaşdırılması yeni doğulan uşağın
yedizdirilməsini asanlaşdırır. Lakin, ürək-damar
sistemində uyğun patologiya varsa, aparatın hazırlanmasında olan bəzi etaplar, məsələn, yeni
doğulmuş uşağın üst çənəsindən alqinat sıxılmanı individual sıxılmış qaşıq vasitəsilə çıxarılması, uşağın ümumi vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq
çətinləşmiş hesab olunur.
Damaq obturatorundan istifadə olunması
südəmər və süni yolla qidalanan anadangəlmə
dodaq və damaq yırtığı ilə doğulmuş uşağın qi-
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dalanma şərtlərini yaxşılaşdıra bilir. Bu obturator, burun boşluğunu ağız boşluğundan ayırır,
əmmə zamanı əks təzyiqin göstərilməsini təmin
edir, qüsuru örtür və yırtığın kənarlarına neqativ
təsir göstərmir. Obturator əsasən rəngsiz plastik
kütlədən, rəngsiz toksik olmayan yumşaq termokütlədən ―Essix‖ texnologiyası ilə hazırlanır,
çox yüngüldür, istifadəsi sadədir, uşaq ona çox
tez alışa bilir (adaptasiya dövrü minimaldır). Bu
plastinka ağzın selikli qişasının zədə almaması,
itmək, yerə düşmək kimi hallardan qaçılması
məqsədilə sap vasitəsilə uşağın üz hissəsinə fiksasiya olunur.
Anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə
doğulmuş uşaqlara dispanser qaydada nəzarət
edən sahə həkimi, sahə pediatrı bilməlidir ki,
belə uşaqların 15%i və daha çoxu müxtəlif somatik xəstəliklərə və digər patologiyalara tutulurlar. Və bu da öz növbəsində, iltihab ocaqlarının ləğv olunması və ya distrofik xarakterli iltihabın aradan qaldırılmasına qədər operativ müdaxilənin saxlanılmasına hazır olmaq deməkdir
(ləğv olunması). Məşhur Avropa konserni
MAPA Gmb H (Seven, Almaniya) 1 neçə onilliklər ərzində anadangəlmə üz-çənə qüsurlu
uşaqlar üçün xüsusi məhsulların, cihazların hazırlanmasına və elmi araşdırılmasına liderlik
edir. Az çəki ilə doğulan uşaqlara daha çox diqqət ayrılmalıdır. Belə ki az çəkili uşaqlar əksər
hallarda süni yolla qidalanırlar və bu zaman süni qidalanma vacib vitaminlərin, mikroelementlərin, zülalların uşağın orqanizminə tam daxil
olmasını təmin edə bilmir. Belə qidalanma
uşaqlarda raxit, dəmirçatışmazlığı anemiyası,
disbakterioz və s. mədə-bağırsaq xəstəliklərinin
inkişafına gətirib çıxarır. Tez-tez baş verən soyuqdəymə xəstəlikləri nəticəsində yırtıqla doğulan uşaqlarda anatomik və funksional pozğunluqlarla əlaqədar immunitetin zəifləməsi baş verir. Pediatrın əsas vəzifəsi belə hallarda uşaqları
müalicə etmək və əməliyyatın aparılmasına hazırlamaqdır. Süni qidalanmaya tez keçirilməsi
səbəbindən anadangəlmə dodaq və damaq yarığı
ilə doğulmuş uşaqlarda bağırsaq disbakteriozu
sürətlə inkişaf edir və demək olar ki, bütün anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə doğulmuş
uşaqlarda rast gəlinir. Yeni doğulan uşaqda bağırsağın normal florası, uşağa immunogen və
morfogen təsir göstərməklə yanaşı, simbiot
həzm olunmanı təmin edir. Eyni zamanda üz pa-

tologiyaları ilə doğulan uşaqlarda, xüsusilə kiçik
yaşlarında, tez-tez yoğun bağırsağın motor
funksiyasının pozulması halları baş verir və
―funksional qəbizlik‖ yaranır. Uşağın ümumi
somatik vəziyyətindən və yırtıqdan asılı olaraq,
pediatrlar və mama-ginekoloqlar tərəfindən yuxarı damaqda və yumşaq damaq əməliyyatın,
operativ müdaxilənin müddəti zamanı müəyyənləşdirilir. Valideynlərə məlumat verilir ki, ümumi əks göstərişlər yoxdursa, anadangəlmə damaq yırtığını 4 aylığında da ləğv etmək olar.
əməliyyatın daha inandırıcı əhəmiyyətini başa
salmaq üçün əvvəllər əməliyyat olunmuş uşaqların əməliyyatöncəsi və sonrakı şəkilləri valideynlərə göstərilir. Bu şəkillər əməliyyatın vacibliyini daha qabarıq şəkildə nəticələrlə nümayiş etdirir. Uşağın ümumi vəziyyəti yaxşı olduqda anadangəlmə dodaq və damaq yırtığı ilə doğulmuş uşaqların əməliyyata qədər planlı profilaktik peyvəndlərin vurulmasında heç bir maneə
qoyulmur.
Problemin aktuallığı. Loqopedin cərrahiyyə əməliyyatından əvvəl və sonrakı işindən sonra
uşağa psixoterapiya keçirtmək, eşitmə diqqətinin
və səsin modulyasiyasının inkişafı üzərində iş
aparmaq, üz əzələlərinin lazımsız hərəkətləri ilə
(alın və burun pərdələri) mübarizə aparmaq lazımdır. Xeyloplastikadan sonra loqoped anaya üst dodaq üçün gimnastikanın keçirilməsini öyrədir ki,
çapıqlar (tikiş yerləri) – yumşaq və elastik şəkildə
hərəkətli olsun. Tez-tez damaq yarıqlı körpələrdə
alt çənə inkişafdan qalmış olur və o passiv gimnastikayla korreksiya tələb edir. Nitq (danışıq) orqanlarının fiziki inkişafı, motorlu və sensor formalaşma üçün, möhkəmləndirici və tənəffüs gimnastikaları keçirirlər.
Hal-hazırki dövrdə düzgün nitq bacarıqlarının formalaşması böyük əhəmiyyətə malikdir,
buna görə də açıq rinolaliya zamanı korreksion
işin ən effektiv formalarının axtarışı çox aktual
xarakter kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Tədqiqat problemi
üzrə ədəbiyyatın analizi və tədqiqat işinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, metodik tövsiyələrin hazırlanması. Son illərdə bu problem daha dərindən öyrənilmiş və hal-hazırda heç bir şübhə yoxdur ki, anadangəlmə dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların kompleks reabilitasiyasının əsas hissəsini damaq yırtığının erkən ortodontal və ortopedik müalicəsi təşkil edir.
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Problemin praktik əhəmiyyət: anadangəlmə
dodaq və damaq yarığı ilə doğulmuş uşaqların erkən
əməliyyatöncəsi ortopedik müalicəsi metodunu E.Y.
Simanovskaya və T.B. Şarovanın hazırladığı metodun. Metodun əsasını bu təşkil edir ki, yeni doğul-

muş uşaq anadan olan kimi xüsusi formalaşdırılmış
olan ortopedik aparatlar təmin olunur və bu aparatların korreksiya zamanı düzgün nitqin formalaşmasına
müsbət təsiri praktik loqopedlər üçün vacibliyi.
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LONELINESS IS LIKE A SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEM IN MODERN TIMES
Xülasə: Məqalədə çağdaş dövrümüzdə tənhalıq problemi araşdırılır və tənhalığın mahiyyəti təhlil olunur. Məqalədə eyni zamanda tənhalıq probleminə yanaşmalar diqqətə çatdırılır, tənhalığın növləri bu yanaşmalara görə analiz edilir.
Açar sözlər: tənhalıq, sosial münasibətlər, tənhalığın növləri, aktiv fərdiləşmə, passiv fərdiləşmə.
Резюме: В статье рассматривается проблема одиночества в современную эпоху и анализируется сущность одиночества. В статье также обращается внимание на подходы к проблеме одиночества,
и анализируются типы одиночества для этих подходов.
Ключевые слова: одиночество, социальные отношения, типы одиночества, активная
индивидуальность, пассивная индивидуальность.
Summary: The article examines the problem of loneliness in contemporary times and analyzes the
essence of loneliness. The article also focuses on the problem of loneliness, and the types of loneliness are
analyzed for these approaches.
Keywords: loneliness, social relations, types of loneliness, active individuality, passive individuality.

Sürətli bir dəyişmə, yenilənmə və inkişafın yaşandığı günümüzdə cəmiyyəti təşkil edən
insanlara bu dəyişikliklər psixo-emosional baxımdan böyük təsir göstərir. Ümumiyyətlə, sosial bir varlıq olan insan ətrafdakı insanlarla ünsiyyətə girərək fizioloji tələbatlar başda olmaqla
sevgi, hörmət və güvənlik tələbatlarını təmin
edir. Bunun nəticəsində insan qurduğu ünsiyyət
sayəsində xarakter xüsusiyyətləri başda olmaqla
bütün fərdi keyfiyyətləri baxımından formalaşıb
inkişaf edir. Eyni zamanda insanın içində yer aldığı cəmiyyətin tarixi-mədəni və mənəvi dəyər-

ləri, psixoloji xüsusiyyətləri də onun psixo-sosial inkişafında son dərəcə vacib bir amildir.
Günümüzdə sosial həyatdakı inkişaf, dəyişmə və təzadlar insanların sosial münasibətlərinə də önəmli dərəcədə təsir edir. Son illərdə
şəhərləşmənin, urbanizasiyanın gətirdiyi həyat
tərzi, cəmiyyətdə fərdiləşmə, paylaşma və yardımın azalması nəticəsində insanların sosial münasibətləri də azalmışdır. Sosial münasibətlərin
bu səviyyədə aşağı olması isə insanlarda yalnızlıq probleminə səbəb olur. Ümumiləşdirərək desək sürətli inkişaf arxasınca yalnızlaşan, təkləşən insan tipi meydana gətirir.
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Sosial münasibətlər insan həyatının təməlini meydana gətirir. Bu səbəblə sosial münasibətlər sahəsində yaşanan hər hansı bir problem
insanlara həddən artıq mənfi təsir göstərir. Digər insanlarla münasibət qurmaq və ünsiyyətə
girmək ehtiyacı insanın təbiəti etibarilə həyatında önəmli bir yer tutur. Günümüzdə çağdaş insan, getdikcə artan insan sayı və çox sürətlə baş
verən urbanizasiya nəticəsində şəhər həyatında
tənha birinə çevrilirlər
Müasir dövrdə altı insandan birində asosiallıq, tənhalıq xüsusiyyəti vardır. Bu da öz
növbəsində bir çox mənfi psixo-sosial və emosional xüsusiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Belə insanlar mühitə uyğunlaşmaqda həddən
artıq problem yaşayırlar. Onlar yaxınları və
dostları, həmyaşıdları ilə birlikdə olmaq əvəzinə
yalnızlığı seçirlər.
Tənhalıq insanın özünü yad hiss etdiyi,
səhv başa düşüldüyünü hiss etdiyi, ya da sosial
bütünləşmə və emosional yaxınlıq üçün ehtiyac
hiss etdiyi və bu tələbatlara qarşılıq sosial münasibətlərinin olmadığı vəziyyətlərdə ortaya çıxan
davamlı emosional bir narahatlıq vəziyyətidir.
İnsanlar üçün narahatlıq verici bir vəziyyət olaraq tənhalığın bir çox araşdırmaçıların da
qəbul etdiyi əsas tərif belədir: tənhalıq insanın
reallıqda var olan sosial münasibətlər sisteminin, olmasını istədiyi sosial münasibətlər sistemi
arasında təzadın, fərqin olduğu zaman ortaya çıxan və narahatlıq yaradan emosional vəziyyətdir. (Pepleu və Perlman 1984). Bu araşdırmaçılar eyni zamanda
Amerika cəmiyyətinin dörddə birində tənhalıq probleminin olduğunu ortaya çıxarmışlar.
R.S. Veiss (Weiss, R.S., 1973) isə səmimi
bir dostun olmamasının tənhalığa səbəb olduğunu ifadə etmiş və tənhalığı qısaca ―istənilməyən
fərdiləşmə vəziyyəti‖ olaraq ifadə etmişdir.
Rooka görə, tənhalıq insanın özünü yad
hiss etdiyi, digər insanlar tərəfindən səhv başa
düşüldüyünü və ya başqaları tərəfindən qəbul
edilmədiyini hiss etdiyi və ya sosial bütünləşmə
və emosional yaxınlıq üçün fürsət yaradan fəaliyyətlərdə ehtiyac hiss edilən yaxınların olmadığı vəziyyətlərdə ortaya çıxan qalıcı bir narahatlıq vəziyyətidir (Rook, 1984). Villiamsa
(Williams) görə, tənhalıq, insanların münasibətlərində yaxınlığa ehtiyac hiss etmələri və istə-

dikləri yaxın münasibətləri qura bilməmələrinin
əzab verici fərqində olmalarıdır.
Tənhalıq bəzən önəmli bir insanın itirilməsi, bəzən evdən ayrılma kimi səbəblərdən ortaya çıxır. Bu emosional vəziyyət insana sıxıntı
verir və insanın həm özünü, həm də ətrafındakıların fiziki və sosial bütünlüyünə təsir edə biləcək bir təhlükə yaradır. İnsan başqa insanlar ilə
bərabər olduğu zaman da özünü tənha hiss edə
bilər. Buna bağlı olaraq tənhalığın təməlini yaşanan sosial münasibətlərin yetərsizliyi və bu
münasibətlərdən alınan təmin olunma səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bəzən yüzlərlə insanın içində insan özünü tənha hiss edir.
Tənhalıq ən çox yeniyetmə və gənclərdə
müşahidə edilir. Yeniyetməliyin sonu və ilk
gənclik dövrü tənhalıq hisslərinin yaşanması baxımından təhlükəli bir dövr kimi mütəxəssislər
tərəfindən qəbul edilir. Xüsusən də gələcəkdə
psixo-sosial travma yaradacaq səviyyədə içində
olduğu qrup tərəfindən rədd edilmə yeniyetmə və
gənclərdə tənhalıq hissinin yaşanmasına səbəb
olur. İkinci olaraq insanın ünsiyyət və konfliktləri həll etmə bacarığının zəif olması nəticəsində
ortaya çıxan sosial münasibətlərdə yetərsizlik vəziyyəti və üçüncü olaraq mən sevilməyəcək biriyəm, çirkinəm, bacarıqsızam kimi yerləşən və
uşaqlıq dövrlərindən etibarən formalaşmağa başlayan özünüdərki yanlış yönləndirmə tənhalığa
səbəb olur (Peplau ve Perlman, 1982).
Tənhalığa verilən təriflərin bəzi fikirlərdə
birləşdiyi görülür. Bunlar,
1. Tənhalıq sosial münasibətlərdə çatışmazlıqla bağlıdır.
2. İnsanın gözlənti və qavrayışına bağlı
olan subyektiv bir prosesdir.
3. İstənilməyən bir həyat tərzidir.
4. İnsanların tənhalıqla mübarizə aparmaq
və bu vəziyyəti aradan qaldırmaq səylərini inkişaf etdirir. (Jones, 1982).
Tənhalıq vəziyyəti sosial münasibətlər sistemində önəmli kəmiyyət və keyfiyyət çatışmazlıqlarının nəticəsində meydana çıxır. Tənhalığın insanlar üçün kəmiyyət baxımından deyil,
keyfiyyət baxımından bir problem olduğu bilinir. Yəni insanların tənhalıq hissini yaşamasındakı ən önəmli faktor onun ünsiyyətdə olduğu
insan sayında deyil, insanlarla qurduğu ünsiyyətin onun hansı səviyyədə tələbatını ödəyə bilməsindədir. Günümüzdə hər hansı bir cəmiyyətdə
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25-48% arasında tənhalıq problemi yaşayan insanların olduğu müxtəlif araşdırmalarla ortaya
qoyulmuşdur.
Tənhalığın növləri bir çox araşdırmaçılar
tərəfindən müxtəlif formada qeyd edilmişdir.
Bunlardan birincisi fiziki və psixoloji tənhalıqdır. Fiziki tənhalıq insanın ətrafında digər insanların olmaması vəziyyətində ortaya çıxan tənhalıqdır. Psixoloji tənhalıq isə insanın ətrafında bir
çox insan olsa da onun özünü tənha hiss etməsi
zamanı meydana gəlir.
Veiss tənhalığı sosial münasibətlər baxımından təhlil etmiş və iki qrupa ayırmışdır:
emosional və sosial tənhalıq.
Peplau tənhalığı bu növlərə ayırır:
1. Tənhalıqdan yaranan daxili narahatlıq
(Lonesomeness). İnsanlarla birlikdə olmasına
baxmayaraq insanın özünü onlardan uzaq hiss
etməsini ifadə edir.
2. Tənhalıq, təkbaşınalıq (Aloneness). Həyata təsir edən müəyyən qərarları verərkən yalnız olmaq, ya da bir yaxın münasibətin olmamasını ifadə edir. Təkbaşınalıq seçilən bir vəziyyətdir və yalnız qalmadan da təkbaşına olmaq
mümkündür.
3. Tənhalıq (Loneliness) insanın niyə tənha olduğunun fərqində olmadığı bir vəziyyətdir.
İnsan bu vəziyyəti ―Yalnız olduğunda görməyə
bir iş tapmamaq‖ kimi ifadə edir.
Psixoloji ədəbiyyatda Younga görə tənhalıq zamana bağlı olaraq növlərə ayrılmışdır.
Bunlar keçici tənhalıq, vəziyyətə bağlı olan tənhalıq və xroniki tənhalıqdır.
1. Vəziyyətə bağlı olan tənhalıq ünsiyyət
tələbatı təmin olunan bir insanın həyatında meydana gələn dəyişikliklərin təsiri ilə bir müddət
ünsiyyətlərdən doyum ala bilməməsi vəziyyətində ortaya çıxır. Məsələn, boşanma, həyat yoldaşının vəfat etməsi kimi vəziyyətlər buna misal
olaraq göstərilə bilər.
2. Keçici tənhalıq insanların günün hər
hansı bir bölümündə hiss etdiyi tənhalıq növüdür və bu vəziyyət bir insanla ünsiyyət qurulduğunda ortadan qalxır. Keçici tənhalıq digər tənhalıq növlərinə görə ən çox hiss edilən tənhalıq
növüdür.
3. Xroniki tənhalıq uzun müddətli davranış və emosional nizamsızlıqlar, problemlər nəticəsində ortaya çıxan tənhalıq növüdür. Xroniki

yalnız hətta bir neçə il davam edə bilər. Vəziyyətə bağlı olan və keçici tənhalıq daha çox sosial mühitin təsiri ilə meydana gəlir. Xroniki tənhalıq isə sosial mühitdən daha çox insanın psixoloji-emosional vəziyyəti ilə bağlı olan daxili
faktorlarla əlaqədardır.
Günümüzdə əsas olaraq tənhalığın növləri
aşağıdakı kimi qəbul edilir.
1. Təkbaşına yaşayan insanlar tənhalıq
hiss edə bilər.
2. Daxil olduğu sosial qrupa yadlaşaraq,
bu qrupdan uzaqlaşaraq tənhalaşa bilər
3. Sosial mühit tərəfindən təcrid edilməsi
səbəbindən tənhalıq meydana gələ bilər.
4. Bir insanın mühitlə əlaqələrini azaldaraq öz seçimi ilə tənhalığı yaşaya bilər.
5. Real tənhalıq. İnsanın özünü anlaşılmamış və kimsəsiz hiss edə bilər.
6. Keçici tənhalıq. İnsanın öz seçiciylə
daha çox yaradıcılıq fəaliyyəti məqsədilə yaşadığı tənhalıq.
Problemin aktuallığı. Yuxarıda qeyd edilənləri də ümumiləşdirərək belə nəticəyə gələ bilərik ki,
toplumların sürətli texnoloji inkişafı, qloballaşma,
urbanizasiya və digər faktorlar insanların aktiv sosiallıqdan passiv fərdiləşməyə yönəlməsinə səbəb
olur. Bəzən bu fərdiləşmə daxili aktivliyə də səbəb
ola bilər ki, bu halda insan daxili potensial imkanlarıyla cəmiyyətə fayda verə, onun inkişafına səbəb
ola bilər. Passiv fərdiləşmə isə insanın bir növ bütün
sosial funksiyalardan özünü uzaqlaşması, bir növ
özünü cəzalandırmasıdır. Bu durum bir çox hallarda
ağır psixoloji vəziyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb
olur. Bu səbəbdən də yalnızlıq probleminin müasir
dövrdə geniş təhlil edilməsi, onun mahiyyəti haqqında insanlara gərəkli məlumatın verilməsi problemin
həllində əsas cəhətlərdən biridir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir
dövrdə insanın sosiallaşmasına mənfi təsir göstərən
tənhalıq probleminin sosial-psixoloji təhlili verilmiş,
elmi ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Bu elmi ümumiləşdirmələrə əsaslanaraq problemin təhlil edilməsi
elmi yeniliyi müəyyən edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən fikirlərdən psixoloqlar mövzu ilə əlaqəsi olan insanlar faydalanmaqla müasir dövrdə tənhalığın sosial-psixoloji təhlili ilə bağlı ümumi qanunauyğunluqlar haqqında məlumat əldə edər və günümüzdə bu problemi yaşayan insanlara gərəkli psixoloji yardım göstərmə imkanına sahib olarlar.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЫСШИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
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THE DEVELOPMENT OF THINKING OF YOUNG PEOPLE
IN HĠGHER PEDAGOGĠCAL UNIVERSITIES
Xülasə. Qloballaşma və beynəlmiləlləşmə dövlətlərin hesablaşmalı olacağı müəyyən standartları tələb
edir. Buna görə də dünyanın aparıcı ölkələri öz təhsil sistemlərini yenidən qurmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Avropada təhsil müasir dünya, xüsusən də Avropa mədəniyyətinin ən mühüm sərvəti kimi nəzərdən
keçirilir ki, bu da, ilk növbədə, azad və yaradıcı şəxsiyyət olan insana münasibətdə özünü göstərir.
Açar sözlər: təfəkkür, tərbiyəvi işlər, gənclər, pedaqoji texnologiya
Резюме. Глобализация и интернационализация требуют определенных стандартов, признанных
государством. Поэтому ведущие страны мира по-новому строят образовательную систему.
Образование в Европе считается главным богатством европейской культуры и это отражается в
отношениях к творческому развитию личности человека.
Ключевые слова: мышление, воспитательная работа, молодежь, педагогические технологии
Summary. Globalization universities and internationalization require certain standards recognized by
the state. Therefore, the leading countries of the world are building an educational system in a new way.
Education in Europe is considered the main wealth of European culture and this is reflected in attitudes
towards the creative development of a person‘s personality.
Key words: thinking, educational work, youth, educational technology

60-cı illərin ikinci yarısında artıq ənənəvi
dərslərlə yanaşı, onun alternativi kimi müasir
dərs anlamı formalaşır. 1970-ci ildə akademik
M. Mehdizadə müasir dərs haqqında belə söyləmişdir: ‖Müasir dərs bugünkü dərs‖ demək deyildir. Çox vaxt müasir dərs dedikdə, onu dərin
elmi-nəzəri səviyyəsini yüksəltmək, müasirləşdirmək kimi başa düşürlər. Dərs təkcə özünün
elmi-nəzəri səviyyəsinə görə deyil, həm də pedaqoji konsepsiyasına - yeni pedaqoji təfəkkür
ölçüləri ilə qurulmasına görə müasir olur. Müa-

sir bilikləri müasir üsullarla - müasir dərsi ümumi şəkildə belə səciyyələndirmək olar.
Tərbiyə sisteminin formalaşdırılması, tələbələrin sosial fəallığının səmərəli şəkildə inkişaf
etdirilməsi yalnız həmin sistemin elmi əsaslandırılmış pedaqoji idarə olunması şəraitində
mümkündür.
Tipindən asılı olaraq, hər bir təhsil müəssisəsi təlim-tərbiyə sistemini özünəməxsus şəkildə qurur və bu prosesi özünəməxsus şəkildə
idarə edir. Bu, həmin tədris müəssisəsinin iş üslubu ilə bağlıdır. Tələbələrin sosial fəallığına
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rəhbərlik və bu prosesin idarəolunmasına sistemli yanaşma, ilk növbədə, idarəetmənin obyektinə və prosesinə sistem kimi yanaşmaq deməkdir. Başqa sözlə, tərbiyə sisteminin idarə
olunması bu prosesi mürəkkəb, bütöv və dinamik sistem kimi anlamaqdan və fikrən konkret
təsəvvür etməkdən ibarətdir.
Bu prosesdə müasir pedaqoji texnologiyalar özünəməxsus yer tutur. Bu texnologiyalar təlim zamanı yalnız müəllim tərəfindən verilən bu
və ya digər məlumatı, biliyi əyaniləşdirən vasitə
olmayıb, həm də sistemə salınmış materialları
müstəqil surətdə çatdıran fəal və yaradıcı vasitələrdir. Bu vasitələr tədris olunan hər hansı fənnin ümumi sistemini yaxşılaşdırdığı və möhkəmləndirdiyi təqdirdə faydalı təsir göstərir.
Müasir təlimdə təfəkkür hafizə üzərində
―ağalıq‖ edir. Tələbələr öz qüvvələrinə qənaət
etməli, o qüvvələri az əhəmiyyət kəsb edən biliklərin yadda saxlanılmasına sərf etməməli, təfəkkürə zərər vurub hafizəni həddən artıq yükləməməlidirlər.
Yeni materialın öyrədilməsi üçün tələbələrə əvvəlcədən müsbət motivlər və stimullar
yaradılmalıdır.
Məntiqi struktur formalarında əldə edilən
informasiyanın yadda saxlanılması əlaqəsiz biliklərə nisbətən daha möhkəm olur. Ona görə də
məntiqi cəhətdən bütöv strukturlarda təqdim
olunan bilikləri möhkəmləndirmək lazımdır.
Tapşırıqlar verilən zaman yaddaşı, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən
suallar (tapşırıqlar) sisteminə müraciət olunmalıdır. Yaddaş, hafizə insanın həyatda mövcud olmasını şərtləndirən ən vacib amillərdən biridir.
O yoxdursa, deməli, insan da yoxdur. Müəllim
elə sual qoymalıdır ki, tələbələr mətni oxuduqdan sonra onun məzmununu düzgün xatırlasınlar, əldə etdikləri biliyi bir siyahı formasına sala
bilsinlər, əlamətləri, keyfiyyətləri düzgün və dəqiq sadalasınlar, onları düzgün qeyd etsinlər, nələri isə unutmadıqlarına əmin olsunlar.
Məntiqi təfəkkür də yaddaş əsasında formalaşır və insanın bir varlıq kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. Biz əldə etdiyimiz biliklərə, məlumatlara, həyat təcrübələrimizə o zaman sahib çıxırıq ki, bu bilikləri müxtəlif nöqtələrdən qiymətləndirə bilirik, onları əvvəlki biliklərimizlə müqayisə edir, tutuşdurur, oxşar və
fərqli cəhətləri ayırd edir, qruplaşdırır, əsasları

ikinci dərəcəli cəhətlərdən uğurla ayıra və seçə
bilir, onu təhlil edir, şərh edir, səbəbini tapır, nəticə çıxarırıq. Bu əməliyyatları yerinə yetirmək
məhz məntiqi təfəkkürün hesabına baş verir.
Kimdə bu cür bacarıqlar daha çox inkişaf edirsə,
onlar həyatda bir o qədər də uğur qazanmış olurlar. Deməli, tapşırıqlar yerinə yetirilən zaman elə
etmək lazımdır ki, onlardan hər biri məhz məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş
olsun. Dərslərdə təlim nəticəsindən çıxış etməklə
müqayisəedici, qruplaşdırılmış, əsas məsələləri
ikinci dərəcəli məsələlərdən ayırd etməni tələb
edən tapşırıqlar vermək kifayət edir ki, məntiqi
təfəkkürün inkişafı təmin olunsun.
Tənqidi təfəkkür də yaddaş materialından
bəhrələnməklə, ona söykənməklə insana isbat
edir ki, əldə olunanlardan da yaxşısına sahib
çıxa bilərsən. Əldə etdiyin biliklər, həyat təcrübəsi və s. sənə kifayət edirmi, ona dəyər ver,
münasibətini bildir və bu qənaətini əsaslandır,
səhvləri tap, düzgün olanı seç. Tənqidi təfəkkürü lazımi səviyyədə formalaşmış insan hər bir
fakt və hadisəni olduğu kimi görməkdən əlavə,
ona hərtərəfli yanaşa, təhlil edə, qərar verə və
əsaslandırılmış münasibət ifadə edə bilir. Ona
görə də tapşırıqlar verilərkən elə etmək lazımdır
ki, tələbələr təlim nəticələrinin məzmununa uyğun olaraq fakt və hadisələrə münasibət bildirmək, dəyər vermək, əhəmiyyətini göstərmək
tapşırığı üzərində işləsinlər.
Yaradıcı təfəkkür də yaddaşdan, hafizədən
mayasını götürür, insanın həyatına bir işıq, yaradıcılıq, qurub-yaratmaq əzmi gətirir. İnsan təkcə
təqlid etmir, hər hansı bir işin mexanizmini mənimsədikdən sonra daha mükəmməlini və səmərəli olanını yaradır. İnsanın fantaziyası hər bir
şeydə yeni-yeni əlamət, hərəkət və keyfiyyətlər
yaratmağa qadirdir. Belə təfəkkürə sahib olan
insanlar öz həyatlarını rəngarəng qurmağı bacarır, cəmiyyətin inkişafına təkan vermiş olurlar.
Təsadüfi deyildir ki, son iyirmi ildə təfəkkürün
inkişaf etdirilməsi ən vacib məsələ kimi gündəmdə saxlanılmaqdadır. Deməli, tapşırıqlar hazırlananda qoyulan suallardan bir də yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə aid olmalıdır.
Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin biliklərinin mənimsənilməsində təfəkkürün rolu çox böyükdür.
Təfəkkürün və hafizənin təlim prosesində
rolu vacibdir.
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Əgər biliklər qaydaya salınmayıbsa, nə
qədər çox bilsən, təfəkkür o qədər zəif olacaq.
Müasir pedaqoji texnologiyalar, təlimin
nəticəsinin vaxtaşırı yoxlanılmasını təmin edir.
Müasir pedaqoji texnologiyalardan ali məktəblərdə tədris olunan bütün fənlərin tədrisində və
təlim prosesinin optimallaşdırılmasında səmərəli şəkildə istifadə etmək mümkündür.
Bu gün tətbiq olunan informasiya vasitələrinin, xüsusən kompüter sistemləri üçün tətbiqi
proqramların, öyrədici tədris paketlərinin, elektron dərsliklərin hazırlanmasına ciddi ehtiyac
vardır.
Bütün tədris fənləri üzrə dərsliklərin videodisketlərə yazılması, yeni nəsil multimedia texnologiyalarına əsaslanan elektron dərsliklərin hazırlanması təxirəsalınmaz vəzifələrdən sayılmalıdır.
- Tələbələr peşəyə yiyələnməkdə əlavə
imkanlar əldə edir, fərqli akademik və sosial şəraitdə təcrübə qazanır ki, bu da daha geniş peşə
mobilliyinə yol açır; uzunmüddətli peşə əlaqələri qurmaqla müəllimlər peşəkar əməkdaşlıq
üçün yeni imkanlar əldə edir;
- Müasir pedaqoji texnologiyaların tədris
prosesində tətbiqi, adətən pedaqoji vasitə olmaq
etibarilə dərsin məqsədinə uyğunlaşdırılır, müəllim proqram materialını informasiya texnologiyaların köməyilə aydın və maraqlı formada
öyrədir.
- Pedaqoji və informasiya texnologiyalarından dərsdə səmərəli istifadə ənənəvi təlim

metodlarından fərqli olaraq təlimin fəal, inkişafetdirici və interaktiv metodlarla təşkilini, tələbələrin bütünlüklə təlim prosesində yaradıcı, müstəqil məntiqi təfəkkür fəallığının əldə olunmasına təminat verir.
- Müasir pedaqoji texnologiyalar ınüəllim
- tələbə, tələbə - tələbə münasibətlərinə yeni
məzmun, müstəqillik, fəallıq, yaradıcılıq, humanizm, demokratiklik və s. gətirmiş səriştəli bir
forma və metoddur.
Tədris prosesində yeni, müasir informasiya texnologiyalarından geniş istifadə edilməsi,
bu məqsədlə məktəblərdə kompüter, internet,
video və elektron vasitələrinin artırılması problem dairəsində səmərəli nəticələrə gəlmək imkanı yaradır.
- Müasir informasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadə edəcək pedaqoji kadrlar hazırlığının diqqət mərkəzində olması problemin real
həlli baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin aktuallığı. Ali pedaqoji məktəblərdə oxuyan gənclərdə təfəkkürün inkişaf etdirilməsi və formalaşdırılmasının əsas və çox vacib olduğu
müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi. Ali pedaqoji məktəblərdə təhsil alan gənclərdə təfəkkürün formaları
inkişaf etdirilməlidir. Müasir təlim metodlarını məktəblərdə tədris etmək üçün məhz, müəllimin təfəkkürünün inkişafı çox vacibdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə tələbələrin təfəkkürünün inkişafı və dünyagörüşünün
inkişafı haqqında səmərəli tövsiyələr verilmişdir.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В УСТРАНЕНИИ
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THE ROLE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAININGS IN ELIMINATING
PSYCHOLOGICAL STRESS
Xülasə. Sosial-psixoloji treninq şagirdlərin tələbatlarının ödənilməsinə xidmət edir. Treninq digər metodlara qarşı qoyulmur, əksinə, onları inkişaf etdirir. Treninqlər zamanı müəllim və şagirdlər bərabərləşirlər.
Tədris prosesində isə bu vəziyyət mümkün deyil.
Təlim-tərbiyə prosesində sosial-psixoloji treninqlərdən istifadə həm qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir, şəxsi keyfiyyətləri yaxşılaşdırır, həm də təlimin səmərəliliyini yüksəldir.
Açar sözlər: kommunikativ maneə, şagird-şagird münasibətləri, ünsiyyət problemi, fərdi xüsusiyyətlər,
şagirdin özünüqiymətləndirməsi
Резюме. Социально-психологические тренинги служат удовлетворению потребностей учеников. Эти тренинги не противопоставляются другим методам обучения, а наоборот, способствуют их
развитию. Учителя и ученики равны во время тренингов. В учебном же процессе это не так.
Использование социально-психологических тренингов в процессе преподавания и обучения также
регулирует взаимоотношения, улучшает личностные качества и повышает эффективность обучения.
Ключевые слова: коммуникативный барьер, отношения ученик – ученик, проблемы общения,
личностные характеристики, самооценка ученик
Summary. Social-psychological training serves to meet the needs of pupils. The training is not against
the other methods, but promotes them. During the training, teachers and students are equal. But the learning
process doesn‘t make this possible.
The use of social and psychological trainings in the teaching and learning process both regulates
mutual relationships, improves personal traits and the effectiveness of learning
Key words: communicative barrier, pupil-pupil relationships, communication problem, personal
traits, self-assessment of the student

Cəmiyyət həyatında baş verən dəyişiklik,
yeniləşmə yalnız elm və texnikanın sürətli dəyişməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda, psixika və davranışda, ünsiyyət və münasibətlərdə öz
əksini tapır. Adi həyatda ünsiyyət qurmağı bacarmayan insanlar bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Ünsiyyətə hazır olmayan şəxslərin hətta psi-

xikasında problemlər yaranır. Ünsiyyət çətinlikləri olan şəxslər, lazım gəldikdə ətrafdakı adamlara kömək üçün belə müraciət edə bilmirlər.
İnsanlar arasında tənhalığa meyl, ünsiyyətdən çəkinmə durmadan artır. Bunun başlıca
səbəbləri ailədə valideynlərin öz uşaqları ilə ünsiyyətdən yayınması, uşaqların kompüterə, tele-
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fona və s. hədsiz meyl göstərməsi ilə bağlıdır.
Bu isə şəxsiyyətin deformasiyasına gətirib çıxarır. Təbii ki, bu boşluğun doldurulması məktəbin üzərinə yeni vəzifələr qoyur.
Praktik fəaliyyət onu deməyə əsas verir ki,
təlim-tərbiyə prosesinin məhsuldar olması üçün
müəllim-şagird münasibətlərində əməkdaşlığa,
yaradıcı fəaliyyətə üstünlük verilməsi daha effektiv vasitədir. Müəllimin monoloji şərhi, hazır
bilikləri, həm də öz bildiyi formada şagirdlərin
―beyninə yeritməyə‖ çalışması müasir təhsil
mühitində məqbul sayılmır. Şagirdlərlə ünsiyyət
dialoq üzrə, hər iki tərəfin - müəllim və şagirdin
aktiv şəkildə iştirakı ilə səmərəli hesab olunur.
Tanınmış pedaqoqlar: V.A. Suxomlinski, A.S.
Makarenko, M.P. Şetinin və digərləri bu tip təlim-tərbiyə sistemini işləyib hazırlamış, praktikada tətbiq etmişlər. Bu sistemdə təlim-tərbiyə
proqramı yalnız konkret fənlərin məqsədyönlü
tədrisi ilə məhdudlaşmır, həm də mənəvi tərbiyəyə, qarşılıqlı münasibətlərdə bərabər əməkdaşlığa əsaslanır və nəticədə psixi inkişafı, şəxsiyyətin formalaşmasını təmin etmək mümkün
olur.
Son illərdə ümumtəhsil müəssisələrində
yeni və maraqlı təlim texnologiyalarından istifadə olunur. Bu aktiv metodlar içərisində sosialpsixoloji treninqlər xüsusi yer tutur.
Bəs sosial-psixoloji treninq nədir? Psixoloqlar bunun qrup işi vasitəsilə psixoloji təsir
vasitəsi olduğunu qəbul edirlər. Treninq xüsusi
təşkil olunmuş ünsiyyət formasıdır. Onun nəticəsində şəxsiyyətin inkişafı, kommunikativ vərdiş qazanılması və psixoloji yardım həyata keçirilir. Treninq, eyni zamanda, stereotiplərin aradan qaldırılmasına, şəxsi problemlərin həll olunmasına kömək edir.
Sosial-psixoloji treninq aktiv təlim metodu olmaqla qrup formasında həyata keçirilir. O,
son nəticədə kommunikativ maneəni, uyğun olmayan stereotipləri aradan götürməyə, şəxsiyyətlərarası münasibətləri optimallaşdırmağa,
konfliktli situasiyaları aradan qaldırmağa xidmət edir.
Sosial-psixoloji treninqin məqsəd və vəzifələri cəmiyyətin normalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Burada hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq mümkündür.
Sosial-psixoloji treninqlərin daha səmərəli
keçirilməsi üçün təşkilatçılar onun məqsədini

aydın və dəqiq bilməlidirlər. Treninqin başlıca
məqsədi şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsi olmalıdır. Bu əsas məqsədlə yanaşı, bir sıra köməkçi
məqsədlər də nəzərdə tutulmalıdır və onlar birbirləri ilə vəhdətdə olmalıdır. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
a) iştirakçıların sosial-psixoloji səriştəsinin artırılması və ətrafdakı insanlarla ünsiyyət
və münasibətinin yaxşılaşdırılması;
b) iştirakçıların sosial fəallığının yüksəldilməsi, onlarda həyat tərzinin daha mənalı və
sağlam qurulmasının inkişaf etdirilməsi;
c) psixoloji mədəniyyətin səviyyəsinin
yüksəldilməsi.
Sosial-psixoloji treninqlərin məqsədinin
həyata keçirilməsi üçün bir sıra konkret vəzifələr qarşıya qoyulmalı və həll edilməlidir:
1. Müəyyən sosial-psixoloji bilikləri mənimsəmək;
2. Özünü və başqalarını adekvat şəkildə
dərk etmək;
3. Şagird şəxsiyyətinin diaqnostika və
korreksiyasını həyata keçirmək, davranış və münasibətlərin, ünsiyyətin qurulmasına mane olan
xüsusiyyətləri aradan qaldırmaq;
4. Şəxsiyyətlərarası münasibət və təsirlərin səmərəliliyinin artırılması üçün hər bir iştirakçının fərdi keyfiyyətlərini nəzərə almaq.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, treninqlərin tətbiqində bir sıra məqamlara xüsusi diqqət
yetirildi:
1. Şagirdlərin təşəbbüskarlığı və müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi;
2. Müəllim-şagird münasibətlərində ünsiyyət problemi;
3. Özünütənqid.
Şagirdlərlə treninqlə bağlı proqram hazırlanan zaman, ilk olaraq, anket sorğusu keçirilir.
Məhz bu sorğu vasitəsilə onların ünsiyyət prosesində hansı çətinliklərlə qarşılaşdığı aşkara çıxarılmış olur. Təcrübə göstərir ki, anket sorğusunda iştirak edən yuxarı sinif şagirdləri ünsiyyət
çətinliklərinin səbəbini daha çox özlərində deyil, başqalarında görürlər. Yuxarı sinif şagirdlərinin neqativ situasiyaları daha çox valideynlər
və müəllimlərlə bağlı olur. Bu vəziyyət özünü,
xüsusilə avtoritar üslublu müəllim və valideynlərlə göstərir. Şagirdlər hesab edirlər ki, yaşlılar
onlarla hesablaşmaq, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq istəmirlər.
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Digər bir mövqe isə şagirdlərdə özünü göstərən özünütənqidlə bağlıdır. Bu vəziyyətdə onlar
baş verən hər bir halın səbəbkarı kimi özlərini
görürlər. Bu mövqe vərdişə çevrildikdə özünə
haqq qazandırmaq metodu formalaşır. Uğursuzluq yalnız insanlarla münasibət və ünsiyyətdə deyil, həm də fəaliyyətdə öz əksini tapır.
Burada daha çevik yol fəaliyyətdə özünü
günahkar görməmək, özünün konkret çatışmazlıqlarını müəyyənləşdirmək və onları aradan
qaldırmağa çalışmaqdır. Bu, o vaxt baş verir ki,
şagirdə öz davranışı üzərində düşünmək tapşırılsın. Məsələn: ―Gərək bir qədər fəal olam‖,
―Mən öz yaxınlarıma az diqqət yetirirəm‖ və s.
Qeyd olunanlara əsaslanaraq, sosial-psixoloji treninqdən istifadə etdik. Burada qarşıya məqsəd qoyulur: ünsiyyət prosesində yaranan çətinliklərin səbəbini təyin etmək, onları aradan qaldırmağa çalışmaq, yeni ünsiyyət vərdişi qazanmaq,
mövcud çatışmazlıqları korreksiya etmək.
Eyni zamanda, bir sıra tərbiyəvi vəzifələri
də həll etmək lazım gəlir:
1. Şagirdlərdə ünsiyyət səriştəsi formalaşdırmaq;
2. Çevrəsindəki insanlara qarşı şagirdlərdə maraq yaratmaq, dinləmək mədəniyyəti formalaşdırmaq, digərlərinin emosional vəziyyətini, yaşantılarını öz vəziyyəti kimi hiss etmək,
özünü həmsöhbətinin yerinə qoya bilmək bacarığı yaratmaq;
3. Ünsiyyət zamanı öz məsuliyyətini anlamaq, özünün çatışmazlıqlarını görmək və onu
aradan qaldırmaq;
4. Şagirdin özü və yoldaşları barədə təsəvvürlərini genişləndirmək.
Sadalanan bu vəzifələr şagirdlərdə özünü
inkişaf etdirmək, ətrafda baş verənlərə çevik
reaksiya vermək, sosial əməkdaşlığa hazır olmaq,
şəxsi cavabdehlik daşımaq kimi keyfiyyətləri formalaşdırır. Göstərilən bu keyfiyyətlərin şagirdlərdə təşəkkül tapması müasir dövrdə xüsusilə
aktuallıq kəsb edir. Bəs, bu treninqlər təlim-tərbiyə prosesində istifadə olunan metodlardan, təlim
texnologiyalarından nə ilə fərqlənir?
Birincisi, sosial-psixoloji treninq şagirdlərin tələbatlarının ödənilməsinə xidmət edir.
İkincisi, treninq digər metodlara qarşı qoyulmur, əksinə, onları inkişaf etdirir. Üçüncüsü,
treninqlər zamanı müəllim və şagirdlər bərabərləşirlər. Tədris prosesində isə bu vəziyyət müm-

kün deyil. Şagirdlər treninqlərdə müəllimlə
əməkdaşlıq şəraitində çalışırlar. Müəllim hər şeyi bilən, yol göstərən funksiyasında öz mövqeyini göstərirsə, bu, bir çox hallarda ona qarşı neqativ münasibətin yaranmasına səbəb olur. Nəhayət, şagirdlər müxtəlif məqamlarda hansı davranış nümunəsini göstərməyin məqsədəuyğun
olduğunu öyrənmiş olurlar. Bu isə sərbəst şəkildə ünsiyyət və qarşılıqlı münasibət qurmaq sahəsində vərdiş yaradır. Treninqin gedişində aparıcı, eləcə də digər iştirakçılar bir-birlərinin davranışını müzakirə edir, qiymətləndirirlər.
Treninq zamanı, yaxşı olar ki, iştirakçıların sayı 15 nəfərdən çox olmasın. Təcrübə göstərir ki, treninqdə həm oğlan, həm də qız iştirakçıların olması münasibdir. Treninqlər, əsasən 30
saat, hər biri 1,5 saat olmaqla, həftədə bir dəfə
keçirilir.
Sosial-psixoloji treninqin proqramına ―Tanışlıq və ilk təəssürat‖, ―Əlaqə yaratmağın yolları‖, ―Dinləmək və fikrini çatdıra bilmək‖ kimi
mövzuları aid edirik. Məşğələlərdə ünsiyyət çətinlikləri və əlaqə qurmağın sistemli şəkildə təşkili öz əksini tapır, yekunda nəticələr təhlil olunurdu. Daha çox rast gəlinən çətinliklər seçilirdi. Adətən, bunların bir çoxu treninq iştirakçılarının özləri tərəfindən irəli sürülürdü. Bəziləri
isə kinofilmlərdən, qəzet səhifələrindən, bədii
əsərlərdən seçilirdi. Məsələn, əks cinsdən olan
şəxslə tanışlıq, valideynlərlə, həmyaşıdlarla ünsiyyət, tanış olmayan məclisdə özünü necə aparmaq, iştirakçılar qarşısında çıxış etmək, həmsöhbətini dinləmək qabiliyyəti və s. barədə treninqləri aparılan fəaliyyətlərə aid edə bilərik.
Sonra aparılan söhbətlərin, treninqin gedişinin,
əldə olunan nəticələrin iştirakçılar tərəfindən
təhlili aparılır. İştirakçılar oxşar situasiyada özlərinin və digərlərinin davranışını müzakirə
edirlər. İştirakçılardan hər biri müxtəlif rolları –
yaşlı, müəllim, rəhbər işçi rolunu yerinə yetirirlər. Bu, şagirdlərdə çətinliklərin səbəbini araşdırmağa və aradan qaldırması yollarını tapmağa
kömək edir.
Treninqdə məşğələlər kiçik məşqlərlə başlayır. İlk növbədə, treninqə psixogimnastik tapşırıqlar daxildir. Yəni, qeyri-verbal ünsiyyət,
qrup fəaliyyəti, şəxsiyyətlərarası münasibətlər,
diqqətin inkişafı və s. bura aiddir. Bütün bunlar
həm də psixoloji gərginliyin aradan qalxmasına
xidmət edir. Sonra aparıcı məşğələnin mövzusu-
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nu elan edir, qrup müzakirəsi başlayır. Rollu
oyunun süjeti, iştirakçıları, rollar müəyyənləşdirilir. Rollu oyunlar iki iştirakçı və bir müşahidəçinin iştirakı ilə nəzərdə tutulur. Bu zaman iştirakçıların istək və arzuları nəzərə alınır. Treninqin nəticələri qrup halında müzakirə olunmaqla
məşğələnin əsas hissəsini əhatə edir. İştirakçılar
arasında qarşılıqlı müzakirə, fikir mübadiləsi
aparılır. Müşahidəçi isə müxtəlif situasiyalara
münasibət bildirir.
Növbəti mərhələdə şagirdlərin özünüdərki
təhlil olunur, özünün və yoldaşlarının davranışı
müzakirə edilir. Şagirdlər şəkil çəkir, bir-birlərinə məktub yazırlar. Bəzi məşğələlər bütövlükdə
qrup diskussiyasına həsr olunur. Məktubların
müzakirəsi bu nöqteyi-nəzərdən çox əhəmiyyət
daşıyır. Belə ki, müzakirədə şagirdlər diskussiya
aparmaq vərdişlərinə yiyələnir, öz fikirlərini
sərbəst, məntiqi və rabitəli şəkildə ifadə etməyi
öyrənirlər. Rollu oyunlar bir çox hallarda 4-5
nəfərlə təşkil olunur, digərləri müşahidəçi rolunda olurlar. Gərginlik yaranan vaxtlar musiqiyə
qulaq asılır, qrup halında mahnı ifa edilir. Yekunda müəllim treninqin nəticələri barədə hər
bir şagirdlə ayrılıqda söhbətlər aparır, bəzi hallarda şagirdlərə öz fikirlərini yazılı şəkildə təqdim etmək təklif olunur.
Treninqin məqsədi yeni tanışlıq zamanı
meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasını təmin etməkdir. Bu məqsədlə də sonda şagirdlərin ünsiyyət prosesində qarşılaşdıqları çətinlikləri aşağıdakı kimi qruplaşdırırıq:
1. Ünsiyyətdə olduğun insanı tanımasan
belə, əgər onun xarakteri səninki ilə uyğun gəlirsə (yəni inansan ki, söhbət normal keçəcək),
onda heç bir çətinlik baş vermir. Əgər xarakter
və inam başqadırsa, fərqlidirsə, onda söhbət
alınmır.
2. Qarşındakı insana yaxınlaşanda artıq
onun səninlə danışmaq istədiyini və ya istəmədiyini bilirsən. Bir sözlə, emosional halət vəziyyəti idarə edir.
3. Mənə elə gəlir ki, həmişə səmimi olmalısan. Əgər özün səmimisənsə, qarşındakı da səmimi olacaq. Başqa cür olsa, qarşındakı söhbətdən yayınacaq.
4. Əsas olanı odur ki, elə mövzu tapasan
ki, söhbətə başlayasan. Səmimiyyət sonra özözünə yaranacaq.

Göründüyü kimi, iştirakçıların fikirlərindən də belə qənaətə gəlmək olur ki, tanış olmayan adamla ünsiyyətə girmək çətindir. Çətinliyin səbəbini onlar ya özlərində axtarırlar, yaxud
da situasiya ilə bağlayırlar.
Aparıcı növbəti olaraq ―Mövzunun tapılması kimdən asılıdır?‖- sualı ilə müraciət edir.
Bu zaman iştirakçıların cavablarını nəzərdən keçirərək belə bir ümumiləşmiş rəyi görmək olur;
―Həm məndən, həm də ondan asılıdır‖.
Bundan sonra iştirakçılara təklif olunur ki,
tanışının və ya dostunun dəvət etdiyi məclisdə
özünü necə aparmağı oynasınlar. Oyunda əsas
rolu bir şagird öz üzərinə götürür. Onun özünəinamı yüksəkdir. Özünü ünsiyyətcil hesab edir.
Demək olar ki, özünün heç bir çatışmayan cəhətinin olmadığına inanır.
Oyun 15 dəqiqəyə yaxın bir müddəti əhatə
edir. Bu zaman ərzində özünəinamı yüksək olan
bu şagird ümumi söhbətə qoşula bilmir. Tədricən özünə qapanır və oyundan çıxır. Sonra oyunun gedişi müzakirə olunur. İştirakçılar növbə
ilə öz mülahizələrini bildirirlər.
Oyunu tərk edən və buna inanmaq istəməyən şagird öz uğursuzluğunu belə izah edir:
―Heç gözləməzdim ki, belə alınar. Mən bu vəziyyətdə heç nə edə bilmədim. Mənə elə gəlir
ki, heç kim mənimlə tanış olmaq istəmirdi. Yalnız bir nəfər mənimlə danışmaq istəsə də, o da
məktəblə bağlı nəsə soruşurdu. Mənə elə gəldi
ki, o, sual vermək xatirinə bunu etdi. Mənim cavabım onu maraqlandırmırdı. Özümü itirmişdim, nə deyəcəyini də bilmirdim‖.
Belə nəticəyə gəlmək olur ki, oyunu tərk
edən şagird öz uğursuzluqlarını ya situasiyada,
yaxud da başqalarının ona qarşı münasibətində
axtarır. Bununla belə, onun düşüncələri ilə digər
iştirakçıların fikirləri üst-üstə düşmür.
Məsələn, treninqdə iştirak edən digər şagird isə hesab edir ki, hər bir məclisdə kiminsə
tək qalması yaxşı hal deyil. Məktəb həyatından
başlayıb daha maraqlı mövzuya keçmək olardı.
İştirakçılar bu şagirdi başa salmaq istəyirdilər
ki, o, yaranmış imkandan istifadə edə bilmədi,
fəal deyildi. Bununla belə o, yenə də özünə
haqq qazandırmağa çalışır və qeyd edirdi ki,
yoldaşları sadəcə onunla danışmaq istəmirdilər.
Aparıcı təklif edir ki, həmin oyun başqa
oyunçularla təkrar keçirilsin. İndi məclisdəkilərlə digər şagird tanış olmalı idi. İştirakçılara qarşı
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göstərilən mehribanlıq, tezliklə yad adamlarla
ünsiyyət qurmaq, özünü sərbəst hiss etmək bacarıqları bu şagirdi oyundan kənarlaşan şagirddən tam fərqləndirirdi. Aparıcının təklifi ilə
oyunçuların çıxışları müqayisəli şəkildə təhlil
olundu. Oyundan kənarlaşan şagird yalnız indi,
situasiyanı kənardan müşahidə etməklə konkret
olaraq öz səhvlərini qəbul edir, ilk dəfə olaraq,
günahkar qismində başqalarını yox, özünü
görürdü.
Göründüyü kimi, özünütəhlil xeyli mürəkkəb bir prosesdir. Oyun prosesində hər kəs özünü tanıyır, hərəkətlərini təhlil edir. Alınan nəticələri aşağıdakı kimi qruplaşdırırıq:
- Mən, adətən, tez qərar qəbul edirdim.
Özüm də bilmədən qarşıdakıları dinləməyi bacarmıram. Nəzərə ala bilmirdim ki, qarşımdakı
mən özüm deyil, başqasıdır.
- Mən müşahidəçi kimi başa düşdüm ki,
yad məclisdə adam özünü necə narahat hiss
edirmiş. Əlbəttə, burada onun özündən də çox
şey asılıdır.
- Mən özümü başqasının yerinə qoymaqla
özümü tanıdım. Mən də tez-tez günahı başqalarında görür, özümə qapanırdım. Deməli, ünsiyyətə girmək üçün nə qədər yollar var imiş. Bunu
kənardan görmək daha asan olur.
Beləliklə, treninqlərdə tədricən şagirdlər
ünsiyyət qurmağa yiyələnir, ünsiyyət zamanı
yaranan çətinlikləri aradan qaldırırlar. Nümunədən də göründüyü kimi, iştirakçıların çıxışlarının təhlili, aparılan fikir mübadiləsi müşahidəçilərin özünə və başqalarına qarşı münasibətini
dəyişdirir. Eyni zamanda, ünsiyyət qurmağı və
dinləməyi öyrənirlər.
Məşhur Amerika psixoloqu D. Karnegi
ünsiyyət qurmaq zamanı dinləməyi bacarmağın
necə vacib olduğunu öz nümunəsində göstərir.
Məclislərdən birində Karnegi məşhur bir bioloqla üzbəüz oturur. Bioloq bitkilər aləmindən,
heyvanlardan elə maraqla danışır ki, Karnegi
böyük həvəs və heyrətlə onu dinləyir. O, heç bir
söz demir, sadəcə dinləyir. Məclis başa çatdıqdan sonra bioloq ev sahibinə bildirir ki, Karnegi
çox gözəl həmsöhbətdir. Halbuki, söhbət müddətində Karnegi sadəcə yaxşı dinləyici olmuşdu.
Treninq prosesində iştirakçıların özünüqiymətləndirməsi də dəyişir. Yəni treninq başlayandan sonadək dəyişiklik baş verir. Özünüqiymətləndirmənin müəyyənləşdirilməsi üçün biz

S.A. Budassinin metodikasından istifadə etdik.
Bu metodika vasitəsilə idealın qiymətləndirilməsi ilə özünün qiymətləndirilməsi müqayisə
edilir və onların ikisinin arasındakı fərq üzə çıxarılır. Bu metodika ilə yoxlama zamanı şagirdlərin 72,7%-nin özünüqiymətləndirməsi dəyişdi.
Maraqlıdır ki, onlardan çoxunun özünüqiymətləndirməsi yüksəldi. Bu o şagirdlər idi ki, treninqlərə başlayana qədər baş verən uğursuzluğun səbəbini özlərində deyil, başqalarında görürdülər. Digər qrup şagirdlər özlərinin zəif cəhətlərini bilsələr də, onu dəyişməyə cəhd etmirdilər. Treninqlər zamanı bu şagirdlər öz güclərini sınadılar, çətin situasiyalarda yeni davranış
forması tapdılar. 27,3% məktəblinin özünüqiymətləndirməsi aşağı düşdü. Bu o şagirdlər idi ki,
ünsiyyət prosesində öz rolları barədə az düşünürdülər. Uğursuzluqlarında başqalarını günahlandırırdılar. Çətin, mürəkkəb situasiyalardan
kənarda qalmağa çalışırdılar.
Beləliklə, sosial-psixoloji treninqlər vasitəsilə şagirdlərin özünüqiymətləndirməsi ya
enir, yaxud da yüksəlirdi. Bununla da özünüqiymətləndirmənin harmoniyası yaranırdı.
Şagirdlərin çətinlikləri aradan qaldırmaqla
ünsiyyət vərdişi qazanmaları treninq zamanı
iştirakçıların və müşahidəçilərin fikir və mülahizələrində öz əksini tapırdı. Şagirdlər bildirirdilər
ki, treninqlər vasitəsilə özlərini və ətrafdakı insanları daha yaxından tanıdılar. Eyni zamanda,
əks cinsin nümayəndələri ilə ünsiyyət qurmağı
öyrəndilər. Tanış olmayan məclisdə ünsiyyət
qura bilməyi də şagirdlər öz təcrübələrində
sınaqdan keçirdilər.
Diqqəti çəkən vacib cəhət ondan ibarət idi
ki, şagirdlər müxtəlif situasiyalarda ünsiyyət
qurmağa yaradıcı şəkildə yanaşa bilirdilər. Şagirdlərin özləri, eləcə də müəllimləri qeyd edirdilər ki, treninqin iştirakçıları ətrafdakı insanlara
qarşı daha yüksək diqqət nümayiş etdirirlər.
Eyni zamanda, ətrafda baş verənləri səbr və
təmkinlə qarşılayırlar. Bunu şagirdlərin verdikləri cavablardan da görmək mümkündür. Cavabları nəzərdən keçirək:
- ―Mən indi daha sakit olmuşam. Əvvəlki
kimi tez-tez əsəbiləşmirəm‖.
- ―Mən indi ətrafdakı insanlara qarşı daha
diqqətcil olmuşam‖.
- ―Mən özümün çoxlu nöqsanlarımı aşkar
etdim‖.
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- ―İndi kimə və necə deməyi öyrəndim‖.
Maraqlı hal odur ki, hətta yuxarı sinif şagirdləri də məşğələlərin davamlı olmasını dəstəkləyirdilər. Sosial-psixoloji treninqlər, ümumiyyətlə, bu formada olan işlər yuxarı sinif şagirdlərini tam qane edir. Treninqlərin nəticələri göstərdi ki, onlardan təlim prosesində də geniş şəkildə
istifadə etmək mümkündür. Treninqlər imkan verir ki, şagirdlər özlərinə ətrafdakıların gözü ilə
baxa bilsinlər. Ətrafdakı insanlara qarşı diqqətcil
olsunlar, özlərinin uğur və uğursuzluqlarının səbəbini başa düşsünlər. Özlərinin həyati problemlərini həll edə bilmək üçün fəaliyyət göstərsinlər.
Bütün bunlar mənəvi tərbiyəyə və şəxsiyyətin sosial fəallığına müsbət təsir göstərir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial-psixoloji
treninqlər heç də bütün sahələri əhatə etmir və
yeganə metod deyil. Bununla yanaşı, şagirdlərlə
həmin mövzularda söhbətlərin aparılması, disput və diskussiyaların keçirilməsi təlim-tərbiyə,
şəxsiyyətin inkişafı baxımından faydalıdır.
Treninqlərdə uğur qazanılması eyni zamanda aparıcıdan çox asılıdır. Təcrübə göstərir
ki, aparıcı yalnız proqram hazırlamaq, onu həyata keçirməklə kifayətlənməməlidir. Lazım
gəldikdə proqramın gedişində, situasiyadan asılı
olaraq onu dəyişdirməyi bacarmalıdır. O, iştirakçıların əhval-ruhiyyəsini başa düşməli, onları
narahat edən məsələləri ayırmağı bilməlidir. O
da vacibdir ki, aparıcı rollu oyunları təşkil etməyi, diskussiya aparmağı bacarmaqla yanaşı, həm
də özü lazım gəldikdə iştirakçı ola bilsin.
Treninqlərdə isə iştirakçıların özünə və
qrup üzvlərinə inamı artır. Məşğələlər zamanı
hər kəs özünə qarşı diqqət və hörmət görür. Eləcə də özü başqalarına qarşı bu cür davranır.
Qrup üzvləri aktiv şəkildə müxtəlif növ ünsiyyəti sınaqdan keçirir, əvvəlcə çətinlik çəkdiyi
kommunikativ ünsiyyət sahəsində vərdiş və bacarıq qazanır. Bununla da psixoloji rahatlıq və
müdafiə qazanmış olur. Başqa sözlə, treninqlər
vasitəsilə şagirdlər cəmiyyət həyatının aktiv
üzvü olmaq imkanı əldə edirlər.
Sosial-psixoloji treninqin vəzifəsi hər bir
iştirakçıya özünü təsdiq edə bilmək vərdişi qazandırmaqdır.
Özünütəsdiqin isə psixoloqlar beş istiqamətini müəyyənləşdirmişlər:
1. Hər bir iştirakçı digər üzvlərin davranış
və ünsiyyət modelindən özü üçün nümunə götü-

rə bilir. Sanki özü-özünə kənardan nəzər salmaq
imkanı qazanır. Özünü digərləri ilə müqayisə
edir, başqalarına bənzəməyə çalışır.
2. Şagird digər üzvlərdən özü haqqında informasiya alır. Yəni ətrafdakılar onun hissləri,
davranışı barədə mühakimə yürüdürlər.
3. Şagird öz davranışının, ünsiyyətinin nəticəsini görür və qiymətləndirir. Hər bir iştirakçının özünüqiymətləndirməsində dəyişiklik baş
verir.
4. Şagird öz emosiyalarını, hisslərini, davranışını digərləri ilə müzakirə edir. Başqa sözlə,
şagird özünün emosional vəziyyəti, mövqeyi və
s. barədə fikir mübadiləsi aparır. Bu mənada treninqlərin digər iş formalarından üstünlüyü ondadır ki, şagird öz ―Mən‖ini daha aydın və düzgün dərk edir.
5. Şagird özünü xarici görünüşü və vəziyyətinə uyğun dərk edir. Yəni özünün fiziki
―mən‖ini tanıyır. Treninqlər prosesində iştirakçılar özünün xarici görünüşünü necə varsa, eləcə də qəbul edir. Bununla da, özünün imkanlarını inkişaf etdirmək fürsəti qazanır.
Treninqlərin mühüm humanist ideyası
onunla bağlıdır ki, burada təzyiq, məcburetmə
yoxdur. Əksinə, şagirdə köməklik edilir ki, çatışmazlıqlarını aradan qaldıra bilsin, şən və rahat olsun, ən əsası, ətrafdakı insanlarla ünsiyyət
qurmağı bacarsın.
Şagird qrupları ilə keçirilən treninqlər zamanı aşağıdakı prinsiplərə əməl olunması zəruridir. İlk növbədə, qarşılıqlı təsir baxımından
dialoqun qurulması vacibdir. Başqa sözlə, qarşılıqlı ünsiyyət prosesində, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qurulması zamanı tərəflərin bərabərliyi qorunmalıdır. Bunlar isə qarşılıqlı inama
və hörmətə əsaslanmalıdır. Əgər iştirakçılardan
birinin və ya bir neçəsinin üstünlüyü baş verərsə, onda əsl dialoq baş tutmur və bu, əsasən,
monoloqla əvəz olunur. Bu isə treninqin məqsəd
və mahiyyətinə ziddir. Digər bir məsələ treninq
iştirakçıları arasında əks əlaqənin yaranması ilə
bağlıdır. Başqa sözlə, çalışmaq lazımdır ki, iştirakçılar öz aralarında informasiya mübadiləsi
aparsınlar. Məhz əks əlaqə vasitəsilə hər bir iştirakçı öz davranışı barədə məlumatlandırılır, onların təsiri ilə özünü korreksiya edə bilir. Qrupda elə mühit yaradılmalıdır ki, iştirakçılar birbirləri ilə ünsiyyət qura bilsin, özləri barədə yoldaşlarının fikrini dinləsin. İşin belə təşkili öz
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davranış və düşüncələrinə şüurlu nəzarəti təmin
edir, son nəticədə şəxsiyyətin inkişafına təsir
göstərir.
Sosial-psixoloji treninqlərin keçirilməsi
şagirdlərin özünü tanıması, özü üçün vacib hesab etdiyi problemlərin konkretləşməsinə xidmət göstərir. Məşğələlərin gedişində və məzmununda özünüdərk, öz şəxsi keyfiyyətlərini tanımaq elementləri öz əksini tapmalıdır. Hər bir
qrup üzvü müxtəlif situasiyalarda özünütanıma
elementləri ilə üzləşməli və onu sınaqdan keçirmə imkanı qazanmalıdır. Burada yalnız verbal
ünsiyyətdən deyil, həm də praktik işdən istifadəyə diqqət yetirilməlidir. Treninqləri təlim
məşğələlərindən fərqləndirən başlıca vəzifələrdən biri də bundan ibarətdir.
Vacib olan məsələlərdən biri də inkişafın
optimallaşdırılması prinsipidir. Aparıcıdan tələb
olunur ki, hər bir iştirakçının, eləcə də bütövlükdə qrupun psixoloji vəziyyətinə diqqət yetirsin,
onu nəzərə alsın və lazım gəldikdə ona aktiv şəkildə müdaxilə etsin. Xüsusi tapşırıqlardan istifadə etməklə aparıcı iştirakçıların özünüinkişafını
stimullaşdırmalı, lazımi istiqamətə yönəltməlidir.
Sosial-psixoloji treninqlər zamanı intellektual və emosional inkişafın vəhdətinin təmin
edilməsi vacib amillərdəndir. Baxmayaraq ki,
bir tərəfdən treninqlər zamanı yüksək emosionallıq tələb olunur. İştirakçılar qrupda baş verənlərlə bağlı dərin həyəcan keçirirlər. Bu, onlara tərəfdaşına etimad göstərməkdə, bir-birilərinə
qarşı daha çox humanist olmaqda kömək edir.
Digər tərəfdən treninqlər intellektual inkişafı
aktivləşdirir. İntellektual fəaliyyətin vacib forması isə qrup halında diskussiyalardır. Qrup diskussiyaları isə, demək olar ki, bütün treninqlərdə aparılır.
Sosial-psixoloji treninqlərin keçirilməsi
zamanı, eləcə də onun ayrı-ayrı məşğələlərində
iştirak könüllülük əsasında təşkil edilməlidir. İştirakçının treninqlərdə iştirakı onun daxili istəyi
ilə olmalıdır. Belə olduqda o, özündə olan neqativ cəhətləri aradan qaldırmağa səy göstərir. Təbii ki, bir treninq vasitəsilə bu deyilənlərin aradan qaldırılması mümkün deyil. Bununla bəra-

bər, treninqlər vasitəsilə psixikada, davranışda,
ünsiyyətdə bir çox neqativ vəziyyəti dəyişmək
mümkündür. Burada ünsiyyətlə bağlı pozitiv nəticələrə nail olmaq mümkündür.
Sosial-psixoloji treninqlər sistemli şəkildə
keçirilməlidir. Aydındır ki, bu imkan fənn müəllimlərində və məktəb psixoloqunda olur. Treninqlərin keçirilməsində onun müəyyən qaydalara əməl olunması vacibdir. Belə ki, iştirakçı
inanmalıdır ki, treninq vaxtı deyilənlər sonra
problem yaratmayacaq. Treninqlərdə iştirakçıların hamısının razılığı ilə audio və video çəkilişləri aparıla bilər.
Nəticə onu deməyə əsas verir ki, şagirdin
fərdi inkişafında, ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşmasında, müəllim-şagird münasibətlərinin
qurulmasında yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi böyük səmərə verir.
Təbii ki, treninqlər də tədris prosesində
müasir təlim texnologiyalarından biridir. Onun
şəxsiyyətin intellektual inkişafı, şagirdin davranışının korreksiyası baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Bunu treninqlərdə iştirak edən şagirdlərin yazdıqları fikirlərdən də aydın görmək mümkündür. Qeyd olunanlara əsaslanaraq, belə bir
nəticəyə gəlmək olur ki, treninqlərin həyata keçirilməsinin başlıca məqsədi şagirdlərin ünsiyyət çətinliklərinin aradan qaldırılmasıdır. Şagirdlərin özünə qarşı inamsızlığının aradan qaldırılması isə treninqin xüsusi məqsədidir. Yuxarıda deyilənlərdən də göründüyü kimi, təlim-tərbiyə prosesində sosial-psixoloji treninqlərdən istifadə həm qarşılıqlı münasibətləri tən-zimləyir,
şəxsi keyfiyyətləri yaxşılaşdırır, həm də təlimin
səmərəliliyini yüksəldir.
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin ünsiyyət
çatışmazlığından qaynaqlanan problemlərin həll
edilməsidir.
Problemin elmi yeniliyi. Sosial-psixoloji treninqlərin təlim-tərbiyə prosesində xüsusi rolu vardır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim-tərbiyə prosesində sosial-psixoloji treninqlərdən istifadə
həm qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir, şəxsi keyfiyyətləri yaxşılaşdırır, həm də təlimin səmərəliliyini
yüksəldir.
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ROLE OF COLLECTIVE IN DEVELOPMENT OF PUPIL’S PERSONALITY
Xülasə. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında başlıca amillərdən biri kollektivdir. Şəxsiyyət ilə kollektiv qarşılıqlı əlaqədə olur və şagird kollektivi şəxsiyyətinin formalaşmasına inkişafetdirici təsir göstərir.
Bu o zaman baş verir ki, kollektiv özü inkişaf etmiş kollektiv olsun. Bu baxımdan kollektivin inkişafı ayrıayrı şagirdlərin də inkişafını şərtləndirir. Təqdim olunan məqalədə şagird kollektivinin uşaqların tərbiyəsi və
inkişafına təsir imkanları araşdırılmış, şagird kollektivinin tərbiyəvi gücü haqqında görkəmli pedaqoqlar A.S.
Makarenkonun və V.A. Suxomlinskinin nəzəriyyələrinin vacib məqamlarına toxunulmuşdur. Həmçinin kollektivlə şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri və kollektivin inkişaf etdirilməsinin metod və vasitələri şərh
edilmişdir.
Açar sözlər: şəxsiyyət, kollektiv, tərbiyə, şagird, perspektiv xətlər
Резюме. Одним из основных факторов формирования личности студента является коллектив.
Личноcть и коллектив взаимодействувют друг с другом и продвигают студенческую идентичность.
Это происходит, когда сам коллектив является развитым коллективом. С этой точки зрения развитие
коллектива создает развитие индивидов. В статье представлен обзор влияния студенческого сообщества на образование и развитие детей, выделены важные высказывания о силе коллектива таких
выдающихся педагогов как А.C.Макаренко и В.А.Сухомлинский. Были прокомментированы проблемы и методы коллективного и межличностного взаимодействия для развития коллектива.
Ключевые понятия: личность, коллектив, воспитание, учащихся, перспективные линии
Summary. Only one of the basic factors in the formation of a student is defined by the collective.
Personal and teamwork interact with another friend and prodigy of student identity It happens when the
collective collects itself as a collective. With the help of this team, the development team develops the
individual. The article presents the review of the student community of learning and development of
children, highlighted by the importance of the teaching staff of the teaching staff. A.S. Makarenko and V.A.
Sukhomlinsky. The problems and methods of collective and interpersonal interaction have been interpreted
for the development of the collective.
Key concepts: personaity, collective, training, pupil, perspective lines

Uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmalarında kollektivin çox mühüm rolu vardır. Sinif
kollektivi, ümumməktəb kollektivi, şagirdin daxil olduğu dərnək kollektivi yaxud daxil olduğu

hər hansı bir uşaq kollektivi, bunların hər birinin
özünün təsir gücü, təsir dairəsi vardır. Şagird
şəxsiyyətinin və onun daxil olduğu uşaq kollektivinin inkişaf prosesləri bir-biri ilə qırılmaz su-
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rətdə bağlıdır. Kollektiv inkişaf etdikcə onun
ayrı-ayrı üzvlərinin də inkişafına təsir edir və
onların da inkişafında müəyyən irəliləyişlər nəzərə çarpır və əksinə, kollektivin ayrı-ayrı üzvlərinin inkişafında baş verən inkişaf prosesləri
kollektivə də təsirsiz qalmır. Bu prosesdə kollektivdaxili münasibətlər xüsusi yer tutur.
Uşaq şəxsiyyətinin inkişafı kollektivin
inkişaf səviyyəsindən və kollektivə daxil olan
şəxslər arasındakı münasibətlərdən çox asılıdır.
Münasibətlər normal olduqda kollektiv şəxsiyyətə təsir gücü də artmış olur. Kollektivin şəxsiyyətə təsiri demokratik, emosional, qarşılıqlı
hörmət, kollektivin tələblərini qəbul etmə və s.
fonda reallaşmış olur. Eyni zamanda, ayrı-ayrı
şagirdlərin fəallığı, onların fiziki və əqli inkişafının səviyyəsi, imkan və bacarıqları da kollektivə təsir edir, onu gücləndirir. Nəticədə kollektiv
üzvlərinin fərdi fəallığı artdıqca, kollektivdə daxili münasibət də inkişaf edir. Belə münasibətlər
bir-birinə təsir etməklə həm kollektivi gücləndirir, həm də şagirdlərin şəxsiyyəti inkişaf edir.
Şagirdin kollektivdə təlim, əmək, və digər
sahələrdə göstərdiyi nailiyyət onun kollektivdəki mövqeyini və gücünü artırır. Kollektiv onu
qəbul edir, onu dəyərləndirir və bunun nəticəsində də kollektiv və uşaqlar arasında münasibətlər güclənir. Bura şagirdin həm təlim nailiyyətini, həm müəyyən ictimai faydalı əmək fəaliyyətini, həm də yoldaşlarına müəyyən köməyi,
yardımı və s. daxil etmək olar. Bura şagirdin
müəyyən dərnəklərdə, olimpiadalarda, yarışlarda qazandığı nailiyyətləri də əlavə etmək olar.
Şagird şəxsiyyətinin inkişafı ilə uşaq kollektivinin inkişafı qarşılıqlı və bir-birindən asılı
prosesdir. Uşaqlar mühitdən və cəmiyyətdən
təcrid olunmuş halda deyil, onları əhatə edən
mühit və mikrocəmiyyətlə münasibətlər sistemində inkişaf edir. Bu münasibətlər onların əxlaqi, estetik, əmək və digər keyfiyyətlərini formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Ailədə, uşaq
bağçalarında, məktəbdə, məktəbdənkənar yerlərdə bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olması uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına
əsaslı təsir göstərir. Bu zaman şagirdin daxil olduğu kollektiv əsl tərbiyəçi kimi onlara təsir
edir.
Uşaq kollektivi, kollektivdə və kollektiv
vasitəsilə tərbiyə sahəsində hələ keçən əsrdə pedaqoqlar tərəfindən xeyli tədqiqatlar aparılmış

və onun tərbiyə prosesində mühüm rol oynadığı
təkcə nəzəri şəkildə deyil, praktik yolla da sübut
edilmişdir.
Kollektivin nəzəriyyəsi və təcrübə problemlərinin inkişafına görkəmli pedaqoq, kollektiv haqqında dəyərli fikirləri olan A.S. Makarenko böyük töhfələr vermişdir. O, ilk dəfə olaraq
kollektivin mükəmməl sistemini işləyib hazırlamışdır. Uşaq kollektivi, onun təşkilinin əsasında
duran prinsiplər, kollektivin hüquq və vəzifələri,
kollektivin hər bir üzvünün sosial mövqeyi kimi
məsələləri müəyyənləşdirmişdir. Perspektiv xətlər sistemi, paralel təsir prinsipi, məsuliyyətlilik,
tabelilik münasibətləri, aşkarlıq prinsipi, təhlükəsizlik, öz qüvvəsinə inam, hər zaman irəliyə
doğru hərəkət məsələləri A.S. Makarenko tərəfindən əsaslı şəkildə işlənilmişdir. ‖Pedaqoji
poema‖ və ―Qüllələr üzərindəki bayraqlar‖ adlı
məşhur əsərlərində və digər bir sıra məqalə və
çıxışlarında kollektiv tərbiyənin böyük bir nəzəriyyə və praktikasını yaratmışdır (2).
A.S. Makarenkonun ideyalarının sonrakı
inkişafı görkəmli Ukrayna pedaqoqu V.A. Suxomlinskinin pedaqoji əsərləri və təcrübəsində
öz əksini tapmışdır. O, Ukraynanın Pavlış orta
məktəbindəki təcrübəsinə əsaslanaraq şagird
şəxsiyyətinin kollektivdə daha yaxşı inkişaf
etdiyini qeyd edirdi. Məktəb kollektivinin təşkilat birliyi, məktəb kollektivinin rəhbəri, müəllimin rəhbər rolu, müəllimlər və şagirdlər, müəllimlər və müəllimlər, şagirdlər arasındakı münasibətlərin zənginliyi, özfəaliyyət, yaradıcılıq, təşəbbüs, mənəvi zənginliklərin daim artırılması,
ənənələrin yaranması, mənəvi zənginlik, intellektual, estetik münasibətlər, ünsiyyət zənginliyi
kimi məsələləri ―Vətəndaşın doğulması‖, ―Ürəyimi uşaqlara verirəm‖ və digər əsərində nəzəri
və praktik fəaliyyətində geniş şəkildə əks etdirmişdir ( 3; 4).
Azərbaycanda da bu sahədə xeyli tədqiqatlar aparıldığını qeyd etmək olar. Professor
Mərdan Muradxanov tərəfindən bu sahədə aparılan tədqiqatlar kollektiv və kollektiv vasitəsilə
tərbiyə sahəsində olan nəzəriyyə və təcrübəni
daha da zənginləşdirmişdir.
Uşaq kollektivi – uşaqların müsbət sosial
təcrübə toplanmasında mühüm yer tutur. Uşaqlar bu kollektivdə öz yoldaşları və müəllimlərlə
yaxın ünsiyyətdə olurlar. Məktəbə daxil olan
uşaq, ilk növbədə, sinif kollektivinin üzvü olur,
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sonra böyüdükcə, sinifdən-sinfə keçdikcə bir
çox kollektivlərin də (dərnəklər, idman bölmələri və s.) üzvü olmağa başlayır və onların bir qismini müstəqil şəkildə seçir, buradakı kollektivin
üzvü olur.
Uşaqlar ailədə ailə üzvləri ilə, məktəbdənkənar şəraitdə yaşıdları ilə ünsiyyətdə olur, kütləvi informasiya vasitələrindən, mütaliə və digər
mənbələrdən müəyyən təcrübə toplayırlar. Bunlar da onların tərbiyəsinə öz təsirini göstərir.
Məktəbdə isə bu işlər müəllim və sinif rəhbəri
tərəfindən planlaşdırılır və peşəkar müəllimlər
vasitəsilə istiqamətləndirilir, yəni kollektivdə
həyata keçirilir. Şagird kollektivin üzvü kimi
həmin üzvü olduğu kollektivin davranış tərzini,
normalarını və qaydalarını qəbul etməli olur. Bu
qaydaları mənimsədikcə uşaqların kollektivlə
münasibətləri daha yaxın və səmərəli olur. Əks
halda, onun kollektivə uyuşmaması prosesi baş
verir ki, bu da inkişafa mane ola bilir. Buna
görə də şagird özünün davranışı və fəaliyyəti ilə
kollektivdə müəyyən mövqe qazanmalı və fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün
kollektiv tərəfindən qəbul olunmalıdır.
Məktəbdə uşaqların əmək fəaliyyətinin
təşkilində (bu istər tədris əməyi olsun, istərsə də
ictimai-faydalı əmək, fərqi yoxdur), kollektivin
rolu əvəzedilməzdir. Kollektivdə aparılan əmək
şagirdlər arasında qarşılıqlı məsuliyyət, qarşılıqlı yardım hissini gücləndirir, onların kollektiv
daxilində fəal iştirakını təmin edir, onlarda kollektivçilik və əməyə yaradıcı münasibət yaranır.
Eyni zamanda, bu münasibətlər şagirdlərin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasına da öz müsbət təsirini göstərir. Buna görə də belə fəaliyyətin səmərəli olması üçün onun təşkilinə ciddi fikir
vermək tələb olunur.
Şagirdlərin kollektiv fəaliyyətinin düzgün
təşkili və aparılması onların fərdi xüsusiyyətlərinin və keyfiyyətlərinin görünməməsi deyil,
onların fiziki və digər imkanlarının üzə çıxmasına geniş imkanlar yaradır. Ünsiyyət şəraitində
təşkil edilən müxtəlif fəaliyyət növləri (məsələn,
təhsil, əmək, oyun, ekskursiya, yarış və s.) uşaqlarda həyata estetik münasibət formalaşdırır və
onlara xüsusi bilik, bacarıq və vərdişlərin geniş
sahələrinə yiyələnməyə imkan verir. Kollektiv
şagirdlərin emosional inkişafına səbəb olur,
əməyin nəticələrindən alınan mənəvi zövqün

birlikdə duyulmasına təsir edir ki, bu da kollektivi daha da birləşdirir və gücləndirir.
A.S. Makarenko kollektivə bir neçə tərif
vermiş və onun əlamətlərini göstərmişdir. A.S.
Makarenko yazırdı: ―Kollektiv mütəşəkkil şəxslərin, kollektiv orqanlara malik şəxslərin aydın
məqsədli kompleksidir‖. Makarenko müəyyən
etmişdir ki, kollektiv – ümumi məqsəd daşıyan
və ona nail olmaq üçün birgə fəaliyyət ətrafında
birləşən uşaq qrupudur. O, canlı ictimai orqanizmdir, onun orqanları vardır, üzvləri arasında
qarşılıqlı asılılıq və məsuliyyət vardır. Bu ümumi məqsəd və birgə fəaliyyət kollektivi başqa
toplulardan, biliklərdən fərqləndirir.
Ümumi məqsəd və fəaliyyət nəticəsində
birləşmiş kollektiv üzvləri müəyyən münasibətlərdə olurlar. Bu münasibət nəticəsində kollektiv üzvü onun birliyinin təmin olunmasında iştirak edir və vahid məqsəd uğrunda fəaliyyətdə
olur.
Hər bir kollektivin öz idarəedici, rəhbər
orqanı, məqsəd və vəzifələri vardır. Bunlarsız
kollektivin nə tərbiyəvi təsir gücündən, nə də
vahid məqsəd uğrunda çalışmasından danışmaq
olmaz. Burada kollektivin aşağıdakı bir sıra əlamətləri özünü göstərir: mütəmadi inkişaf, şagirdlərin sistemli surətdə müxtəlif fəaliyyətə
cəlb olunması, ənənələrin olması, birgə fəaliyyətin təşkili və s.
Təcrübə göstərir ki, kollektiv o zaman tərbiyəvi təsir gücünə malik olur ki, o, yüksək dərəcədə inkişaf etmiş kollektiv olsun. Yəni onlarda məqsəd birliyi, qarşılıqlı münasibətlər, fəalların ardınca getmək, kollektivdaxili intizamın
olması və s. kimi məsələlər öz həllini tapmış
olsun.
Yüksək inkişaf etmiş kollektiv özünün
əsas funksiyalarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir və tərbiyəvi təsir gücünə malik olur. Təcrübə
göstərir ki, kiçik kollektivlərdə, xüsusən ilkin
kollektivlərdə qarşılıqlı münasibətlər daha güclü
xarakter alır və onların tərbiyəvi təsiri böyük
kollektivlərdən daha güclü olur. Ümumməktəb
kollektivi bilavasitə hər bir şəxsiyyətə ayrılıqda
təsir göstərmir. Bu, ancaq ilkin kollektivdə, yəni
şagirdin mütəmadi münasibətdə olduqları sinifdə mümkündür. Sinif kollektivi şagirdlərin sosial həyatında mühüm yer tutur. Bu kollektiv
konkret praktik vəzifələri həll etməklə yanaşı,
tərbiyəvi məsələləri də həll edir ki, bu da kol-

154 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Şagird şəxsiyyətinin inkişafında kollektivin rolu

lektivin həm də tərbiyəedici funksiya daşıdığını
göstərir.
Uşaq kollektivinin müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsi onun fəaliyyətini tənzim edən və
işini istiqamətləndirən rəhbərin, rəhbər orqanın
olmasını tələb edir. Belə orqan uşaqların ümumi
yığıncağıdır. Sinif kollektivində fəallar yaranır
və qrup nümayəndəsi seçilir ki, bunlar da kollektivin işini istiqamətləndirir və onun fəaliyyətinə nəzarət edirlər.
A.S. Makarenko yazırdı ki, kollektivin
birləşdirici nüvəsi və təşkilat mərkəzi onun fəallarıdır. Fəallar kollektivin bu və ya digər tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Fəallar sırasına kollektivdə həqiqətən çox fəaliyyət göstərən və yoldaşlarının hörmətini qazanmış məktəblilər seçilir. Müəllim isə onların işinə bilavasitə rəhbərlik
deyil, müəyyən istiqamət verir.
Kollektiv birdən-birə formalaşmır. Onun
formalaşma prosesi uzun müddət tələb edir və
bir sıra mərhələlərdən keçir. Kollektivin inkişaf
mərhələləri də ilk dəfə olaraq A.S. Makarenko
tərəfindən işlənib hazırlanmış və əsaslandırılmışdır. A.S. Makarenko bunun üçün üç mərhələdən ibarət bölgüsünü vermişdir. A.S. Makarenko qeyd edirdi ki, birinci mərhələdə, uşaqları
kollektivdə birləşdirən mühüm vasitə kimi yalnız müəllimin şagirdlərə yönəlmiş şəxsi tələbləri olmalıdır. Yəni, ilk zamanlarda müəllim uşaqlara müəyyən tələblər verməli və kollektiv onları yerinə yetirməlidir. Kollektivin inkişafının
ikinci mərhələsində, kollektivə tələbləri müəllim (tərbiyəçi) deyil, fəallar qrupu təqdim edir
və həyata keçirir, yəni, kollektiv elə bir inkişaf
mərhələsinə daxil olur ki, bu mərhələdə kollektivin fəaliyyətini fəallar istiqamətləndirir.
Üçüncü mərhələ üzvi sürətlə ikincidən doğur və onunla birləşir. Bu mərhələdə kollektiv
özü tələblər verir və bu tələblər kollektiv tərəfindən icra olunur.
Uşaq kollektivi şəxsiyyətin məqsədyönlü
sosiallaşması və tərbiyələnməsinin ən mühüm
amilidir. Şəxsiyyətə təsir ən çox kollektivin
məqsəd və vəzifələrinin onun üzvləri tərəfindən
nə dərəcədə dərk edilməsindən, bu məqsəd və
vəzifələrin şagirdlər tərəfindən öz şəxsi məqsədləri kimi qəbul edilməsindən asılıdır. Kollektivdə şəxsi və sosiallığın üzvi birliyi kollektivin
ictimai-faydalı fəaliyyətində yaranır və kollektivçilikdə təzahür edir.

Kollektivdə yaranmış sağlam ictimai rəy
kollektivi inkişaf etdirir. İctimai rəy mövcud olduğu zaman kollektiv məqsədyönlü fəaliyyət
göstərməyə başlayır. İctimai rəy kollektivin
tələbi və tələbatı kimi meydana gəlir və kollektivin inkişafına kömək edir.
Kollektivin inkişafı üçün onun qarşısında
perspektiv inkişaf xəttinin qoyulması və onların
nəzərə alınması da böyük əhəmiyyət kəsb edir.
A.S. Makarenkonun irəli sürdüyü kollektivin
hərəkət qanununa görə o, daim irəli hərəkət etməli, həmişə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər qazanmalıdır. Kollektivin inkişafındakı durğunluq və
hərəkətsizlik onun zəifləyib, dağılmasına səbəb
olur. Buna görə də kollektivin inkişafının zəruri
şərtlərindən biri perspektiv məqsədlərin qoyulması və onların tədricən mürəkkəbləşdirilməsidir. A.S. Makarenko bunları yaxın, orta və uzaq
olmaqla üç yerə ayırırdı.
Yaxın perspektiv yaxın müddəti və nisbətən sadə məsələlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutan perspektivlərdir. Orta perspektivlər bir
qədər sonraları nəzərdə tutan perspektivlərdən
ibarətdir. Uzaq perspektivlər isə daha uzun
müddəti, məsələn, şagirdlərin orta məktəbi bitirməsi, ali məktəbə daxil olması, müəyyən bir
peşə və ixtisas sahibi olması kimi məsələləri
əhatə etməlidir. Yaxın perspektiv orta perspektivə, orta perspektiv isə uzaq perspektivə çatmağa
və onları həll etməyə kömək etməlidir.
Kollektivin inkişafının əsas şərtlərindən
biri də kollektivdə özünüidarənin təşkilidir.
Uşaq kollektivində özünüidarə kollektivin inkişafına yeni istiqamət verir. Məktəbdə özünüidarə orqanları konkret iş və fəaliyyət növündən
asılı olaraq yaranır və onların hazırlanıb həyata
keçirilməsində şagirdlər cəlb edilərək iştirak
edir.
Məktəb - şagird özünüidarəsinin ali orqanı
– ümumməktəb şagird kollektivinin iclasıdır.
Məktəb-şagird özünüidarəetməsində pedaqoji
rəhbərlik müəllimlər tərəfindən məsləhət və tövsiyələr verilməsi şəklində ifadə oluna bilər.
Məktəb özünüidarəsinin fəaliyyətində əsas
pedaqoji şərtlərin qeyd olunması mühümdür.
Bunlara özünüidarə orqanlarının müntəzəm olaraq dəyişdirilməsi və seçilmiş səlahiyyətli şəxslərin başqaları ilə əvəz olunması; özünüidarə orqanlarının mütləq kütləvi məsuliyyət sisteminin
və onların dövrü hesabatının, oyun elementləri-
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nin, özünüidarə sistemində müvafiq atributların
mövcud olması daxildir.
Kollektivin inkişafını göstərilən şərtlərdən
biri ənənələrdir. Ənənələr – kollektiv həyatın
elə formasıdır ki, kollektivdə münasibətləri və
ictimai rəyi daha aydın emosional və ifadəli şəkildə əks etdirir. Kollektivdə ənənələri ―ictimai
yapışqan‖ adlandıran A.S. Makarenko ənənələrin yaranması və möhkəmlənməsinin kollektiv
həyatda rolunu göstərərək demişdir ki, kollektivi ənənə qədər heç bir şey möhkəmləndirə bilməz. Ənənələri olmayan məktəb yaxşı məktəb
sayıla bilməz. Ənənələr uşaqları tərbiyə etmək
işində ən güclü vasitələrdən biridir.
Problemin aktuallığı. Şagird şəxsiyyətinin
formalaşmasında kollektiv güclü tərbiyəvi təsir imkanlarına malikdir. Kollektivin şəxsiyyətə təsiri bütün dövrlərdə olduğu kimi, hazırda da aktual bir
problem olaraq qalmaqdadır. Kollektivdaxili münasibətlər, yaranmış ənənələr, özünüidarə və s. kimi

məsələlər kollektivin şəxsiyyətə təsirini artırmaqla
onu tərbiyəvi vasitəyə çevirir.
Problemin elmi yeniliyi. Kollektivin şəxsiyyətə təsirinin müəyyən mərhələlər üzrə baş verməsi,
demokratik, emosional, qarşılıqlı hörmət, kollektivin
tələblərini qəbul etmə kimi məsələlərin kollektivin
inkişafına təsiri, kollektiv üzvlərinin fərdi fəallığının
kollektivdə daxili münasibətlərə təsir etməsi, bunun
kollektivin güclənməsinə və şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafına səbəb olması və s. məsələlər elmi yenilik kimi əsaslandırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Kollektivin
təşkili və onun şagird şəxsiyyətinə təsiri haqqında
irəli sürülən nəzəri fikirlərin məktəbdə nəzərə alınması, kollektivin dinamik inkişafı və onların şagirdlərin tərbiyə olunmasına istiqamətləndirilməsi haqqında olan nəzəri müddəaların şagird kollektivlərində reallaşdırılması kollektivin və onun ayrı-ayrı üzvlərinin tərbiyə olunmasına və inkişafına müsbət təsir
edər.
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PROBLEMS OF A YOUNG FAMILY IN A COMPLEX FAMILY
Xülasə. Mürəkkəb ailənin həyat fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini gözəl şəxsiyyətlərarası münasibətlər
təşkil edir. Mürəkkəb ailələrdə yaxşı mənəvi-psixoloji atmosfer bərqərar olur. Ailəyə öz şəxsi fərdi xüsusiyyətlərinə malik yeni insan pənah gətirəndə bir müddət qarşılıqlı münasibətlərdə gərginlik olur. Fəqət düzgün
qurulmuş şəxsiyyətlərarası münasibətlər şəraitində tezliklə hər şey yerinə düşür.
Açar sözlər: ailə, gənc ailə, mürəkkəb ailə, nikah, ailənin problemləri
Резюме. Особенностями жизнедеятельности сложной семьи являются: устойчивые межличностные отношения. В сложных семьях складывается хорошая нравственно-психологическая атмосфера. Когда в семью входит новый человек со своими индивидуальными особенностями, на некоторое время возникает напряженный фон взаимоотношений. Возникающие ссоры не получают развития, так как другие члены семьи действуют примиряюще.
Ключевые слова: семья, молодая семья, сложная семья, брак, проблемы семьи
Summary. The characteristics of the life of a complex family are: stable interpersonal relations. In
complex families there is a moral and psychological atmosphere. When a new person enters the family with
their own individual characteristics, for a while a tense background of relationships arises. Arising quarrels
do not receive development, since other family members act reconciling.
Key words: family, young family, a complex family,, marriage, family problems

Ailə dövlətin təməli olduğu kimi, insanlığın, bəşəriyyətin davamı üçün də çox önəmli bir
ünsürdür. Bir millətin, dövlətin davamı əbədiliyi
onun yaxşı yetişdirilmiş nəsilləri ilə mümkündür.
Bu nəsilləri yetişdirmək isə valideynlərin öhdəsinə düşür. Valideyn (ata-ana) hər biri öz qismində uşağa düzgün nümunə olmağı bacarmalıdır.
Ailə nədir? Ailə dövlətin, cəmiyyətin bünövrəsidir. Gənc oğlan və gənc qız bir-birilərini
görürlər, bəyənirlər, sevirlər, sonra fikirlərini
ciddiləşdirib kiçik bir dövlətin təməlini qoyur,
yəni həyatlarını birləşdirib ―ailə‖ yaradırlar. Hər

iki tərəf söhbəti evdəki böyüklərinə, ağsaqqallarına açıb, məsləhətləşirlər. Ardınca isə ailələrin
bir birini tanıması, elçilik, ―həri‖, nişan və ən
nəhayət, hər iki ailədə toy hazırlıqlarına başlanılır. Toy elimizin ən qədim, ən müqəddəs, ən gözəl, yadda qalan el adət-ənənələrindən biridir.
Hər iki ailənin ən xoş günüdür, çünki övladlarının sevincini, ailə qurduğunu, şad gününü görmək bir ata və ana üçün çox qürurverici bir andır. Ailə qurmaq yalnız bioloji olaraq bir-birinə
qovuşmaq deyil, ailə olmaq, ər-arvad olmaq mənəvi olaraq da bir-birinə dayaq olmaq deməkdir.
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Toyun ən yadda qalan anı isə bəy və gəlinin bir ömür boyu birlikdə, bir-birilərinə sadiq
qalacaqlarına dair verdiyi andı, sözü olan nikah
aktının bağlandığı hissəsidir. Nikah – kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü,
bərabərhüquqlu ittifaqıdır. Nikah kəsilərkən məsul şəxs gəlin və bəydən soruşur: ‖Yaxşı gündə
və pis gündə, xəstəlikdə və sağlıqda, bir ömür
boyu bir-birinizin yanında olacağınıza söz
verirsinizmi?‖.
Gəlin və bəy söz verib razı olduqdan sonra
nikah aktı baş tutur. Toy məclisi qurulur, qonaqlar şənlənir. Sonda gəlin və bəyi evlərinə, birbirilərinə dayaq olacaqları ocağa yola salırlar.
Bəs bununla hər şey bitdimi? Xeyr... bəlkə də həyatın ən keşməkeşli günlərinə qədəm qoyurlar.
Milli mentalitetimizə uyğun olaraq qayınata, qayınana, gəlini öz evlərinə gətirirlər. Gəlinin bu evdə onlarla birlikdə yaşamasını, onların
qayda-qanunlarını götürməsini istəyirlər. Burada aparıcı qüvvə evin anası, yəni qayınana olur.
Qayınana çox zaman gəlinin onun iradəsinə tabe
olmasını, onun dedikləri ilə oturub-durmasını,
hətta yeməyi belə onun kimi bişirməsini istəyir.
Əbəs yerə deyilməyib ki, ―gəlinin getdiyi
yer gəlin olmalıdır‖. Yəni anlayışlı qayınana gəlinin böyüyüb, görüb-götürdüyü ənənələrə anasından, atasından ayrılıb başqa qapıya gələn gəlinə hörmətlə yanaşmalıdır. Onun birdən-birə öz
evinin qaydalarına uyğunlaşmağını gözləməməli, yavaş-yavaş ana-bala münasibətini quraraq
hər şeyi öyrətməli, gəlinə öz qızı kimi güvənməlidir. Gəlin-qayınana problemləri tarixən aktuallıq olmuşdur. Hazırkı dövr üçün də öz aktuallığını saxlayır. Çox rastlaşdığımız haldır ki, ana
oğluna qız bəyənəndə onun təhsilinə, dünyagörüşünə deyil, yaşının az olmasına önəm verir.
Çünki yaşı kiçik olan qız öz ailəsinə tez adaptasiya olacaq. Dünyagörüşlü qız isə bu məsələdə
inadkarlıq edir. Və beləliklə, toyla, şənlənə-şənlənə ər evinə gələn gəlin və qayınana arasında
bir müddət sonra münaqişələr baş verir. Bu münaqişələrin başlanmasında, gedişatında isə, hər
iki tərəfin özünə görə haqlı səbəbləri olur. Və
bir çox hallarda isə bu münasibətlərin pisləşməsi gəlinin evdən getməsinə, hətta gənc ailənin
dağılmasına belə gətirib çıxara bilir. Lakin müqəddəs varlıq olan ailəyə belə ucuz baxmaq, hər
dava, söz söhbət düşəndə, münaqişə yarananda

evi tərk etmək, boşanmaq fikrinə düşmək düzgün deyildir.
Statistikalara görə, Azərbaycanda hər gün
36 ailə dağılır. Bu çox yüksək və acınacaqlı
göstəricidir. 2017-ci il ölkədə 13100 boşanma
qeydə alınıb və orta hesabla hər ay 1091, hər
gün 36 ailə deməkdir. Bu rəqəm 2015-ci ildə
12764, 2014-ci ildə 12088, 2013-cü ildə isə
11730 olub. Bu boşanmaların hər birinin hüquqi, sosioloji, psixoloji, iqtisadi aspektləri vardır.
Nikahın pozulması hallarının səbəbi olaraq, ailə
quranların ailə dəyərlərinə, ailə institutuna lazımı önəm verməməsi, öz vəzifə və öhdəliklərini
layiqincə yerinə yetirməmələrini qeyd etmək
mümkündür. Bəhanə tapmaq isə çox asandır.
Məsələn, iqtisadi böhran fonunda maddi vəziyyət, ailə daxili məsələlərə kənar şəxslərin müdaxiləsi, qısqanclıq və s. Bunların heç birinə yetkinlik yaşına çatmış ailə quran, məqsədi sağlam,
ləyaqətli övladlar yetişdirmək olan insanlar yol
verməməlidirlər.
Mürəkkəb ailə daxilində yaşarkən yaranan
digər bir problem isə maddiyyatla bağlıdır. Çünki evə gələn gəlin bir nəfərdə, evin böyüyündə,
atada və ya anada cəmləşir. Oğul da, gəlin də,
evin digər çalışan üzvləri də birlik olub, pullarını bir yerə qoymalıdırlar. Bu düşüncə ata-anaya
görə yerli-yerində və çox gərəklidir.
Prof. A.N. Abbasov universitetlərin magistratura səviyyəsi üçün yazdığı ―Milli əxlaq və
ailə etikası‖ dərsliyində göstərir: ―Hər bir ailənin qənaət edib yığılmış pulu olmalıdır. Belə ehtiyat pul ailənin psixoloji rahatlığı üçün son dərəcə vacibdir. Həmin puldan ailə üzvləri üçün
geyim əşyalarının, evə mebel, məişət avadanlıqları almaq, qonaqları qəbul etmək və s. üçün istifadə olunur‖ (1, s. 268).
Dar gündə heç kəsə möhtac qalmamaq
üçün hər bir ailənin şəxsi büdcəsi olmalıdır. Ona
görə də hər bir yeni qurulan ailə özünün şəxsi
büdcəsini yaratmalıdır. Pulun evdə bir nəfərdə
cəmləşmək ideyası çox vaxt ailədə narazılığa
səbəb olur. Çünki oğlan işləyib qazandığı pulu
gətirib anasına verir, gəlin də bundan narahat
olur, həyat yoldaşının qazancına sahib çıxmaq,
istədiyi kimi xərcləmək istəyir. Oğul da həyat
yoldaşının istəkləri qarşısında lazım olduğu pulu anadan istəyir, ana da çox vaxt bu xərclərin
gərəksiz olduğunu düşünərək pul verməyə etiraz
edir. Bir də görürsən ki, gəlinə nə isə lazım olur.
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Fəqət çəkinir, qayınana-qayınataya demir, yoldaşına söylənməyə başlayır və ən sonda isə oğlan pis vəziyyətdə qalır. Artıq bir müddət davam
edən narazılıqlardan sonra oğul cibini ayırır, bu
da ata-ananı qıcıqlandırır. Gəlini günahlandırmağa başlayırlar, oğula deyə bilmədiklərini gəlinə deyirlər və beləliklə, xoşbəxt yaranan bir ailədə narazılıqlar başlayır. Daha sonra isə sözsöhbət, bir-birindən incimək, küsmək, ailədaxili
ziddiyyətlər meydana gəlir.
Ancaq düşüncəli gəlin və oğul yaxşı bilməlidir ki, ana atanın cəmləşdirdiyi büdcə məhz
elə onların gələcəkləri üçün qurulur. Evə girən
pul xərclənən puldan çox olmalıdır, bunu isə
çox oğul və gəlin başa düşmür evdə yersiz narahatlığın yaranmasına səbəb olur.
Biz o iddiada deyilik ki, gənc ailə hökmən
nuklear ailə şəraitində öz məişətini qurmalıdır.
Hər bir ailənin ayrıca yaşaması yaxşı haldır.
Söz-söhbətin çox da yaranmasına imkan vermir.
Ər-arvadın bir növ ―öz əli, öz başı olur‖. İstədikləri hara isə gedir, istədikləri vaxt evə gəlir,
ailənin problemlərini özləri həll edir (buna gücləri çatırsa), ailənin büdcəsini, gəlirini-çıxarını
özləri planlaşdırırlar. İstirahət etmək istədikdə
problem yaranmır. Lazım gəldikdə ―bu günün
işini sabaha qoyurlar‖. Bunu söz edən olmur.

Fəqət mürəkkəb ailə şəraitində yaşamağın
da öz özəllikləri var. Gəlin-qayınana, gəlin-baldız problemləri olmaya. Baba-nənə uşaqlardan
muğayat olur, lazım olanda bağçaya, məktəbə
aparıb gətirir, gənc ər-arvad hara isə getməli olduqda uşaqlar sarıdan narahatlıq hissi keçirmirlər. valideynlərinin yanındadırlar. Gənc ailədə bir
problem yarananda baba-nənə tez köməyə çatır.
Onda gənc ər-arvad böyüyün, ağsaqqalın, ağbirçəyin nə demək olduğunu daha yaxşı anlayırlar.
Gənc ailənin mürəkkəb ailə daxilindəki
problemləri ola bilər. Fəqət cavan gəlin, cavan
kişi tolerant olmalı, hövsələli, təmkinli, səbirli
olmalı, heç nədən intolerantlıq nümayiş etdirməməlidirlər. hər bir şəxs istər müəyyən ailə
təcrübəsinə malik ər-arvad (valideynlər), istərsə
də gənc ər-arvad şəxsiyyətlərarası münasibətlərin düzgün qurulmasına, ailənin mənəvi və psixoloji iqliminin münbit olmasına çalışmalı, güzəştə getməyi bacarmalıdırlar.
Problemin aktuallığı. Gənc ailənin mürəkkəb
ailə daxilindəki problemlərini aşkara çıxarıb onların
həlli yollarını tapmaq aktual olaraq diqqəti cəlb edir.
Problemin yeniliyi. Gənc ailənin mürəkkəb ailə
daxilindəki problemləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik dəyəri. Məqalə gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar
üçün faydalı olacaqdır.
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UġAQLARIN ĠDRAK FƏALĠYYƏTĠNĠ ĠNKĠġAF ETDĠRMƏYĠN FƏRQLĠ YOLLARI
Илаха Хейбар гызы Оруджева
ведущий специалист
Института Oбразования Азербайджанской Республики

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
Ilaha Heybar Orujova
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DIFFERENT WAYS TO IMPROVE CHILDREN'S COGNITIVE PERFORMANCE
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak fəallığının inkişafının mahiyyəti, təcrübi məsələləri, tətbiqi yollarından bəhs edilir. İdraki dəyərlər, uşağın idraki fəaliyyətinin təsiri altında müstəqil olaraq
dünyanı кəşf etmək səyləri nəticəsində baş verir. İdraki fəaliyyət tərbiyəçi-müəllim tərəfindən tədris yolu ilə
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsil prosesinin qurulmasına şəxsiyyətyönümlü fəaliyyətə yönəlmiş
prinsiplərə uyğun olaraq yaradılır.
Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, idraki fəaliyyət, tərbiyəçi-müəllim, məktəbəqədər yaşlı
uşaq, idraki inkişaf
Резюме. В статье рассматриваются вопросы развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста, их практические проблемы и практики. Воображаемые ценности являются результатом усилий ребенка по самостоятельному открытию мира под влиянием познавательной деятельности. Когнитивная деятельность определяется в соответствии с принципами личностно-ориентированной деятельности учителя-педагога в процессе обучения в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевая слова: дошкольное образование, познавательная деятельность, воспитатель,
дошкольники, когнитивное развитие
Summary. The paper deals with the development of cognitive activities of preschool-aged children,
their practical problems and practices. Imaginary values are the result of the child's efforts to discover the
world independently under the influence of cognitive activity. Cognitive activity is determined in accordance
with the principles for identity-oriented activities by teacher-teacher in the process of teaching in pre-school
education institutions.
Key word: preschool education, cognitive activity, educator, preschoolers, cognitive development

Müasir cəmiyyət təhsil qarşısına yeni tələblər qoyur. O tələblərdən biri budur ki, təhsil
"qabaqcıl inkişaf məqsədlərinə uyğun olmalıdır‖. Sürətlə dəyişən həyat, təhsil sisteminin islahatı (Azərbaycan Təhsil Qanunu) cəmiyyətin
ictimai qaydalarının iş təcrübəsinə tətbiq edilməsi məktəbəqədər təhsilin kurikulumunun rol

və əhəmiyyətini yenidən nəzərdən keçirməyə və
onun imkanlarını daha da artırmağa rəvac verir.
Təsadüfi deyildir ki, ―Təhsil haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖nda məktəbəqədər təhsilin qarşısında ciddi vəzifələr qoyulmuşdur. Təhsil Qanununda deyilir: ―Məktəbəqədər təhsil, təhsilin ilk pilləsi olmaqla ailənin və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq,
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Uşaqların idrak fəaliyyətini inkişaf etdirməyin fərqli yolları

uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik
tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir‖(3).
Təhsil sisteminin qarşısında duran dərin biliyə, bacarığa malik şəxsiyyət formalaşdırmaq, vətənini, xalqını sevən, hərtərəfli inkişaf etmiş sağlam nəsil yetişdirmək kimi mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsində məktəbəqədər təhsilin rolu böyükdür. Məktəbəqədər təhsil vahid təhsil sisteminin ilk pilləsi olmaqla uşaqların intellektual və psixoloji inkişafında, onların şəxsiyyətinin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak fəallığının inkişafının mahiyyəti, təcrübi məsələləri,
tətbiqi imkanları və təlim mühiti amili nəzərə
alınaraq tədqiq olunmalıdır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların formalaşması, təhsilin məzmununa uyğun olaraq uşağın fərdiliyinin qorunması və dəstəklənməsini təmin
etməkdir.
Müasir dünyada bir insan təkcə biliklə
kifayətlənməməlidir, ilk növbədə, bu biliyi müstəqil, yaradıcı düşünmək qabiliyyəti və fəaliyyətinə çevirməlidir. Müasir məktəbəqədər təhsildə
məktəbəqədər yaşlı uşaqlar arasında bilik fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı problemi ən vacib məsələlərdən biridir. Çünki dünya ölkələrinin insanların qarşılıqlı əlaqəsi müstəqilliyin və
təşəbbüsün formalaşmasına təkan verən fəaliyyəti sayəsində mümkündür.
Elmi ədəbiyyatda "idraki fəaliyyət" konsepsiyasına müxtəlif formalarda izahlar verilir.
Hər bir müəllif özünəməxsus şəkildə idrak fəaliyyətinin quruluşunu müəyyənləşdirir.
İdraki dəyərlər, uşağın idraki fəaliyyətinin
təsiri altında müstəqil olaraq dünyanı кəşf etmək səyləri nəticəsində baş verir. İdraki fəaliyyət tərbiyəçi-müəllim tərəfindən tədris yolu ilə
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsil prosesinin qurulmasına şəxsiyyətyönümlü fəaliyyətə yönəlmiş prinsiplərə uyğun olaraq yaradılır.
Bununla yanaşı, uşağın özünün ətraf aləmini
sərbəst şəkildə tanıyaraq, dərk edərək öyrənməsi
nəticəsində də idraki dəyərlər yarana bilər. Məsələn, od istidir, uşağın əlinin yanması onun sərbəst təcrübəsində bunu öyrənməsinə və dərk etməsinə səbəb olmuşdur.

Müəllimlər və psixoloqlar idraki fəaliyyətin mənalı, maraqlı, əsaslı və praktiki tətbiqlər
şəklində təşkil olunmasının uşağın idrakını inkişaf etdirdiyini sübut etmişlər.
Tərbiyəçi-müəllim uşaqların idraki fəaliyyətinin inkişafında əsas nələri araşdırmaq lazım
olduğunu bilməlidir:
1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idraki
fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirilməsi;
2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda bilik fəaliyyətinin inkişafı üçün pedaqoji şəraitin müəyyənləşdirilməsi;
3. Məktəbəqədər uşaqlarda bilik fəaliyyəti
inkişafının praktiki aspektlərini müəyyənləşdirilməsi.
Gələcək şəxsiyyətin təməli şübhəsiz ki,
məktəbəqədər dövrdür. Bu dövrdə əsas xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilmiş və böyük ölçüdə müəyyən edilmişdir. Müəllimlər və psixoloqlar müxtəlif
dövrlərdə uşaqlar tərəfindən "niyə?", "nədir?" ―necədir?‖ kimi sualların ətraf aləmi araşdırma mövzusu olduğunu və bunun uşağın idraki fəaliyyətinin böyük gücünün və intensivliyinin ifadəsi kimi
özünü büruzə verdiyini qeyd edirlər.
İdraki inkişaf, uşaqların öyrənmək və ətraf
mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi ilə xarakterizə olunur.
Bir uşaq müəyyən inkişaf mərhələlərinə çatdıqda, fərqli bacarıqlar əldə edir, lakin hər hansı
qabiliyyəti olan bir uşaq, fəal öyrənməni təşviq
edən fəaliyyətlərdən faydalanacaq. Uşaqlarla
məşğul olanlar gündəlik işinə sadə fəaliyyətlər
əlavə edərək, uşağın yaddaşında, diqqətində və
qavrayış sahələrində bilik inkişafına kömək edə
bilər. Uşağın idraki inkişafına kömək etmək
üçün müxləlif yollar var ki, bunu həm hər bir
valideyn, həmdə müəllim tərbiyəçi edə bilər.
Uşağın idraki inkişafına kömək etmək
üçün 10 asan yol:
1. Mahnı oxumaq.
Uşağınızla birlikdə mahnı oxuyun və onu
oxumağa təşviq edin. Evdə və avtomobildə mütəmadi olaraq sevdiyi mahnılarını və musiqisini oynayır və sonunda özü oxuyur. Bu fəaliyyət yaddaş
və sözləri müəyyənləşdirməyə kömək edir.
2. Səsləri müəyyənləşdirin.
Uşağın gün ərzində eşitdiyi səsləri (yəni
quş, bir avtomobil siqnalı, axan su və ya qabyuyan maşın səsi və s.) izah etmək. Gündəlik mü-
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hitdə obyektlərin səslər ilə necə əlaqəli olduğunu anlayacaqlar.
3. Sadə hesablama bacarıqları.
Parka gedərkən uşağın addımlarının sayını
və ya oyun meydançasında topu atıb tutarkən
sayını onunla birgə hesablayın. Tezliklə siz uşağın hər şeyi saydığını və idrakının inkişaf etdiyini müşahidə edəcəksiniz.
4. Rənglər.
Uşağınızla əlaqə qurarkən şəkillər və
rəngləri müəyyənləşdirin. Bağda oynadığınızda
"bu dəyirmi, mavi top" demək olar və ya stop
işarəsi qarşısında dayanarkən "bu qırmızıdır‖,
―qırmızıda keçmək olmaz‖ demək olar.
5. Təkliflər.
Uşağınızın arzularını dəyərləndirin. "Qəhvəyi şortik və ya mavi şortiki geymək istəyirsən?" Və ya "Pendirlə və ya yumurta ilə nahar
etmək istəyirsən?‖: Bu ona daha müstəqil hiss
etmək və öyrənmək imkanı verir.
6. Suallar verin.
Uşağınızın düşünməyi öyrənməsinin başqa bir yolu ona sual verməkdir: Biz otağı təmizləyərkən hansı oyuncaqları ilk toplayırıq? Niyə
nərdivandan aşağı düşəndə yavaş hərəkət edirik? Uşağa bir sual vermək və problemin həllini
öyrənmək onun ətraf mühiti başa düşməsi üçün
faydalı olacaqdır.
8 Maraqlı yerləri ziyarət edin.
Uşaqlarla muzeyə, kitabxanaya və müxtəlif yerlərə səfərlər edin. Araşdırma və cavablar
zamanı, eləcə də reaksiyalarını dinlədiyiniz zaman suallarını soruşun. Bu macəralar hər ikiniz
üçün bir öyrənmə təcrübəsi təmin edə bilər.

9. Gündəlik əşyalarla oynayın
Gündəlik ev əşyaları ilə oynamaq öyrədici, əyləncəli və əlçatandır. Uşağınızı fərqli ölçülərdə olan qapaqlara uyğun şüşələri tapmağa və
ya güzgüdə özünü izləyərək burnunu, ağzını,
gözlərini və s. göstərməsini təmin edin.
10 Müxtəlif oyunlar təklif edin.
Problemi həll etmək və yaradıcılığı inkişaf
etdirmək üçün uşaqla müxtəlif oyunlar oynayın.
Uşaq hələ kiçikdirsə onunla hazır formalardan
ev düzəldə bilərsiniz. Uşaq böyüdükcə taxta
oyunları, tapmacalarla oynaya və ya "gizlənqaç"
oynaya bilərsiniz.
Pedaqoq və metodistləri düşündürən başlıca məsələ uşaqların fəallığını təmin edən təlim
metodlarının müəyyənləşdirilməsidir. Müasir
dünya təcrübəsi sübut edir ki, bu istiqamətdə
daim axtarışlar aparılmalı, yeni texnologiyalar
işlənib hazırlanmalıdır. Unudulmamalıdır ki,
yeni texnologiyaların, yeni yanaşmaların mahiyyətinin açıqlanması və tətbiqi yollarının işıqlandırılması günümüzün ən vacib məsələlərindəndir.
Problemin aktuallığı. Uşağın idraki fəaliyyətinin təmin etmək üçün ilkin olaraq bu inkişafın
məktəbəqədər yaş mərhələsində mahiyyətinin nədən
ibarət olması öyrənilməsi zəruri hesab edilir. Eyni
zamanda bu inkişafın özünəməxsus cəhətlərini, spesifik xüsusiyyətlərini araşdırmaq aktuallıq kəsb edir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə qeyd olunan
tövsiyələri nəzərə almaqla idrak fəaliyyəti yüksək
səviyyədə təmin etmək olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrdə çalışan tərbiyəçilər və valideynlər üçün faydalı olacağını düşünürəm.
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Uşaqlarda stressin yaranmasında ailədaxili ixtilafların rolu

UOT 159.9.
Şəfa Şamil qızı Nəsibova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
Bakı Dövlət Universiteti

UġAQLARDA STRESSĠN YARANMASINDA AĠLƏDAXĠLĠ ĠXTĠLAFLARIN ROLU
Шафа Шамиль гызы Насибова
докторант по программе доктора философии
Бакинский Государственный Университет
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THE ROLE OF FAMILY CONFLICTS CAUSING STRESS IN THE CHILDREN
Xülasə: Məqalədə, ailədə yaşanan problemlərin uşaqda stress vəziyyətinə təsirinə aydınlıq gətirilmişdir.
Bununla yanaşı, stress haqqında məlumat verilmiş, elmi ədəbiyyatlardakı məlumatları toplayaraq ailədə uşağa
təsir edəcək stress vəziyyətini yaradan neqativ hallara aydınlıq gətirilmiş və bu kimi hallarda uşaqlarda yaranan
problemlər diqqətə çatdırılmışdır. Sonda stress vəziyyəti ilə mübarizə məqsədi ilə tövsiyələr verilmişdir.
Açar sözlər: stress, ailədaxili münasibətlər, uşaq inkişafı, stresslə mübarizə yolları
Резюме: В статье выясняется влияние семейных проблем на стрессовую ситуацию у ребенка.
Кроме того, представлена информация о стрессе, обобщены сведения из научной литературы, выяснены негативные ситуации и проблемы, влияющие на ребенка в семье. В заключении даются рекомендации по борьбе со стрессом.
Ключевые слова: стресс, внутрисемейные отношения, развитие ребенка, способы борьбы со
стрессом
Summary: The article clarifies the impact of family problems on the stress situation in the child. In
addition, information on stress has been reported, got information from scientific literature, and clarifying
the negative situations that affect the child in the family and the problems that arise in children have been
highlighted. At the end, have been gave recommendations to fight with stress
Key words: stress, intra family relationships, child development, stress management

Şəxsin həyatında meydana çıxan bir çox
psixoloji problemlər bilavasitə onun müəyyən
yaş dövründə aldığı travmalar və bu travmalarla
əlaqədar keçirmiş olduğu hiss və həyəcanlar,
psixoloji gərginliklər, ailənin verdiyi tərbiyə
üsulu, və digər səbəblərlə xarakterizə olunur və
bu problemlər özünü yetkin yaş dövründə açıq
şəkildə büruzə verir. İnsanların başqalarını öz
aqressiya hədəfi kimi seçməsinin, daxili konfliktlərə meyilli olmasının, keçirdikləri daxili narahatlıqların, depressiv hallara meyilliliyin,
stressə davamlılığının az olması, daimi stress

vəziyyətində olmasının kökündə müxtəlif yaş
dövründən qaynaqlanan problemlər dayanır.
Müəyyən yaş dövrlərinin özü ilə gətirdiyi xüsusiyyətləri, psixi dəyişiklikləri bilmək həmin yaş
dövrünü keçirən insanları düzgün anlamağa və
uyğun yanaşmağa imkanı yaradır. Xüsusilə,
uşaqlıq dövründə yaşanmış travmatik hadisələr,
sonralar özünü postravmatik stress, emosional labillik, təşviş pozuntusu və bu qəbildən problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Mövcud məqalədə biz uşaqlıq dövründə stress vəziyyətinə məruz qalmanın fəsadları, ailədaxili münasibətlərdə
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problemlərin və stressli mühitin uşağa təsirindən,
onun şəxsin həyatında yaratdığı fəsadlardan və
bu kimi halların qarşısını almaq üçün istifadə
oluna biləcək yollardan bəhs edəcəyik.
Ailə uşaqların inkişafında ən mühüm və
əvəzolunmaz bir pillədir. Ailəyə təsir edən hər
bir hadisənin uşaqda kiçik və ya böyük təsirlərini görmək mümkündür. Ailədə yaranmış böhran
halları və onun özü ilə birgə gətirdiyi stress vəziyyəti təkçə uşağın psixoloji sağlamlığına deyil
fiziki sağlamlığına da təsir edir. Nəticədə, psixosomatik problemlər özünü göstərir. Təsadüfü
deyil ki, Danbar çoxsaylı orqanik pozuntulu
xəstələri öyrənərək onların şəxsi profillərində
oxşarlıq aşkarlamışdır. O, xoralı şəxsiyyət, konorar şəxsiyyət, artrik şəxsiyyət və s. müəyyən
etmişdir. Danbar şəxsi profil anlayışını irəli sürüb. Şəxsiyyətin profillərinin əsas göstəricilərinə nəzər salsaq burada xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlarda Ailənin tarixçəsində (müxtəlif
xəstəliklərin tezliyi, yaxın qohumlarda bədbəxt
hadisələr) və Ailə haqqında məlumatlarda (boşanmanın sayı, valideyn itkisi, valideynlərlə
münasibət) oxşarlıq olduğu müəyyən olunmuşdur. Tədqiqatlara əsasən irəli sürülən bu nəzəriyyə (Psixosomatik profillərin nəzəriyyəsi) göstərir ki, ailədə yaşanan problemlər və stressli vəziyyət somatik xəstəliklərin də yaradıcısı ola
bilər.
İlk öncə stress vəziyyətinə aydınlıq gətirək.
Bildiyimiz kimi, insanın emosional həyatı rəngarəng olub, affektlərə, əhvala, hisslərə, stressə bölünür. Stress emosional hal kimi hər bir insanın
həyatının müəyyən dövrlərində yaşadığı haldır.
Stress anlayışının müəllifi, Kanada alimi H. Selye hipofiz - böyrəküstü vəzi sistemini orqanizmin hər hansı fövqəladə təsirlərə qarşı adaptasiyasını təmin edən mexanizm hesab edirdi.
Müasir dövrdə cəmiyyətimizdə mövcud
olan keçid dövründən bir sıra psixosomatik
amillərin təsiri ilə psixoloji stress problemi özünəməxsus xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. Klassik
tərifə görə stress orqanizmin artan tələbatlara
uyğunlaşmasına və yaranmış çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş gərginliyidir. Ümumiyyətlə, psixoloji stress emosional və informasiya stresslərinə bölünür. İnformasiya yükü –
həddindən artıq olduqda insan tapşırığın öhdəsindən gələ bilmir. Məhz bu zaman insanda informasiya stressi yaranır. Emosional stress isə

təhlükəli, qorxulu, dərin inciklik şəraitində təzahür edir. Müasir dövrdə informasiya axınının iri
həcmdə olması eyni zamanda emosional problemlərin geniş vüsət alması stress vəziyyətinin
geniş yayılmasına və inkişafına zəmin yaradır.
Stress vəziyyətinin yaranma səbəblərini, onlara
təsir edən amilləri araşdırmaqla qarşısını almaq
üçün profilaktik tədbirlərin görülməsi və tövsiyələrin verilməsi mümkündür. Qarşımızda ciddi
bir zərurət kimi dayanmış bu vəzifələri həll etmək üçün, hər şeydən əvvəl insanlarda baş verən stress vəziyyətinin və onun yaratdığı psixosomatik problemlərin formalaşma mexanizminin tədqiq edilməsi və bu yönümdə profilaktik
tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca təxirə salınmaz məsələlərdən biridir.
Bu baxımdan hal hazırki dövrümüzdə psixoloji stress probleminin araşdırılması, onun insanlara etdiyi təsirlərin öyrənilməsi həm nəzəri,
həm də praktik baxımından çox aktualdır.
Uşaqlarda daxil olmaqla yaşayan hər bir
canlı psixososial stress amillərinin təsirinə məruz qalır. Əlbəttə ki, stress amilinin bir insana
təsir etməməsi vəziyyətində də normal psixoloji
strukturdan danışmaq çətin olar. Bu təsirlənmə
hər bir fərddə az və ya çox müxtəlif şəkillərdə
görülür. Uşağın inkişafında və həyata addım atmasında əsas, ən mühüm və əvəzolunmaz pillə
olan ailə mühiti də uşaqların psixososial inkişafına birbaşa təsir göstərir. Ailə şəraitini şərti olaraq yaşayan bir orqanizm kimi qəbul edə bilərik.
Necə ki, insanın bir orqanı xəstə olanda bütün
vücuda təsir göstərir və funksiyasını itirməklə
qarşı-qarşıya qalır, eyni şəkildə ailə üzvlərindən
birindəki fiziki və ruhi problem və ya ona təsir
edən stress amili də ailənin və ailə üzvlərinin
fəaliyyətini, psixologiyasını və quruluşunu təsir
altına salır. Bu təsirlənmə nəticəsində ailə ilə
birlikdə ailə içindəki hər fərddə yaxın və ya
uzaq gələcəkdə bəzi neqativ əlamətlərin görülməsi labüddür.
Ailə içərisində xoşbəxt olmaq, həyat keyfiyyətini artıran, uşaqların daha yaxşı böyüməsi,
gələcəyə inamla baxmasını təmin edən ən mühüm amillərdən biridir. Xoşbəxt, firavan və sağlam ailə mühitində böyüyən uşaqlar xarici aləmlə daha sağlam əlaqələr qururlar. Bu da onlara
daha rahat sosial ünsiyyət qurmaqda, yoldaşlıq
münasibətlərində uğur qazanmalarında yardımçı
olur və problem həll etmə, stresslə mübarizə ba-
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carıqları inkişaf edir. Gələcəkdə özünə etibarlı,
güclü yetkin biri olmalarını təmin edir. Ancaq
ailə içərisində sağlam, müsbət əlaqələr yaratmaq
və bunu davam etdirə bilmək hər zaman asan
deyil.
Sağlam ailə mühitində böyüyən övladların
cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına
təkcə sosial – iqtisadi və ya sosial-psixoloji
amillər deyil, həmçinin ər və arvadın peşə fəaliyyəti, onların həyata baxış bucağı, təfəkkür
tərzi də mühüm təsir göstərir.
Qeyd edək ki, hər bir ailə vaxtaşırı müəyyən stress halının yaranmasına səbəb olan hadisələrlə üzləşir. Bu zaman ailənin mövcud hadisəyə münasibəti və hadisəni qiymətləndirməsindən
asılı olaraq stress halı həmin ailə üçün destruktiv
yaxud struktiv xarakter daşımağa başlayır.
Müxtəlif ədəbiyyatlardakı məlumatları toplayaraq ailədə uşağa təsir edəcək stress vəziyyətini yaradan neqativ halları qeyd etmək olar:
• Uşağın valideynləri tərəfindən qayğı və
sevgi göstərilməsinə olan tələbatının frustrasiyaya uğraması, (məs: həddindən artıq sərt xasiyyətli ata və yaxud yetərincə qayğıkeş olmayan
ana) hansı ki, öz növbəsində uşaqda erkən travmatik narahatçılıqlar yaradır.
• Ailədə həddindən artıq fiziki və psixoloji qəddarlıq (məs: daimi və güclü olaraq cəzaların tətbiq olunması)
• Atanın uşağa qədərindən az təsir etməsi
(məs: atasız ailələr), normal mənəvi şüurun düzgün inkişaf etməməsi.
• Güclü travma (məs: xəstəlik, valideynin ölümü, zorakılıq, boşanma), travmatik şəraitlərdə fiksə olunma.
• Valideynlərin ya da qəyyumların dəyişməsi.
• Valideynlərarası konfliktlərin xroniki
təzahürü (xüsusilə qəddar atanın ananı döyməsi
təhlükəli situasiyadır).
• Valideynlərin uyuşmayan şəxsi keyfiyyətləri (məs: yumşaq ana və tələbkar ata)
• Ailəyə yeni ailə üzvünün gəlişi (bacı,
qardaş).
• Yaşayış yerinin, yaxud məktəbin dəyişilməsi.
Adətən, ilk yaşlarda frustrasiya yaşayan
uşaq inciklik və ―ağrı‖ hiss edir və əgər bu küskünlük yumşaq və xoş münasibətlə kompensasiya edilməzsə tədricən stress xroniki hal almağa

başlayır ki bu da öz növbəsində digər psixoloji
problemlərin yaradıcısına çevrilir.
Yuxarıda sadalanan stress yaradan səbəblərə nəzər salsaq, burada ailənin yanaşmasının
uşağın psixoloji sağlamlığına təsir xüsusiyyətlərini asanlıqla görə bilərik. Bununla yanaşı ana
və atanın uşaqlıq dövründəki halları, həyatları
boyu qarşılaşdıqları hadisələr, hal-hazırdakı
şəxsiyyət strukturları, təhsil səviyyələri, ətrafdakıların təsiri altına düşməsi, ictimai statusları kimi bir çox məsələlər ailədəki psixoloji iqlimə
təsir göstərəcəkdir.
Nəticə olaraq stress amillərinin, stressə
ana atanın verdiyi cavabın, stress amilinin müddətinin, dəstək amillərinin, stress nəticəsində
ailənin tutduğu mövqeyin uşağın inkişafında təsiri vardır. Bu uşaq istər ana bətnində bir uşaq
olsun və ya 6 aylıq uşaq olsun heç fərq etməz.
Bu stress amillərinin qısa və uzun perspektivdə
bir çox təsiri olacaqdır. Ana ataya düşən vəzifə
bu təsirlənmənin neqativ amillərini minimuma
endirməsi, hətta bu stress şəraitində də uşağın
xeyrinə addımlar atılmasıdır.
Qeyd edək ki, ağır travmaların səbəb olduğu stress vəziyyəti təkcə uşağa deyil, valideynlərə də mənfi təsir göstərir. Ailəyə təsir
edən stress amilləri nəticəsində ana atanın təsir
altına düşməsi və bəzi psixoloji problemlərin
yaranması norma xarakter daşıyır. Əslində hər
bir stress amilinə əks fərqli bəzi əlamətlər əmələ
gəlməsilə yanaşı ümumiyyətlə valideyndə yarana biləcək əlamətlər bu şəkildə sıralana bilər:
Ana və atada depressiya, həyata qarşı narazılıq,
iş motivasiyasının azalması, ailəsinə olan bağın
azalması, yuxu və iştaha dəyişiklikləri, konsentrasiyanın aşağı enməsi, tez əsəbiləşmə, dözümsüzlük, uşaqlarının sevgi və emosional ehtiyacını qarşılaya bilməmə, tənhalığa meyl, sosial əlaqələrində uyğunsuzluqlar, halsızlıq, yorğunluq,
maddə asılılığına meyl, ailəsinə ayrılan zamanın
azalması və s. kimi bir çox əlaməti ana ata göstərə bilər. Ana və atadakı bu dəyişikliklərin şübhəsiz olaraq ailə strukturuna, o ailədə yaşayan
fərdlərə və əlbəttə ki uşaqlara çox əhəmiyyətli
təsirləri olacaq. Bu təsirləri qısamüddətli və
uzunmüddətli təsir olaraq ikiyə bölmək olar.
Ailədaxili stressin uşaqların göstərdiyi təsir əlamətlərinə nəzər salaq. Uşaqlarda müşahidə edilən əlamətləri belə sıralamaq olar: Məktəb
uğursuzluğu, dostluq əlaqələrində problemlər,
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sosial fəaliyyətlərə qarşı laqeydlik, özünə inamda azalma, dözümsüzlük, tez əsəbiləşmə, çox
yatma və ya yuxusuzluq, iştahda artma və ya
azalma, hadisələri mənfi dəyərləndirmə, tənhalığa meyl, vasvasılıq, qarşı gəlmə, riskli davranışlar, maddə istifadəsinə meyl, hər şeydən tez darıxma, sevdiklərinin başına bir şey gələcək qorxusu, özünə qapanma, məktəbə getmək istəməmək, səsə və hadisələrə qarşı həddən artıq aşırı
reaksiya, qəzəb partlayışları, həddindən artıq
hərəkətlilik görülə bilər.
Uşaqlarda olan psixiatrik narahatlıqlara
depressiya, travma sonrası stress pozuntusu, altını islatma, kəkələmə, ümumi nitq qüsurları,
davranış dəyişiklikləri (barmaq əmməyə başlama, uşaq kimi davranışlar və s.) dissosiativ pozuntular, təşviş pozuntuları, yuxu problemləri
və s. aid etmək olar.
Stress faktoru ilə üzləşmiş ailə və uşaqlara
aşağıdakı sıralananlar məsləhət görülür:
• Stress amilindən uşaqları mümkün qədər
qorumağa çalışmaq
• Ana atanın bu stressdən təsirləndiyi vəziyyətlərdə gecikmədən psixoloji kömək almaları
• Uşağa qarşı sevgi və dəstəyin artırılması
• Məktəb və müəllim ilə əməkdaşlığını təmin edərək onların uşağa qarşı qayğı və dəstəyinin artırılması
• Bu dövrdə yarana biləcək maddə asılılığı, riskli davranışlar olaraq uşaqların vəziyyətlərinin təqib edilməsi
• Ana atanın mümkün qədər uşağı ilə yaxın münasibət quraraq onun özünü və hisslərini
ifadə etməsinə kömək etmələri
• Uşaqda müşahidə edilən davranış dəyişiklikləri və yuxarıda sadalanan əlamətlərin
çoxluğu vəziyyətində lazımlı psixiatrik müdaxilənin vaxt itirmədən keçirilməsi
• Uşaqların bu dövr üçün mümkün qədər
ictimai fəallıq baxımından dəstəklənməyə çalışılması
• Dincəlməyə və stress şəraitinin təsirini
azaldan fəaliyyətlərə ailənin hamısının iştirak
etməsi
• Uşağın motivasiyasını və əhval-ruhiyyəsini artıracaq insanlarla tez-tez görüşdürülməsi
• Uzun vaxt ərzində stress amilinin təsiri
baxımından sayıq olmaq
• Uşağa göstərilən xoş münasibəti bu dövr
üçün artırmaq

• Uşağın hadisələr qarşısındakı emosional
ifadələrinə önəm vermək və onları bəzi məsələlərdə həqiqətlər çərçivəsində sakitləşdirməyə
çalışmaq
• Uşağa ayrılan vaxtın artırılaraq ona olan
dəstəyin hər iki valideyn tərəfindən olmasını təmin etmək
• Daha əvvəldən ehtimal edilə bilən stress
amilləri üçün əvvəlcədən bəzi tədbirləri almaq
və uşaqları bu hadisələrə hazırlamağa çalışmaq.
Ruh düşkünlüyünə, hətta bir sıra xəstəliklərə səbəb olan stressin səbəbləri çox olduğu kimi, onunla mübarizə yolları da az deyil. Hər ailədə əsəblərin gərginləşdiyi, yanlış anlaşılmazlıq olduğu hallar yaşanır. Bu hallarla mübarizə
aparmaq, xoşbəxt, sağlam ailə mühiti yaratmaq
və bunu çətin zamanlarda qorumaq üçün sadalanan qaydalara riayət edilməsi faydalıdır. Eyni
zamanda, unutmayaq ki, müasir dünyada baş
verən qlobal ekoloji fəlakətlər və iqtisadi tənəzzül də insanların sağlıq durumuna mənfi təsir
edir. Əlbəttə, belə hallarda həkimə müraciət etmək, yaranmış problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır.
Lakin hər bir insan yaşından, vəzifəsindən
və ictimai mövqeyindən asılı olmayaraq streslə
bağlı ümumi biliklərdən faydalanmalı, çətinlikləri sərbəst aşmaq gücünə qadir olmalıdır. İslam
fəlsəfəsində ən dəyərli məqamlardan biri insanın dünyada əsas missiyasının bütün fəlsəfələrdən və dinlərdən fərqli izahı ilə bağlıdır. Dünya
bizim üçün əyləncə kimi yaradılmayıb və hər
bir fərd aktiv həyat mövqeyindən çıxış etməli,
çalışmalıdır.
Stressin vəziyyəti şəxsin istər psixoloji, istərsə də fizioloji problemlərinin yaranmasına səbəb olacaq amil kimi çıxış edir. Bu baxımdan
şəxsin ruhu və fiziki sağlamlığını qoruması
üçün stresslə mübarizə texnikalarını bilməsi
məsləhət görülür. Bu texnikalar yaş xüsusiyyətlərindən və digər bu kimi amillərdən asılı olaraq
dəyişir. Qeyd edək ki, tövsiyə olaraq göstərilmiş
üsulların heç birinin əks göstərişi yoxdur. Ümumilikdə stresslə mübarizə üçün aşağıdakıları bilmək tövsiyə olunur: 1) mühiti yaxşılaşdırmaq,
2) nəfəs məşqləri, 3) relaksasiya məşqləri, 4)
autotreninq texnikalar, 5) üzgüçülük. 6) yürüyüş
(təmiz havada gəzmək), 7) yoqa. 8) ibadət etmək, 9) vaxtın idarə edilməsinin öyrənilməsi,
10) fərdi və qrup psixoterapiyalar, 11) psixoloji
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treninqlər və s. risk qrupunda olan insan üçün
vacib profilaktik tədbirlərdir.
Problemin elmi yeniliyi. Ailədaxili münaqişələr zamanı uşaqlara mənfi təsiri. Onlarla ünsiyyət
qurmağın yolları.
Problemin aktuallığı. Məqalədə ailədaxili
problemlərin uşaqlarda psixoloji fəsadlara- aqressivlik,

qorxu, fobiyalar, özünəqapanma, özünü qiymətləndirmənin aşağı olması, ruh düşgünlüyü qeyd olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ailədaxili
konfliktləri aradan qaldırmaq lazımdır. Ailədə yaşanan xoş münasibətlərin uşaq üzərində müsbət təsiri
böyükdür. Bu münasibətlər uşaqların gələcəyə inamla baxmasına, sosial ünsiyyət qurmağına, yoldaşlıq
münasibətlərinə ,uğur qazanmağına təsir edir.
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OEDIPUS COMPLEX THEORY OF SIGMUND FREUD
Xülasə. Yunan mifologiyasında yer alan Edip tragediyası Sofokl tərəfindən ―Tiran Edip‖ olaraq qələmə alınmışdır. Ziqmund Freyd də eyni adlı əsərdən bəhrələnərək Edip kompleksi nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. Bu məqalədə, psixoanalizin qurucusu hesab edilən Z. Freydin Edip kompleksi nəzəriyyəsi təhlil olunmuşdur. Məqalənin tədqiqat obyektinin əsasını da Ziqmund Freydin irəli sürdüyü Edip kompleksi nəzəriyyəsi təşkil edir. Mövzunu dərindən təhlil etmək məqsədilə Z. Freydin uşaqlarda müşahidə etdiyi xarakter
mərhələləri, Edip haqqında mifologiya, bu kompleksin universallığı və kompleksə yönəldilən tənqidlər
ətraflı şəkildə izah olunmuşdur. Həmçinin məqalə, obyektiv şəkildə şərh olunmağa çalışılmışdır. Qısaca bu
kompleksi, uşağın qarşı cinsdən olan valideyninə qarşı bəslədiyi hislərdən, öz cinsindən olan valideynini isə
yox etmə hissi olaraq xülasə edə bilərik. Freyd, uşaqlarda fallik mərhələsində müşahidə olunan Edip kompleksini, nevrozların mərkəzi olaraq izah edirdi. Bu nəzəriyyə bir çox alimlər tərəfindən qəbul olunmasa da
Freydin din ilə bağlı düşüncələrinin əsasını təşkil etməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Edip kompleksi nəzəriyyəsi bizə, birbaşa Freydin Tanrı ilə bağlı fikirlərini öyrənməyimizə şərait yaradır. Ona görə, insan
xarakterinin formalaşmasında sevgi və qorxu motivinin önəmli təsiri vardır. Uşağın atasına, anasına və yaxud bir ana fiquruna olan bağlılığı bu hissin təcəssümüdür. Ancaq bu sevgi və qorxu motivi, daha sonra illuziya formasına çevrilərək Tanrı inancına çevrilir.
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Резюме. Трагедия Эдипа имеющее место в греческой мифологии была написана Софоклом как
"Тиран Эдип". Зигмунд Фрейд в свою очередь, обратившись к одноименному произведению выдвинул теорию Эдипова Комплекса. В данной статье проанализирована теория Эдипова Комплекса З.
Фрейда, который считается основателем психоанализа. Основным объектом исследования в статье –
является теория Эдипова Комплекса, выдвинутая З. Фрейдом. С целью более глубокого анализа
темы, обширно разъяснены этапы характера наблюдаемые у детей, мифология о Эдипе, универсальность данного комплекса и критики относительно комплекса. В том числе, в статье приведены объективные толкования. Таким образом мы можем интерпретировать данный комплекс как чувства ребенка, испытываемые к родителю противоположного пола, а также чувство устранения родителя своего
пола. Фрейд разъясняет Эдипова комплекс наблюдаемый в фаллической фазе у детей, как центр
неврозов у детей. Хотя эта теория не воспринимается многими учеными, она очень важна с точки
зрения основ религиозных убеждений Фрейда. Теория Эдипова комплекса создает для нас условия
для исследования представлений Фрейда о Боге. По этой причине, мотив любви и страха оказывает
большое влияние на формирование человеческой натуры. Привязанность ребенка к отцу, матери или
к одной материнской фигуре, является олицетворением этого восприятия. Однако этот мотив любви
и страха превращается в дальнейшем в форму иллюзии и трансформируется как вера в Бога.
Ключевые слова: Эдип, детский возраст, либидо, религия, психоанализ, мифология
Summary. Oedıpus tradegy in Greeck miphology was written by Sophocles as "Tirana Oedıpus".
Sıgmund Freud using the same title as the Oedıpus complex theory. This article analyzes the theory of
Sıgmund Freud‘s Oedıpus complex theory, the founder of psychoanalysis. The base of research object in this
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article is Sıgmund Freud‘s Oedıpus complex theory. In order to deeply discuss the subject, character stages
observed in children by Sıgmund Freud, miphology on Oedıpus, universality of this complex and criticism
directed to the complex were detailed explained. Also, in the article was tried to be objectively interpreted. In
short, this complex can be summarized as a sense of the child's feelings against the parent against the parent,
and his parent's abortion. Sıgmund Freud tried to explain Oedıpus complex observed in phalanges in children
as center of nevrosis. Although this theory is not perceived by many scholars, it is very important for Freud
to form the basis of his religious beliefs. The Oedıpus complex theory gives us the opportunity to learn about
Freud's ideas about God directly. Therefore, the motive of love and fear has a major influence on the
formation of human nature. The commitment of a child to his father, mother, or a mother figure is the
embodiment of this perception. However, this motif of love and fear turns into an illusion of form and
becomes God's faith.
Key words: Oedıpus, childhood, libido, religion, psychoanalysis, mythology

Freyd, davranışların əksəriyyətinin cinsi
instinktlər səbəbilə olduğunu qeyd edir. Bunu
da ―libido‖ məfhumu ilə izah edir. Freydə görə,
insanda həyat və ölüm olmaq üzrə iki əsas instinkt mövcuddur. Digər instinktlər isə bu təməl
instinktlərin törəmələridir. Ölüm instinkti insan
təbiətində var olan, özünü və başqalarını yox
etmə istəyidir. Həyat instinkti isə yaradıcı mahiyyətə malikdir. İnsan nəslinin davam etməsini
təmin edir. Həyat instinktini təmin edən enerji
isə ―libidodur‖. Ona görə libido, bir çox davranışın hərəkət verici gücüdür. Freyd ilk araşdırmalarında libidonu təkcə cinsi instinktlərə şamil
etmişdir. Ancaq daha sonra isə libidonu, bütün
həyat instinktlərinin enerjisi olaraq adlandırmışdır. İnsan davranışlarını müəyyən edən bu instinktlər arasında hər zaman dinamik balans vardır (Hall 1999, 23-24).
Freyd, insan xarakterinin 0-5 yaş arasındakı uşaqlıq illərinə əsasən formalaşdığını qeyd
edir. Bu dövrləri isə ayrı-ayrı dəyərləndirərək
onları-oral, anal, fallik, latent, genital mərhələləri olaraq qruplaşdırmışdır.
Oral mərhələ. Bu mərhələ uşağın yenicə
dünyaya gəlməsindən 12-18 aylıq olanadək olan
dövrü əhatə edir. Yeni dünyaya gələn uşağın
həzz qaynağı ağzıdır. Uşağın əlinə keçən hər
şeyi ağzına alması buna işarədir. Eyni zamanda
uşaq diş çıxartdığı dövrdə də əşyaları dişləyib,
tüpürür. Bu hərəkətlər sonralar onun xarakterini
müəyyən edər. Bu dövrdə uşaq anaya hədsiz dərəcədə bağlı olur. Həmçinin insanlara qaşı sevgi
və bağlılıq da bu mərhələdə formalaşır.
Anal mərhələ. Bu mərhələ isə təxminən
üç yaşa qədər olan dövrü əhatə edir. Uşağın, qişası ilə bağırsaqlarına nəzarət etməyi öyrəndiyi
mərhələdir. Əgər uşaq təkbaşına tualetə getmə
bacarığı qazana bilmirsə, bu onun şəxsiyyətində

qalıcı izlər buraxır. Bununla birlikdə superego
formalaşmağa başlayır. Çünki ana uşağından bu
istəyinə nəzarət etməyini tələb edir. Beləliklə
uşaq boşaltmaq yoluyla alacağı zövqdən məhrum edilir. Bu dövrdə ananın hərəkətləri çox vacibdir. Əgər ana çox qatı əmrlər verən, uşaq tualetini düzgün etmədikcə əsəbiləşən biridirsə
uşaq gələcəkdə inadkar, xəsis, əsəbi biri olur.
Fallik mərhələ. Fallik (Phallic) mərhələ
isə 3-5 yaş arası dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə
uşaqlar cinsi orqanları ilə tanış olurlar. Freydə
görə, Edip kompleksinin yaşandığı dövr məhz
bu mərhələdir. Belə ki fallik mərhələsində uşaqlar ana, ataya olan sevgilərinə cinsi məna yükləyirlər. Nəticədə qız uşaqları atalarına, oğlan
uşaqları da analarına cinsi hislər bəsləyirlər.
Freydin Edip kompleksi ilə bağlı düşüncələri
özünü analiz etdiyi zaman, anasına məhəbbət
hissi bəslədiyi, atasını isə qısqandığını kəşf etdikdə ortaya çıxmışdır. Ona görə oğlan uşaqları
anasını istəyir bu səbəblə atanı yox etmək istəyir. Qız uşaqları da atanı istədiyi üçün analarını
yox etmək istəyir. Bu ziddiyyətli vəziyyəti də
Edip kompleksi nəzəriyyəsi ilə açıqlayır. Freydə
görə, dünyaya gələn hər bir insan, Edip kompleksi ilə üzləşir. Əgər bu komplekslə üzləşə bilməsə nevrozun qurbanına çevrilə bilər. Fallik
dövründə ortaya çıxan Edip kompleksi nəticəsində, uşaq əzab çəkir və günah işlədiyi hissinə
qapılır. Beləliklə də oğlan uşağı anasına bəslədiyi hisləri basdırmaq məcburiyyətində qalır. Bu
da sonrakı illərdə yeni və qarışıq daxili ziddiyyətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Buna görə
də Freyd Edip kompleksini ―nevrozların nüvəsi‖
olaraq adlandırırdı (Freud 1991, 380).
Latent mərhələ. Latent (Latency) mərhəsi 5-11, 13 yaşları əhatə edir. Bu dövrdə cinsi
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istəklər boğulur və yeniyetməlik dövründə ortaya çıxır.
Genital mərhələ. Bu mərhələ isə yeniyetməlik dövründən yetkinlik dövrünə qədər illəri
əhatə edir. Yeniyetmə, ailəsinə olan bağlılıqdan
qoparaq, ətraf mühit və qarşı cinslə münasibət
qurmağa başlayır. Həmçinin cəmiyyətdəki qanunlara uyğun davranmağı öyrənir. Cinsi maraqlar təkrar ortaya çıxmağa başlayır və ölümə
qədər də davam edir.
Edip mifi. Freydin dini şərh etməsində,
ata mərkəzdə olduğu üçün edip kompleksi nəzəriyyəsi onun, Tanrı inancı haqqında səsləndirdiyi iddiaların təməlində yer alır. Belə ki, bu nəzəriyyəyə görə, oğlan uşağı, 3-5 yaşında şüursuz
olaraq əks cinsdən olan valideyninə sahib olma,
eyni cinsdən olan valideynini yox etmə kompleksi içindədir (Freud 1997, 354-574). Anasına
qarşı cinsi arzular bəsləyən oğlan uşağı, atasını
rəqib olaraq görür və onu öldürmək istəyir. Ancaq atasının güclü olduğunu, bu istəyini reallaşdıra bilməyəcəyini anlayır. Daha sonra isə bu
hadisədən atasının xəbərdar olmasını zənn edir.
Atasının da özünə qarşı hərəkətə keçəcəyini düşünür və xədim edilmə qorxusu yaşayır. Bu qorxu o qədər güclənir ki, uşaq bu dəfə tam tərsinə
hərəkət edərək atanı yox etmə yerinə, mümkün
qədər onun kimi olmağa çalışır. Freydə görə, bu
nəzəriyyə universaldır, mədəniyyətlərdə olan
fərqliliklərə baxmayaraq hamı üçün keçərlidir.
O, dinin, əxlaqın, cəmiyyətin və sənətin başlanğıcının edip nəzəriyyəsinə əsaslandığı mövzusunda olduqca iddialıdır (Freyd 2016, 202).
Freyd, edip kompleksi nəzəriyyəsini, qədim Yunan mifologiyasındakı bir mifə əsaslandırır. Bu mif Yunan mifologiyasının ən tragedik
mifidir. Mif qısaca olaraq bu şəkildədir:
Tebeş hökmdarı Laiusun bir oğlu olur.
Hələ o dünyaya gəlməzdən əvvəl kahinlər bu
uşağın böyüyər-böyüməz atasının taxtını əlindən alacağını söyləyirlər. Laius bunun qarşısını
almaq üçün uşaq dünyaya gələn kimi onu bir
çobana verərək buradan yox etməsini əmr edir.
Çobanın uşağa yazığı gəlir, ancaq hökmdarına
da qarşı çıxmamaq üçün onu ayaqlarından bağlayaraq ağacın budaqlarından asır. Uşaq çoban
tərəfindən tapılır. Çoban uşağı kral Polibosa
aparır. Polibosla həyat yoldaşının uşağı olmadığı üçün onu övladlığa götürürlər. Uşağın ayaq
biləkləri deşilmiş halda ağacdan asıldığı üçün,

ona ―ayaqları şişmiş‖ mənasında Edip
(Oedipus) adını verirlər. İllər sonra hökmdar
Laius yanında sadəcə bir cangüdəni olduğu halda Delfiyə (Delphi) gəlir. Dar bir yolda at arabası üstündə cavan bir oğlanla rastlaşır. Oğlana
yoldan çəkilməsini söyləyir. Oğlan da yol vermədiyi üçün cangüdən onun atını öldürür. Cavan oğlan da bunun üzərinə həm cangüdəni,
həm də hökmdarı öldürür. Bu oğlan Edip idi və
öz atasını öldürmüşdü (Köse 2016, 39).
Bu hadisədən sonra Edip Tebeşə gedir,
orada Sfinks (Sphinks) ilə qarşılaşır. Sfinks
yarısı qadın, yarısı aslan bir canavardır. Bu canavar gəlib geçənlərdən tapmacalar soruşur, bilməyənləri isə öldürür. Sfinks eyni sualı Edipə
də verir: ― O hansı heyvandır ki, səhər dörd, günorta iki, axşam üç ayaq üzərində gedir. Edip
isə, cavabında ― insan uşaqkən əlləri və dizləri
üzərində, böyüyəndə ayaqları üzərində, qocalanda isə çəliklə yeriyir‖ deyir. Sual tapılan kimi
isə Sfinks özünü oturduğu qayaların üzərindən
atır və ölür. Sfinksi öldürən və xalqı canavardan
xilas edən Edip, bütün şəhərin xilaskarı olur.
Minnət borcunu ödəmək üçün tebeşlilər onu,
Laiusun dul qalan arvadı ilə e evləndirirlər və
özlərinə hökmdar seçirlər. Bir müddət keçdikdən sonra Tebeşdə vəba xəstəliyi yayılır. Bu hadisə kahinlərə danışılır və Edipin günahları ortaya çıxır. Edip eşitdikləri ilə sarılar, utanc hissi
ilə gözlərini oyar və Tebeşdən gedər. Qızında
başqa hər kəs Edipi tərk edər (Grimal 1997,
563-566). Sofoklun ―Tiran Edip‖ tragediyasında
dilə gətirilən bu dram Edipin Təbəşi tərk etməsi,
qızı Antiqon ilə birlikdə Kolon əyalətinə gəlməsi və burada ölməsi ilə sona çatır (Erhat 2007,
226).
Edip kompleksi nəzəriyyəsinə yönəldilən tənqidlər. Freyd, Tanrı və atanı, edip kompleksi nəzəriyyəsi ilə əlaqələndirilməsi, nevrotik
xəstələri müşahidə etməsi ilə başlamış və sonra
insanın kollektiv təcrübəsinə əsaslanaraq, ilk insanlarla başlayan bu hadisənin bütün insanlara
təsir etdiyi nəticəsinə gəlmişdir. Qısaca Freydə
görə, ibtidai dövrdə cinsi səbəblərdən ötrü atalarını öldürən oğullar, bu hərəkətlərindən peşman
olurlar və günahkarlıq hissinə qapılırlar. Bu
utanma hissi, Tanrı vicdan, din və əxlaq kimi
məfhumlar həmişə bu günahın məhsuludur.
Yəni günahın mənşəyini cinsiyyətdən - Edip
kompleksindən aldığını fərz edirdi. Belə bir
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ümumiləşdirmədən əldə olan nəticənin, başlanğıc mərhələsində olan nevrotik xəstələrin nə dərəcədə klinik təcrübələrdən keçməsi isə hələ də
müzakirə mövzusudur (Debray-Ritzen 1991,
130-139).
Freyd edip kompleksi nəzəriyyəsini analogiya yolu ilə digər sahələrə də tətbiq etmiş və
ümumiləşdirmişdi. Edip kompleksini bioloji hadisə olaraq dəyərləndirmiş və onu sadəcə cinsiyyət instinktləri ilə şərh etməyə çalışmışdır. Halbuki, bu cür komplekslərin səbəbi bioloji olmaqdan çox sosioloji hadisədir, yəni mənbəyini
ailədən alır (Katipoğlu 1991, 30). Karen Horney, Freydin Edip kompleksi nəzəriyyəsini tənqid etmiş, bunun bioloji səbəbdən olmasına inanmadığını bildirmişdir. Ona görə, Edip nəzəriyyəsi, əslində cinsi səbəblərdən yox, daha çox qorumaq, uşağı qüsursuz olmağa məcbur etmək, onu
başqa bir varlıq olaraq qəbul etməmək kimi qüsurlu ana-ata yanaşmasının nəticəsi olaraq meydana çıxır. Həmçinin, uşaqların valideynlərinə
qarşı bəslədikləri qəzəbin mənbəyi, Edip kompleksi və ya basdırılmış duyğular deyil, onları
xoşbəxt uşaqlıq illəri təmin edə bilməməsindən
irəli gəlir (Schultz-Schultz 2007, 663-664).
Uşağın dil və özünü dərk etmə hadisəsi
kimi bir çox şeyləri dindən əvvəl öyrənmək məcburiyyətində olması hər kəsə aydındır. Onun həm
fizioloji, həm də psixi funksiyalarının formalaşması da bu dövrdə baş verir. Bu funksiyaların
formalaşma dərəcəsi dini duyğu və təcrübələrə
daha çox təsir edir. Ana, ata və uşaqların qarşılıqlı münasibətləri əsnasında uşaq, bəzi davranışları
öyrənir. Bu davranışları onun dini həyatından
ayrı düşünmək imkansızdır (Clark 1981, 181).
Ancaq uşağın atasını tanrılaşdıraraq, daha sonrakı yaşlarında ata motivini ilah sifətinə qədər qaldırması, Tanrının bir illüziyadan ibarət olduğunu
təsdiq edəcək qədər güclü dəlil olub olmaması
isə müzakirə mövzusudur.
Freydin, ana və uşaq arasındakı bağı bir
komplekslə əlaqələndirməsində məqsəd, onun
patriarxal cəmiyyətə universal bir məna və etibarlılıq qazandırma səyindən irəli gəlir (Fromm
1997, 74). Nevrotik bir xəstənin, ikinci dərəcə
önəmli simvollar sayılan ana, ata və bacıya bəslədiyi cinsi istək kimi obsessiv bir davranış, normal psixi vəziyyətdə olan insanlar arasında indiyə qədər rast gəlinməmiş bir ehtimaldır. Nevrotik xəstələrdə isə təzyiq altında qalmış və daha

çox müalicəyə cavab verməyən insanlarda müşahidə olunan hallar istisna olmaqla, başqa hər
hansı bir məlumata rast gəlinməmişdir. (Sjöbach
1988, 72). Uşağın anasına və ya analıq vəzifəsini öhdəsinə götürən şəxsə qarşı emosional hislər
bəsləməsi, cinsi istəklərdən qaynaqlanmır. Bu
uşaq-ana əlaqəsinin təbii seyrinin bir nəticəsidir.
Ancaq bəzi hallarda ana, ata və bacıya qarşı cinsi istək yaranırsa bu normal olmayan hadisənin
nəticəsidir. Bu, cinsiyyətlə əlaqəsi olmayan bir
yanaşmadır. Yəni uşağın və yaxud yetkin şəxsin
nevrotik əlamətlərinin göstəricisidir.
Adler, Edip kompleksini ―nevrozun səthi
klubunu izah edən‖ bir nümunə olaraq qiymətləndirir. Adlerə görə, əgər uşaq digər cinsdən
olan valideyninə qarşı cinsi istəklərini dilə gətirməli olarsa, həqiqətlər araşdırıldığı zaman Edip
adı heç də yaxşı seçilməmişdir (Adler 1998,
53). Tamamilə özünə xas bir üslubda və şəxsi
qənaətlərinə əsaslanan Freyd, anasına olan bağlılığına görə, onu atasından qısqandığı nəticəsinə gəlmişdir. Bu səbəblə də bütün oğlan uşaqlarının Edip kompleksinin təsirinə məruz qaldığını iddia etmişdir. Ancaq bu iddia elmi cəhətdən
yetərli bir gücə sahib deyildir.
Freydin, Edip kompleksinin dinin, əxlaqın, mədəniyyətin və sənətin təməlində olması
iddiası, Malinovski tərəfindən tənqid olunmuşdur. Malinovskiyə görə, kompleks, metafizik bir
varlıq kimi hər şeyin təməli olaraq qəbul edilə
bilməz. Bu səbəblə də kompleks həqiqət olsa
belə sadəcə meydana gəldiyi mədəni mühit içərisində təsirli ola bilər (Malinowski 1989, 120).
Kompleksin əsaslandığı mifdə qarşımıza
çıxan maraqlı fakt isə, Edipin özündə bu kompleksin olmamağıdır. O, çox kiçik yaşında övladlıq olaraq başqa ana və ata tərəfindən böyüdülmüşdür. Kompleksin təməlini təşkil edəcək hadisə həyata keçənə qədər həqiqi atasının kim olduğundan xəbərsiz yaşamışdır. Əgər bu kompleks Edipdə də var olsaydı, o, kral olan atasını
yox, onu böyüdən ögey atasını öldürmək istəyərdi. Çünki o, son ana qədər ögey valideynlərini həqiqi valideynləri olduğunu zənn edirdi.
Həmçinin Edip, atasını, anasına sahib olmaq istəyindən deyil, fərqli səbəbdən öldürmüşdü.
Anasına sahib olarkən də, onun həqiqi anası olduğundan xəbərsiz idi. Eyni zamanda mifdə
Edipin anasını arzulaması və yaxud da ona maraq göstərməsi barəsində heç bir məlumata rast

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

171

Günel Hüseyn qızı Mustafayeva

gəlinməmişdir. Edipin anası ilə evlənməsinin
tək səbəbi, taxta çıxanın tac ilə birlikdə ona da
sahib olmağı idi. ―Əgər Freydin fikirləri doğru
olsaydı, Edip həqiqəti bilmədiyinə görə ilk öncə
anası ilə rastlaşmalı, onu sevməli, onunla evlənməli və daha sonra isə atasını öldürməli idi‖
(Fromm 1997, 257).
Nəticə olaraq Freydin əsasını qoyduğu
psixoanaliz qanunları ilə fərdi pataloji xəstəlikləri qarşılaşdıraraq, bəşəriyyətin ən böyük
problemi olaraq gördüyü Tanrı inancına qarşı
yeni alternativ ortaya qoymağa çalışdığını deyə
bilərik. Nevrotiklərin dini ibadət və mərasimlərə
bənzətməsindən yola çıxaraq, dinin universal bir
nevroz, obsessiv nevrozun da fərdi bir din olduğunu irəli sürmüşdür. Antropoloji məlumatların
təsirində qalan Freyd, dinin mənbəyini bu hipotezlərlə dəstəkləməyə çalışmışdır. İlk din olaraq
qəbul etdiyi totem dininin meydana gəlməsində
təsir edici fakt olan ―ata qatili‖ qavramanı da,
antropoloji məlumatlarla dəyərləndirməsi nəticəsində ortaya qoymuşdur.
Freyd nəzəriyyələrini səsləndirərkən, boya
başa çatdığı mühitin təsiri ilə Xristianlığın bəzi
doktrinalarını və sakramentlərini diqqətə almış,
Totem dini ilə Xristianlıq arasındakı oxşarlığı
öz lehinə çevirmişdir. Totemizm Xristianlıqdan
xronoloji baxımından qədim olsa da elmi olaraq
hər hansı bir arqumentlə dəstəklənməyən dindir.
Freydin də bu dinlər arasında bənzərlik yaratmaq təşəbbüsü məcburi xarakterə sahibdir. İki
din arasındakı bu bənzərliklərdən əldə olunan
nəticə isə; Xristianlıqdakı totemizm izlərindən

çox, psixoanalizin Xristianlığın təsiri ilə keçmişi
şərh etməsidir.
Freydin reduksionalist yanaşması ilə din
və Tanrı məfhumlarını, cinsiyyət və keçmişin
qaranlıq izləri ilə açıqlama səyi hal hazırki vəziyyətdə nəticəsiz qaldığını deyə bilərik. Psixoanalitik qaydalar hər şeyi tək bir səbəblə açıqlayır. Edip kompleksinin dinin, mədəniyyətin və
əxlaqın təməli olması iddiası, bu kompleksə
Freydin özündən başqa hamını şübhəli baxması
ilə nəticələnmişdir.
Problemin aktuallığı. Məlum olduğu kimi
Freydin irəli sürdüyü psixoanaliz nəzəriyyəsi psixologiyada müxtəlif psixoanaliz nəzəriyyələri arasında
mühüm yer tutur. Freydin psixoanalizində cinsi gücü
təmsil edən libido mərkəzi yerə malikdir. Bu mövzu
keçmişdə və günümüzdə çoxlu müzakirələrə və tənqidlərə məruz qalmışdır. Buna baxmayaraq, psixoanalitik metodologiyada libido və onun Edip kompleksi çərçivəsində izahı hələ də aktuallığını saxlayır.
Problemin yeniliyi. Bu mövzunun yeniliyi
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq interperativ izah edilməsindədir. Bu baxımdan Edip kompleksini həyat
gücünün əsas amili olan libido əsasında və onun
müxtəlif mərhələlərini şərh etməyə çalışdıq.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müasir psixologiyada mübahisəli olmasına baxmayaraq psixoanaliz cərəyanı öz əhəmiyyətini saxlayır. Belə ki,
psixoanaliz həm klinik psixologiyada, həm də psixoterapiyada ruhi xəstələrin profilaktikasında istifadə
olunur. Əhəmiyyətinə görə, Freyd kompleksi nəzəriyyəsinin tənqidi təhlilinin aparılmasını məqsədəuyğun hesab edirik.

Ədəbiyyat:
1. Hall S. Calvin. Freudyen Psikolojiye Giriş. Türkçe çeviri: E. Devrim. Kaknüs Yayınları. İstanbul, 1999.
2. Freud Sigmund. Introductory Lectures on Psychoanalysis. Penguin Books. London, 1991.
3. Freud Sigmund. Psikanalize Giriş Dersleri. Türkçe çeviri: Selçuk Budak. Öteki Yayınevi. Ankara,
1997.
4. Freyd Ziqmund. Totem və tabu. Azərbaycancaya tərcümə edəni: Araz Gündüz. Bakı: Qanun, 2016.
5. Köse Ali. Freud ve Din. İstanbul: İz Yayıncılık, 2016.
6. Grimal Pierre. Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma. Türçe çeviri: S.Tamgüç, C.Karakaya. Sosyal
Yayınlar. İstanbul, 1997.
7. Erhat Azra. Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi. İstanbul, 2007.
8. Debray-Ritzen Pierre. Freud Skolastiği. Türkçe çeviri: Fikret Gökdemir, A.Çetin Ertürk. T.D.V.
Yayınları. Ankara, 1991.
9. Katipoğlu Bedri. Din Psikolojisi Açısından Freud Psikanalizi ve Din. Özden Ofset. İzmir, 1991.
10. Schultz P. Duane, Schultz S. Ellen. A history of modern psychology, Modern Psikoloji Tarihi.
Türkçe çeviri: Yasemin Aslay. İstanbul, Kaknüs yayınları, 2007.
11. Clark. Çocukluk Dönemi Dini. Türkçe çeviri: Neda Armaner. A.Ü.İ.F.D., c.XXIV, Ankara 1981.

172 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Ziqmund Freydin Edip kompleksi nəzəriyyəsi

12. Fromm Erich. Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları. Türkçe çeviri: Aydın Arıtan. Arıtan Yayınevi. İstanbul, 1997.
13. Sjöbach Hans. The Freudian Learning Hypotheses. Lund University Press. Sweden 1988/
14. Adler Alfred. Yaşamın Anlam ve Amacı. Türkçe çeviri: Kamuran Şipal. Say Yayınları. İstanbul, 1998.
15. Malinowski Bronislaw. İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı. Türkçe çeviri: Hüseyin Portakal.
Kabalcı Yayınevi. İstanbul, 1989.
16. Fromm Erich. Rüyalar, Masallar, Mitoslar. Türçe çeviri: Aydın Arıtan. Arıtan Yayınları. İstanbul, 1997.
E-mail: envermustafa83@gmail.com
Rəyçilər: ilahiy.ü.fəls.dok. A.M. ġirinov, dos. A.Q. Qafarov
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2019

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

173

Asya Məmmədəli qızı Bəkirova

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİNİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ
UOT 37.
Asya Məmmədəli qızı Bəkirova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu

MÜTALĠƏ MÜSTƏQĠL FƏALĠYYƏT NÖVÜ KĠMĠ
Ася Мамедали гызы Бекирова
доктор философии по педагогике, доцент
Институт Образования Азербайджанской Республики

ЧТЕНИЕ КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Asya Mamedali qızı Bekirova
doctor of philosophy in pedagogy, assistant professor
Institute of Education of the Republic ofAzerbaijan

READING AS AN INDEPENDENT ACTIVITY FORM
Xülasə: Son zamanlar ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin mütaliəyə istiqamətləndirilməsi, onlarda
mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi işi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə zəifləyib. Bu mənada hazırlanmış məqalə, fənn proqramının tələblərini ödəməklə, ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına kömək göstərən resursların hazırlanmasına həsr olunmuşdur.
Açar sözlər: mütaliə, şəxsiyyət, vərdiş, söz sənəti, məntiqi təfəkkür
Резюме: В последнее время работа учащихся общеобразовательных школ по принятию необходимых мер по формированию культуры чтения ослабла по сравнению с предыдущими годами. Данная статья посвящена подготовке ресурсов, которые усовершенствуют навыки чтения у учащихся
средней школы и помогут им сформировать культуру чтения, отвечающую требованиям предметных
программ.
Kлючевые слова: чтение, личность, навыки, словесное искусство, логическое мышление
Summary: Recently, direction of pupils to reading in general education schools, the implementation
of the necessary measures to form the culture of reading has weakened compared to previous periods. This
article is devoted to the preparation of resources that help to improve the reading habits of secondary school
pupils and to help them formulate the culture of reading, meeting the requirements of the subject program.
Key words : reading, personality, habit, vocabulary, logical thinking

Əsrlərdən bəri yaranıb inkişaf edərək bəşəriyyətin söz sənəti xəzinəsinə incilər bəxş etmiş Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də dünya
ədəbiyyatının humanizm ruhlu seçmə nümunələri onları mütaliə edən hər hansı bir şəxs üçün
əsl həyat məktəbidir.
Şəxsiyyət olaraq insanın formalaşıb kamilləşməsində, mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünyagörüşünün, bilik dairəsinin geniş-

lənməsində, cəmiyyət hadisələrinə çevik, həssas
və obyektiv münasibət bəsləməsində, bədii təxəyyülünün, obrazlı və məntiqi təfəkkürünün,
idraki bacarıqlarının inkişafında, bir çox hallarda isə həyat yolunun müəyyənləşməsində və vətəndaşlıq tərbiyəsində mütaliənin rolu müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir.
Ədəbiyyat, bütövlükdə ədəbiyyatşünaslıq
olduqca geniş elm sahəsi, zəngin həyati bilik
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mənbəyidir. Ona görədir ki, ədəbiyyata müxtəlif
təriflər verilir
―Ədəbiyyat həyatın güzgüsüdür‖, ―Ədəbiyyat həyatın obrazlı inikasıdır‖,
―Ədəbiyyat söz sənətidir‖, ―Ədəbiyyat idrak
vasitəsidir‖ və s. kimi fikirlər maraqlıdır. Verilən, sadalanan bu təriflər səhv olmasa da, obyekti tam əhatə etmir. Fikrimizcə, ―təbiət və cəmiyyət hadisələrinin obrazlarla ifadəsidir, idrak
vasitəsidir‖ deyilsə, daha düzgün olar.
Deməli, ədəbiyyat xalqın həyatı, tarixi,
adət-ənənələrinin qorunub saxlanılaraq nəsildən-nəslə örürülməsi, inkişafı ilə bağlı bilik
mənbəyidir. Bu mənada onların digər mədəniyyətlərlə müqayisə olunub müvafiq nəticələr çıxarılmasında mütaliə əvəzsiz təsir gücünə malikdir. Mütaliə inkişafetdirici amillər arasında
öncül mövqeyini saxlamaqdadır.
Bununla belə, aparılan pedaqoji müşahidələr və təhlillər göstərir ki, son zamanlar
ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin mütaliəyə
istiqamətləndirilməsi, lazımi biliklərin verilməsi, onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi
əvvəlki dövrlərlə müqayisədə zəifləmişdir. Bununla əlaqədar, hal-hazırda şagirdlərin mütaliəsi
işinin təşkilindəki təcrübədə sınaqdan çıxmış
ənənələri bərpa etmək, onların mütaliəyə həvəsini daha da gücləndirmək və mütaliə vərdişlərini inkişaf etdirmək təhsil sahəsində prioritet
vəzifələrdən biridir.
Qeyd edək ki, məktəb mövcud olan bütün
dövrlərdə ədəbiyyat bir fənn kimi tədris planında əsas yer tutur, lakin o da inkarolunmaz həqiqətdir ki, klassik pedaqoqların qeyd etdikləri
kimi, ədəbiyyatı heç bir məktəb proqramı ilə
əhatə etmək mümkün deyil. Onu da demək lazımdır ki, məktəb ədəbiyyat kursu bütün ədəbiyyatı öyrətməli deyil, lakin şagirdlər ondan
faydalanmalı-ədəbiyyatdan tarixi, həyati məlumat almalıdır. Ədəbiyyatın təlimi ilə yanaşı, şagirdlər müxtəlif yollarla ədəbiyyat və digər sahələrə aid xalqın tarixi və müasir həyati məlumat alırlar. Bu yollardan biri və ən başlıcası
mütaliədir.
Mütaliə məktəbdə şagirdlərin müstəqil
fəaliyyət növüdür, başqa sözlə desək, müstəqil
oxu yolu ilə bu və ya digər problemə dair məlumat almaq, bilik qazanmaq yoludur. Lakin təhsilin ilk illərindən şagirdlərdə mütaliəyə psi-xoloji maraq oyatmaq yenə də məktəbin, müəlli-

min, kitabxananın üzərinə düşür. Təsadüfi deyildir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə uşaqlar və
gənclərlə iş aparan, onların mütaliəsinə rəhbərlik edən kitabxanaçılar, peşəkarlığı ilə seçilən
mütəxəssislər fəaliyyət göstərirlər. İnkişafı gələcəyə yönəlmiş uşaqların-məktəblilərin, gənclərin intellektual tələbatını ödəmək, onların mütaliə marağını genişləndirmək məqsədilə respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində də məktəblilərlə-aşağı və yuxarı sinif şagirdləri ilə işləməyi
bacaran əlavə - bu işi dərindən bilən mütəxəssislər hazırlanmalıdır ki, fənnin tədrisindən əlavə, onların mütaliəyə olan maraqları daima inkişafda olsun. Bəlkə o zaman, əvvəlki illərdə olduğu kimi, (həm də əksər ümumtəhsil məktəblərində ixtisas müəllimlərimiz, sözün əsl mənasında, fədakarcasına şagirdlərdə ardıcıl mütaliəyə
vərdiş yarada bilmişdilər) mütaliə mədəniyyəti,
oxuya maraq hissi qüvvətlənər. Sovet dönəmində uşaqlarımız, gənclərimiz, hətta yaşlı adamlarımız belə kitabxanalarla daima əlaqə saxlayır,
öz intellektual səviyyələrini durmadan artırmağa
səy göstərirdilər.
Sual olunur: Kim bu uşaqlara erkən yaşda
təhsil və tərbiyə verməlidir? Kim onu cəmiyyətə
layiq bir insan kimi formalaşdırmalıdır? İnsan
kiçik yaşlarından oxuya-oxuya, mütaliə edə-edə
formalaşır, yetkinləşir, zəngin nitqə malik olur
və müxtəlif fənləri də sevə-sevə öyrənirlər. Əlbəttə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu şərəfli
vəzifə ataların, anaların, babaların, məktəblərimizdə isə müəllimlərin, kitabxanaçıların, ümumiyyətlə bütün ziyalıların üzərinə düşür. Heç
şübhəsiz, əgər bu gün yaşlı nəsil mütaliə etməzsə, kitabın gücünə bütün biliklərin mənbəyi, mənəviyyatın daşıyıcısı olmasına inanmazsa, özü
mütaliə etməzsə, gənc nəslin tərbiyəsində yəqin
ki, yaxından iştirak edə bilməyəcək. Beləliklə
də, mütaliədən uzaqlaşmağa can atan nəsil yetişməyə başlayacaq ki, bu da millətin faciəsidir.
Şagirdlər əgər kiçik yaşlarından mütaliə etmirsə,
yəni mütaliə yoxdursa, o xalqın gələcəyi də
yoxdur. Mütaliə təminatı bəşəri problemdir və
bu, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. İnsanın mənəvi tələbatı yalnız mütaliə vasitəsilə ödənilə bilər.
Məktəb kitabxanalarında təşkil olunan
kitab təqdimatları, kitab müzakirələri, elmi-metodik konfranslar (əlbəttə, yaşauyğunluq prinsi-
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pi nəzərə alınmaqla hər sinfin səviyyəsinə uyğun iş növü seçilməlidir), ədəbiyyat, incəsənət
xadimləri, eləcə də görkəmli elm xadimləri ilə
görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, disputlar hər bir
iştirakçıda müəyyən mənəvi tələbat yaradır, hər
hansı məsələyə olan marağını gücləndirir, şagirdlərdə bu gecələrin – ayrı-ayrı tərbiyəvi xarakter daşıyan tədbirlərin keçirilməsi dərin iz
buraxır. Sonda əlbəttə ki, bu maraq mütaliə tələbatı yaradır. Sanki sadalanan məsələlər unudulub, arxa plana keçib, istər orta məktəb və istərsə də ali məktəb proqramları (əvvəldə də qeyd
etmişdik) insana təbiətin və cəmiyyətin inkişaf
qanunları haqqında lazımi bilikləri vermək iqtidarında deyil.
Onu da deyək ki, şəxsi təhsil olmadan (bu
hissləri şagirdlərə məktəb aşılamalıdır) heç bir
mənəvi inkişafdan, heç bir yetkin formalaşmadan söhbət gedə bilməz. Bu ağırlıq ən çox
ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə düşür. İnsan
ömrü boyu orta məktəb illərindən fasiləsiz olaraq bilik almalı, çoxlu mütaliə etməlidir ki, getdikcə yaddaş daha da möhkəmlənsin. Deməli,
şagirdlər müəyyən yaşdan sonra təkcə müəllimlərin tapşırdığı ədəbiyyatları yox, eyni zamanda
özü də marağına uyğun bir şəkildə fərdi olaraq
mütaliəyə marağı gücləndirməyə çalışmalıdır
(telefonlardan, planşetlərdən - bir sözlə, internet
vasitələrindən bəzi məlumatları, lazım olan fikirləri almaq olar), lakin kitabı bütünlükdə gözlə oxumaq, səbrlə mütaliə etmək hər bir gəncinməktəblinin amalına çevrilməlidir. Həyatda baş
verən hadisələr öz əksini ədəbiyyatda tapdığından, mütaliə vasitəsilə bütün bunlara nail olmaq
mümkündürsə Həm də ədəbiyyat, mütaliə tərbiyə vasitəsidir.
Ədəbiyyat fənn proqramlarında da mütaliə
tələb kimi irəli sürülür və bu tələbdən doğan vəzifələrin həlli də şagirdlərimizdə fənnə maraq
yaratmaqla müəllimlərimiz tərəfindən həyata
keçirilməlidir.
Dediyimiz kimi, bu da məlumdur ki, mütaliə vərdişi birdən-birə yaranmır, onun əsası
məktəbdə qoyulur və aşağı siniflərdə yaşauyğun, maraqlı yazılar oxutdurmaqla vərdiş halına
salıb həyati tələbata çevirmək lazımdır. Azərbaycan təhsil tarixində ədəbiyyat proqramlarında (1977-90-cı illər daxil olmaqla, hər sinifdə
şagirdlərin mütaliəsinə xüsusi bölmədə ―əlavə
oxu‖ adı altında) mütaliə ediləcək bədii əsərlə-

rin siyahısı göstərilmişdir, əlbəttə ki, həmin siyahının tərtibində hər sinfin yaş və bilik səviyyəsinə uyğunluğu da nəzərdə tutulmuşdur.
Keçən əsrin (XX) ikinci yarısında respublika nəşriyyatlarında məktəblilərin mütaliəsinə
xidmət edən ―Məktəb kitabxanası‖ rubrikası adı
ilə kitablar işıq üzü görür və həmin xətlə nəşr
edilən kitablar məktəblilərin istifadəsinə verilir
ki, bu da onların marağına səbəb olurdu, şagirdlər həmin kitabları alıb oxuyur və müzakirə
edirdilər. Belə mübahisələr, müzakirələr müxtəlif yaşlı şagirdlər arasında sanki oxu yarışı yaradırdı ki, bu da onların nitqinin inkişafına, oxuyub anlamasına, mətnin məzmununu dərindən
dərk etmələrinə, süjet xəttini əvvəldən axıra qədər izləmələrinə az və ya çox dərəcədə təsir göstərirdi. Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra klassik əsərləri ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖
dastanları, Nizami Gəncəvinin poemaları, Səməd Vurğunun ―Seçilmiş əsərləri‖, təbiət haqqında bir sıra hekayələr məktəb kitabxanası seriyasından işlənmişdir.
Uzun illərin məktəb təcrübəsi, müəllimlərlə aparılan müsahibələrdən də aydın olur ki, bu
seriyadan çap olunan kitablar məktəblilərin mütaliəsi üçün olduqca faydalı sayılırdı. Təəssüf
hissi ilə demək lazım gəlir ki, bu gözəl, böyüməkdə olan nəslin inkişafına, hərtərəfli insan
kimi formalaşmalarına müəyyən dərəcədə kömək edən təcrübəyə qayğı azalır, laqeyd münasibət göstərilir, şagirdlər mütaliəyə lazımi əhəmiyyət vermirlər. Fikir aydınlığı üçün rəsmi sənədlərə müraciət etmək olar: ―Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin
formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər barədə‖
Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 16
dekabr 2014-cü il tarixli 1279 nömrəli əmrinə
uyğun olaraq, şagirdlərin Azərbaycan və dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılıqları haqqında məlumatlılıq səviyyəsini,
ədəbiyyat nümunələrinin məktəblilər tərəfindən
mütaliə olunması vəziyyətini öyrənmək, mütaliə
sahəsində xüsusi fəallığı ilə fərqlənən şagirdləri
aşkara çıxarıb rəğbətləndirmək və mütaliəyə
meyl və maraqlarını gücləndirmək üçün onların
arasında sağlam rəqabət yaradılmasına nail olmaq məqsədilə mütaliə sahəsində ―Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi Əsasnamə‖nin
13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq 1 may 2015-ci il
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535 nömrəli əmr imzalamışdır. Əmrdə göstərilir
ki, son zamanlar ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin mütaliəyə istiqamətləndirilməsi, onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması
üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə zəifləyib.
Əmrin məzmunundan da aydın olur ki, bu
məsələyə münasibət son dövrlərdə o qədər də
sevindirici olmamışdır. Ona görə də bu əmrdən
irəli gələn məsələlərə ümumtəhsil məktəblərində əməl edilməli, mütaliəyə ciddi səy göstərməlidirlər. Müəllimlərimiz öz üzərilərində daima
işləməli, tədris etdiyi fənnə hörmətlə yanaşmalı,
ədəbiyyatın sirlərini şagirdlərə sevə-sevə aşılamalı, özünün potensial imkanlarından bacarıqla
istifadə etməli, mütaliəyə ciddi dönüş yaratmalıdırlar. V sinifdən başlayaraq şagirdlərdə oxu
vərdişinin, oxuya maraq hissinin gücləndirilmə-

si ilə bağlı (bu iş ibtidai siniflərdən başlamalı və
yuxarıya doğru inkişaf etdirilməlidir) mütaliə
resurslarının hazırlanması işi fənn kurikulumlarında əsərin oxusuna, məzmununa verilən tələbləri də ödəmiş olar.
Problemin elmi yeniliyi. Ədəbiyyatın təlimi ilə
yanaşı, şagirdlər müxtəlif yollarla ədəbiyyat və digər
sahələrə aid xalqın tarixi və müasir həyati məlumat
alırlar. Bu yollardan biri və ən başlıcası mütaliədir.
Mütaliə məktəbdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyət növü
olduğundan, onlarda müstəqil oxuya vərdiş yaratmaq
üçün resursların hazırlanmasına səy göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Ümumtəhsil məktəblərində çalışan ədəbiyyat müəllimləri söylənilən hər bir fikri təhlil süzgəcindən keçirəcək, şagirdlərdə müstəqil fəaliyyət növü olan
mütaliəyə maraq oyatmağın yollarını diqqət mərkəzində saxlayacaqdır.
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FORMS AND METHODS OF ACQUIRING FUTURE TEACHER'S
PROFESSIONAL COMPETENCE
Xülasə. Ali pedaqoji təhsildə təlimin səmərəli və keyfiyyətli olmasında bu prosesdə istifadə olunan
forma və metodların düzgün seçilib tətbiq edilməsinin böyük rolu vardır. Müxtəlif təlim metodlarının tədris
prosesinə daxil edilməsi tələbələrin təfəkkür xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasına, onların passivliyinin aradan qaldırılmasına, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət göstərir. Gələcək müəllimlərin də peşə səriştəliliyinə yiyələnməsinin forma və metodlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Açar sözlər: forma, metod, hazırlıq, peşə səriştəliliyi,”ideal mən”, formalaşma
Pезюме. Большую роль в повышении эффективности высшего педагогического образования
играет выбор и применение форм и методов, используемых в этом процессе. Включение различных
методов обучения в учебный процесс служит для формирования мышления учащихся, устранения их
пассивности и повышения качества обучения. С этой точки зрения большое значение имеет правильная формулировка форм и методов получения профессиональных навыков будущих учителей.
Ключевые слова: форма, метод, подготовка, профессиональная компетентность, «идеальное
Я», формирование
Summary. High pedagogical education has a great role to play in selecting and applying the forms
and methods used in this process in the quality and quality of training. Inclusion of different training
methods into the teaching process serves to formulate students' thinking, eliminate their passivity, and
improve the quality of training. The proper formulation of the forms and methods of obtaining professional
skills of future teachers is of great importance from this point of view.
Key words: form, method, preparation, professional competence, "ideal I", formation

Ali pedaqoji təhsildə təlimin səmərəli və
keyfiyyətli olmasında bu prosesdə istifadə olunan forma və metodların düzgün seçilib tətbiq
edilməsinin böyük rolu vardır. Müxtəlif təlim
metodlarının tədris prosesinə daxil edilməsi tələbələrin təfəkkür xüsusiyyətlərinin formalaşdı-

rılmasına, onların passivliyinin aradan qaldırılmasına, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
xidmət göstərir. Gələcək müəllimlərin də peşə
səriştəliliyinə yiyələnməsinin forma və metodlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müəllim xüsusi ixti-
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sasla ixtisaslanmış və peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxsdir. Müəllim öz ixtisası üzrə bilik və bacarıqlarını tələbəyə ən maksimum dərəcədə aşılamalıdır. Müəllimin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərini təhsil alanların təlimi, təhsili,
tərbiyəsi, inkişafı və formalaşması təşkil edir.
Müəllim öz fəaliyyətinin funksiyalarını nə qədər
yüksək səviyyədə bilsə, tələbələrə bir o qədər
sərbəstlik, müstəqillik imkanı yaradar. Hələ
vaxtı ilə Sokrat peşəkar pedaqoqları "fikrin mamaçaları‖ adlandırmışdır. Savadlı müəllim şagirdə hazır bilikləri verməməli, onun başında
fikrin meydana gəlməsinə, yaranmasına kömək
göstərməlidir ( 1, 39).
Pedaqoji fəaliyyətdə peşəkarlığın dayanmadan artırılması daimi bir prosesə çevrilməlidir. Yəni peşə səriştəliliyinin artırılması hər dəfə, ancaq yeni keyfiyyətdə təkrarlanmalıdır.
Müəllimlər pedaqoji fəaliyyətin əsas simalarından biri kimi gənc nəslin təlim və tərbiyəsinə
məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Müəllim təhsilalanları sistemləşdirilmiş milli və ümumbəşəri
dəyərlərlə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
şəkildə silahlandırmalı, nəsillər arasında mənəvi
əlaqə yarada bilməli, elmin, mədəniyyət və incəsənətin sonrakı inkişafına güclü təkan verməyi bacaran şəxs olmalıdır.
Müəllimin peşə səriştəliliyini bir çox keyfiyyətlərdə özünü göstərir: əməksevərlik,
intizamlılıq, qarşıya məqsəd qoymaq və
ona nail olmaq yolunda çalışmaq, qətiyyətlilik,
əzmkarlıq, öz peşə səviyyəsini, əməyinin keyfiyyətini sistematik və planauyğun yüksəltmək
və s.
Müəllimin peşə səriştəliliyinin əsas keyfiyyətlərindən biri humanizmdir. Humanist dəyərlər təhsilalanın (tələbənin) şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən, tədris fəaliyyətinə yüksək
tələbkarlıqdan, şəxsiyyətin inkişafına qayğı göstərməkdən və s. ibarətdir. Müəllim hər zaman
fəal və yaradıcı, ən gözlənilməz hallarda belə
aparıcı mövqedə qalmağı bacarmalıdır.
Müəllimin səriştəliyinin göstəricilərindən
biri və ən əsası şagirdləri fəallaşdırmaq, onların
qabiliyyətlərini üzə çıxarmaq, inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Səriştəli müəllim təlim prosesini
fəallaşdırmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməklə təhsilalanları düşünməyə sövq edir.
Səriştəlilik müəllimin şəxsi mədəniyyətində, bi-

liyində, onun təlim və tərbiyənin, pedaqoji texnikanın priyomlarına və qabaqcıl təcrübəyə yiyələnməsində, hərtərəfli nəzəri hazırlığında özünü göstərir. Səriştəlilik müəllimin pedaqoji texnikasının yüksək səviyyədə olmasıdır. Usta müəllim bütün pedaqoji vasitələr ehtiyatına yiyələnməli, nəzərdə tutulmuş işləri görmək üçün ən
qənaətcil və səmərəli vasitələri seçməyi bacarmalıdır (1, 49)
Metodik iş müəllimin peşə səriştəliliyinin
artırılması üzrə məqsədyönlü, sistemli, kollektiv
və fərdi, nəzəri və praktik fəaliyyətidir. Bu da
onu göstərir ki, metodiki iş təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə idarə edilməsinin bir vasitəsidir. Təhsil prosesində metodiki işin məqsədi hər bir müəllim üçün fasiləsiz peşə inkişafı
sistemini yaratmaqla təhsilin qarşısında duran
vəzifələri reallaşdırmaq istiqamətində pedaqoji
işçilərin peşə səriştəliliyinin artırılmasını təmin
etməkdir.
Müəllimin səriştəliliyi daha qısa müddətdə daha çox informasiyanı tələbələrə mənimsətmək imkanını xeyli artırır. Bu, tələbələrin idrak
fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına, habelə
təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi sayəsində mümkün olur. Səriştəlilik müəllimin peşə keyfiyyətlərindən ən vacibidir. Müəllimin yiyələndiyi peşəni dərindən bilməsi, qarşıdakı problemin optimal formada həllinə kömək edir. Yalnız bilik və bacarıqların
çoxluğu müəllimin səriştəli olması demək deyil,
vacib olan yiyələnmiş olduğu bacarıqları müəyyən situasiyalarda düzgün və səmərəli şəkildə
tətbiq etməkdir.
Pedaqoji səriştəlilik müəllimdən yaradıcı
düşüncə, yenilikçilik meylləri, tələbatlar, pedaqoji fəaliyyət üçün xüsusi bacarıqlar, müstəqillik, həvəs, məsuliyyət və peşəsinə sevgi tələb
edir. Bunları özündə təcəssüm etdirə bilən müəllim özünün fəaliyyəti ilə təkcə qarşısındakı
uşaq, yeniyetmə və gənci şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqla qalmır. O, eyni zamanda, fəaliyyəti
ilə də bir müəllim kimi özünü təqdim edir və
həmçinin bir şəxsiyyət kimi reallaşdırır, bir vətəndaş kimi dəyərləndirir. Belə bir həqiqəti də
unutmaq olmaz ki, müəllimin fəaliyyətindəki
çatışmazlıqlar, müəllim səriştəsizliyi və işinə
məsuliyyətsiz yanaşma ilk növbədə onun özünə
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qarşı inamsızlıq yaradır, bir şəxsiyyət kimi dəyərini aşağı salır, bir müəllim kimi nüfuzunun
itməsinə səbəb olur (5, 20).
Professor M. İlyasov müəllimin pedaqoji
səriştəliliyinin strukturunda iki elementi qeyd
edir:
a) fəaliyyət (bilik, bacarıq, vərdişlər və
pedaqoji fəaliyyətin həyata keçirilməsi üsulları);
b) kommunikasiya (qarşılıqlı pedaqoji təsirlər və ünsiyyət haqqında biliklər, bacarıqlar
və həyata keçirilməsi üsulları) (4,101).
Müəllim səriştəliliyinə çox mühüm tələblər verilir. ―Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiyası və strategiyası‖nda qeyd edilir ki,
―Müasir dövrdə müəllim əxlaqi cəhətdən inkişaf
etmiş, yaradıcı şəxsiyyət olmalı, refleksiya qabiliyyətlərinə, peşə vərdişlərinə, pedaqoji ustalığa
malik olmalı və yenilikçiliyə meylli olmalıdır.
Müəllim təhsilin əhəmiyyətini dərk etməli, mədəni olmalı, öz fənnini, pedaqogika və psixologiyanı gözəl bilməli, şəxsiyyətyönlü pedaqoji
üsullardan istifadə etməli, öz intellektual səviyyəsini daim inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdır.
Müəllim... intellektual fəaliyyət ( düşüncə, yaddaş, qavrama, təsvir, diqqət) mədəniyyətinə,
davranış mədəniyyətinə, ünsiyyət mədəniyyətinə, o cümlədən, pedaqoji mədəniyyətə malik olmalıdır‖ (6,8). Bütün bunlar pedaqoji səriştəliliyi inkişaf etdirən amillər kimi müəllim hazırlığında diqqət mərkəzində saxlanmalıdır.
Müəllimin peşə mədəniyyətinin şüurlu səviyyəsi ―öz üzərində işləməklə‖ səciyyələnir.
Gənc müəllim( və ya gələcəyin müəllimi) dərk
edir ki, o öz davranışında müəyyən norma və
qaydalara riayət etməlidir. Bu, onun tərəfindən
peşənin məqsəd, vəzifə və dəyərlərinin dərk
olunması nəticəsində baş verir. Dərk olunmuş
zərurətdən çıxış etməklə insan peşə və şəxsi
planda özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə
can atmağa başlayır, beləliklə də, öz keyfiyyətlərinə görə müəllimin tələb olunan peşə modelinə, özünün mənəvi dəyərlər sistemi isə peşə etik
dəyərlərinə yaxınlaşır. Bu səviyyədə həddindən
artıq kritik özünüqiymətləndirmə nəticəsində
―Real Mən‖lə ―İdeal Mən‖in nisbəti kəskinləşə
bilər. Müəllimin qarşılıqlı peşə təsirlərində davranışı standartlara uyğun olsa da, bu davranışın
əsasında müəllimin peşə normalarının yaradıcı

anlamına və realizə edilməsinə daxili motivasiyası durur (4,63).
Özünütəhsil və özünüinkişafetdirmə müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin vacib amilidir. Demək olar ki, müəllim hər gün öz bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün çalışmalı, yeniləşən cəmiyyətin tələbləri ilə nəinki ayaqlaşmalı, hətta
bir çox məsələləri qabaqlamalıdır. Karrel yazır
ki, müəllim bir zəkanı tamamilə hazır məlumatlarla dolduran təlimçi deyil, tələbələr öz özlərinə fikirlərini inkişaf etdirmələri üçün onları cəlb
edən bir insan olmalıdır. Həqiqətən, səriştəli pedaqoq tələbələri (pedaqoji prosesdə öyrənənləri)
düşündürməyin metod və yollarını bilməlidir.
Pedaqoji prosesdə öyrənənləri hazır məlumatlarla təmin etmək əvəzinə, o məlumatlara necə çatmağın yollarını öyrətməlidirlər. Məlumatı araşdırarkən o material daha uzun müddət yaddaşlarda qalır.
Texnologiya insanların maddi rifahını artıran və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran vasitələrdir. İnsanlar həmişə texnologiyalar yaradıblar, texnologiyasız yaşamaq mümkün deyil. Səriştəli müəllim texnoloji proses və avadanlıqları,
elmin prinsiplərini anlayaraq, istehsalatla təmas
halında öyrətməyi və tələbələrin gələcəkdə yeni
texnologiyalar yaratmaq üçün bu gün atacaqları
ilk addımlara təşviq etməyi və onlara dəstək olmağı praktik dərslər və məşğələlər vasitəsilə
qarşısına məqsəd qoymalıdır. Müəllim yalnız
bilgi verməməli, bu bilgini araşdırıb tapdırmağı
bacarmalıdır.
Tədqiqat prosesində tələbələrlə apardığım
anket sorğusunun nəticəsi göstərdi ki, təhsilalan
gələcək müəllimlər müəllim peşəsini seçmələrində, əsasən, iki mühüm amilə xüsusi diqqət
veriblər: a) öz müəllimi kimi olmaq istəyənlər;
b) öz müəllimi kimi olmayıb yüksək keyfiyyətli
bir müəllim olmaq istəyənlər.
Müəllimlər təhsil sisteminin aktivləşdirilməsində və təminatında ən çox təsiri olan şəxslərdir. Bu aktivlik səviyyəsi müəllimin sinif daxili və sinif xarici etdikləri fəaliyyətlə əlaqəlidir.
Bu fəaliyyətlərin və tətbiqlərin nəticəsi isə müəllimlərin peşəkarlığı ilə yaxından əlaqələndirilir. Müəllim peşəkarlığı öyrənmə - öyrətmə sahəsində mütəxəssis, bilik, bacarıq və davranış
kimi qəbul edilə bilər. Müəllimlərin səlahiyyətləri artdıqca, mövcud insan və maddi resurslardan (şagird, sinif, dərs, dərs proqramı, təhsil
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Gələcək müəllimin peşə səriştəliliyinə yiyələnməsinin forma və metodları

materialları və s.) daha effektiv istifadə edərək
daha uğurlu nəticələrə nail ola bilərlər. Müəllimlərin səriştəliliyinin tədrisin peşəkarlığından
başladığını deyə bilərik. Araşdırmaların nəticələrinə görə, müəllimlərin peşəkarlığı təhsilin
keyfiyyətinə və tələbələrin uğurlarına müsbət
təsir göstərir. Müəllimlərin peşəkarlığına dair
müzakirələr tez-tez əmək haqqına, statusuna, və
ləyaqətinə yönəlir. Bunlar vacib məsələlərdir,
lakin müəllimlərin peşəkarlığını tələb edən əsas
səbəb deyildir. Bir müəllim peşəsinin axtarışı
üçün əsas səbəb tələbələrin daha yaxşı təhsil alması ehtimalını artırmaqdır.
Gələcək müəllimlərin peşə səriştəliliyinin
forma və metodlarına uyğun olaraq aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
- tələbələrdə yeni bilik və bacarıqlar əldə
etməyə motivlər yaratmaq;
- mövzunu daha səmərəli mənimsətmək;
- sərbəst olaraq qoyulmuş məsələlər üzrə
həll yollarını tapmaq;
- tələbələr arasında qarşılıqlı təsir əlaqəsini qurmaq, komandada iş bacarığını mənimsəmək, hər hansı bir fikrə dözümlülük göstərmək,

hər birinin söz azadlığına, mənliyinə hörmətlə
yanaşmağı öyrətmək;
- hər bir dinləyicidə şəxsi fikrini və münasibətini formalaşdırmaq;
- professional vərdişləri formalaşdırmaq;
- dinləyicini səlahiyyətlərinin dərk etməsi
səviyyəsinə çıxarmaq.
Səriştəli müəllim öz missiyamızı dərk
edən, yaşadan, ötürən və ən əsası missiyasının
daşıyıcısı olmalıdır.
Problemin aktuallığı. Müəllimlik peşəsinə
namizəd tələbələrin öz işini peşəkar icra etmələri
məqsədi ilə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Müasir dövrdə öz
təsdiqini tapmış proqramlar əsasında müəllimlərə
qoyulan tələblər nəzərə alınmışdır. Məqalədə gələcək müəllimlərdə peşə səriştəliliyinin formalaşdırılmasının əlverişli forma və metodlarından istifadə
edilməsinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş və
onlardan istifadə texnologiyaları şərh edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
təqdim edilən metodikadan, işlənən forma və metodlardan ali təhsil müəssisələrində aparılan pedaqoji
prosesdə istifadə edilməsi gələcək müəllimlərdə bir
sıra peşə səriştəliliyinin formalaşdırılmasına əlverişli
şəkildə təsir edə bilər.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ ДЕТЕЙ
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RELATIONSHIPS OF KINDERGARTEN AND FAMILY DURING THE
ACQUAINTANCE OF PRE-SCHOOL CHILDREN WITH FOLK CULTURE
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq mədəniyyəti ilə tanış edilməsində uşaq bağçası
ilə ailənin əlbir işindən bəhs edilir. Uşaq bağçasında xalq mədəniyyəti vasitəsilə tərbiyənin effektivliyi uşağın yaşadığı ailənin xalq mədəniyyətinə münasibətindən asılıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailəsi ilə qurulmuş sıx əlaqə valideynlərə xalq mədəniyyəti üzrə uşaqların tərbiyəsinin düzgün təşkil olunmasına kömək
göstərməyə imkan verir. Valideynlərlə hər bir ailədə yaşadılan xalq ənənələri mövzusunda sorğu-söhbət
aparmaq olar. Valideynlərlə müxtəlif tədbirlər, valideyn iclasları keçirmək və xalq pedaqogikasındakı ideya
və təcrübəni müzakirə obyektinə çevirmək olar.

Açar sözlər: xalq mədəniyyəti, ailə, tərbiyəçi, uşaq bağçası, xalq pedaqogikası
Резюме. Статья посвящена сотрудничеству детского сада и семьи в деле ознакомления детей
дошкольного возраста с народной культурой. Эффективность воспитания ребенка по народной культуре, в детском саду, зависит от отношения семьи ребенка к народной культуре. Интенсивный контакт с семьями детей дошкольного возраста позволяет родителям помочь организовать воспитание
детей по народной культуре. С родителями можно провести разговор о теме народного воспитания в
каждой семье, а также проводить различные мероприятия, родительские собрания и делиться идеями
и опытом о народной педагогике.
Ключевые слова: народная культура, семья, воспитатель, детский сад, народная педагогика
Summary. The article is devoted to the cooperation of kindergarten and family in familiarizing
children of preschool age with folk culture. The effectiveness of raising a child in folk culture, in
kindergarten, depends on the attitude of the child‘s family to folk culture. Intensive contact with the families
of children of preschool age allows parents to help organize the upbringing of children in folk culture. You
can talk with your parents about the topic of national education in each family. With parents, you can hold
various events, parent meetings, and share ideas and experiences in folk pedagogy.
Key words: folk culture, family, educator, kindergarten, folk pedagogics
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq mədəniyyəti ilə tanış edilməsində uşaq bağçası ilə ailənin qarşılıqlı əlaqəsi

Valideynlər uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rola malikdir və uşaqların xalq
mədəniyyəti mənbələri ilə tanışlığı məsələsinə
müsbət münasibətdə olmalıdırlar. Onlar uşağı
əhatə edən mədəni mühitin inkişaf etdirilməsinə, müxtəlif tədbirlərin (əyləncə, bayram, məşğələ) keçirilməsində fəal iştirak etməlidirlər.
Heç bir tərbiyə və təhsil problemləri valideynlər
və tərbiyəçilər arasında səmərəli əməkdaşlıq olmadan həll edilə bilməz. Valideynlər öz şəxsi
nümunələri ilə uşaqları tərbiyə edir, onlarla ünsiyyətin hər dəqiqəsi uşaq şəxsiyyətini formalaşdırır.
Tərbiyəçinin əsas köməkçisi valideynlərdir. Uşağın özünə inamı, hörmət etməsi, başqalarına qarşı xeyirxah münasibəti ailədə formalaşmağa başlayır. Məhz ailədə uşaq öz xalqının
mədəniyyəti haqqında ilk fikirləri, məlumatları
alır. Uşaqların xalq mədəniyyətinə cəlb edilməsinin vacib şərtlərindən biri valideynlərin bu
fəaliyyətə aktiv şəkildə daxil olmasıdır. Ona
görə bu prosesdə valideynlərlə əlaqələrin möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət vermək lazımdır.
Bu sahədə ailə məktəbəqədər müəssisələrdən
fərqli olaraq daha çox xüsusi pedaqoji imkanlara - sevgi, emosional əxlaqi istiqamətlərdə - malikdir. Xalq pedaqogikası təcrübəsi əsasında ailələrlə qarşılıqlı əlaqə vacibdir. Valideynlərlə
əməkdaşlıq şəraitində bir çox tərbiyə məsələlərini həll etmək olar.
Uşaq bağçasında xalq mədəniyyəti vasitəsilə tərbiyənin effektivliliyi uşağın yaşadığı ailənin xalq mədəniyyətinə münasibətindən asılıdır.
Çünki, əsrlər boyu adət-ənənələrin qorunmasında ailənin böyük rolu olmuşdur. Ailə xalq ənənələrinin əsas qoruyucusudur. Hər ailədə qədim mədəni adətlərin elementləri qorunub saxlanılır. Ailə tərbiyəsində ənənəvi pedaqoji tərbiyənin istifadəsi bunların gələcək nəsillərə ötürülməsinə şərait yaradır. Ailənin üzvləri öz xalqının mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi çıxış edir
və ailənin digər üzvləri ilə birgə, tərbiyənin vacib amili kimi nəslin əxlaqi mühitini yaradır.
Ənənəvi ailə tərbiyəsi sistemi xalqın əməyi, həyat şəraiti, pedaqoji mədəniyyəti ilə qarşılıqlı təsirdə inkişaf edərək zənginləşmiş, yüzilliklərlə
qorunub saxlanılmışdır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailəsi ilə qurulmuş sıx əlaqə valideynlərə xalq mədəniyyəti
üzrə uşaqların tərbiyəsinin düzgün təşkil olun-

masına kömək göstərməyə imkan verir. Valideynlərlə birgə xalq bəzək əşyaları, milli geyimlər, bayramın müxtəlif elementləri, milli rəqs atributlarının hazırlanması, uşaqlarla valideynlərin birgə xalq mədəniyyətinə həsr olunmuş fotosərgilərin, uşaqların xalq mədəniyyəti mövzusunda rəsmlərindən ibarət sərgilərin və s. təşkil
olunması bu işə böyük təsir göstərə bilər. Valideynlərlə hər bir ailədə yaşadılan xalq ənənələri
mövzusunda sorğu-söhbət aparmaq olar. Valideynlərlə müxtəlif tədbirlər, valideyn iclasları
keçirmək və xalq pedaqogikasındakı ideya və
təcrübəni müzakirə obyektinə çevirmək olar.
Tərbiyəçilər xalq müdrikliyinə yiyələnmək üçün ailədə həyat fəaliyyətini bu ənənələrlə
korreksiya etməkdə valideynlərə kömək edə bilərlər. Ailə ilə iş prosesində xalq mədəniyyəti
vasitəsilə effektivliyin yüksəlməsində başqa
şərtlər də vardır ki, bunlar ailədə ənənələri dirçəltmək və inkişaf etdirmək, ailədə qaydalar,
davranış normaları, ünsiyyət və fəaliyyətin
mövcudluğu, ailə üzvlərinin uşaqların uğurlarına, maraq və istəklərinə daimi diqqəti, böyüklərin uşaqları xalq pedaqogikası vasitəsilə - folklorla, mahnı və rəqslərlə, oyunlarla, bayramlarla
tərbiyə etmək bacarığı və s.
Təəssüf ki, müasir dövrdə valideynlərin
özləri də qədim mədəni irs haqqında dərin biliyə
malik deyillər. Vacib şərtlərdən biri də valideynlərlə informasiya-maarifləndirici iş formalarından istifadə etməkdir: söhbət, məsləhət, informasiya lövhəsi, informasiya qovluğu və s.
Onlar da uşaqlarla birlikdə doğma yurdun mədəniyyəti, xalq sənətləri haqqında məlumata yiyələnməlidirlər.
Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün bir çox tələblərə
əməl etməsi lazımdır. Məsələn, xalq mədəniyyəti haqqında biliklərini yoxlamaq üçün valideynlərlə anket sorğusu aparmaq, ―Uşaqların
mədəniyyət mənbəyi ilə tanışlığı‖ mövzusunda
valideyn iclası aparmaq, valideynləri pedaqoji
prosesdə iştirak etməyə cəlb etmək, qrupda bədii sənətlər sərgisini təşkil etmək, uşaqlarla birgə etnoqrafiya muzeyinə getmək, xalq nağılları
əsasında çəkilmiş cizgi filmlərinə ailəvi baxmaq, xalq mədəniyyəti və ənənələri ilə bağlı ailəvi söhbətlər, ailəvi xalq mədəniyyəti ilə bağlı
televiziya verilişlərinə tamaşa etmək, uşaqların

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

183

Sədaqət Ağarəhim qızı Əliyeva

ailədə xalq ənənələrində iştirakı, ailəvi xalq musiqisini dinləmək və s.
Uşaqlar üçün də valideynləri ilə birlikdə
albomlara baxmaq, xalq müdrikliyindən bəhs
edən kitabları dinləmək maraqlı olur, uşaqların
qəlbində gözəllik hissi, milli mədəniyyət haqqında daha çox öyrənmək həvəsi tərbiyə edir.
Bu, uşağa həm də özünü erkən yaşlardan xalqın
bir hissəsi kimi anlamağa kömək edir. Qrup otağında uşağın ruhunda ən yaxşı hissləri oyatmaq
üçün belə bir mühit, məkan yaradılmalıdır. Orada ətraf obyektlər milli olmalıdır. Əsasən böyük
qrupda uşaqlar tədris ilinin əvvəlindən başlayaraq xalqın məişəti, sənətkarlıq, dekorativ-tətbiqi
incəsənət nümunələri ilə, keçmiş insanların gündəlik həyat obyektləri ilə tanış ola bilərlər. Bu,
təkcə məşğələlər üçün deyil, məşğələdənkənar
vaxtlarda da nəzərdə tutulur. Qrupda illüstrativ
materialların, xalq geyimlərinin hazırlanmasına,
qədim əşyaların, xalq sənətkarlıq nümunələrinin
toplanılmasına valideynləri cəlb etmək lazımdır.
Valideynlərlə müxtəlif iş formalarından
istifadə etmək olar. Məsələn, valideynləri məşğələlərin keçirilməsinə cəlb etmək, ailə yaradıcılığı sərgilərində valideynlərin iştirakı, valideynlərin evlərdə qorunan qədim məişət əşyaları və xalq incəsənəti nümunələri ilə qrupda
uşaqları tanış etməsi, valideynlərin gəzinti və
ekskursiyalarda iştirakı, valideynlərin uşaqlarla
birgə xalq əyləncələrində, bayramlarda iştirakı,
valideynlərin uşaqlarla birgə atalar sözlərinin və
s. məzmununu şəkillərdə əks etdirməsi, uşaqlarla birgə didaktiv oyunlar oynamaq və s.

Əgər valideynlər pedaqoji prosesdə tam
hüquqlu iştirakçılar kimi fəaliyyət göstərsə,
uşaqların milli mədəniyyətlə tanış edilməsi prosesi daha tez və uğurlu olar. Bu vasitə ilə onlarda təkcə xalqın mədəniyyətinə deyil, həm də
yaşlı nəslə hörmət və qayğı tərbiyə etmək olar.
Bundan başqa uşaqlar xalq dekorativ-tətbiqi sənətlərini və onların xüsusiyyətlərini düzgün adlandırar, xalq sənəti və onların növlərini, məhsuldar fəaliyyətini sıralamağı bacarar, ailə münasibətlərini düzgün anlayar, öz xalqının xüsusiyyətlərini və əsas özünəməxsusluğunu müstəqil söyləyər, şifahi xalq yaradıcılığının müxtəlif
növlərindən gündəlik həyatında və tanış olduqları xalq sənəti nümunələrindən öz bədii fəaliyyətlərində (rəsm, yapma və s.) istifadə edə bilərlər. Valideynlər gəlinciklərə xalq geyimləri tikməkdə, albom düzəltməkdə, illüstrativ materiallar hazırlamaqda və s. kömək edə bilərlər. Bu
yolla uşaqlarda xalqının tarixinə, onun keçmişinə və mədəniyyətinə maraq formalaşdırmaqla
müsbət nəticəyə nail olmaq olar.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların xalq mədəniyyəti ilə tanış edilməsində
uşaq bağçası ilə ailənin qarşılıqlı əlaqəsi vacibdir.
Problemin yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi
ondan ibarətdir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq
mədəniyyəti ilə tanış edilməsində uşaq bağçası ilə ailənin qarşılıqlı əlaqəsinin əhəmiyyəti göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların xalq mədəniyyəti ilə tanış edilməsində uşaq bağçası ilə ailənin qarşılıqlı əlaqəsi uşaqların hərtərəfli tərbiyəsinə mühüm təsir göstərəcəkdir.
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ADAPTATION OPPORTUNITIES FOR PRESCHOOL CHILDREN
IN DEVELOPING LEARNING PROCESS
Xülasə. Məqalədə adaptasiya dövrünün əsas məqsədinin uşağa mümkün qədər tez və əziyyətsiz yeni
mühitə alışmağa kömək etməkdən, onun özünü rahat hiss etməsi üçün yardım göstərilməsinin vacibliyi, uşağın özünü rahat hiss etməsi yaşadığı mühitdə onu səmimi, qayğıkeş, mehriban insanların əhatə etdiyini başa
düşdüyü halda mümkün olduğu qeyd olunur. Valideynlərin və tərbiyəçilərin bu sahəyə qayğısını təmin
etmək üçün onlarla pedaqoji maarifləndirmə işinin artırılmasından söhbət açılır.
Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, uyğunlaşma, inkişafetdirici mühit, əməkdaşlıq, psixoloji və fizioloji
uyğunlaşma, sosial mühit
Резюме: В статье указывается основная цель периода адаптации, которая заключается в помощи ребенку быстро и без дискомфорта привыкнуть к незнакомой среде и чувствовать себя комфортно. Ребенок чувствует себя непринужденно в том случае, когда он понимает, что окружают его
искренние, заботливые и ласковые люди. Для обеспечения заботы воспитателей и родителей в этой
области необходима целенаправленная работа по повышению информаций по адаптации детей в
детском саду.
Ключевые слова: дошкольный период, адаптация, развивающая среда, сотрудничество,
психологическая и физиологическая адаптация, социальная среда
Summary: The main objective the period of adaptation to help the child quickly and without discomfort
to get used to the unfamiliar environment and to feel comfortable. The child feels easy in that case when he
understands that sincere, careful and tender people surround it. Purposeful work on increase of information on
adaptation of children in kindergarten is necessary for ensuring care of tutors and parents in this area.
Key words: preschool period, adaptation, developing environment, cooperation, psychological and
physiological adaptation, social environment

İnkişafetdirici təlim konsepsiyası uşaqlarda həm mövcud olan qabiliyyət və istedadın üzə
çıxarılmasını, həm də onlarda hələ olmayan qabiliyyət və bacarıqların yaranması, formalaşması üçün zəruri şəraitin yaradılmasını nəzərdə tu-

tur. Bu zaman uşaqların inkişafı həm ənənəvi təlimdə olduğu kimi zahiri təsirlərlə, həm də daxili potensialın fəallaşdırılması hesabına yönəldilir. Bu halda təlim-tərbiyə prosesi tərbiyəçi-uşaq
əməkdaşlığı nəticəsində, uşağın arzu, maraq və
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imkanları üçün optimallığa mümkün qədər yaxınlaşmaqla layihələndirilir. Aydındır ki, bu
halda xüsusi inkişafetdirici proqramlar üzrə
uşaqların məktəbə hazırlanmasında məşğələlərin səmərəli təşkili uşaqların psixoloji və funksional inkişafına müsbət təsir göstərir, məktəbə
hazırlığını təmin edir.
İnkişafetdirici təlim prosesində uşaqların
əqli işgüzarlığı fərdi xüsusiyyətləri qorumaqla
intensiv surətdə təkmilləşir: əsəb prosesləri çevik olan uşaqlarda az hərəkətli uşaqlara nisbətən
onun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olur. Bu da gündəlik
və həftə ərzində fərqlərin doğruluğu və fizioloji
cəhətdən əhəmiyyətli olmasını təsdiq edir.
Uşağın məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə
uyğunlaşması psixoloji, sosioloji və fizioloji uyğunlaşmalardan əmələ gəlir. Psixoloji uyğunlaşma ev şəraitindən ayrılan uşağın yeni şəraitə,
bağça şəraitinə daxil olması ―uşaq bağçalarının‖
əsas problemidir. Məhz buna görə də uşaqların
məktəbəqədər müəssisələrə fizioloji uyğunlaşması diqqətdən kənarda qalmamalıdır, çünki
onun da paralel aparılması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
çalışan müdir, metodist, tərbiyəçinin problem
baxımından nəzəri və praktik hazırlığının artırılmasına diqqət yetirilməlidir.
Tərbiyəçi - uşaq ünsiyyəti tərbiyəçinin
uşaqlarla yalnız biliyi və elmi ilə deyil, eyni zamanda baxışı, mimikası, səs tonu, emosiyaları,
jestləri, zahiri görkəmi və şəxsi nümunəsi ilə
əlaqədardır. Hər bir uşaq bənzərsiz psixi və geneloji fərdiliyə malikdir, müxtəlif ailələrin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Tərbiyəçinin ünsiyyət prosesində bunları hökmən nəzərə alması
zəruridir.
Uşağın fiziki vəziyyəti, onun yaşı, böyük
və yaşıdları ilə ünsiyyətinin formalaşması, əşyalarla fəaliyyətinin inkişafı uşaqların adaptasiya
dövrünün xarakterini müəyyənləşdirən mühüm
amillərdir. Adaptasiya dövrünün yüngül keçməsi üçün tərbiyəçilər tərəfindən xüsusi şəraitin
yaradılması məqsədəuyğundur.
Uşaqların adaptasiya dövründə pedaqoji
işin düzgün planlaşdırılması, xüsusi forma və
metodların tətbiqi və bunların inkişafetdirici xarakter daşıması ən vacib məsələlərdəndir. İnkişafetdirici təlimin komponentlərinin həyata keçirilməsi adaptasiya dövrünün nisbətən yüngül

keçməsinə şərait yaradır. Düzgün planlaşdırılmış iş tərbiyəçiyə yeni qəbul olunmuş uşaqlarla
bacarıqla işləməyə imkan yaradır. Bu iş məsuliyyət, peşəkarlıq və yaradıcı yanaşma tələb
edir.
Planın cədvəl şəklində yazılması, planda
günlər, həftələr, ayın tarixi və ayların göstərilməsi məqsədəuyğundur. Planlaşdırma aşağıdakı
istiqamətlər üzrə aparılır:
1. Oyun prosesində qarşılıqlı əlaqələr.
2. Oynayırıq və qururuq.
3. Emosional qayğı formalaşdırmaq.
4. Uşağın inkişafı.
Adaptasiya dövründə kiçikyaşlılarla frontal məşğələlər aparılmır, işin fərdi formasına üstünlük verilir. Kiçik qruplarla da iş mümkündür
(3-4 uşaq). Hətta belə qruplarda da uşaqlar birlikdə oynamırlar. Onlar tərəfdaşları kimi yaxınlıqda oynayır, özlərinə oyun yoldaşı kimi yaşıdını deyil, böyükləri seçirlər. Bir gün ərzində
müxtəlif iş üsulları planlaşdırmaq mümkündür:
1. Oyun prosesində qarşılıqlı əlaqələri
planlaşdırarkən tərbiyəçi müxtəlif növ oyunlardan istifadə edir: 1) süjetli; 2) su ilə oyun; 3)
qum ilə oyun; 4) didaktik oyuncaqlarla oyun; 5)
əyləncəli oyunlar.
2. ―Oynayırıq - qururuq‖ istiqamətində
uşaqların plastmas və taxta konstruktorlarla, həmçinin yumşaq modullarla fəaliyyəti əks olunur.
3. ―Emosional qayğı formalaşdırırıq‖ bölməsində aşağıdakıları qeyd etmək olar: 1) şeir
söylənməsi; 2) nağıl danışılması; 3) mahnı
oxunması; 4) musiqi dinlənilməsi; 5) oyuncaq,
şəkil, kitablara baxma; 6) təbiət obyektinin müşahidəsi; 7) uşaqlar üçün şəkil çəkmək.
4. ―Uşağın inkişafı‖ bölməsini planlaşdırarkən tərbiyəçi aşağıdakıları seçir:
1) oyun tapşırıqları; 2) hərəkətli oyunlar;
3) musiqili oyunlar.
Adaptasiya dövründə uşağın inkişafını təmin etmək məqsədi ilə onların böyüklərlə emosional əlaqəsinə istiqamətlənmiş oyunlardan
istifadə edilməsi müsbət nəticələr verir. Emosional ünsiyyət təbəssüm, mehriban intonasiya, hər
bir uşağa qayğı ilə ifadə olunan birgə fəaliyyətdə meydana gəlir.
Adaptasiya dövründə uşaqlarla oyunların
əsas məqsədi – hər bir uşaqla mehriban münasibətin yaradılması, balacalara sevinc dəqiqələrinin bəxş edilməsi, uşaq bağçasına müsbət mü-
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nasibətin oyadılmasıdır.
Bu dövrdə həm
fərdi, həm də frontal oyunlar keçirilir ki, heç bir
uşaq özünü diqqətdən kənarda hiss etməsin.
İnkişafetdirici təlim prosesində xalqın
poetik sözlərindən istifadə olunmasına da geniş
yer verilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Uşağa
yönəldilmiş poetik xalq sözü emosional rahatlıq
uyğunluğunu proqramlaşdırır ki, bu da adaptasiya dövründə vacib şərtlərdən biridir. İstər tərbiyəçi, istərsə də valideyn uşağa lazım olan bilikləri əldə etməyə kömək edir. Bu biliklər uşağa öz gücünə inam, istilik, məhəbbət, ətraf aləmi sevinclə qəbuledəbilmə, zövq almaq bacarığı
verir. Bu zaman uşaqların dili ilə danışa bilmək,
ən başlıcası uşaq qəlbində poetik obrazların səsləndirilməsi vacib şərtlərdəndir. Bundan hər gün
istifadə edilməsi uşağın sağlam, şən əhval-ruhiyyədə olmasına, onu əhatə edən ətraf aləmi
məmnuniyyətlə dərk etməsinə gətirib çıxarır.
Müşahidələr göstərir ki, uşağın məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə daxil olması - həm
uşağın özü, həm də valideyn üçün mürəkkəb
prosesdir. Uşaq evdə öyrəşmiş olduğu şəraitdən
tam fərqli bir şəraitə uyğunlaşmalı olur. Dəqiq
gün rejimi, valideynlərinin yanında olmaması,
yad ünsiyyət, yaşıdlarla kontakt, yeni mühit –
bu dəyişikliklər uşaqda gərginlik yaradır. Bu dəyişikliklər uşaqda daima ağlayan, heç sevinməyən, yeməkdən, yuxudan, ətrafdakılarla ünsiyyətdən imtina etmək kimi mənfi xüsusiyyətlərin
yaranmasına səbəb ola bilir. Bu zaman həm tərbiyəçi, həm də valideynlər uşağın bağçaya gəlişinin çox məsuliyyətli və ciddi olduğunu dərk
etməli və bağçaya uyğunlaşma prosesinin maksimum ağrısız ötüşməsi üçün adaptasiya probleminin həllinə kompleks yanaşmalıdırlar. Bunun
üçün birinci növbədə valideynlərlə əməkdaşlıq
etmək zəruridir. Uğurlu adaptasiyanın vacib şərti-valideyn və tərbiyəçilərin razılaşdırılmış fəaliyyəti, ailədə və uşaq bağçasında uşağın fərdi
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq yanaşmalardır.
Uşağın məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə
daxil olana qədər öyrənilməsi, həmçinin onun
ailəsinin həyat tərzi ilə tanışlıq adaptasiya dövrünün gedişatını xeyli yüngülləşdirir.
Uşağın bütün xarakterik xüsusiyyətlərini
dərhal təyin etmək çətindir, lakin söhbət və anketləşdirmə apararaq onun arzu və istəklərini,
meyl və maraqlarını qismən də olsa öyrənmək
və bunun nəticəsində uşağın məktəbəqədər təh-

sil müəssisəsinə daxil olarkən hazırlıq səviyyəsini proqnozlaşdırmaq mümkündür.
Tərbiyəçilər ailələrlə sıx əlaqə saxlayıb,
ailələrə gedərək uşaqların öz evləri ilə bağça
mühiti arasındakı fərqə uyğunlaşmasına kömək
etmək kimi mühüm vəzifəni yerinə yetirə bilərlər. Ailələrin tərbiyəçilər arasında gündəlik ünsiyyəti sayəsində uşaqlar bağça mühitinə daha
rahat şəkildə uyğunlaşırlar, bu da öz növbəsində, ev və bağça arasında körpülərin qurulmasına
şərait yaradır.
Tərbiyəçilərin bağçada keçirilən müxtəlif
tədbirlərə valideynləri cəlb etməsi vacibdir.
Uşaqların məktəbəqədər müəssisəyə tam
uyğunlaşması üçün aşağıdakı məsələlərə diqqət
yetirilməlidir:
1. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə psixoloji uyğunlaşması prosesinin optimallaşdırılması;
-həyəcan səviyyəsini azaltmaq ;
- komfort vəziyyət yaratmaq;
- sosial kommunakabelliyi formalaşdırmaq.
2. Fizioloji uyğunlaşma prosesinin optimallaşdırılması:
- Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində təhsil
alanların xəstələnmə səviyyəsini aşağı salmaq.
Uyğunlaşma dövrünün əsas məqsədi uşağa mümkün qədər tez və əziyyətsiz yeni mühitə
alışmağa kömək etmək, özünü rahat hiss etməkdə yardım etməkdir. Uşağın özünü rahat hiss etməsi yaşadığı mühitdə onu səmimi, qayğıkeş,
mehriban insanların əhatə etdiyini başa düşdüyü
halda mümkündür. Uşaq bağçaya gələn ilk gündən birinci yarım il ərzindəki müddət bu məsələnin həllinə həsr olunur. Uşağın özünü rahat
hiss etməsi və onda əminlik hissinin formalaşması üçün ilk tanışlığın oyun formasında aparılması məqsədəmüvafiqdir. Bunun üçün tərbiyəçilərin uşaqlar və valideynlərlə ilk tanışlığı xoş
və müsbət emosiyalarla dolu şəraitdə həyata keçirilir. Tərbiyəçilər, ilk növbədə, uşaq və valideynləri qrupla tanış edir. Qrup otağına yeni daxil olmuş uşaq təqdim olunduqdan sonra kollektivlə birlikdə müxtəlif oyunlar keçirilir.
Uyğunlaşma dövründə oyun məşğələlər
keçirilir ki, bunların da əsas məqsədi uşaqlarda
gərginliyin qarşısını almaq, emosional vəziyyəti
aradan qaldırmaq, həyəcanı, aqressiyanı azaltmaq və onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə baca-
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rıqlarının inkişaf etdirilməsi, nitq aktivliyi, anlama, diqqətin inkişafı, kiçik motorikanın inkişafı,
hərəkət koordinasiyası, oyun, bacarıq və səriştəliliyin inkişafıdır.
Müşahidələr göstərir ki, uşaqlar tərbiyəçilərdə emosionallıq və səmimiliyi, xeyirxahlıq və
qayğıkeşliyi, şən əhval-ruhiyyəni və onu başqalarında da yarada bilmə qabiliyyətini, oynamağı və
hekayələr fikirləşə bilməyi, yüksək tonda olmayan nitqi, mehriban, səmimi hərəkəti xoşlayırlar.
Peşəkar tərbiyəçi uşaqlarda mənfi emosiyaları tormozlama bacarığına malik olur. Adaptasiya dövründə tərbiyəçi uşaqlara inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirən fəaliyyət növləri
təklif edir.
- qum və su ilə oyun (uşaqlara, müxtəlif
həcmli qablar, qaşıqlar, qıflar, süzgəclər verir.
Uşaq suyu bir qabdan başqasına süzür, oraya
kürəciklər, balıqlar atır);
- əllərlə monoton hərəkətlər (piramidaların və ya həlqələrin çubuğa keçirilməsi);
- əlin sıxılması (uşağa rezin oyuncaqlar
verir ki, onu sıxsın, səsini çıxarsın);
- flomasterlə, markerlə, boya ilə şəkil
çəkmək;
- sakit musiqiyə qulaq asmaq;
- gülüşterapiya ilə məşğul olmaq.
Araşdırmalardan belə aydın olur ki, inkişafetdirici təlimin əsas komponentlərindən biri də
qrup otağında emosional xoş atmosferin, şəraitin
yaradılmasıdır. İnkişafetdirici mühitin yaradılmasında lazım olan psixoloji tələblər bunlardır:
- mühit müasir, erqonomikanın bütün tələblərinə cavab verən, uşaq fəaliyyəti üçün rahat
olmalıdır;

- uşaq fəaliyyətinin inkişafında yeni, perspektivli səviyyəyə nail olmanı təmin etməlidir;
- mühitin baza komponentləri, uşaq və böyüklərin fəaliyyətlərinin makro və mikromühitləri ilə mütənasib və miqyasca uyğun olmalıdır;
- uşağın aktual, yaxın gələcək və perspektiv inkişafının, konkret fəaliyyət növlərinin əşyavi əsasının amplifikasiyası əsasında yaradıcı
bacarıqların inkişafının tələbatlarını təmin
etməlidir;
- uşaq bağçasındakı uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır [5,94].
Bütün deyilənləri ümumiləşdirərək belə
nəticəyə gəlmək olur ki, məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində inkişafetdirici təlimin təmin
olunması üçün onun düzgün idarə olunması,
uşağın müəssisəyə adaptasiyası, inkişafetdirici
təlim mühitinin təşkili, idrakı, təfəkkürü, müstəqil düşüncə tərzini inkişaf etdirən müasir texnologiyaların tətbiqi, ―müdir - tərbiyəçi‖, ―tərbiyəçi - uşaq‖, ―uşaq - uşaq‖, ―tərbiyəçi – uşaq – valideyn‖ münasibətlərinin düzgün qurulması böyük rol oynayır.
Problemin aktuallığı. Uşaqların adaptasiya
dövründə pedaqoji işin düzgün planlaşdırılması, xüsusi forma və metodların tətbiqi və bunların inkişafetdirici xarakter daşıması ən vacib məsələlərdəndir.
Problemin elmi yeniliyi. İnkişafetdirici təlimin komponentlərinin həyata keçirilməsi adaptasiya
dövrünün nisbətən yüngül keçməsinə şərait yaradır.
Düzgün planlaşdırılmış iş tərbiyəçiyə yeni qəbul
olunmuş uşaqlarla bacarıqla işləməyə imkan yaradır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan mütəxəssislər faydalana bilər.
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ABOUT THE TERMS "ALGORITHM OF THE EDUCATIONAL PROCESS",
"ALGORITHM IN THE LEARNING PROCESS"
Xülasə. Məqalədə diqqət ―alqoritm‖ termininin yaranmasına yönəldilmiş, ―Təlim prosesinin alqoritmi‖ və ―Təlim prosesində alqoritm‖ anlayışlarının fərqliliyinə münasibət bildirilmişdir. Təlim prosesinin alqoritminin açıq və blok - sxemləri təqdim olunmuş, ―Alqoritmik mədəniyyət‖ və onun formalaşdırılmasının
vacibliyi əsaslandırılmışdır. Göstərilir ki, ―Alqoritmik mədəniyyəti‖n inkişafı varislik əlaqəsi ilə həyata keçirilməlidir. Bu əlaqənin həyata keçirilməsinin iki istiqaməti vardır: məsələ və anlayış vasitəsilə. Riyaziyyatın
müasir tədrisi metodikasında məktəblinin alqoritmik mədəniyyətini müəyyən edən komponentlər qrupu müəyyənləşdirilmişdır. Alqoritmin qurulması ilə bağlı prosesə metodik şərh verilmişdir. Göstərilir ki, şagirdlərin alqoritmlərdən istifadə mədəniyyətinin yüksəlməsi onların əqli fəaliyyətlərinin inkişafını şərtləndirir.
―Təlim prosesinin alqoritmi‖ və ―Təlim prosesində alqoritm‖ anlayışlarının nəzəriyyə və praktikasının işlənilməsinin səmərəli təlim sisteminin formalaşdırılması üçün zəruriliyi əsaslandırmışdır. Alınmış nəticələr
misallarla izah olunmuşdur.
Açar sözlər: təlim prosesinin alqoritmi, təlim prosesində istifadə olunan alqoritmlər, alqoritmin açıq
forması, alqoritmin blok sxemi, alqoritmik mədəniyyət
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Резюме. Статья посвящена понятию «Алгоритм», «Алгоритм процесса обучения» и «Алгоритм
в процессе обучения». Представлены открытые и структурные схемы алгоритма учебного процесса.
Обоснованы алгоритмическая культура и важность ее формирования. Очевидно, что развитие «Алгоритмической культуры» должно осуществляться путем преемственности. Есть два аспекта этих отношений: через задачи и через понятие. В методологии современного обучения математике определен
набор компонентов, определяющих алгоритмическую культуру школы. Дано методическое объяснение к процессу создания алгоритма. Очевидно, что увеличение использования алгоритмов студентами способствует развитию их умственной деятельности. Алгоритм учебного процесса и алгоритм
учебного процесса обосновали необходимость разработки теории и практики эффективной системы
обучения. Полученные результаты объясняется примерами.
Ключевые слова: алгоритм учебного процесса, используемые алгоритмы в учебном процессе,
открытая форма алгоритма, структурная схема алгоритма, алгоритмическая культура
Summary. The article is devoted to the concept of "Algorithm", "Algorithm of the learning process"
and "Algorithm in the learning process" are expressed as different terms. Open and structural flowcharts of
the educational process are presented. "Algorithmic culture" "and the importance of its formation are
justified. It is obvious that the development of "Algorithmic culture" should be carried out by continuity.
There are two aspects of this relationship: through tasks and through concepts. In the methodology of
modern teaching mathematics, a set of components is defined that determine the algorithmic culture of the
school. A methodical explanation for the process of creating an algorithm is given. It is obvious that an
increase in the use of algorithms by students contributes to the development of their mental activity. The
algorithm of the educational process and the algorithm of the educational process substantiated the need to
develop the theory and practice of an effective learning system. The results are explained by examples.
Key words: learning process algorithm, used algorithms in the learning process, open form of the
algorithm, the block diagram of the algorithm, algorithmic culture

"Alqoritm" anlayışı elmdə çoxdan işlənir.
Bu sözün mənşəyi məşhur özbək riyaziyyatçısı
və astronomu Məhəmməd əl-Xorəzmin adından
almışdır. Bağdadda ərəb dilində yazıb-yaradan
əl-Xorəzmin mühüm əsərləri, o cümlədən arifmetika və cəbrə aid traktatı ərəb dilindən latıncaya tərcümə ediləndə müəllifin adı əl-Xorəzm
"Alqoritmi" şəklinə uğramış və riyaziyyatda ilk
dövrlərdə mövqeli say sistemlərinin hesabını
tanıdan simvolik ad kimi (Avropada Hind mövqeli say sistemi ilə məhz əl-Xorəzmin hesaba
dair traktatının latınca tərcüməsi vasitəsi ilə tanış olmuşlar) işlənmişdir. Amma "alqoritm" termininin işlənilməsindən çox-çox əvvəllər də
ciddi qaydalar əsasında icra edilən istənilən hesablama sistemlərini göstərən anlayış kimi formalaşmışdır. Hazırda riyazi məntiqlə qarşılıqlı
əlaqə zəminində "alqoritmlər nəzəriyyəsi" adlanan yeni bir elmi istiqamət inkişaf etdirilir.
"Alqortim" anlayışına pedaqoji ədəbiyyatda müxtəlif təriflər verilmişdir. Professor B.
Əhmədov "Alqoritm və dil təlimində onun yeri"
adlı məqaləsində alqoritmə tərif verən alimlərin
fikirlərinə şərik olduğunu bildirərək yazmışdır:
"Alqoritm müəyyən bir qrupda birləşən məsələlərin həlli üçün həyata keçiriləcək, yerinə yetiri-

ləcək işlərin, icra olunacaq əməllərin düzgün nəticə verməsindən ötrü zəruri, ardıcıl göstərişlər,
komandalar sistemindən ibarətdir" [3; 166]. Akademik M. Mehdizadə bu tərifə münasibətini bildirərək belə yazırdı: "Onun başqa alimlərin fikri
ilə şərik olub alqoritmləşdirməyə verdiyi ümumi
tərif, şübhəsiz, məqbuldur. Lakin onu bir qədər
sadələşdirmək də olardı. "Alqoritm hər hansı icra
olunası eyni tipli hərəkətlərin, işlərin icra qaydasının təsviridir" desək, səhv etmərik" [4, 230].
Bizcə, bu sadələşdirmənin özünün məqbul
hesab edilməsi üçün "icra qaydasının təsviri" dedikdə, məhz buradakı qaydalar zəruri addımları,
onların ardıcıllığını özündə saxlamalı və düzgün
nəticənin əldə olunması üçün bütün mümkün hallar əhatə edilməlidir. Əks halda, professor B.
Əhmədovun alqoritmə vermiş olduğu tərifi bu
cür sadələşdirməyə o qədər də ehtiyac olmazdı.
Pedaqoji ədəbiyyata "təlim" və "alqoritm"
anlayışları müxtəlif şəkildə qoşalaşdırılır və bu
anlayışlar müxtəlif kateqoriyalar sisteminə daxil
edilir. Təlimlə bağlı alqoritm anlayışının düzgün
şərhi mühüm məsələdir və alqoritmin yerinə yetirdiyi funksiyaya müvafiq terminologiya formalaşdırılmalı, ondan yerli-yerində istifadə
olunmalıdır [2].
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Müəllim təlim materialı və şagird arasındakı əlaqənin inkişaf məntiqini əks etdirən alqoritmin mövcudluğu təlimin yaxşı idarə olunan
prosesə çevrilməsini şərtləndirən vacib amildir;
biz bu amili qısa şəkildə "təlim prosesinin idarə
edilməsi alqoritmi" adlandırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Bundan fərqli olaraq, şagirdin
öz nəzəri biliklərini bu və ya digər məsələnin
həllinə tətbiq etməsi üçün alqoritmdən istifadə
etməsini onun özünüidarə fəaliyyətinin vacib
amillərindən biri sayırıq. Əqli fəaliyyətin mühüm növü kimi çıxış edən alqoritmik fəaliyyətin
inkişafı müxtəlif məsələlərin həlli alqoritmindən
istifadə edilməsində, belə alqoritmlərin tərtibi
prosesində təmin olunur. Bununla əlaqədar olaraq L.N. Landa şagirdlərin müstəqil şəkildə alqoritm tərtib etməsinin çoxlu vaxt itkisinə səbəb
olmasına baxmayaraq, onun təfəkkür müstəqilliyinin formalaşması baxımından böyük didaktik
dəyərə malik olduğunu vurğulayır [5,89].
Təlim prosesinin idarə edilməsi alqoritmi
haqqında bizə məlum olan pedaqoji ədəbiyyatda
az yazılmışdır. Doğrudur, təlim prosesinin yaxşı
idarəolunma əlamətləri formulə edilmişsə də, bu
əlamətlərə malik olan idarəetmənin məntiqi,
idarəedənin yerinə yetirməli olduğu işlərin ardıcıllığı, nəzərdən keçirilməsi şərtlər və zəruri addımlar, müvafiq göstərişlər sistemi kifayətedici
səviyyədə göstərilməmişdir [2]. Akademik M.İ.
Maxmutovun fikrincə, problemli təlimin alqoritmi aşağıdakı strukturda təqdim edilə bilər:
1. Komanda vermək, daha doğrusu, müəllimin problemli vəziyyət yaratması (müəllim sual
verir, yaxud məsələ qoyur, tapşırıq verir və s.);
2. Komandanın yerinə yetirilməsi, başqa
sözlə, şagird problem formulə edir, yeni faktlar
toplayır, hipotez irəli sürür və s, o yazır, eşidir,
oxuyur, həll edir, düşünür. Şagirdin komandanı
yerinə yetirməsinin nəticəsi ikili olur:
a) şagirdin fəaliyyətinin xarici nəticəsi;
b) şagirdin yeni vəziyyətə keçməsi.
3. Xarici və daxili əks-əlaqə. Xarici əksəlaqə vasitəsi ilə müəllim onun komandasının
yerinə yetirilməsi haqqında əks-informasiya
alır. Daxili əks-əlaqə vasitəsi ilə şagird özünün
fəaliyyətini dərk etməklə özünə nəzarət edir;
4. Yeni daxili və xarici (yaxud birlikdə)
komanda. Yeni mülahizələr irəli sürülür və ya
yeni problem qoyulur.

Müəllimin komandası (və ya şagirdin daxili komandası, onu daxil təhriketmə) o vaxta
kimi davam edir ki, şagird həmin problem situasiyasından çıxmış olur. Bu halda yeni komanda
başlayır, yeni problem situasiya yaranır [6; 418419].
Müəllim öz fəaliyyəti ilə təlim prosesinə
komponent kimi daxil olur, idarəetmə-tənzimetmə funksiyasını yerinə yetirir. Müəllimin təlim prosesini idarəetmə fəaliyyəti onun ardıcıl
didaktik vəzifələrin həllinə istiqamətlənən əqli
fəaliyyətdir, o, özündə alqoritmik və evristik
növləri vəhdət halında saxlayır. Biz belə hesab
edirik ki, müəllim tərəfindən təlim prosesinin
idarə olunmasının formal alqoritmi vardır, həm
də bu alqoritmin hər bir addımının konkret icrası evristik xarakterlidir; səmərəli nəticələrə gətirib çıxaran təlim prosesinin idarə olunması alqoritminin bəlli olması praktik baxımdan faydalıdır. Belə bir alqoritmin mövcudluğu səmərəli təlim haqqında nəzəriyyənin mövcudluğunu tələb
edir.
Təbiidir ki, səmərəli təlim və onun nəzəri
əsaslarının işlənilmə səviyyəsi hər bir nəslin pedaqoji fikrinin inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən olur
və bu proses daim təkmilləşməkdədir. Biz pedaqoji fikrin və pedaqoji praktikanın bugünkü
inkişaf səviyyəsinə (daha doğrusu, bu xəzinəni
dərk etdiyimiz səviyyəyə) uyğun formalaşdırılan
təlim sisteminin idarə olunması alqoritminin aşağıdakı strukturda olması ideyasını irəli sürürük.
1. Alqoritmin açıq forması.
1. Təlim prosesinin qarşısında qoyulmuş
məqsədi şagirdlərin idrak tələbatının təminolunma obyektinə çevirmək (proqramlaşdırılmış və
digər vasitələrin tətbiqi ilə) mümkün olmuşdursa, üçüncü bəndə keçilir, əks halda ikinci bəndə
keçilir;
2. Təlim prosesində qarşıya qoyulmuş
məqsəd doqmatik üsullarla həyata keçirilir, proses başa çatır, yeni komanda verilir;
3. Şagirdlərin idrak tələbatının təminolunma obyektinə çevrilmiş məqsədin həyata keçməsinə istiqamətlənən müstəqil axtarış fəaliyyətlərini tənzimləmək halı mümkündürsə, səkkizinci bəndə, mümkün deyilsə, dördüncü bəndə
keçilir;
4. Proqramlaşdırılmış vasitələrdən istifadə
etməklə biliyin verilməsi üçün şəraitin mövcudluğu müəyyənləşdirilir, əgər belə şərait varsa,
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yeddinci bəndə keçilir, yoxdursa, beşinci bəndə
keçilir;
5. Biliyin şagirdin fəaliyyət üsullarının
nəticəsi kimi (mərhələlərlə) verilməsi və əksinformasiyanın əldə olunması faydalı hesab edilərsə, on dördüncü bəndə keçilir, əks halda
altıncı bəndə keçilir;
6. Biliyi izahlı-reproduktiv üsullarla hazır
şəkildə verir və əks-informasiya əldə olunur, on
dördüncü bəndə keçilir;
7. Öyrədici proqramlarda şagirdlərə biliklər verilir, bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır,
inkişaf etdirilir, proses sona çatır, yeni komanda
verilir;
8. Qoyulmuş problemin həlli üçün faktik
materialın verilməsi zərurəti müəyyənləşdirildikdə on ikinci bəndə, belə zərurət olmadıqda
isə doqquzuncu bəndə keçilir;
9. Qoyulmuş problemin həllinə şagirdlərin
qismən qoşulmasının faydalı olması qəbul edildikdə on birinci bəndə, əks halda onuncu bəndə
keçilir;
10. Tədqiqat metodu ilə (və ya başqa axtarış metodu ilə) şagirdlər problemi həll edir, yeni
biliyi əldə edir, on üçüncü bəndə keçilir;
11. Qismən axtarış üsulu ilə problem həll
edilir, yeni bilik əldə olunur, on üçüncü bəndə
keçilir;

12. Şagirdlərin həll etdiyi problem üzrə
müəllim yalnız faktik materialı bildirir, hadisəni
elmi, bitkin, parlaq şəkildə təsvir edir, şagirdlər
problemi həll edir, burada problemli şəraitdən
istifadə olunmaqla yeni bilik əldə olunur və on
üçüncü bəndə keçilir;
13. Proqramlaşdırılmış vasitələrdən istifadə etməklə bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün şərait vardırsa,
on yeddinci bəndə, yoxdursa, on dördüncü bəndə keçilir;
14. Nümunə, variativ təmrinlər, alqoritmlər tətbiqi ilə bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır, müvafiq əks-informasiya əldə olunur, on beşinci bəndə keçilir;
15. Əks-informasiyaya əsasən fərdiləşdirmə zərurəti olduğu müəyyən edilmişdirsə, on altıncı bəndə keçilir, əks halda proses başa çatır,
yeni komanda verilir;
16. Fərdiləşdirmədən məqsədə müvafiq
şəkildə istifadə olunur, proses başa çatır, yeni
komanda verilir;
17. Proqramlaşdırılmış vasitələrin tətbiqi
ilə şagirdlərin fəaliyyəti təşkil edilir, proses başa
çatır, yeni komanda verilir.
Təqdim olunan alqoritmin blok-sxemi belədir:

Sxem1. Alqoritmin blok-sxemi
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Blok-sxemin şərti işarələrinə belə izah
verilir.
işarəsi üzrə:
1. Təlim prosesinin qarşısında qoyulmuş
məqsədi şagirdlərin idrak tələbatının təminolunma obyektinə çevirmək (proqramlaşdırılmış və
digər vasitələrin tətbiqi ilə) mümkün olmuşdur;
2. Şagirdlərin idrak tələbatının təminolunma obyektinə çevrilmiş məqsədin həyata keçməsinə istiqamətlənən müstəqil axtarış fəaliyyətini tənzimləmək mümkündür;
3. Proqramlaşdırılmış vasitələrdən istifadə
etməklə biliyin verilməsi üçün şərait vardır;
4. Qoyulmuş problemin həlli üçün faktik
materialın verilməsi zərurəti vardır;
5. Biliyin şagirdin fəaliyyət üsullarının nəticəsi kimi (mərhələlərlə) verilməsi və əksinformasiyanın əldə olunması faydalı hesab
edilir;
6. Qoyulmuş problemin həllinə şagirdlərin
qismən qoşulması faydalıdır;
7. Proqramlaşdırılmış vasitələrdən istifadə
etməklə bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması
və inkişaf etdirilməsi üçün şərait vardır;
8. Əks-informasiyaya əsasən fərdiləşdirmə zərurəti olduğu müəyyən edilmişdir.
işarəsi üzrə:
1. Təlim prosesində qarşıya qoyulmuş
məqsəd doqmatik metodlarla həyata keçirilir;
2. Öyrədici proqramlarda şagirdlərə biliklər verilir, bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır,
inkişaf etdirilir;
3. Tədqiqat metodu ilə şagirdlər problemi
həll edir, yeni biliyi əldə edir ( və ya başqa axtarış metodu ilə );
4. Qismən axtarış üsulu ilə problem həll
edilir, yeni bilik əldə olunur;
5. Şagirdlərin həll etdiyi problem üzrə
müəllim yalnız faktik materialı bildirir, hadisəni
elmi, bitgin, parlaq şəkildə təsvir edir, şagirdlər
problemi həll edir, burada problemli şəraitdən
istifadə olunmaqla yeni bilik əldə olunur;
6. Biliyi izahlı-reproduktiv üsullarla hazır
şəkildə verir və əks-informasiya əldə olunur;
7. Nümunə, variativ təmrinlər, alqoritmlər
tətbiqi ilə bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır,
müvafiq əks-informasiya əldə olunur;

8. Proqramlaşdırılmış vasitələrin tətbiqi
ilə şagirdlərin fəaliyyəti təşkil edilir;
9. Fərdiləşdirmədən məqsədə müvafiq şəkildə istifadə olunur.
Bir çox müəlliflər kimi biz də bu fikirdəyik ki, şagirdlərin bu və ya digər məsələni alqoritmik metodla həll etməsi və yaxud məsələnin
həlli alqoritminin tətbiqi üzrə fəaliyyətə cəlbi,
onlarda əqli fəaliyyətinin alqoritmik növünün
inkişafına çox güclü təsir göstərir, alqoritmik
mədəniyyətin yüksəlməsinə səbəb olur. Biz alqoritmik mədəniyyət dedikdə, elə spesifik təsəvvür, bacarıq və vərdişlərin məcmusunu nəzərdə
tuturuq ki, bu həm cəmiyyətin indiki inkişaf
mərhələsində hər bir insanın ümumi mədəniyyətinin hissəsi kimi, həm də məktəb təhsilinin
məqsədyönlü komponentlərini təyin edən bir
amil kimi çıxış edir.
Riyaziyyatın müasir tədris metodikasında
məktəblinin alqoritmik mədəniyyətini müəyyən
edən komponentlər qrupu əsasən aşağıdakılardır:
1. Alqoritm anlayışının mahiyyəti və xassələrini, habelə dilini anlayıb dərk etmək;
2. Alqoritmi yazmaq üçün üsul və vasitələrə yiyələnmək;
3. Riyazi metodların alqoritmik xarakterini anlamaq və məktəb riyaziyyatı kursunda işlədilən alqoritmlərə yiyələnmək;
4. Kompüterlər üçün proqramlaşdırmanın
elementar əsaslarını bilmək.
İ.Q. Vyaltseva, A.S. Alekseyev göstərirlər
ki, şagirdlərin alqoritmik mədəniyyətinin sonrakı inkişafı üçün hazırlıq mərhələsində mühüm
məsələlərin həlli planından, xüsusi təlimatdan
istifadə olunması əhəmiyyətlidir, çünki burada
fəaliyyətin hər bir addımı, təlimat tapşırıqları
şüurlu şəkildə yerinə yetirilməlidir, onun tərtibində hansı nəzəri müddəalara əsaslanıldığı bəlli olmalıdır. Belə planın tərtibində aşağıdakı
prinsiplər gözlənilməlidir:
1. Planın nəzəri əsası üçün vacib olan mühüm məlumatlar əldə olunmalıdır;
2. Bircins məsələlər sinfini əhatə edən
təlimat sistemi olmalıdır;
3. Təlimat sistemi məzmunca elə tam və
kifayətedici olmalıdır ki, o, son nəticələri almağa imkan versin;
4. Təlimat sistemi ziddiyyətli olmamalıdır. Hər sonra gələn əvvəlkini təkzib etməməli,
onu məntiqi cəhətdən izləməlidir;
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5. Planın maddələrinin və ya bəndlərinin
sayı çox olmamalı, mümkün qədər az sayda
olmalıdır;
6. Təlimat sistemi eyni tipli məsələləri
kütləvi şəkildə əhatə etməlidir.[6,79-83]
Yeri gəlmişkən, bunu da qeyd edək ki,
V.A. Baydak, V.İ. Yefimov, M.P. Lapçik "Şagirdlərin alqoritmik mədəniyyətinin formalaşması" adlı yazılarında təlimdə alqoritmik xəttin
inkişafı mərhələlərinə toxunmuşlar. Müəlliflər
bu xəttin inkişafının təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin etibarlı yolu hesab edərək göstərmişlər ki, şagirdlərin alqoritmik idraki cəhətinin
inkişafının ümumi sxemi aşağıdakılarla əlaqələndirilməlidir:
1) alqoritmləşdirmənin məzmun və metodlarının açılması ilə ;
2) alqoritm və onun xassələri anlayışının
mənimsənilməsi ilə ;
3) əsas hesablama alqoritmlərindən istifadə bacarıqlarının inkişafı ilə ;
4) alqoritmlərin müxtəlif forma və növlərinin yazılması və təsviri bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması ilə;
5) əsas ola biləcək alqoritm struktu-rlarından istifadə bacarıqlarının mənimsənilməsi ilə ;
6) əsas alqoritmik şərti işarələrdən istifadə
olunması ilə [7,77-78].
Qənaətimizə görə, alqoritmik mədəniyyətin inkişafı varislik əlaqəsi ilə həyata keçirilməlidir. Bu əlaqənin həyata keçirilməsinin iki istiqaməti vardır: məsələ və anlayış vasitəsilə.
Alqoritmi mənimsəmək, onu tərtib etməyi
bacarmaq əqli fəaliyyətin düzgün istiqamətdə
cərəyan etməsini şərtləndirir, onun evristik növünün də inkişafı üçün imkanlar açır. Prof. B.
Əhmədov "nəzəri biliklərin əməli tətbiqi üçün
alqoritmi bilməyin müstəsna əhəmiyyəti vardır"
fikrini təsadüfi söyləməmişdir.
Subyektiv qənaətimizə görə, müəllimin
qarşısında belə vəzifə durur: didaktik mənası
olan və öyrədilməsi tələb edilən məsələnin həlli
alqoritmini tərtib etmək, alqoritm tərtib etməyin
yolunu və ondan istifadə qaydalarını şagirdlərə
öyrətmək.
Alqoritm tərtib edərkən aşağıdakılara
ciddi əməl etmək vacibdir:
1. Prosesin alqoritmi tərtib olunarkən ayrıayrı zəruri addımlar müəyyənləşdirilir. Hər ad-

dım məlum əməliyyatın yerinə yetirilməsindən
ibarət olmalıdır;
2. Prosesin alqoritmi tərtib olunarkən ayrıayrı zəruri addımlardan birinin təşkil edən əməliyyat icraçı üçün elementar olmalıdır;
3. Alqoritmin elementar əməliyyatlarının
ardıcıllığı dürüst müəyyən olunmalıdır.
Alqoritmi tərtib etmək və onu hazır şəkildə şagirdlərə vermək hər hansı mövzunun tədrisini alqoritmləşdirmək məsələsini həll etmir.
Əsas məsələ alqoritmin qurulması yolunu şagirdlərə öyrətməkdir. Bu zaman daha sadə məsələlərin həll alqoritminin qurulmasından mürəkkəb məsələlərin alqoritminin qurulmasına
doğru hərəkət etmək lazımdır.
Yuxarıda vurğuladığımız kimi, alqoritmlərin tərtibi və tətbiqi zamanı varisliyə ciddi
əməl olunması zəruridir. Anlayışların inkişafı
ilə əlaqədar olaraq ilkin addımlar sistemini əmələ gətirən əməliyyatlar, sonrakı mərhələdə elementar addımlara çevrilib alqoritmin tərkibinə
daxil olur. Ədəd anlayışının genişlənməsi xəttinə müvafiq nəzəri biliklərin məsələ həllinə tətbiqi alqoritmləri nümunəsində bunu çox aydın
görmək mümkündür.
Alqoritmi mürəkkəb və çox addımlı olan
məsələlərin həllində xüsusi hallara müvafiq
sadə alqoritmlərin tərtibi üzrə iş aparmaq sonra
onları birləşdirməklə bütün halları əhatə etmək
faydalıdır. Məsələn, "Kvadrat bərabərsizliyin
həlli" alqoritmi mürəkkəb quruluşludur, onun
tərtibində şagirdlər çətinlik çəkirlər.
Burada

ax 2  bx  c  0,
ax 2  bx  c  0, ax 2  bx  c  0,
ax 2  bx  c  0, a  0, a  0, D  0, D  0,
D  0, halları nəzərə alınmalı, bunun
əsasında həllər çoxluğu müəyyənləşdirilməlidir.
İşi sadələşdirmək üçün a -nın və yaxud da
bərabərsizlik işarəsinin üzərinə şərt qoyulur.
Qəbul edilir ki, a  0 əks halda bərabərsizliyin
hər iki tərəfi (1) ədədinə vurulur və yaxud
ax 2  bx  c  0( 0) şərti qəbul edilir, əks hal
aradan götürülür. Bu, yalnız həll prosesini nisbətən sadələşdirir. Həmin yanaşmalardan heç
biri kvadrat bərabərsizliyin həll alqoritmini sadə
tərkibli etmir, ona görə ki, alqoritm bütün halla-
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rı əhatə etməlidir. Burada xüsusi olaraq qeyd
edək ki, kvadrat bərabərsizliyin həll alqoritmini
mənimsəmiş şagird onun həllini düzgün yerinə
yetirə bilir. Təcrübəmizə əsasən deyə bilərik ki,
bu prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirmək yaxşı nəticə verir:
1. ax 2  bx  c  0 bərabərsizliyinin həlli
alqoritmi müəllim tərəfindən (onun üstün fəallığı şəraitində) qurulur;
2. ax 2  bx  c  0,
ax 2  bx  c  0, ax 2  bx  c  0
bərabərsizliklərinin həlli alqoritmlərinin qurulması diferensasiya edilmiş müstəqil iş şəklində
şagirdlərə tapşırılır.
Alqoritmin addımları ardıcıllığı a -nın və
bərabərsizliyin işarəsinin dəyişməsindən asılı
olaraq nəzər-nöqtəsi kimi seçilir.
ax 2  bx  c  0 bərabərsizliyinin həll
alqoritmi aşağıdakı kimi tərtib olunur:
Alqoritmin açıq forması.
1. D  b 2  4ac hesablanır, ikinci bəndə
keçilir;
2. Diskriminantın işarəsi müəyyən edilir;
D  0 olarsa, üçüncü bəndə, D  0 olarsa, altıncı bəndə, D  0 olarsa, doqquzuncu bəndə keçilir.
3. x1 

b D
b d
, x2 
2a
2a

hesablanır və a -nın işarəsinə baxılır:
a  0 olarsa, dördüncü bəndə keçilir, əks halda,
yəni a  0 olarsa, beşinci bəndə keçilir.
4. Bərabərsizliyin həlli  ; x1   x2 ;
kimi tapılır;

5. Bərabərsizliyin həlli x1 ; x2  kimi
tapılır;
b
6. x1  x2 
düsturu ilə hesablanır.
2a
a  0 olarsa, yeddinci bəndə, a  0 olarsa,
səkkizinci bəndə keçilir;
7. Bərabərsizliyin həlli
 ; x1   x1 ; kimi tapılır;
8. Bərabərsizliyin həlli
b
qəbul edilir;
x1  x2 
2a
9. a  0 olduqda bərabərsizliyin həlli
 ; kimi tapılır. a  0 olduqda bərabərsizliyin həllinin olmadığı qəbul edilir.
Sonra bu alqoritmin blok-sxemi tərtib olunur. ax 2  bx  c  0 bərabərsizliyinin blok-sxemi belədir: (sxem 2)
Blok-sxem əməliyyatların məntiqi əlaqəsini daha aydın şəkildə göstərir. Blok-sxem tərtib
edərkən aşağıdakı işarələr qəbul edilmişdir:
düzbucaqlı ilə hesab əməllərinin yerinə yetirildiyi və cavabın yazılması bloku, romblarla müəyyən şərtin yerinə yetirilməsindən (hə) və yerinə yetirilməməsindən (yox) asılı olaraq prosesin qollara ayrılması bloku, dairə ilə prosesin
başlanğıc və son bloku.

ax 2  bx  c  0, ax 2  bx  c  0,
ax 2  bx  c  0 halları üzrə şagirdlərin
müstəqil işinin nəticələri təhlil edildikdən sonra
kvadrat bərabərsizliyin həlli alqoritmi bloksxem şəklində aşağıdakı kimi tərtib olunur
(sxem 3).
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Sxem 2. ax 2  bx  c  0 bərabərsizliyinin həlli

Sxem 3. Kvadrat bərabərsizliyin həlli
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"Təlim prosesinin alqoritmi", "Təlim prosesində alqoritm" anlayışları barədə

Zahirən mürəkkəb görünən blok-sxem
üzrə şagirdlər çətinlik çəkmədən fəaliyyət göstərirlər və səhvə yol vermədən cavab alırlar.
Belə blok-sxem üzərində işləmiş şagirdlər
"Kvadrat bərabərsizliyin intervallar üsulu ilə
həlli" üzrə nəzəri biliklərin tətbiqi alqoritmini
tərtib etməkdə çətinlik çəkmirlər. Anlayışın inkişafı və məsələlərin həlli üzrə şagirdlərin biliklərinin inkişafı ilə üzvi əlaqədə onların alqoritmik mədəniyyətləri inkişaf edir, müstəqil özünüidarəetmə keyfiyyətləri formalaşır. Bu isə təlimin başlıca vəzifələrindəndir.
Təlim prosesinin bütövlükdə, həmçinin
ayrı-ayrı şagirdlərin fəaliyyətlərinin idarə olunması məsələsinin həlli (nəzəri və praktik olaraq)
müəllim, təlim materialı, şagird arasındakı əlaqənin inkişaf məntiqinin müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Təlim prosesinin idarəolunma məntiqini əks etdirən, həmçinin şagirdin nəzəri biliyinin bu və ya digər məsələnin həllinə tətbiqi
alqoritmlərinin (təlim prosesinin idarə olunması
alqoritminin addımlarının məzmununa daxil
olan) mənimsənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Təlim prosesinin idarəolunma məntiqi-psixoloji məzmununa müvafiq alqoritmin mövcudluğu məqsədin tənzimetmə funksiyasını yaxşılaşdırır, tapşırıqları sistemləşdirməyə əsas verir,
metodların seçilməsində bir sıra çətinlikləri aradan götürür, müəllimin daha inamlı evristik fəaliyyət göstərməsi üçün şəraiti yaxşılaşdırır,
alqoritmlərin özünün tətbiq məqamlarını müəyyənləşdirməyə əsas verir. Şagirdlərin alqoritm-

lərdən istifadə mədəniyyətinin yüksəlməsi onların əqli fəaliyyətlərinin inkişafını şərtləndirir.
"Təlim prosesinin alqoritmi" və "Təlim
prosesində alqoritmlərdən istifadə" anlayışlarının nəzəriyyə və praktikasının işlənilməsi səmərəli təlim sistemin formalaşdırılması üçün zəruridir. Şagirdin təlim fəaliyyəti, müəllimin pedaqoji fəaliyyəti əqli fəaliyyətdir, təlim prosesində
təzahür edən bütün fəaliyyət növləri müəllim və
şagirdlərin əqli fəaliyyətləri ilə tənzimlənir.
Problemin aktuallığı. Təlimlə bağlı alqoritm
anlayışının düzgün şərhi mühüm məsələdir və alqoritmin yerinə yetirdiyi funksiyaya müvafiq terminologiya formalaşdırılmalı, ondan yerli-yerində istifadə olunmalıdır. Müəllim, təlim materialı və şagird
arasındakı əlaqənin inkişaf məntiqini əks etdirən
alqoritmin mövcudluğu təlimin yaxşı idarə olunan
prosesə çevrilməsini şərtləndirən vacib amildir.
Problemin elmi yeniliyi. Pedaqoji fikrin və
pedaqoji praktikanın bu günkü inkişaf səviyyəsinə
(daha doğrusu, bu xəzinəni dərk etdiyimiz səviyyəyə) uyğun formalaşdırılan təlim sisteminin idarə
olunması alqoritminin strukturlarının formaları
göstərilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim prosesinin idarəolunma məntiqi-psixoloji məzmununa
müvafiq alqoritmin mövcudluğu məqsədin tənzimetmə funksiyasını yaxşılaşdırır, tapşırıqları sistemləşdirməyə əsas verir, metodların seçilməsində bir
sıra çətinlikləri aradan götürür, müəllimin daha
inamlı evristik fəaliyyət göstərməsi üçün şəraiti yaxşılaşdırır, alqoritmlərin özünün tətbiq məqamlarını
müəyyənləşdirməyə əsas verir.
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TEACHING A COURSE IN MATHEMATICS IN PEDAGOGICAL INSTITUTES ON THE
BASIS OF INTRA-SUBJECT RECURSIVE RELATIONS AS A MEANS OF ENHANCING
STUDENTS' SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL TRAINING
Xülasə. Məqalədə pedaqoji ali məktəblərdə riyaziyyat kursunun fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisi
problemi araşdırılır. Əsaslandırılır ki, belə metodika tələbələrin elmi-metodiki hazırlığının səmərəli vasitəsidir.
Açar sözlər: fəndaxili əlaqə, rekursiv əlaqə, təfəkkür əməliyyatı, empirik təfəkkür, mücərrəd təfəkkür,
elmi dünyagörüşü
Резюме. В представленной работе исследуется проблема преподавания курса математики в
педвузах на основе внутрипреметных рекурсивных связей. Основывается, что такая методика
является эффективным средством повышения научно-методической подготовки студентов.
Ключевые слова: внутрипредметная связь, рекурсивная связь, мыслительные операции,
эмпирическое мышление, абстрактное мышление, научное мировоззрение
Summary. In the present work, the problem of teaching the course of mathematics in pedagogical
institutions on the basis of intra-subject recursive relations is investigated. It is based that this technique is an
effective means of increasing the scientific and methodological training of students.
Key words: interdisciplinary communication, recursive communication, mental operations, empirical
thinking, abstract thinking, scientific worldview
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Pedaqoji ali məktəblərdə riyaziyyat kursunun fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisi tələbələrin elmi-metodik hazırlığının
yüksəldilməsi vasitəsi kimi

Aşkar həqiqətdir ki, hər bir dərsin, bütövlükdə fənnin tədrisi qarşısında kompleks məqsədlər durur. Əlbəttə, ön planda öyrədilən təlim
materialının məzmununu təşkil edən riyazi
biliklərin mənimsənilməsi durur.
Qeyd etdiyimiz kompleks məqsədlərin
mühüm tərkib hissələrindən biri də tədrisin tərbiyəedici funksiyasıdır. Bu funksiya metodiki
ədəbiyyatda riyazi təlim vasitəsilə tərbiyə kimi
xarakterizə olunur.
Daha geniş mənada riyazi təlim, hər şeydən əvvəl, şəxsiyyətyönlüyü ilə fərqlənməli, təlim vasitəsilə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin
formalaşdırılmasını qarşıya qoymalıdır. Başqa
sözlə, hərtərəfli inkişaf etmiş fərddə dünyagörüşü (ümumi və elmi) formalaşdırmalıdır.
Fəlsəfi və metodoloji mülahizələr baxımından riyazi bilik insanın şüurunda (təfəkküründə) kainatın mənzərəsini yaratmalıdır. İnkişafetdirici təlimin tələbləri baxımından isə riyazi təlim kainatda baş verən hər bir prosesin sirlərini açmağa, təbiətin qanunlarını kəşf etməyə,
dərk etməyə imkan verməlidir. Klassiklər belə
bir fəlsəfi müddəa irəli sürərək qeyd etmişlər ki,
təbiətin vahidliyi cürbəcür təbiət hadisələri ilə
diferensial tənlik arasında analogiyada aşkara
çıxır.
Qeyd edək ki, bütün əqli keyfiyyətlər
ümumi və elmi dünyagörüşü kimi xarakterizə
edilir və hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi
formalaşmış insanlara xasdır. Əlbəttə, təhsil
prosesinin qarşısına qoyulan bu mühüm tələblər
inkişafetdirici təlim şəraitində realizə edilə bilər.
Deməli, müasir interaktiv təlimin tələbləri inkişafetdirici təlim şəraitinin mühüm amili kimi
özünü təqdim edir. Metodik ədəbiyyatlarda bu
şərh etdiyimiz tələblərə cavab verən təhsil ―fundamental təhsil‖ kimi xarakterizə edilir. Məhz
―fundamental təhsil‖ gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin özlərinin elmi-metodiki, elmi-nəzəri
və həmçinin riyazi hazırlığa malik olması kimi
yeni tələblər qarşıya qoyur. Bu tələb ona görə
qarşıya çıxır ki, müəllim tədris etdiyi fənnin nəzəri əsaslarını yaxşı bilməli və öz təlim işini bu
tələb əsasında qurmalıdır. Bu tələbin aktuallığı
həm də ondadır ki, müəllim öyrətdiyi riyazi bilikləri nəzəri əsasları aspektində tədris etməli və
şagirdlər də öyrəndikləri riyazi biliklərin nəzəri
köklərinin elementlərini bilməlidir. Həm də belə
təlim şəraiti yuxarı siniflərdə riyaziyyat kursu-

nun şüurlu mənimsənilməsi üçün propedevtik
funksiya olur.
Bir sözlə, pedaqoji ali məktəb tələbələrinin tələb olunan riyazi hazırlıq səviyyəsi və riyazi biliklərin nəzəri kökləri ilə tanışlıq müəllim
vasitəsilə təlim prosesində şagirdlərə ötürülür.
Məlumdur ki, bütün elmlər bizi əhatə edən
gerçək aləmin əşya və hadisələrini öyrənir.
Lakin başlıca fərq ondadır ki, hər bir fənnin
özünün öyrənmə obyekti var. Başqa sözlə, hər
bir konkret fənn, elm bu əşya və hadisələrin bu
və ya digər cəhətlərini (özünəməxsus cəhətlərini) öyrənir. Riyaziyyat elminin də öyrənmə obyekti və öyrənmə metodları var. Fəlsəfi-metodoloji baxımdan bu, belə şərh olunur: ―Canlı müşahidədən abstrakt təfəkkürə, sonra isə praktikaya keçmək‖. Deməli, dünyanın riyazi metodla
dərk edilməsi belə bir sxem üzrə cərəyan edir:
―empirik təfəkkür→ mücərrəd təfəkkür→empirik təfəkkür‖.
Bu sxemə görə mücərrəd təfəkkürdən empirik təfəkkürə gediş riyazi biliklərin mənimsənilməsi metodikası dilində (fəndaxili əlaqələr
baxımından) anlayışlararası rekursiv əlaqədən
başqa bir şey deyildir.
Şərh edilən bu müddəalardan belə bir nəticə çıxır ki, fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında
tədrisin təşkili inkişafetdirici təlim şəraitinin
yaradılmasına səmərəli imkan yarada bilər.
Ali pedaqoji məktəbdə riyaziyyat kursunun
fəndaxili rekursiv əlaqə əsasında qurulması yolu
ilə gələcək müəllimlərin elmi-metodiki və elminəzəri hazırlığının artırılması probleminin aktuallığı bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir.
Bunu metodik ədəbiyyatlarda dərc olunan məqalələrdən görmək olar [3]. Göstərilən məqsədin
reallaşdırılmasının müxtəlif üsul və vasitələri
metodik ədəbiyyatlarda öz əksini tapır. Belə üsul
və vasitələrin seçilməsi bilavasitə müəllimdən,
onun işə yaradıcı yanaşmasından və daha çox
onun özünəməxsus fantaziyasından asılıdır.
Ali pedaqoji məktəbdə riyaziyyat kursunu
tədris edən müəllimlər tələbələri elmi-metodiki
jurnalları izləmək, tədrisin qoyulan məqsədlərinə uyğun elmi məlumatlara cəlb etmək və müəllimə hesabat vermək kimi metodundan istifadə
edirlər. Həmçinin, tədris materialları ilə bilavasitə məzmun əlaqəsi olan elmi məlumatlar əsasında referatlar hazırlamaq və əlavə məşğələlərdə onların müzakirələrini təşkil etmək üsulun-
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dan istifadə edirlər. Bundan əlavə, bir sıra müəllimlər inkişafetdirici təlim materialları (nəzəri
və praktiki) əsasında tərtib edilmiş əlavə tapşırıqlar üzərində tələbələri çalışdırmaqla qarşıya
qoyulan məqsədi reallaşdırırlar.
Təqdim edilmiş məqalədə gələcək ibtidai
sinif müəllimlərinin elmi-metodiki və riyazi-nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsinə yeni metodik
yanaşma irəli sürülür. Daha doğrusu, fəndaxili
əlaqələr yolu ilə, başqa sözlə, kursun tədrisini
anlayışların rekursiv əlaqə yolu ilə reallaşdırmağa cəhd edilir. Bu halda təlim materiallarının
şərhi (öyrədilən riyazi anlayışlar və əməllər)
ümumidən xüsusiyə, mücərrəddən konkretə gedişi sxeminə uyğun cərəyan edir.
Fəlsəfi-psixoloji mənada biliklərin şərhi
öyrənilən riyazi materialın mənimsənilməsi prosesi mücərrəd təfəkkürdən empirik təfəkkürə
gedişə uyğun cərəyan edir.
Şərh olunan bu metodiki priyom təfəkkür
əməliyyatlarının işə fəal qoşulmasını tələb edir.
Doğrudan da, anlayışlararası rekursiv əlaqələr
məhz uyğun təfəkkür əməliyyatı ilə son dərəcə
qarşılıqlı məntiqi əlaqəyə malik olub, bir-birini
tamamlayırlar. Rekursiv əlaqənin reallaşdırılması prosesində uyğun təfəkkür əməliyyatının seçilməsi müəllimin səriştəsindən asılıdır.
Məqalədə tövsiyə olunan metodikanın
kursun təlim materialları üzərində reallaşdırılmasına aid konkret halları nəzərdən keçirək.
Əvvəlcə, ―İbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisasının riyaziyyat kursunun təlim materialları və
uyğun anlayışları, ümumiyyətlə, bütövlükdə
kursun məzmunu və anlayışlarını bir qədər dəqiqləşdirək. Qeyd olunan ixtisasın riyaziyyat
kursunun təlim materialları dedikdə, təkcə kursun məcburi təlim materialından başqa, həm də
gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin elmi-metodiki, elmi-nəzəri və ayrılıqda riyazi hazırlığına
qoyulan tələblərə cavab verən biliklər sistemi
başa düşülür. Belə ki, ibtidai sinif müəlliminin
minimum hazırlıq səviyyəsi üçün zəruri olan
ümumi intellektual səviyyə nəzərdə tutulur. Tələb olunan belə hazırlıq səviyyəsi təkcə bakalavr
və magistr proqramının tələblərini əks etdirən
səviyyə deyil, həm də proqramın məcburi tələblərində öz əksini tapmayan, lakin müəllimin riyazi hazırlığı üçün zəruri olan hazırlıq səciyyəsini nəzərdə tutur.

Tədris olunan kursun məzmunu formal
məntiq və riyazi məntiq haqqında müxtəsər məlumatlar, ədədi sistemlərin (natural, mənfi olmayan tam, rasional və həqiqi) daxil edilməsi, onlarda hesab əməlləri, bu əməllərin xassələri, nəhayət, funksional asılılıqlara və ehtimal nəzəriyyəsi və statistikaya aid müxtəlif məlumatlardan
ibarətdir.
Lakin öyrənilən ədədi sistemlərin bir neçə
üsulla daxil edilməsi, ədədlər nəzəriyyəsinin
çox mühüm, müəllimin bilməsi vacib olan elementləri ədədi sistemlərin cəbri strukturları
proqramının məcburi tələblərinə daxil deyil. Hər
bir ibtidai sinif müəlliminin göstərilən biliklərə
malik olması məcburidir və müəllimin riyazi
hazırlığı üçün zəruri tələbdir.
Sirr deyil ki, ibtidai sinif müəllimlərinin
əksəriyyəti, hətta bəzi riyaziyyat müəllimləri
aşağıdakı suallara cavab verə bilmirlər:
- Cəbri əməl nədir?
- Cəbri struktur nədir?
- Hər hansı ədədi çoxluqda, məsələn, natural ədədlər çoxluğunda hansı əməllər mümkündür və ya natural ədədlər çoxluğu hansı
əmələ nəzərən qapalıdır? və s.
Məhz bu səbəbdən də qoyulan bu tipli
suallar tədris prosesində öyrədilən məcburi təlim materialı və uyğun anlayışlarla bilavasitə
məzmun əlaqəsində olan, məcburi olmayan mücərrəd anlayışlarla rekursiv əlaqələr vasitəsilə
açıqlanmalı və misallar göstərilməlidir.
Şərh etdiyimiz metodikanın reallaşdırılmasına aid bir neçə konkret hallara baxaq. İlk
olaraq, məsələn, ―cəbri əməl nədir?‖ sualını
açıqlayaq.
Tutaq ki, mücərrəd M çoxluğu verilmişdir.
bu çoxluğun nizamlı elementlər cütü olsun.
cütünə bu
çoxluğun hər hansı
elementi müəyyən
qanun (qayda) ilə birqiymətli olaraq qarşı qoyula bilirsə, onda deyirlər ki, M çoxluğunda cəbri
əməl (və ya kompozisiya) təyin olunmuşdur.
Tərifdən aşkar görünür ki: 1) cəbri əməlin
mahiyyətini qarşı qoyma qanunu təşkil edir; 2)
bu qarşıqoyma qanunu birqiymətlidir, yəni c
elementi yeganədir; 3) təyin olunan əməlin nəticəsi olan c hökmən M-ə daxil olmalıdır; 4) cəbri
əməlin nəticəsi bu əməlin icra olunduğu a və b
elementlərinin hansı nizamla görülməsindən ası-
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lıdır, yəni təyin olunan əməl kommutativ olmaya bilər.
Təyin olunan cəbri əməl M çoxluğunun
yalnız iki: a və b elementi üzərində aparıldıqda
bu əməl ―binar cəbri əməl‖ adlanır. Bunlar cəbri
əməl, xüsusi halda toplama və ya vurma adlandırdıqda bu cəbri əməl
kimi yazılır. Bu halda birinci əməlin nəticəsi
(yəni c elementi) cəm, ikinci halda isə hasil
adlanır.
Mücərrəd əməl üçün, məsələn * simvolu
və ya ixtiyari simvolu işlədilir və c=a*b, ya
da c=a b yazılır.
Tutaq ki, * simvolu ixtiyari əməldir və
. Bu halda
olduqda
olarsa, deyirlər ki, M çoxluğu
əməlinə nəzərən qapalıdır.
Bu anlayışı yaxşı başa düşmək üçün konkret misal göstərək. Müasir Cəbr elminin
―Ümumi cəbr‖ adlanan sahəsinin əsas məqsədi
cəbri strukturları öyrənməkdir. Bəs cəbri struktur nədir?
Cəbri struktur dedikdə, müxtəlif təbiətli
elementlərin elə çoxluğu nəzərdə tutulur ki, burada müəyyən xassələrə malik olan bir və ya bir
neçə cəbri əməl təyin edilmiş olsun. Bu çoxluğu
cəbri strukturların daşıyıcısı adlandırırlar. Cəbri
strukturlara müasir cəbrdə çox zaman ―universal
cəbrlər‖ deyib, bunun özünü və daşıyıcısını eyni
hərflə, məsələn, M ilə işarə edirlər. Cəbri strukturlarda bir yox, bir neçə cəbri əməl təyin edilərsə, onda bu hal arqumentləri M-dən olan bir
neçə dəyişənli f- funksiyasını xatırladır və aşağıdakı kimi göstərilə bilər:
Burada x işarəsi çoxluğun Dekart hasilini
göstərir və buradakı arqumentlərin sayı da cəbri
əməlin ―ar‖ı adlanır. Belə ki, n=0 olduqda nular,
n=1 olanda əməl unar, n=2 olanda binar, n=3
olanda ternar və s n-ar əməl olur [6, s. 277]
Ümumiyyətlə, cəbri struktur anlayışı haqqında hər bir ibtidai sinif müəlliminin müəyyən
səviyyədə məlumatı olmalı və rekursiv əlaqə
vasitəsilə onları sadə elementar hallara gətirməyi bacarmalıdır.
Müəllimin riyazi hazırlığına verilən tələblərin ən vacibi riyaziyyat elminin müasir tərifini
bilməkdir. Çünki riyaziyyat elmi riyazi strukturlar haqqında elm kimi xarakterizə olunur. Qeyd
etdiyimiz kimi, ali pedaqoji məktəblərdə ―İbti-

dai sinif müəllimliyi‖ ixtisasının riyaziyyat kursunun məzmunu N, Z0, Z, Q və R ədədi sistemlərinin daxil edilməsi, onların üzərində əməllərin xassələrinin öyrənilməsindən ibarətdir. Əslində natural, mənfi olmayan tam, tam rasional
və həqiqi ədədlər çoxluqları mücərrəd cəbri
strukturların xüsusi hallarıdır, başqa sözlə, konkret ədədi strukturlardır. Riyaziyyatı tədris edən
hər bir müəllim ədədi çoxluqların xüsusi hallar
üçün xassələrini bilməlidir.
Ədədi çoxluqların spesifik xassələrini nəzərdən keçirməzdən əvvəl strukturların ümumi
xassələrini göstərək.
Fərz edək ki, M çoxluğu mücərrəd çoxluq
və
. İxtiyari
elementlər cütü üçün bu çoxluqda təyin edilmiş
binar cəbri əməlinə görə M çoxluğu qapalı çoxluq olsun.
əməli üçün aşağıdakı aksiomlar təyin
olunduqda M çoxluğuna cəbri struktur deyilir:
1) M üzərində ixtiyari binar cəbri əməli
təyin olunsun.
2)
olsun, yəni M çoxluğu
binar əməlinə nəzərən qapalı olsun.
3)
yazılışının mənası
olsun.
4) Bu çoxluqda elə elementi olsun ki,
Bu halda
elementi
neytral element adlanır.
5)
olarsa, a və b elementləri
qarşılıqlı əks elementlər adlanır.
İndi mücərrəd cəbri strukturlar üçün şərh
olunan bu xassələrin ədədi strukturlara hansının
aid olduğunu nəzərdən keçirək.
1. Tutaq ki, baxılan çoxluq v Z0 çoxluğu
qapalıdır. Bu çoxluqda toplama və vurma
əməlləri həmişə mövcuddur və bu əməllərə
nəzərən Z0 qapalı çoxluqdur. Bu çoxluğun
neytral elementi var. Həmin element vurma
əməlinə nəzərən 1(vahid) elementidir, toplama
əməlinə nəzərən isə 0(sıfır) elementidir.
2. Tutaq ki, verilmiş ədədi çoxluq tam
ədədlər çoxluğudur. Bu çoxluqda toplama ,
çıxma və vurma əməlləri həmişə mümkündür və
həmin əməllərə nəzərən bu çoxluq qapalıdır. Bu
çoxluğun toplama və vurma əməllərinə görə
neytral elementi var. Həmin element toplama
əməlinə nəzərən 0(sıfır), vurma əməlinə nəzərən
1(vahid) elementidir. Həm də bu çoxluqda
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münasibəti doğrudur. Bu halda
əks element adlanır, yəni
əməli
çıxma olduqda
neytral element
olur.
3. Baxılan cəbri struktur rasional ədədlər
çoxluğu Q olsun. Bu çoxluqda toplama, çıxma,
vurma və bölmə əməlləri həmişə mümkündür və
həmin əməllərə nəzərən Q-qapalıdır. Q çoxluğunun toplama, çıxma və vurma əməllərinə nəzərən neytral elementi var. Bu element toplama və
çıxma əməlləri üçün 0 (sıfır), vurma əməli üçün
1(vahid) elementidir:
a+0=a, a-0=a, a·1=a.
Nəhayət, Q çoxluğunda a·b=1 şərtini ödəyən element var və bu element a elementinin
tərs elementi adlanır (a≠0). Bu halda
tərs
element olur.
4. Baxılan cəbri struktur R-həqiqi ədədlər
çoxluğu olsun. Bu çoxluq cəbri strukturun ümumi xassələrini ödəyir, lakin sıfırı kənar etmək
şərti ilə. Aşkardır ki, 0-a nəzərən tərs element
yoxdur.
Riyaziyyat kursunun tədrisi prosesində
öyrənilən ədədi çoxluqların bir sıra elementar
xassələrini mücərrəd hallar üçün, yəni elmi ədəbiyyatlarda istənilən elmi terminlərlə müqayisə
etmək tələbələrin riyazi görüşlərini genişləndirməyə kömək edir. Həm də tələbələrə misal göstərmək və onlara misallar fikirləşməyi tövsiyə
etmək zəruridir. Məsələn, qruppoid, yarımqrup,
qrup, monoid və s. kimi elmi terminlərin elementar analoqları ilə misallar üzərində müqayisə etməyə onları cəlb etmək lazımdır. Bu elmi
terminləri açıqlayaq.
Yalnız bir cəbri əməlin təyin olunduğu
cəbri struktura qruppoid deyilir. Bu tərifi simvolların köməyi ilə belə yazırlar:
Qruppoiddə
cəbri əməlinə nəzərən assosiativlik xassəsi də ödənildikdə, ona yarımqrup
deyilir. Qeyd edək ki, yarımqrup əmələ gətirən
M çoxluğuna assosiativ qruppoid də deyilir.
Əgər yarımqrupda neytral element varsa,
belə yarımqrupa həm də monoid deyilir. Deməli, monoid elə cəbri strukturdur ki, onun üçün
aşağıdakı şərtlər ödənilsin:
1)
2)
3)

Bu halda
əməlinin vurma və toplama
olmasına uyğun olaraq monoidi multiplikativ və
additiv adlandırırlar. Xüsusi halda R həqiqi
ədədlər çoxluğuna baxaq. Bu çoxluq həm toplama, həm vurma əməllərinə nəzərən kommutativ
qruppoiddir. Yəni
üçün
təyin olunmuşdur.
Həm də a+b=b+a, a·b=b·a. Bu çoxluqda təyin
edilən əməllər üçün assosiativlik xassəsi doğru
olduğundan, hər iki əmələ nəzərən R çoxluğuna
yarımqrup da demək olar. R çoxluğunda hər iki
əmələ nəzərən neytral (vahid) element olduğu
üçün həm də monoiddir, həm də kommutativdir.
Qrup ədədi strukturu müasir cəbrdə aktual
cəbri strukturdur. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, müasir cəbr elmində qruplar nəzəriyyəsi
çox vacib sahədir.
Qrup həm başqa cəbri strukturların köməyilə, həm də müstəqil surətdə daxil edilə bilər.
Qısaca, elementlərinin hamısının tərsi olan monoidə qrup deyilir.
Göründüyü kimi, qrupa verilən yuxarıdakı
təriflər və onun başqa strukturla əlaqəli izahı bir
qədər mücərrəddir. Lakin qrup anlayışının digər
strukturlardan asılı olmayan müstəqil tərifi xeyli
asan dərk ediləndir. Bu tərifi nəzərdən keçirək.
Boş olmayan M çoxluğunda aşağıdakı
şərtlər ödənilərsə, ona vurma əməlinə nəzərən
qrup deyilir:
1) M çoxluğunda vurma əməli təyin edilməsi, yəni
üçün
olsun. Başqa sözlə, M
çoxluğu vurma əməlinə nəzərən qapalı olsun.
2) Vurmanın assosiativlik qanunu doğ-rudur, yəni (a·(b·c)=(a·b)·c ödənilir.
3) M çoxluğunda vahid element olsun,
yəni:
4) M-in hər bir elementinin tərsi var. Belə
ki,
olsun.
Burada 2), 3), 4) şərtləri qrupun aksiomları da adlanır.
M çoxluğunda təyin olunmuş bu vurma
əməli kommutativlik xassəsini də ödədikdə, ona
kommutativ qrup və ya Abel qrupu deyilir.
Toplama əməlinə nəzərən M çoxluğunun
qrup aksiomları aşağıdakı kimi şərh edilir.

202 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Pedaqoji ali məktəblərdə riyaziyyat kursunun fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisi tələbələrin elmi-metodik hazırlığının
yüksəldilməsi vasitəsi kimi

1)
üçün
, yəni
M-də toplama əməli təyin olunsun.
2) (a+b)+c=a+(b+c)-(assosiativlik
ödənilir).
3) a+0=0+a=a - (sıfır elementi var)
4)
əks elementdir.
Toplama əməlinə nəzərən qrupda da
a+b=b+a olduqda, bu qrup kommutativ qrup və
ya Abel qrupu adlanır.
Qrupa aid bir neçə sadə misallar göstərək.
Belə misalları tələbələrə də çatdırmaq dərsin
səmərəliliyini artıra bilər.
Additiv qrupa ən sadə misal tam ədədlər
çoxluğudur. Belə ki:
1. Tam ədədlərin cəmi tam ədəddir, yəni
.
2. Toplama əməlinə nəzərən assosiativlik
ödənilir.
3. Bu çoxluğun sıfır elementi var, yəni
a+0=0+a=a.
4. Çoxluğun hər bir a elementinin
əksi var.
Tam ədədlər çoxluğunda həm də kommutativlik doğrudur.
Multiplikativ qrupa ən sadə misal rasional
ədədləri göstərmək olar, yəni
kənar
etməklə, çoxluğunu göstərmək olar. Aşkardır ki,
Q çoxluğu vurmaya nəzərən qapalıdır, yəni
oğrudur. Həmçinin, Q çoxluğunda assosiativlik xassəsi ödənilir. Bu çoxluğun vahid elementi var, yəni:
. Nəhayət, hər bir
elementi üçün
, yəni tərs element
var. Bu şərtlər daxilində Q çoxluğu həm də
kommutativ qrupdur.
Qeyd edək ki, ədədi çoxluqlar həm də
daha mürəkkəb cəbri struktur təşkil edirlər. Belə
cəbri strukturlardan biri də halqa adlanan ədədi
strukturdur. Bir cəbri əməl təyin olunan qruppoid, yarımqrup, monoid, qrup kimi cəbri strukturlardan fərqli olaraq, halqa iki binar cəbri
əməlin təyin olunduğu cəbri strukturdur.
Tutaq ki,
çoxluğu verilmişdir. M
çoxluğunda toplama və vurma əməlləri təyin
olunsun və bu əməllərə nəzərən aşağıdakı şərtlər
ödənsin. Onda
çoxluğu halqa adlanır.
1) Toplama əməli birqiymətli təyin
olunur, yəni
olduqda,
.

2)
(kommutativlik).
3)
(toplamada assosiativlik).
4)
(sıfırın varlığı).
5)
(əks elementin varlığı)
6)
(vurmada assosiativlik)
7)
Halqaya aid elementar riyaziyyat kursundan misallar göstərmək, tələbələri də misallar fikirləşməyə cəlb etmək lazımdır.
İki binar cəbri əməlin təyin olunduğu cəbri strukturların ən çox istifadə tətbiq olunanı
meydan adlanan strukturdur.
Hər hansı M çoxluğunun meydan təşkil
etməsi üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir:
1)
(kommutativlik)
2)
(assosiativlik)
3)
(sıfır elementinın
varlığı)
4)
(əks elementin varlığı)
5)
(Vurmaya nəzərən kommutativlik)
6)
(assosiativlik)
7)
(vahid elementin
varlığı)
8)
(a1=a-1 –tərs elementin varlığı)
9)
(distributivlik)
Meydana aid ən aşkar misal həqiqi ədədlər
çoxluğu və rasional ədədlər çoxluğu ola bilər.
Bu konkret çoxluqlar üçün meydanın şərtlərinin yoxlanmasına tələbələrin diqqətini cəlb
etmək vacib metodiki priyomdur.
Cəbri əməl anlayışından, halqa və meydanın ümumi təriflərindən alınır ki, halqa və meydanın elementləri konkret ədədi sistemlərin elementləri ola bilər. Müxtəlif ədədi çoxluqlardan
ibarət olan halqa və meydana uyğun olaraq,
ədədlər halqası və ədədlər meydanı deyilir.
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Tərifdən göründüyü kimi, ədədlər halqası
və ədədlər meydanı strukturuna görə daha sadə
və riyaziyyat kursunda baxılan ədədi çoxluqların xüsusi halları kimi özünü təqdim edir və tələbələr tərəfindən asanlıqla dərk edilir. Həm də
onlara aid misallar fikirləşməkdə çətinlik törətmir. Bunu aşağıdakı təriflərdən də görmək olar.
M ədədlər çoxluğunda toplama, çıxma və
vurma cəbri əməlləri təyin olunarsa, belə çoxluğa ədədlər halqası deyilir. Deməli, M çoxluğu
ədədlər halqası isə, onda ixtiyari
elementləri üçün
olar. Bu tərif yuxarıdakı halqaya verilmiş ümumi tərifə uyğundur.
Şərh olunan təriflərdən asanlıqla başa düşülür ki, tam, həqiqi, rasional və kompleks
ədədlər çoxluqları halqadır. Lakin hər bir ədədi
çoxluğun halqa əmələ gətirdiyini demək olmaz.
Mənfi ədədlər çoxluğu halqa əmələ gətirmir,
çünki bu çoxluqda vurma cəbri əməli təyin edilməmişdir, yəni vurma əməlinə nəzərən qapalı
deyildir. Həmçinin, tək ədədlər çoxluğunu da
halqa adlandırmaq olmaz. Çünki iki tək əməlin
cəmi bu çoxluğa daxil deyil.
Ədədi meydanda isə bölən sıfırdan fərqli
olan hal üçün toplama, çıxma, vurma və bölmə
əməli də təyin olunur.
Göründüyü kimi, rasional, həqiqi və kompleks ədədlər çoxluqları meydan təşkil edir. Tam
ədədlər çoxluğu isə meydan əmələ gətirmir.
Çünki bu çoxluqda bölmə əməli təyin olunmamışdır. Halqa və meydana aid misallara baxaq.

1. a və b tam ədədlər olduqda,
şəklində ədədlər çoxluğu halqa əmələ gətirir.
Lakin
şəklində ədədlər meydan əmələ
gətirmir. Çünki burada bölmə cəbri əməli təyin
olunmur.
2. a və b ixtiyari rasional ədəd olduqda,
şəklində ədədlər çoxluğu meydan
əmələ gətirir.
Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, təqdim
olunan məqalənin məzmunu pedaqoji ali məktəbdə riyaziyyat kursunu tədris edən müəllim
üçün faydalı təlim materialı ola bilər. Həm də
təkcə mühazirə dərsləri üçün deyil, daha çox
praktik məşğələ və seminar dərslərində öyrənilən ədədi çoxluqların cəbri strukturlarını təyin
etmək, bir-birilə müqayisə etmək üçün faydalı
metodiki priyomdur.
Problemin aktuallığı. Müəllimin hazırlığı
prosesində tələbələrin elmi-metodiki səviyyəsinin
yüksəldilməsi qarşıda duran mühüm vəzifələrdən
biridir. Odur ki, pedaqoji ali məktəbdə riyaziyyat
kursunun fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisinin tələbələrin elmi-metodiki hazırlığının yüksəldilməsinə təsirinin araşdırılması aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə pedaqoji
ali məktəblərdə riyaziyyat kursunun fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisi problemi araşdırılır və
təklif olunan metodikanın tələbələrin elmi-metodiki
hazırlığının səmərəli vasitəsi olduğu göstərilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
təklif olunan metodika pedaqoji ali məktəblərdə
riyaziyyat kursunu tədris edən müəllimlər və gənc
tədqiqatçılar üçün faydalı praktik material ola bilər.
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MODERN TEXTBOOKS ON MATHEMATICS AND TEACHER
Xülasə: Məqalə ümumi təhsilin vacib problemlərindən birinə, yeni dərsliklərin yaradılmasına həsr
olunub. Problemin ölkədəki təhsil islahatları çərçivəsində əhəmiyyətini açıqladı. Quruluş prinsipləri,
dərsliklərin məzmunu və quruluş xüsusiyyətləri, müəllimlər üçün dərslik və dərsliklər göstərilmişdir.
Açar sözlər: müasir dərslik, təlimdə nailiyyət, təhsil siyasəti, variativ dərslik.
Резюме: Статья посвящена одной из важных проблем общего образования-созданию новых
учебников. Раскрыта важность проблемы в рамках реформ образования проводимых в стране.
Изложены принципы построения, особенности содержания и структуры учебников, рабочих тетрадей
и пособий для учителей.
Ключевые слова: соврeменный учебник, успех в учѐбе, политика образовании, вариативные
учебники.
Summary: The article is devoted to one of the important problems of Azerbaijan educationdeveloping the now textbooks. It deals with necessity of preparing the textbooks in the frame of reforms
carried out in the country, compiling principles of textbooks, content and structure characteristics of the
methodic means for teachers, writing-book and textbooks.
Keywords: modern textbook, success in school, education policy, variable textbooks.

Riyaziyyat dərsliyi digər dərsliklər kimi
Təhsil nazirliyi tərəfindən verilmiş tədris planı
və proqram əsasında hazırlanmış nəzəri və praktiki biliklərin əsaslarının sistemli və anlaşıqlı şəkildə izah olunduğu əsas vəsaitdir. Bütün dərsliklər kimi riyaziyyat dərsliyi də mövcud standartlara tam cavab verməlidir. Sonra isə əsas

məsələ müəllimlərin həmin dərsliklərdən necə
istifadə etməsi və şagirdlərin dərsliklərdə olan
ayrı-ayrı mövzuları necə qəbul etməsi və mənimsəməsidir. Burada həm dərsliklərin yüksək
keyfiyyətdə olması, həm də müəllimlərin peşəkarlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müəllim təlim-
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də nailiyyətlər əldə etmək üçün dərsliklərin xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olmalıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi dərslik konkret fənn
üzrə tədris planı və proqram əsasında hazırlanmış nəzəri və praktiki biliklərin əsaslarının sistemli və anlaşıqlı şəkildə izah olunduğu əsas vəsaitdir. Ona görə də onun hazırlanmasına ciddi
problem kimi baxılır. İlk növbədə dərsliklər
mövcud standartlara tam cavab verməlidir. Sonra isə əsas məsələ müəllimlərin həmin dərsliklərdən necə istifadə etməsi və şagirdlərin dərsliklərdə olan ayrı-ayrı mövzuları necə qəbul etməsi və mənimsəməsidir. Burada həm dərsliklərin yüksək keyfiyyətdə olması, həm də müəllimlərin peşəkarlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Təlim nailiyyətlərini əldə etmək üçün müəllim
dərsliklərin xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olmalıdır. Ona diqqətlə, ehtiyatla, yaradıcılıqla
yanaşmalıdır.
Təhsil standartlara, təlim strategiyalarına,
qiymətləndirmə mexanizmlərinə uyğun olmalıdır. Müəllimlər hərtərəfli biliklər, zəruri bacarıqlar və qabiliyyətlər nümayiş etdirməklə yanaşı daim öz üzərilərində ciddi çalışmalıdırlar. Bu
gün dərs aparan hər bir müəllim şagirdləri zəruri
biliklər əldə etməyə, idraki və hissi dəyərlərə yiyələnməyə istiqamətləndirmək məqsədi ilə dərsliklərə müraciət edir, onun imkanlarından istifadə etməklə özünün iş sistemini qurur. Eyni zamanda özünün intellektual bilik dairəsindən və
pedaqoji peşəkarlıq səriştəsindən məharətlə istifadə edir.
Məlum olduğu kimi dərsliklər hazırki təhsil siyasətinə uyğun olaraq hazırlanmalı və müasir tələblərə cavab verməlidir. Dərsliklərin məzmunlu, mövzuların yığcam və oxunaqlı olması
biz müəllimləri çox sevindirir. Dərslik köhnəlikdən, təkrarçılıqdan, bəsit və yorucu materiallardan uzaq olmaqla şagirdləri düşündürməli, onları məntiqi nəticələr çıxarmağa, zəngin məlumatlar toplamağa sövq etməlidir. Dərsliklərin xarici
görünüşünün cəlbediciliyi, onların yığcam və
mənalı olması şagirdlərin böyük marağına səbəb
olur. Bilirik ki, kitab cəmiyyətində insanların
dünyagörüşünün artmasında, intellektual səviyyəsinin yüksəlməsində, nitq qabiliyyətinin və
danışıq mədəniyyətinin inkişaf etməsində, zəruri məlumatların toplanmasında, əxlaqi və sosial
tərbiyənin aşılanmasında əvəzolunmaz vasitədir.

Müəllimlərin pedaqoji məharəti təlim
prosesini təşkil etməklə yanaşı, dərsliklərdən istifadə zamanı da meydana çıxır. Başqa sözlə,
müəllimin pedaqoji məharətini şərtləndirən əsas
cəhətlərdən biri onun dərslikdən necə istifadə
etməsidir. O, öz fəaliyyətində dərsliyin istiqamətverici xarakterinə uyğun olaraq hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. Hansı məqamda hansı materialdan istifadə edəcəyini əvvəlcədən
planlaşdırır. Bütün hallarda müəllimin tədris
fəaliyyəti onun özünün müəyyən etdiyi sistem
üzrə meydana çıxır. Müəllimin dərsi onun yaradıcılıq nümunəsi kimi özünü göstərir. Bütün
bunların baş verməsi üçün müəllim ilk öncə
dərsliklərdə verilmiş materiallarla tanış olmalı,
təlim materiallarının, oradakı çalışma və tapşırıqların öz sinfinin səviyyəsinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirməlidir. Eyni zamanda
təlim materiallarının uyğun fənlər üzrə təlim
materialları ilə əlaqələrini müəyyən etməlidir.
Hər bir müəllim dərslikdən məqsədəuyğun istifadə etməklə ayrı-ayrı fənlərlə onun inteqrasiyasını unutmamalıdır. Dərsliklərdə ən əsas məsələlər oradakı mövzuların aktual olması, müasir
həyatdan götürülməsi, yığcam və sadə dildə yazılması ilə bağlıdır. Eyni zamanda hər bir fənnə
uyğun dərslikdə müvafiq illüstrasiya, foto, şəkil,
diaqram və cədvəllərin verilməsi şagirdlərdə
maraq oyadır.
Bir vacib məsələni də xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, ölkədə təhsilin müasir inkişaf mərhələsində variativ dərsliklərə çox böyük ehtiyac
vardır. Çünki variativ dərsliklər müəllimlərə seçim imkanı verir, onları düşünməyə vadar edir,
seçdiyi dərsliklərə yaradıcı yanaşmağa bir vəzifə
kimi qarşıya qoyur. Variativ dərsliklərin hazırlanması, nəşr olunaraq müəllim və şagirdin sərbəst seçiminə buraxılması müsbət nəticə verər.
Dərsliklərin keyfiyyətli olması ilə yanaşı,
əsas məsələlərdən biri müəllimlərin onlarla necə
işləməsidir. Bu, ilk növbədə, müəllimin peşəkarlığı ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, müəllim
kimdir? Fikrimizcə, bu sual çox mürəkkəb və
maraqlıdır. Amma ona cavab vermək və izah etmək hər bir şəxsdən böyük həyat təcrübəsi və
geniş intellektual səviyyə tələb edir. Mən isə sadəcə onu deyə bilərəm ki, müəllim əvəzolunmaz
şəxs olub nüfuzlu və gələcək nəslin inkişafında
çox böyük rolu olan bir simadır. Müəllimə çox
böyük və dəyərli qiyməti ulu öndərimiz Heydər
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Əliyev vermişdir: ―Mən yer üzündə müəllimdən
yüksək ad tanımıram‖.
Məhz buna görə də bu gün müəllimin qarşısında daha ciddi məsələlər durur. O, şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etməsi
üçün şərait yaratmalı, onlara müstəqil düşünməyi və suallar formalaşdırmağı öyrətməli, inkişaf
etməyə həvəs yaratmalıdır. Müasir müəllim işinə və şagirdlərinə sonsuz məhəbbətlə yanaşır,
sadəcə uşaqları öyrətməklə kifayətlənmir, həm
də özü öz şagirdlərindən öyrənməyə çalışır.
Müasir müəllim daim özünü təkmilləşdirmə,
özünütənqid, erudisiya və yüksək əmək mədəniyyətinə malik olması ilə xarakterizə edilir.
Müasir müəllim heç zaman nail olduqları ilə kifayətlənməməli, daim irəli getməlidir.
2006-cı ildə qəbul olunmuş ―Dərslik siyasəti‖ sənədi dərslik yaradıcılığı sahəsində islahatlara böyük təkan vermişdir. Bu sənədin tələblərinə müvafiq olaraq dərsliklərin hazırlanması proseduru dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmış, indiyədək formal fəaliyyət göstərmiş elmi-metodik şuraların əvəzinə müstəqil qurum
olan Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurası yaradılmışdır. Artıq yeni fənn kurikulumları əsasında
hazırlanmış dərslik, müəllimlər üçün vəsait və
şagirdlər üçün iş dəftərindən ibarət dərslik
komplekti müəllim və şagirdlərin istifadəsinə
verilmişdir. Sözsüz ki, nəticəyönlü və şəxsiyyətyönlü kurikulumlar əsasında dərsliklərin yaradılması ilk təcrübə olduğundan yeni dərslik
komplektləri nöqsansız deyildir.
Onlardan biri olmadıqda dərslik müsabiqəyə buraxılmır. Üç kitab birlikdə fənn üzrə
məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsinə istiqamətlənmiş əsas təlim resursları kimi dəyərləndirilir.
İş dəftərləri şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. Onun hazırlanmasında başlıca olaraq dərslikdəki təlim materialları ilə əlaqəlilik və şagirdlərin praktiki fəaliyyətinin təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılır.
Məlum olduğu kimi, dərslik məzmununda
öyrənilməsi nəzərdə tutulan anlayışlara, qaydalara, qanunauyğunluqlara, təsnifatlara və sairə
aid məlumatları, ən zəruri çalışma və tapşırıqları
əhatə edir. İş dəftərində həmin materiallara aid
müxtəlif suallar, çalışma və tapşırıqlar sistemi
verilir. Həmin materiallarda əsaslandırılması,
yaxud qrafiklər, cədvəllər, şəkil və illüstrasiya

materialları üzərində fəaliyyətlərin təşkil olunması nəzərdə tutulur.
İş dəftərində dərslikdəki məlumatları anlamaq, təhlil və tətbiq etmək, dəyərləndirmək
üçün praktik materiallar verilir. Əsasən çalışma
və tapşırıqlar, istiqamətləndirici suallar, ev tapşırıqları kimi praktik materiallara yer ayrılması
məqsədəuyğun hesab edilir.
Yuxarıda sadalanan praktik materiallar
dərslikdə təlim materiallarına uyğun tərtib olunmaqla yanaşı, həm də şagirdlərin psixologiyasına uyğun qurulur. Onların meyli və maraqları,
ən başlıcası, tələbatları nəzərə alınır.
Məlum olduğu kimi, hazırkı dərsliklərdə
biliklərin mənimsədilməsi, müvafiq anlayışların
formalaşdırılması və tətbiqolunma mənimsəmənin məntiqində başlıca mərhələlər hesab edilir.
Bu, təlim prosesinin informasiya ilə başlayan və
qavrama mərhələsində tamamlanan məntiqindən
irəli gəlir.
Yeni dərslikləri tamamlayan iş dəftərlərindəki çalışma və tapşırıqlar müvafiq anlayışların
mənimsənilməsinə xidmət göstərməklə yanaşı,
həm də şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün, yaradıcı
təfəkkürün, eləcə də bacarıqların formalaşmasına imkan yaradacaqdır. Bu iş dəftərində işləməklə şagirdlər həm sinif şəraitində, həm də evdə müstəqil olaraq fəaliyyət göstərə, qazandıqları bacarıqları inkişaf etdirə, daha da möhkəmləndirə biləcəklər.
Müəllim, dərslik və şagird dəftəri arasında
mərkəzi yer tutan bu vəsait özünün funksiyasına
görə əlaqələndirici və istiqamətverici rolu ilə seçilir və bütövlükdə pedaqoji prosesin məzmununu ifadə edir.
Metodik vəsaitin hazırlanması zamanı
başlıca olaraq qabaqlayıcı materialların olması,
mövzuların tədrisi texnologiyasının əhatə edilməsi, yardımçı materialların verilməsi vacib tələblər kimi qarşıya qoyulur.
Metodik vəsaitin ilk hissəsində qabaqlayıcı materiallar verilir. Bu zaman fənn üzrə məzmun strategiyalarının reallaşma cədvəli, illik və
gündəlik planlaşdırma nümunələri, inteqrasiyaya aid tövsiyələrin əhatə olunması zəruri hesab
edilir.
Məzmun standartları mahiyyət etibarilə
fənnin təlimi məzmunu ifadə edir. Orada minimum hədd, səviyyə öz əksini tapır. Dərslik hazırlanarkən həmin standartların tədris vahidlə-
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rində, bölmə və paraqraflarda reallaşdırılmasına
diqqət yetirilir Dərsliyin pedaqoji sirrinə çevrilən bu xüsusiyyəti müəllimin diqqətinə daha qabarıq çatdırmaq üçün metodik vəsaitdə xüsusi
cədvəl verilir. Həmin cədvələ əsasən müəllim
hər bir məzmun standartının harada (hansı tədris
vahidində, bölmədə, paraqrafda) reallaşdığını
aydın görür və pedaqoji fəaliyyətdə həmin səviyyələrə uyğun nailiyyətlərin əldə olunmasına
çalışır.
Metodik vəsaitdə illik və gündəlik planların nümunələrinin verilməsi də qabaqlayıcı material kimi əhəmiyyət daşıyır, müəllimin məqsədyönlü fəaliyyətini təmin edir, onun düzgün
strateji xətt üzrə irəliləyişlərə nail olmasına imkan yaradır. İllik planlaşdırma nümunəsində tarix, tədris vahidləri (bölmələr, mövzular) üzrə
gözlənilən təlim nəticələri, strategiyalar, inteqrasiya, inklüzivlik, resurslar və qiymətləndirmə
(növləri, vasitələri) məsələləri əks olunur.
Metodik vəsaitə daxil edilən dərs planı
nümunəsi də müəllim və şagird fəaliyyətini
daha konstruktiv və modern formada təmsil edə
bilmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərdə fəallığın həyati bacarıqların formalaşmasına imkan yarada bilməsinə və qeyri-standart
məzmuna, struktura malik olmasına görə ənənəvi dərs nümunələrindən seçilir. Mövzu, məqsəd,
gözlənilən təlim nəticəsi, inteqrasiya, inklüzivlik, strategiyalar və resursların əvvəlcədən mü-

əyyən olunması mühüm şərt kimi qarşıya qoyulur. Dərsin problem xarakteri daşıması, motivasiya, problemin qoyuluşu, problemin həlli, qiymətləndirmə mərhələləri üzrə tələblərin yerinə
yetirilməsi zəruri hesab edilir.
Bunlardan əlavə, metodik vəsait fənlərin
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif lüğət,
cədvəl, şəkil və sairin daxil edilməsi də faydalı
bilinir. Bu zaman onların didaktik əhəmiyyəti
əsas götürülür, istifadə imkanları nəzərə alınır.
Müəllimə yardımçı olması, onların tədqiqatçılıq
fəaliyyətini düzgün məcraya istiqamətləndirə
bilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Problemin aktuallığı. Ümumi təhsil sistemində həyata keçirilən dərslik siyasətinin tələbinə
görə, riyaziyyat dərsliyi də digər dərsliklər kimi iş
dəftəri və müəllim üçün metodik vəsaitlə birgə qəbul
olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni dərslik komplektinin hazırlanmasında da fəal təlim prosesinin qurulması və keyfiyyətli təlim nəticələrinə nail olunması üçün potensial imkanların yaradılması xüsusi
strateji xətt kimi nəzərdə tutulur. Bunun üçün, ilk
növbədə, ayrıca müəllim üçün metodik vəsaitin hazırlanması planlaşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Belə qənaətə
gəlmək olar ki, dərslikdəki təlim materiallarına mühüm vasitə kimi yaradıcı yanaşmaqla onların digər
fənlərlə əlaqəli öyrədilməsi şagirdlərin təlimə olan
marağını yüksəldir və onları fəallaşdırır.
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ANALYSIS OF THE SCHOOL COURSE OF INFORMATICS AND THE TEXTBOOK OF
INFORMATICS V CLASS
Xülasə. Məqalədə kompleks ədədlər üzərində əməllər və kompleks ədədin bir formasından digərinə
keçid zamanı tətbiq olunan bəzi metodikalara baxılır.
Açar sözlər: kompleks ədəd, kvadrat kök, riyazi hesablama, həndəsi təsvir
Резюмe. В данной статье рассматриваются действия над комплексными числами, а также методы, применяемые при переходе от одной формы комплексных чисел к другой.
Ключевые слова: комплексные числа, квадратный корень, математические вычисления,
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Summary. Teaching computer science in our time is a requirement of modernity. Undoubtedly, the
textbooks of the modern computer science course should meet the requirements of today to the maximum.
Key words: complex numbers, square root, mathematical calculations, geometric image
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Kompleks ədədlər, onların müxtəlif şəkildə verilməsi düsturlarını, onlar üzərində əməlləri və bir formadan digərinə keçidləri bilməklə
məsələ həllində tətbiqi yollarına baxaq.
İlk öncə cəbri şəkildə verilmiş kompleks
ədədin kvadrat kökünün hesablanmasına diqqət
edək:
Misal 1. 1  i 3 kompleks ədədinin
kvadrat kökünün hər bir qiymətini tapın. Məlumdur ki, kompleks ədəd üzərində istənilən riyazi hesablamanın nəticəsində kompleks ədəd
olacaq. Deməli, kompleks ədədin kvadrat kökü
də kompleks ədəd olmalıdır.
Kompleks ədədin həm cəbri, həm də triqonometrik formada olduğunu nəzərə alaraq,
verilmiş misalı iki üsulla həll edə bilərik.
I

1  i 3  x  iy

üsul:

x, y  R .

x  iy 

2

kvadrat

kökün

olsun

tərəfinə

görə

və

ya

Bu sistemi həll edərək:

3
2
; y1 
2
2
3
2
olduğunu tapırıq.
x2  
; y2  
2
2
x1 

Deməli,

3
2
1) 1  i 3 
i
2
2
3
2
1 i 3  
i
2)
alırıq.
2
2

II üsul: Triqonometrik şəkildən istifadə
etmək üçün verilmiş 1  i 3 -kompleks
ədədinin həndəsi təsvirini verək. Şəkildən
görünür ki, 1  i 3 -kompleks ədədinin modulu
2, arqumenti isə
verilmiş ədədi

2

3

3

0

1

x




1  3i  2 cos  i sin  triqonometrik
3
3

şəkildə yaza bilərik.
Kvadrat kökü hesablasaq:




2K 
2K  




3
3
2 cos  i sin   2  cos
 i sin
3
3
2
2









olduğunu alırıq.
k=0 və k=1 qəbul etməklə,

 1  i 3 yaza bilərik.

x 2  2 xi  y 2  1  i 3
x 2  y 2  1
 alırıq.
2 xy  3 

y

 -ə bərabərdir. Beləliklə,
3



3
2

və
2  cos  i sin  
i
6
6 2
2


 
3
2
 

2 cos     i sin       
i
3
3 
2
2

 
hesablamış oluruq.
Misal
2.
1  3  1  3
cəminin həqiqi qiymətləri varmı?
Bu suala cavab vermək üçün

1 i 3

və
1 3i kompleks ədədlərinin cəmini
hesablaya bilmək lazımdır. Bunun üçün əvvəlcə

1 3i və 1 3i kompleks ədədlərinin
kvadrat köklərini hesablamalı, sonra isə onların
cəmini tapmalıyıq:

 3
2
i

2
2
1 i 3  
 3  i 2
 2
2
 3
2
i

2
2
1 i 3  
 3 i 2
 2
2
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olar. Uyğun cəmləri tapsaq:
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i

i
3) 
  2

2
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2  3
2

  i 2
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i
4) 
  2

2
2
2

 

1) 

alırıq.
Göründüyü kimi, alınan 4 sayda qiymətlərdən ikisi ( 6 və  6 ) həqiqi qiymətlərdir.
y

D nöqtəsi və OD vektoru (z1+z2) kompleks ədədinə uyğun olacaq.
C nöqtəsi isə eyni zamanda həm AB-parçasının orta nöqtəsi, həm də OD parçasının orta
nöqtəsi olduğu məlumdur (paraleloqramın məlum xassəsi).
C və D nöqtələrinə uyğun olan kompleks
ədədin arqumentinin eyni olduğu həndəsi olaraq
aydındır. Modulu isə, C nöqtəsinə uyğun kompleks ədədin modulu, D nöqtəsinə uyğun kompleks ədədin modulunun yarısına bərabər olar.

z1  z 2
- kompleks
2

Bu səbəbdən də C nöqtəsi

ədədinə uyğun olacaq.
Bu məsələnin kompleks ədədin triqonometrik formada verilməsindən istifadə etmədən də,
daha doğrusu həndəsi yolla da isbat edə bilərik.
y

D
A

y1

B

y1  y2
2

F

C

y2

C

B

A
x1

x

0
Kompleks ədədlərin köməyi ilə həndəsi məsələləri də həll etmək olar. Xüsusi halda başlanğıc və son nöqtələrinin kompleks koordinatları verilmiş parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapa bilərik:
Məsələ 3. A və B nöqtələri z1 və z2 kompleks ədədlərinə uyğun olsun. Bu nöqtələri birləşdirən parçanın orta nöqtəsi olan C nöqtəsinin
koordinatlarını tapaq: AB parçasını yarıya bölən
C nöqtəsinin koordinatlarının A və B nöqtələrinin kompleks ədədlərlə verilmiş koordinatları
ilə ifadəsini, əlaqəsini tapmaq üçün kompleks
müstəvidə A və B nöqtələrini və müvafiq

O A və OB vektorlarını işarə edək:
O A və OB vektorları z1 və z2 kompleks

olaraq,

ədədlərinə uyğundur. Vektorlar üzərində əməllərdən istifadə edərək, O A və OB -nun cəmini, həndəsi- paraleloqram qaydası ilə tapaq:

OA  OB  OD -diaqonal

E

x1  x2
2

x2

x

Fərz edək ki, z1=x1+iy1 və z2=x2+iy2 verilib və
c-nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir. Onda,
çertyoja Görə:

CE 

x1  x2
2

və

CF 

y1  y2
2

trapesiyanın orta xəttinin xassəsinə görə onda, C
nöqtəsinə uyğun olan kompleks ədədin

x1  x2
y  y2
i 1
kimi və ya
2
2
x1  x2 y1  y2 x1  iy1   x2  iy2  z1  z2
i


2
2
2
2
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olduğunu alırıq ki, bu da C nöqtəsinin
koordinatlarının A və B nöqtələrinin koordinatlarının cəminin yarısına bərabər olduğu deməkdir.
Məsələ 3. z - nöqtəsi verildikdə pərgar və
xətkeşin köməyi ilə

1
z

nöqtəsini qurun.

y
z
x

x

1

y1

Məsələnin həlli yolunu axtaraq.
Məlumdur ki, z - nöqtəsi koordinat
müstəvisində verildikdən onun modulu və
arqumenti məlumdur.
üçün

1
- nöqtəsini qurmaq
z

1
nöqtələrinin (kompleks ədədinin) moz

dulunu və arqumentini bilmək lazımdır. z- verildiyindən

1
- in modulu və arqumenti tapaq.
z

1
z

II hal: Tutaq ki, z  1 şərti ödənir. Mərkəzi koordinat başlanğıcında, radiusu 1 olan
çevrə çəkək və z nöqtəsini radius vektorun köməyilə qeyd edək. Z nöqtəsindən perpendikulyar qaldıraq və onun çevrəni kəsdiyi nöqtəni T
ilə işarə edək.
y

Kompleks ədədlər üzərində əməllərin xassələT
rinə görə (qaydasına görə) iki kompleks ədədin
A
və ya nöqtənin modulu modulları nisbətinə bəz
rabərdir. Ona görə də z = r (cos+i sin) olarsa,
1
1 1  cos 0  i sin 0 1


 cos0     i sin 0 x1 
x
-
z r  cos   i sin   r
() olar.
İki kompleks ədədin nisbətinin arqumenti
A1
arqumentlər fərqinə bərabər olduğundan ()-bərabərliyi doğrudur.
1 1
 ;
Buradan
alırıq
ki,
və
y1
z r
1
arq    olar. İndi isə modul və arqument T nöqtəsindən keçən radiusa toxunan çəkək və
z
bu toxunanı z - radius vektorunun uzantısı ilə
1
məlum olduğundan,
nöqtəsini (kompleks birləşdirək. Bu nöqtə A nöqtəsi olsun. OTZ və
OTA üçbucaqlarının oxşarlığından (bucaqları
z
ədədini) müstəvi üzərində qura bilərik.
OZ OT
bərabər olduğu üçün)
yaza bilərik,

Qurma: I hal. Tutaq ki, z  r  1 . Onda
OT OA

1
arq    arqz olduğundan,
z
1
görürük ki, bu halda
nöqtəsi z nöqtəsinin x
z
1
1
z

və

oxuna nəzərən simmetrik yerləşməsindən alınır.

yəni

1
1
 OA  OA  alarıq.
r
r
Beləliklə, biz

1
nöqtəsini qurmaq üçün
z

1
olan və arqumenti (-) olan nöqtəni
r
qurmalıyıq. A nöqtəsi bu nöqtə ilə x1x oxuna
nəzərən simmetrik olmalıdır, yəni A nöqtəsinə
uyğun kompleks ədədin arqumenti  olduğu
üçün A-ya x1x - ə nəzərən simmetrik olan A1
modulu
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nöqtəsi axtardığımız

1
kompleks ədədinə
z

uyğun nöqtə olacaq.
III hal. z  1 üçün də müvafiq həndəsi
çertyoj quraraq

1
nöqtəsini ala bilərik.
z

Problemin aktuallığı. Məqalə kompleks
ədədlərin hesablanmasında və onların həndəsi
yerinin təsvirində yarana biləcək çətinliklərin aradan

qaldırılmasında əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün
aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi. Orta məktəb
riyaziyyat kursunda kompleks ədədlər üzərində
əməllər və onların kompleks müstəvidə yerinin
müəyyən edilməsi baxımından bir neçə elmi və
praktik göstərişlər məqalədə yer alır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
qoyulan problem və onun müxtəlif həlli yolları
kompleks ədədlərlə iş zamanı praktik əhəmiyyət
kəsb edə biləcək qədər yardımçı ola bilər.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL AND LOGICAL THINKING OF PUPILS BY
MEANS OF SPECIAL METHODS OF THE ORAL ACCOUNT
Xülasə: Məqalədə təlim prosesində və dərsdənkənar məşğələlərdə şifahi hesablama metodikasından,
şifahi hesablamanın aparılması qaydalarından, şifahi hesablamaların xüsusi üsullarından, tez hesablama və
təxminetmə bacarıqlarının formalaşmasından bəhs olunur.
Açar sözlər: хüsusi üsul, ümumi üsul, əlamət, misal, sətr, sütun, tez hesabalama, təxminetmə,
yuvarlaqlaşdırma
Резюме: В статье повествуется о методике устного счета, о правилах проведения устного счета,
об особых способах, а также о формировании навыков быстрого счета и вероятности.
Ключевые слова: особый способ, общий способ, знак, пример, строка, столбец, быстрый счет,
вероятность, округление
Summary: The article focuses on the oral counting methodology, the rules for oral counting, special
methods, as well as the formation of rapid counting skills and probability.
Key words: special way, general way, sign, example, row, column, fast count, probability, rounding

Şagirdlərin riyazi biliklərinin formalaşmasında, məntiqi təfəkkürlərinin inkişafında, hesablama bacarıqlarının dərinləşməsində, şifahi
hesablamaların ümumi üsulları ilə yanaşı, xüsusi üsulların tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Təcrübə göstərir ki, hesablamada xüsusi
üsullardan daha tez-tez istifadə olunur. Hesablamaları qısaltmaq və asanlaşdırmaq məqsədilə şifahi hesablamanın bir neçə xüsusi üsulunu nəzərdən keçirək.
Ədədlərin 5-ə vurulması
Ədədi 5-ə vurmaq üçün ədədi 10-a vurmaq və alınan hasili 2-yə bölmək lazımdır. Əgər
vurulan 2-yə bölünəndirsə, onu əvvəlcə 2-yə

bölmək və sonra da alınan qisməti 10-a vurmaq
lazımdır. Məsələn:
78·5=(78:2)·10=39·10=390
87·5=(87 • 10):2=870:2=435 və s.
25-ə vurma
Bir ədədi 25-ə vurmaq üçün həmin ədədi
100-ə vurub, alınan hasili 4-ə bölmək olar və ya
vurulan ədəd 4-ə bölünürsə, onda həmin ədədi
əvvəlcə 4-ə bölmək və sonra da alınan qisməti
100-ə vurmaq olar. Məsələn:
24·25=(24:4) • 100=6 • 100=600
48·25=(48:4)·100=12 ·10=1200
32·25=( 32:4) ·100=8·100=800
96 ·25=(96:4) ·100=24·100=2400
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9-a vurma
Bir ədədi 9-a vurmaq üçün bu ədədi 10-a
vurub, alınan hasildən verilən ədədi çıxmaq lazımdır. Məsələn:
36·9=36·(10-1)=36·10-36=360-36=324
15·9=15·(10-1)=15·10=150-15=135
50-yə vurma
Ədədi 50-yə vurmaq üçün həmin ədədi
100-ə vurub, 2-yə bölmək kifayətdir. Məsələn:
36·50=36·100:2=3600:2=1800
15·50=15·100:2=1500:2=750 və s.
75-ə vurma
Ədədi 75-ə vurmaq üçün həmin ədədi
300-ə vurub, alınan hasili 4-ə bölmək kifayətdir,
yaxud ədədi 4-ə bölüb, nəticəni 300-ə vurmaq
kifayətdir. Məsələn:
68·75=(68:4) • 100·3=17 • 100·3=1700·3
=5100
68 ·75=(68 • 300):4=68·100·3=6800·3
=20400:4=5100
35-ə vurma
Ədədi 35-ə vurma aşağıdakı kimi olar:
44·35=44·(25+10)=44·25+44·10=1100
+440=1540 [2]
11-ə vurma
Bir ədədi 11-ə vurmaq üçün həmin ədədi
10-a vurub və alınan hasilə verilən ədədi əlavə
etmək lazımdır. Məsələn:
36·11=36·(10+ 1)=360+36=396
15·11=15 • (10+ 1 )= 150+15=165
İkirəqəmli ədədin 11-ə vurulması üçün daha sadə bir üsul var. İkirəqəmli ədədi 11-ə cəld
necə vurmalı? Deyək ki, 36·11 neçə edər? Tələb
olunan hasili almaq üçün bu ədədin onluqlar və
təkliklərini göstərən rəqəmlərini (3 və 6) aralayıb, kənarda yazıb, ortada bu rəqəmlərin cəmini
(3+6=9) yazmaq lazımdır.
36·11=396
36
x
11
36
+36
396

62
x
11
62
+62
682

53
x
11
53
+53
583

36·11=396 62·11=682 53·11=583 [3]

Bu misalları təhlil etdikdə alınan hasillərin
necə əmələ gəldiyini görmək çətin deyildir:
həmin hasillərin təklik və yüzlükləri verilən
ədədin rəqəmləri ilə (3 və 6, 6 və 2, 2 və 5, 5 və
3) ifadə edilmişdir; hasillərin onluğu isə verilən
rəqəmlərin toplanması nəticəsində alınmışdır.
Bütün bu ikirəqəmli - 53, 25, 36, 62 ədədlərində rəqəmlərin cəmi 10-dan kiçikdir. Bəs rəqəmlərinin cəmi 10-dan böyük, yaxud 10-a bərabər olduqda necə olar? Belə halda 11 ədədinə
vurma qaydası bir qədər dəyişir.
Deyək ki, 48 • 11; 4+8= 12. Bu halda 2 rəqəmini 4 ilə 8 arasında yazır, 1 rəqəmini 4-ə əlavə edirlər, 528 alınır.
48·11=528
Ümumiyyətlə, cəm 10-a bərabər və ya 10dan böyük olarsa, vahidi soldan birinci rəqəmə,
yəni yüzlüklərin üzərinə əlavə edirlər. Misallar:
59·11=649
59
87·11=957
14
82·11=902
649
75·11=825 və s.
Ədədlərin bölünmə əlamətləri
Meteorologiya elmi (hava məlumat bürosu) əvvəlcədən havanın necə olacağı haqqında
düzgün məlumat verə bildiyi kimi, hesab elmi
də bölmə əməlini icra etmədən verilmiş bu və
ya digər natural ədədin hansı natural ədədə qalıqsız olaraq bölünüb-bölünməməsi haqqında bizə dəqiq məlumat verə bilir. Riyaziyyat elmi
bölmə əməlini etmədən verilmiş ədədlərin müəyyən əlamətlərinə görə bir-birinə bölünüb və
ya bölünmədiyini müəyyən edə bilir.
Tərif. Bölmə əməlini aparmadan bir natural ədədin ikinci bir natural ədədə bölünüb və ya
bölünmədiyini söyləməyə imkan verən cümləyə
bölünmə əlaməti deyilir [5,6].
Ədədlərin bölünmə əlamətindən istifadə
edərək şifahi hesablamanın bir neçə xüsusi üsulunu bir daha nəzərdən keçirək.
2-yə bölünmə əlaməti
Qayda. Yalnız sonu cüt rəqəmlə qurtaran
natural ədədlər 2-yə bölünür. Cüt ədədlər 2-yə
bölünür.
3-ə bölünmə əlaməti
Qayda. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünərsə, bu ədəd 3-ə bölünür. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünmürsə, bu ədəd 3-ə bölünmür.
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543
ədədinin
rəqəmlərinin
cəmi
5+4+3=12. 12 ədədi 3-ə bölünür. Ona görə 543
ədədi də 3-ə bölünür.
Doğrudan da,
543
543

3
-

3

1
81

-

24
24

03
-3

03
3

0
276 ədədi 3-ə bölünür, çünki 2+7+6=15.
15 ədədi isə 3-ə bölünür: 276:3=92
467 ədədi 3-ə bölünmür, çünki 4+6+7=17.
17 ədədi 3-ə bölünmür: 467:3=155 (qalıq 2).
Qayda. Eyni zamanda 2-yə və 3-ə bölünən
ədəd 6-ya bölünür.
9-a bölünmə əlaməti
Qayda. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, bu ədəd 9-a bölünür. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünmürsə, bu ədəd 9-a bölünmür.
Misal 1. 5787 ədədi 9-a bölünür. Çünki
onun rəqəmlərinin cəmi 5+7+8+7=27-dir. 27 isə
9-a bölünür.
Doğrudan da,
5787
9
-54
643
38
- 36
27
-27
0

Misal 2. 425 ədədi 9-a bölünmür, çünki
4+2+5=11. 11 ədədi isə 9-a bölünmür.
9-a bölünən ədədlər 3-ə bölünür.
Misal 3. 162 ədədi eyni zamanda 2-yə və
3-ə bölünür, deməli, 6-ya da bölünür.
4-ə, 25-ə, 50-yə və 100-ə bölünmə əlamətləri
1) Verilmiş ədədin sonuncu iki rəqəminin
ifadə etdiyi ədəd, 4-ün misli olan bütün ədədlər
4-ə bölünür.
2) Axırıncı iki rəqəmi 00, 25, 50 və 75
olan bütün ədədlər 25-ə bölünür.
3) Axırıncı iki rəqəmi 00, 50 olan bütün
ədədlər 50-yə bölünür.
4) Axırıncı iki rəqəmi iki sıfır olan bütün
ədədlər 100-ə bölünür.
8-ə bölünmə əlaməti
Verilmiş ədədin axırıncı üç rəqəminin ifadə etdiyi ədəd və 8-in misli olan bütün ədədlər
8-ə bölünür.
12-yə və 15-ə bölünmə əlamətləri
3-ə və həm də 4-ə bölünən bütün ədədlər
12-yə, 3-ə və həm də 5-ə bölünən bütün ədədlər
15-ə bölünür.
7-yə, 11-ə və 13-ə bölünmə əlamətləri
Verilmiş ədədin sonuncu üç rəqəminin
ifadə etdiyi ədədlə qalan rəqəmlərinin ifadə etdiyi ədədin və ya tərsinə qalan rəqəmlərinin ifadə etdiyi ədədlə axırıncı üç rəqəmin ifadə etdiyi
ədədin fərqi 7-yə, 11-ə və 13-ə bölünərsə, onda
verilən ədəd 7-yə, 11-ə və 13-ə bölünər.
Misal 1. 368312 ədədi 7-yə, 11-ə və 13-ə
bölünürsə, onda verilən ədədin 7-yə, 11-ə və 13ə bölünüb-bölünmədiyini müəyyən edin.
Həlli. Verilmiş ədəddə M=368 və N=312dir. Bu halda, M-N=368-312=56 olar. 56 ədədi
7-yə bölünür, 11-ə və 13-ə bölünmür. Odur ki,
362312 ədədi də 7-yə bölünür, 11-ə və 13-ə isə
bölünmür.
Misal 2. 378456 ədədinin 7-yə, 11-ə və
13-ə bölünüb-bölünmədiyini təyin edin.
Bu misalda M=378, N=456, N>M olduğundan, N-M=456-378=78 olar. 78 ədədi 13-ə
bölünür. 7-yə və 11-ə bölünmədiyindən, verilən
378456 ədədi də 13-ə bölünür, lakın 7-yə və 11ə bölünmür.
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378456
-35
--

7
54

378456
- 33

065
28

11
34

13
291

405

12

48

-28

378456
-26

118
- 44

-117

45

44

14

-42

- 44

- 13

36

56

15

- 35

- 55

-13

1 qalıq

26
- 26

1qalıq

Misal 8. 48125 ədədinin 7, 11 və 13-ə bölünüb bölünmədiyini təyin edin. Burada, M=48,
N=125 və N>M olduğundan, N-M=125- 48=77
olur. 77 ədədi 7 və 11-in misli olduğundan həm
7-yə və həm də 11-ə bölünür, deməli, 48125 ədədi həm də 11 -ə bölünür, lakin 13-ə bölünmür.
48125:7=6875, 48125:11=4375
25-ə bölmə
Bir ədədi 25-ə bölmək üçün bu ədəd l00-ə
bölünərsə, əvvəlcə 100-ə bölmək və alınan qisməti 4-ə vurmaq və ya əvvəlcə 4-ə vurmaq sonra da alınan hasili 100-ə bölmək lazımdır.
Məsələn:
600:25=(600:100) • 4=6 • 4=24
425:25=(425 • 4): 100=1700:100= 17
800:25=(800:100)·4=8 ·4=32
1200:25=( 1200:100) 4=12·4=48

2400:25=(2400:100) • 4=24·4=96
Nəzərdən keçirilən şifahi hesablama üsullarının sayını daha da artırmaq olar.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə şagirdlərin təlim prosesində və dərsdənkənar məşğələlərdə
riyazi və məntiqi təfəkkürlərinin inkişaf etdirilməsində şifahi hesablamanın xüsusi üsullarının əhəmiyyəti və rolu, məzmun xətləri, məzmun standartları və
ibtidai siniflərin riyaziyyat dərslik komplektlərində
araşdırılmış, tədris xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, praktik və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin
dərsdə və sinifdənxaric məşğələlər zamanı şifahi hesablamaların xüsusi üsullarının nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından, şifahi hesablama zamanı riyazi və məntiqi təfəkkürlərinin inkişafının praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ПРИ РЕШЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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OPPORTUNITIES TO USE ICT IN SOLUTION OF LOGICAL PROBLEMS IN PRIMARY
MATHEMATICS CLASSES
Xülasə. İKT-dən istifadə etməklə dərsin aparılması təlimdə güclü stimuldur. Belə dərslər vasitəsilə şagirdlərdə qavrayış, yaddaş, təfəkkür aktivləşdirilir. Məqalədə İKT-nin köməyi ilə aparılan dərslərin üstünlükləri, eləcə də ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində məntiqi məsələlər həllində İKT-nin yaratdıgı imkanlar nəzərə çatdırılmışdır
Açar sözlər: dərs, məntiq, məsələ həlli, informasiya texnologiyaları, keyfiyyət
Резюме. Обучение с использованием ИКТ является мощным стимулом в обучении. Посредством таких уроков у учеников активизируются восприятие, память, мышление. В статье рассказывается о преимуществах ИКТ, а также о возможностях, создаваемых ИКТ, для решения логических
вопросов в учебной программе по математике для начальных классов.
Ключевые слова: урок, логика, решение задач ,информационные технологии, качество
Summary. Learning using ICT is a powerful learning incentive. Through such lessons, pupils activate
perception, memory, and thinking. The article discusses the benefits of ICT, as well as the opportunities
created by ICT for solving logical questions in an elementary school curriculum.
Key words: lesson, logic, solving problems, information technologies, quality

İbtidai siniflərdə fənlərin və təlim nəticələrinin öyrənilməsinə şagirdləri maraqlandırmaq
çox əhəmiyyətlidir. Bu zaman onu nəzərə almaq
lazımdır ki, artıq ikinci təlim ilində uşaqların bir
hissəsi məktəbə getmək və oxumaq istəmir, ibtidai siniflərdə öyrənilən fənlərə marağı itir. Ancaq 1-ci sinfə daxil olana qədər bütün uşaqlar
oxumaq, dərk etmək, ünsiyyət qurmaq və fəaliyyətdə olmaq istəyirlər. Ona görə müəllim mümkün qədər çalışmalıdır ki, uşaqların əməyi fərəhli, dərslər isə maraqlı olsun.
İnformasiya texnologiyalarından istifadə
etməklə dərsin aparılması təlimdə güclü stimul-

dur. Bu dərslər vasitəsilə şagirdlərdə qavrayış,
yaddaş, təfəkkür aktivləşdirilir.
Multimediya təqdimatları – kompüter texnologiyalarının köməyi ilə informasiyaların təqdimatının əlverişli və səmərəli üsuludur, o, şagirdin diqqətini daha çox toplayan səs və təsvir
faktorlarının dinamikasını özündə birləşdirir. İki
mühüm qavrayış obyektlərinə (eşitmə və görmə) eyni zamanda təsir göstərilməsi daha böyük
səmərə əldə etməyə kömək edir. Qavrama və
yadda saxlama prosesinin asanlaşması istənilən
müasir təqdimatın əsasıdır.
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İbtidai məktəb dərslərində informasiya–
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
edilməsi aşağıdakılara imkan verir:
1. Ətraf aləmin informasiyalar selində şagirdlərin istiqamətlənmə bacarığının inkişafına;
müasir əlaqələr vasitəsilə informasiya mübadiləsinə imkan verən bacarıqların inkişafına;
2. Təlimdə izah-illüstrasiya üsulundan şagirdi tədris fəaliyyətinin aktiv subyektinə çevirən fəaliyyətli təlimə keçidin təmin edilməsinə.
Bu isə biliklərin şüurlu mənimsənilməsinə kömək edir;
3. Təlimalanların idrak fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsinə;
4. Dərsin yüksək estetik səviyyədə aparılmasına;
5. Müxtəlif səviyyəli tapşırıqlarından istifadə etməklə şagirdə fərdi yanaşmadan istifadə
edilməsinə;
6. Dərsdə dərsliyin çərçivəsini genişləndirməyə.
Kompüter oyunlarının seçilməsi və onların dərsdə istifadə olunması hər işdən əvvəl, öyrənilən cari materialdan və təhsilalanların hazırlıq səviyyəsindən asılıdır. Müasir kompüter
oyunlarının tərtibi zamanı onların məntiqi əhəmiyyətinə çox fikir verilir, belə ki, oyun oynamaq əsnasında uşaqlarda riyazi biliklər təkrarlanır və möhkəmləndirilir, eyni zamanda onlarda
diqqət və yaddaş dərinləşdirilir, çətin situasiyalardan çıxış yolu tapmaq, tez və doğru qərar
vermək bacarıqları formalaşdırılır. Hər bir kompüter oyunu sadəcə boş vaxtını səmərəli keçirmək, maraqlı etmək vasitəsi deyil, həm də hər
hansı bir şəkildə məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək vasitəsidir. Dərs prosesində belə müvafiq
oyunlardan istifadə edilməsi isə ikiqat effekt verir. Çünki şagirdlər eyni strukturlu, yeksənək
dərslərdə daha tez yorulur, dərsə maraqlarını itirirlər. Lakin uşaqların kompüterə və xüsusilə də
kompüter oyunlarına olan hədsiz marağı onun
hansı şəraitdə və nə məqsədlə tətbiq olunmasından asılı olmayaraq uşaqlar tərəfindən maraq
və həvəslə qarşılanmasına zəmin yaradır.
İKT-nin köməyi ilə aparılan dərslərin bir
sıra üstünlükləri vardır:
1. İKT ilə aparılan dərslər böyük həcmli
tədris informasiyalarını kompakt təqdim etmək
üçün müəllimə imkan verir.

2. Ekranda görünən tapşırıqları uşaqlar
müstəqil oxuyurlar ki, bu da onların fikri fəaliyyətini aktivləşdirir.
3. İKT-nin köməyi ilə aparılan dərslər
müəllimin işini asanlaşdırır və həll edilən məsələ haqqında uşaqlarda aydın təsəvvürlər yaradır,
vaxta qənaət edir.
4. Monitorda təsvir aydın, parlaq və hərəkətdə göstərilir. Bütün bunlar uşaqların diqqətini cəlb edir və informasiyaya marağı artırır.
5. Şagirdlər cavabın düzgünlüyünü səs və
işıq siqnalı vasitəsilə ekranda görmək imkanı
əldə edirlər. Həmin siqnala əsasən uşaq düzgün
cavabların sayına nəzarət edir və şagirdlər üçün
ən əhəmiyyətlisi budur ki, öz cavablarını özləri
qiymətləndirə bilirlər.
Kompüter şagirdlərə bilikləri müstəqil
mənimsəməyə imkan verir, onların intellektinin
inkişafına kömək edir, tədris informasiyalarını
genişləndirir və şagirdlərin fəaliyyətinə nəzarətin keyfiyyətini dəyişməyə kömək edir.
Kiçik məktəblilərlə məntiqi təfəkkürün
formalaşması üzrə iş aparılmasının zəruriliyi
çoxdan məlumdur. Artıq 1-ci sinifdən uşaqlara
analizetmə, mühakimə aparma, nəticə çıxarmanın öyrədilməsi zəruridir. Təhsilin ilkin mərhələsində oyun və tədris fəaliyyətlərini üzvi əlaqələndirən şəraitin yaradılması böyük əhəmiyyətə
malikdir. Dərsdə birincilərin fəaliyyəti oyun formalı, lakin tədris istiqamətlidir. İnteraktiv elektron lövhə birinci sinif uşaqları ilə işdə qiymətli
və səmərəli vasitə kimi şagirdlərin aktiv inkişafına səbəb olan əvəzolunmaz qurğudur. Əvvəlcə
uşaqları dərsin yalnız forması, sonra isə onun
əsasında duran material maraqlandırır. Yeni mühitdə şagirdlər müxtəlif situasiyaları modelləşdirməyi, həll və variantlarını seçməyi öyrənirlər.
İnteraktiv tədris kompleksindən istifadə
edilməsinin əsas məqsədi obrazlı qavrayış vasitəsilə tədris materialının daha dərindən əldə
edilməsinə nail olmaqdır. Dərsdə interaktiv lövhə ilə işləmə təlimin vizuallaşdırılmasına, onun
emosional təsirinin gücləndirilməsinə kömək
edir ki, bu da idrak maraqlarının aktivləşdirilməsinə səbəb olur.
İnteraktiv tədris kompleksindən istifadə
edilməklə dərsə hazırlaşarkən məntiqi təfəkkürün inkişafına imkan verən məntiqi məsələlər
seçilir. Onların həlli prosesində birinci sinif şagirdlərində müstəqil işləmə, nəzarət və özünə

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 86, №3, 2019

219

İlhamə Zakir qızı Zeynalova

nəzarətin reallaşdırılması, öz əməllərini uyğunlaşdırma bacarıqları formalaşır. Məntiqi məsələlər məntiqi təfəkkürün, ardıcıl düşünmənin əşyaları əlamətlərinə görə ümumiləşdirmə və ya
onları fərqləndirmə bacarıqlarının inkişafına
istiqamətlənən vasitələrdən biridir. Onlar hesablama tələb etmir, yalnız uşaqları əqli-nəticə qurmağa, isbatlar aparmağa, öz mülahizələrini
əsaslandıraraq nəticələr çıxarmağa və son nəticədə biliklər əldə etməyə məcbur edir.
Proqram təminatlı İKT vasitələrindən istifadə təlim prosesini maraqlı və əyləncəli edir,
tədris materialının mənimsənilməsindəki çətinliklərin aradan qaldırılmasını asanlaşdırır.
Mühüm olan odur ki, interaktiv lövhədə
məsələ həlli, xüsusilə də məntiqi məsələ həlli
prosesi şagirdə öz gücünə inanmağa imkan verir. Dəftərlə işlədikdə hətta səliqəli düzəliş onun
emosional vəziyyətinə təsir göstərə bilər. İnteraktiv lövhədə tapşırığı yerinə yetirdikdə səhvi
heç bir iz buraxmadan düzəltmək olar. Xüsusilə
riyazi rebusların açılmasında, sehrli fiqurlar, laMəntiqi təfəkkürün
inkişaf səviyyələri
aşağı orta
Orta
yuxarı orta
yüksək

birintlər, sudan keçirmə məsələlərinin həlli zamanı bir neçə səhv variantdan sonra doğru variantın tapılmasının qaçılmazlığını nəzərə alsaq
bu çox mühüm amildir. Ümumiyyətlə, məntiqi
məsələnin həlli prosesi model –illüstrasiyanın
qurulmasından başlayır və bu baxımdan da İKT
əvəzsiz vasitədir.
Birinci sinif şagirdlərinin interaktiv lövhədən istifadə edilən məşğələlərə münasibətini
aydınlaşdırmaq üçün N.İ.Derekleyevanın anketlərindən istifadə etmişik.
92% anketləşmə nəticələri göstərdi ki, şagirdlər interaktiv lövhədən istifadə edilən məşğələlərə həvəslə gəlirlər. Yalnız 8% şagirdin əhvalı neytraldır. Müsbət emosional əhval idrak
marağının yüksəlməsinə kömək edir.
Məntiqi məsələlərin interaktiv lövhələrin
tətbiqi ilə həlli prosesində birinci sinif şagirdlərinin məntiqi təfəkkürünün inkişaf səviyyəsi
müşahidə olunmuşdur. Bu məqsədlə psixodiaqnostik metodikadan istifadə olunmuş, işləmənin
nəticələri cədvəldə öz əksini tapmışdır:

2017/18-cü tədris ilində,
mart ―İnkişaf məktəbi‖
36 %
40 %
16 %
8%

Aparılan diaqnostikadan alınan nəticələrə
əsasən inamla söyləmək olar ki, yüksək, yuxarı
orta səviyyədə məntiqi təfəkkürü inkişaf etmiş
şagirdlərin sayı daha çox olmuşdur.
Ümumiyyətlə, interaktiv elektron lövhələrdən və smart siniflərdən istifadə edilməsi şagirdlərdə marağın, aktivliyin inkişafına imkan
verir, onlarda emosional əhvalı dəyişdirir, təfəkkürün sürətini, dərinliyi, orijinallığı və dəqiqliyini artırır.
Beləliklə, İKT vasitələrinin köməyi ilə idrak fəaliyyətinin idarə edilməsinə sərf olunan
əmək bütün mənalarda özünü doğruldur. Kompüter texnologiyalarının tətbiqi ilə həll olunan
məntiqi məsələlər ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində mənimsəmə keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir, çətinliklərin aradan qaldırılma-

2017/18-cü tədris ilində
mart 1 sinif
24%
36 %
20 %
20 %

sında özünə inam hissinin formalaşması, şagirdlərlə müəllimin qarşılıqlı anlaşması, tədris-tərbiyə prosesində onların əməkdaşlığı üçün əlverişli
şərait yaradır.
Problemin aktuallığı. Fəal təlim prosesində
dərsin maraqlı təşkili, düzgün vaxt bölgüsü, dərsliyin çərçivəsinin genişləndirilməsi məqsədilə İKTdən istifadə edilməsinə böyük tələbat vardır.
Problemin yeniliyi. Məntiqi məsələlərin
interaktiv lövhələrin tətbiqi ilə həlli prosesində birinci sinif şagirdlərinin məntiqi təfəkkürünün inkişaf
səviyyəsi müşahidə olunmuşdur. Bu məqsədlə psixodiaqnostik metodikadan istifadə olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində məntiqi məsələlər həlli zamanı İKT-dən istifadənin səmərəliliyi
öz əksini tapmışdır.
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PHYSICAL BASIS OF THE EXISTENCE OF ALIVING BODY
Xülasə. Məqalə canlı orqanizmlərdə gedən fotobioloji proseslərin gedişi mexanizminə və bu proseslərin enerji ilə təminatı məsələlərinə həsr edilmişdir. Göstərilir ki, canlı orqanizmlərdə baş verən fizioloji proseslər, materiyanın yüksək hərəkət növünə aid olmasına baxmayaraq, aşağıdakı hərəkət növlərini: mexaniki,
fiziki və kimyəvi hərəkət növlərini özündə birləşdirir və onların vasitəsilə öyrənilir. Orqanizmdə baş verən
bütün proseslərin enerji təminatçısı günəşdə baş verən növə reaksiyalarıdır. Avtotrof və heterotrof orqanizmlərin enerji ilə təminolma mexanizmləri biri-birindən fərqlidir. Məqalədə, həmçinin orqanizmlərdə baş verən
fotokimyəvi reaksiyaların və fotosintez proseslərinin gedişinin fiziki izahı verilmiş, avtotrof və heterotrof orqanizmlərin günəş enerjisindən istifadə mexanizmləri izah edilmişdir.
Açar sözlər: hərəkət, orqanizm, proses, bioloji sistem, enerji, kimyəvi reaksiya, çevrilmə, fotosintez
Резюме. Статья посвящена механизмам течения фотобиологических процессов, происходящий
в живом организме и вопросам из энергообеспечения. Показано, что несмотря на то, что физиологические процессы в организме относяться к высшей форме движения материи, они состоят из простых
– механических, физических и химических форм движения и изучается посредством их. Все процессы организма обеспечиваются энергией за счет ядерных реакций солнца. Автотрофы и гетеротрофы
различаются по форме обеспечения энергией. Статься также приводит физическое объяснение фотохимическим реакциям и фотосинтетическим процессам а так же механизмам использования солнечной энергии афтотрофами и гетеротрофами.
Ключевые слова: движение, оргганизм, процесс, биологические системы, энергия, химическая
реакция, превращение, фотосинтез
Summary. The article is dedicated to the course of photobiological processes taking place in a body
and issues related to the energy provision of these processes. İt is shown, that although physiological
processes of the body are related to the supreme form of motion of the matter it unites such a lower level
mechanisms as mechanical, physical and chemical motions and is studies through them. All the processes of
the body are supplied with the energy by the nuclear reactions in the sun. Autotrphic and heterotrophic
organisms have different mechanisms of energy supply. Article also provides for physical explanation of
photochemical reactions and photosynthesis processes of the body, as well as mechanisms of used of energy
by autotroph and heterotroph organisms.
Key words: motion, organism, process, biological system, energy, chemical reaction, transformation,
photosynthesis
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Canlı orqanizmin fəaliyyəti, materiyanın
bioloji hərəkət forması olmaqla, materiyanın
aşağı hərəkət formalarını (mexaniki, fiziki və
kimyəvi) özündə birləşdirir. Engels demişdir:
―Orqanizm, heç şübhəsiz, mexanikanı, fizikanı
və kimyanı bir tam şəklində özündə birləşdirən
ən ali varlıqdır‖. Dialektik materializmə görə,
hərəkətin yüksək formasını hərəkətin aşağı formasına gətirmək olmaz, çünki onun özünə məxsus qanun və qanunauyğunluqları var. Lakin
materiyanın aşağı hərəkət formaları, materiyanın yüksək hərəkət formalarını öyrənməkdə
əhəmiyyətli rol oynayır. Fizika, xüsusilə də biofizika bioloji sistemləri dərindən öyrənmək
üçün riyazi təhlil üsullarından, fiziki və riyazi
modelləşdirmələrdən, həm də hesablama texnikasından geniş istifadə edir. Bununla da fizika
və biofizika, biologiya və tibb elmlərini dəqiq
elmlər səviyyəsinə qaldırır. Ona görə də ali tibbi
təhsil sistemində tədris edilən nəzəri fənlər içərisində fizika və biofizika çox önəmli yer tutur.
Tibbi təhsil müəssisələrində tədris edilən
fizika, biofizika, riyaziyyat, kimya və s. fənlər
tibbi təhsildə tədris olunmaqla göstərməlidir ki,
necə olur ki, canlı orqanizmdə baş verən proseslər, ―qeyri üzvi aləmdəki eyni qanunlar əsasında
və daha mürəkkəb şəraitdə baş verməsinə baxmayaraq, qeyri-üzvi aləmdəki proseslərdən keyfiyyətcə fərqlənən daha mürəkkəb fizioloji hadisələrə çevrilir. Fizioloji proseslərin fiziki-kimyəvi əsaslarının tədqiqi, elmi araşdırılması böyük çətinliklərlə həyata keçirilir, qeyri-üzvi
aləmdə olmayan, özünəməxsus şəraitdə gedir,
ona görə də, xüsusi tədqiqatlara ehtiyacı olan
spesifik qanunauyğunluqlara malik olur.
Günəşdən gələn şüa enerjisini qəbul edən
bioloji sistemlərdə baş verən proseslər fotobioloji proseslər adlanır. Bütün fotobioloji proseslər üç əsas qrupa bölünür. Birinci qrupa fotosintez prosesləri aiddir ki, bu proses zamanı udulan
günəş enerjisinin hesabına bioloji vacib birləşmələr sintez olunur. Bu birləşmələrdən ən vacibi yaşıl bitkilərdə, bakteriyalarda və yosunlarda
karbohidratların fotosintezidir. Karbohidratların
fotosintezi yeganə bioloji prosesdir ki, bu proses
zamanı bütün bioloji sistemlərin sərbəst enerjisinin artımı baş verir.
Fotobioloji proseslərin ikinci qrupu elə
proseslərdir ki, onların baş verməsi zamanı sistemin enerjisinin artması və kimyəvi sintez ha-

disələri baş vermir. Bu proseslər kifayət qədər
mürəkkəb və eyni zamanda qəti bir qanunauyğunluqla baş verir: məsələn, bitkilərin hissələrinin günəş şüalarına tərəf hərəkəti, sutka və il ərzində onların ritmik hərəkətləri və s. Elektromaqnit dalğalarının təsiri ilə baş verən bu hadisələrin əsas vəzifəsi orqanizmlərin ətraf mühit
haqda informasiya toplamasını təmin etməkdir.
Bu proseslərdə informasiya daşıyıcısı günəş
şüalarıdır.
Fotobioloji proseslərin üçüncü qrupuna
elə proseslər daxildir ki, bu proseslər baş verən
zaman canlı orqanizmlər zədələnir, bioloji vacib
olan birləşmələrin dağılması baş verir. Bütün bu
dağıdıcı dəyişikliklər əsas etibarilə yüksək enerjiyə malik olan qısa dalğalı ultrabənövşəyi şüaların təsiri ilə baş verir. Göstərilən fotobioloji
proseslərdən başqa orqanizmlərdə başqa proseslər də baş verir. Bütün fotobioloji proseslərin
əsasında fotokimyəvi reaksiyalar durur. Əsas fotokimyəvi proseslərə aşağıdakılar daxildir:
Fotoionizasiya - şüalanma kvantlarının təsiri ilə elektronların atom və molekullardan kənarlaşdırılması. Fotoionizasiya zamanı ionlar və
ya sərbəst radikallar əmələ gəlir.
Fotobərpa və fotooksidləşmə - elektronun
bir molekuldan başqa molekula köçürülməsi. Bu
zaman bir molekul oksidləşir, digər molekul isə
bərpa olunur (reduksiya edir).
Fotodissosiasiya - şualanma kvantlarının
təsiri ilə molekulun ionlara parçalanması.
Fotoizomerizasiya - işığın təsiri ilə molekulların fəza konfiqurasiyasının yəni, molekulların quruluşunun dəyişməsi baş verir.
Fotodimerizasiya - işıq fotonunun təsiri
ilə monomerlər arasında kimyəvi rabitənin yaranması.
İstənilən fotokimyəvi reaksiya iki etapda
gedir. Birinci etap işıqlı şəraitdə gedir. Bu etap
təmiz fiziki proses olub, molekulun şualanma
kvantını udmasından ibarətdir. Bu zaman molekul həyəcanlanmış hala keçir:
A+h
A*
Burada A maddənin işığı udan molekulu,
A* isə həmin molekulun həyəcanlanmış hala
keçmiş vəziyyətidir. Həyəcanlanma prosesi molekulun enerji ehtiyatı əldəetmə aktıdır. Bu zaman molekulun ümumi enerjisi udulan kvantın
enerjisinə bərabər miqdarda artır. Molekulun
həyəcanlanma prosesi dönəndir. Molekul qısa
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müddət ərzində (10-12 – 10-8 s) udulan enerjini
istiliyə çevirməklə ətraf mühitə verə bilər və ya
lümenisensiya kvantı şəklində şüalandırıb, ilkin
həyəcanlanmamış vəziyyətinə qayıda bilər. Ehtiyat enerjiyə malik həyəcanlanmış elektronlar
qaranlıq şəraitdə (qaranlıqda) fotokimyəvi reaksiyaya girə bilməzlər. Fotokimyəvi reaksiyanın
ikinci etapı qaranlıq etapı adlanır. Qaranlıqda
onlar oksidləşmə-reduksiya reaksiyasına girərək
müəyyən fizioloji aktda iştirak edə bilərlər.
Müəyyən hallarda, əlavə enerji əldə etmiş
atom və molekulların kimyəvi aktivliyi və xüsusi hallarda kimyəvi reaksiyaya girmək qabiliyyətləri yüksəlir. Adi şəraitdə onlar o bacarıqları
əldə edə bilmirlər. Belə atom və molekullara aktivləşmiş atom və molekullar deyilir. Aktivləşmiş atom və ya molekulların iştirakı ilə gedən
reaksiyalara fotokimyəvi reaksiyalar deyilir. Fotokimyəvi reaksiyaya misal olaraq işığın təsiri
ilə aktivləşmiş gümüş bromidin bərpası reaksiyasını göstərmək olar. Fotoqrafiya bu hadisəyə
əsaslanır. Fotokimyəvi reaksiyanın əsas qanunu:
reaksiyaya girmiş maddənin miqdarı, maddə tərəfindən udulan şüa enerjisinin miqdarı ilə düz
mütənasibdir. Başqa sözlə: reaksiyaya girmiş
maddənin miqdarı Q, udulan şüanın enerji seli
və onun təsir müddəti t ilə düz mütənasibdir:
Q =k  e t
Burada k reaksiyanın təbiətindən və işığın
dalğa uzunluğundan asılı olan sabitdir.
Fotokimyəvi reaksiyanın baş verməsini,
ancaq o fotonlar təmin edə bilərlər ki, onların
enerjisi, bu reaksiyada iştirak edən atom və ya
molekulları aktivləşdirmək üçün kifayət edən
müəyyən Eakt (aktivləşdirmə enerjisi) qiymətindən böyük olsun:
f =h
Ona görə də daha qısa dalğalı şüalar (görünən oblastın qısa dalğalı hissəsi və ultrabənövşəyi şüalar) və onlardan da qısa dalğalı şüalar daha
çox aktivləşdirmə qabiliyyətinə malikdir.
Fotokimyəvi reaksiyalar bir çox bioloji
reaksiyaların ilkin mərhələsidir. Belə reaksiyalara misal olaraq, məsələn, bitkilərin nişastanı
fotosintez etməsini göstərmək olar:
h
 (CH O) + nO
nCO2 + nH2O 
2
n
2
Xlorofil
Bitkilərin bir çox vitaminləri sintez etməsi
də fotokimyəvi reaksiyaya aiddir.

Dəri və dərialtı təbəqədə baş verən fotokimyəvi reaksiyalar ultrabənövşəyi şüaların orqanizmə təsirinin ilkin etapıdır. Bu zaman dəridə D vitamininin, gistaminin və başqa bioloji
aktiv maddələrin əmələ gəlməsi baş verir. Gistaminəbənzər maddələrin əmələ gəlməsi, dərinin
genişlənməsinə və dəridə eritemanın yaranmasına səbəb olur.
Ultrabənövşəyi şüalar canlı orqanizmlərə
çox güclü təsir göstərir ki, bu da həm əhəmiyyətli, həm də zərərli ola bilər. Ona görə də ultrabənövşəyi şüalar bitkilər, heyvanlar və insanlar
üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Onun orqanizmə ilkin təsiri fotokimyəvi reaksiyalarla
əlaqədardır. Belə reaksiyalar şüalar udularkən
toxumalarda baş verir.
Orqanizm toxumalarında ultrabənövşəyi
şüalar çox da böyük olmayan dərinliyə, 0,1-1
nm dərinliyə nüfuz edir. Lakin, bu zaman mürəkkəb bioloji reaksiyaya səbəb olur ki, bu da
şüanın təsir etdiyi yerdə özünüeritema ilə biruzə
verir. Eritema dərinin intensiv qızarmasıdır ki,
bu da özünü şüalanmanın təsirindən 6 – 12 saat
sonra büruzə verir, sonra keçir, lakin özündən
sonra, dərinin ―yanma‖ adlanan uzunmüddətli,
işıqlı-qonur piqmentasiyasını yaradır.
Bioloji təsirinin xüsusiyətlərinə görə ultrabənövşəyi şualar üç zonaya bölünür:
1) A zonası - raxitə qarşı (antiraxit) zonadır. Bu zonada ultrabənövşəyi şüaların dalğa
uzunluğu 400-dən 315 nm-ə qədər olur; orqanizmi möhkəmlətmə və bərkitmə təsiri göstərməsilə xarakterizə olunur. Belə təsir, günəşdən
şüalanan ultrabənövşəyi şüaların yer səthinə çatan hissəsinə xas olan xüsusiyyətdir. Gigiyenik
və profilaktik məqsədlər üçün istifadə edilir.
2) B - zonası. Dalğa uzunluğu 315-dən
280 nm-ə qədərdir; Eritem təsiri ilə xarakterizə
olunur, müalicə məqsədi üçün istifadə olunur.
3) C zonası - bakterisid zonasıdır. Dalğa
uzunluğu 280-dan 200 nm-ə qədərdir; Bakterisid təsiri ilə - yəni bakteriyaları öldürmək təsiri
ilə xarakterizə olunur. Dezinfeksiya məqsədi
üçün istifadə olunur.
Ultrabənövşəyi şüaların orqanizm tərəfindən udulması həm də mürəkkəb zülal molekullarının atomları və ya onların qrupları arasında əlaqələrin pozulmasına səbəb ola bilər ki, bu da onların quruluşunun pozulmasına səbəb olur. Bütün
bunlar da fotokimyəvi reaksiyalara aiddir.
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İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində məntiqi məsələ həlli zamani İKT-dən istifadə imkanları

Fotokimyəvi reaksiyalar həm də gözün tor
təbəqəsində baş verir, məsələn, tor təbəqəsinin
çubuqcuqları müəyyən görmə fırfırasına (tünd
qırmızı rəngli piqmentə) rodopsinə malikdirlər.
Rodopsin molekulu R, h fotonunu udarkən aktivləşir və tərkibinə görə A vitamininə yaxın
olan, opstin zülalına O və retinen maddəsinə r
parçalanır.
Beləliklə, istənilən fotobioloji prosesi aşağıdakı sxemlə təqdim etmək olar:
Kvantların udulması fotokimyəvi reaksiya kimyəvi
və
biokimyəvi
reaksiya
.
Sxem 4

Enerjinin
miqrasiyası

Fizioloji akt prosesinə aşağıdakıları aid etmək olar: fotosintez zamanı oksigenin ayrılması,
bitkilərin yarpaqlarının günəş istiqamətinə (tərəfə) hərəkəti, heyvanların işığa reaksiyası, güclü
şüalanma zamanı orqanizmlərin ölməsi və b.
Həyəcanlanmış atom və molekulların
enerjisi yuxarıda göstərilmiş əsas istiqamətlərdən başqa, daha bir neçə istiqamətdə yönəldilə
bilər: 1) işıqsaçma (lyumenisensiya); 2) istiliyə
çevrilmə; 3) enerjinin digər molekullara ötürülməsi (enerji miqrasiyası); 4) molekultriplet hala
keçə bilər (sxem 4).

İşığın udulması
Molekulun həyəcanlanması

Triplet
hala
keçid

Fotokimyəvi
reaksiya

Lyümenisensiya

Biokimyəvi
reaksiya

Enerjinin
istiliyə sərf
edilməsi

Fizioloji akt
Fotobioloji proseslərin ümumi sxemi
Enerjinin saxlanması qanununa görə, ancaq o işıq fotokimyəvi təsir göstərə bilər ki, o
verilmiş sistem tərəfindən udulmuş olsun. Sistem tərəfindən udulmayan işıq fotonları fotokimyəvi reaksiya yaratmır. Ona görə də fotobioloji proseslərin energetikasına baxmaq üçün sistemin işığı udma qabiliyyətini bilmək lazımdır.
Bu nöqteyi-nəzərdən iki faktor çox önəmlidir:
1) vahid zaman ərzində sistem tərəfindən udulan
ümumi enerjini və ya ümumi kvantların sayını

bilmək lazımdır (birinci faktor). Adətən, bu göstərici sistemin optik sıxlığına əsasən qiymətləndirilir; 2) udulan fotonların miqdarını bilmək lazımdır (ikinci faktor). Birinci faktor vahid zamanda mümkün olan reaksiyaların sayını, yəni,
prosesin sürətini müəyyən edir. İkinci faktor fotoreaksiyanın özünün energetikasını müəyyənləşdirir, yəni müəyyən edir ki, hansı reaksiya
mümkündür.
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A STUDY OF THE ELEMENTS OF FIBER OPTICS
Xülasə: Məqalədə işığın tam daxili qayıtması hadisəsinə əsaslanan lifli optikanın elementlərinin tətbiqindən bəhs olunur. İşıqötürücülərin tipləri verilib. Tibbdə işıqötürücü şüşə optik liflər işığın mənbədən insanın daxili boşluqlarına ötürülməsi və xəyalının alınmasında istifadə olunur. İşıqötürücülər vasitəsilə rabitə
sistemlərində informasiya uzaq məsafələrə ötürülür.
Açar sözlər: işıqötürücü şüşə optik lif, birmodlu və çoxmodlu işıqötürücülər, tibbi cihaz -, fibroskop,
endoskop.
Резюме: В статье рассматривается применение элементов волоконной оптики, основанной на явление полного внутреннего отражения света. Представлены различные типы световодов. Световоды в
медицине используются для передачи света во внутренние органы человека и получение их изображения. Волоконные световоды используются для передачи информации на большие расстояния.
Ключевые слова: световоды оптические волокна, одно и мультимодные световоды,
фибросокоп, эндоскоп.
Summary: This paper deals with the employment of fiber optics based on the total internal reflection
of light. Various kinds of light guides are presented. In medicine the light guides are used for the
transmission of light to the human internal organs and their imaging. By use the light guides in
communication systems the information is transmitted for longer distances.
Keywords: light guide glass optical fiber, a single- and multimode light guides, fiberscope, endoscope.

Orta məktəblərin fizika kursunda işığın
düzxətt boyunca yayılması, sınması və qayıtması proseslərini ətraflı öyrəndikdən sonra işığın
tam daxili qayıtması hadisəsinə əsaslanan lifli

optikanın meydana gəlməsi və onun elementlərinin şagirdlərin diqqətinə çatdırılmasını vacib
sayırıq.

226 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Lifli optika elementlərinin öyrədilməsi

rə ötürülməsi və sürətlə göndərilməsində istifadəsini verməkdir. Şəkil 2

Lifli optika keçən əsrin 50-ci illərində optikanın bir bölməsi olaraq işığın tam daxili qayıtma hadisəsinə əsaslanaraq yaranıb, işıqötürücü şüşə liflərin xassələrini və tətbiqini öyrənir.
Həmin illərdə (1957) ötürücü mühit kimi işıqötürücü optik liflər yüksək dərəcədə təmiz şəffaf
kvars şüşədən – SiO2 hazırlandı. İşıqötürücü optik liflər iki hissədən ibarətdir: içlik və örtükdən.
İşıqötürücü sistemin sxemi (a), onun eninə və
uzununa kəsiyi (b) şəkil 1-də göstərilib. İçlik və
örtük materiallarının optik sıxlıqları (sındırma
əmsalı) müxtəlif olduğundan işıq onlardan keçərkən müxtəlif sürətlə yayılır. Ona görə də
işıqötürücülərin işləmə prinsipi ondan keçən işığın müxtəlif sürətlə yayılmasının nəticəsi olan
tam daxili qayıtma hadisəsinə əsaslanır. Bu hadisənin hesabına işıqötürücü boyunca işığın yayılması trayektoriyası ziqzaq şəklindədir.
Şəkil 1

İşıqötürücülərin iş prinsipinin tarixi hələ
ingilis fiziki və gözəl təcrübəçi Con Tindalın
(1820-1893) 1870-ci ildə nümayiş etdirdiyi təcrübə ilə başladı. Onun apardığı təcrübə şəkil 2də göstərilib:
1 – qabından, 2 – kran vasitəsi ilə su 3 –
su şırnağı şəklində 4 – fincanına tökülür.
Kranın əks tərəfində qabın divarına 5 –
toplayıcı linza bərkidilib. 6 – işıq mənbəyi olaraq qövs lampasından linza üzərinə düşən şüalar
fokuslanaraq su şırnağının içərisinə istiqamətləndirilir. Şəkildən göründüyü kimi işıq su şırnağı daxilində su-hava sərhəddində (suyun sındırma əmsalı n1=1,33, havanın sındırma əmsalı
isə n2=1) tam daxili qayıtma (n1>n2 olduğundan) hadisəsinə uyğun olaraq yayılır. Tindal təcrübəsində su şırnağı tam işıqlanır. Burada su şırnağı ötürücü mühit rolunu oynayır. Bu maye
işıqötürücü prinsipindən hazırda rəngli fontanların qurulmasında istifadə edilməkdədir.
Şəkil 3

Məqalədə məqsəd işıqötürücü liflərin elm
və texnikanın bir çox sahələrində, həmçinin
tibbdə (işığın) mənbədən insanın daxili boşluqlarına ötürülməsi və xəyalının alınmasında və
rabitə sistemində informasiyanın uzaq məsafələ-

Fizika kursundan məlumdur ki, həndəsi
optika qanunlarına uyğun olaraq işıq şüası bircins mühitdə düz xətt üzrə yayılır. Optik sıxlıqları müxtəlif olan (n1n2 ) iki mühit sərhəddində
işıq öz istiqamətini dəyişir. İşıq şüası böyük optik
sıxlıqlı mühitdən (n1) kiçik optik sıxlığa malik
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(n2) mühitə keçdikdə (n1>n2) işığın düşmə
bucağının müəyyən qiymətində sərhəddən əks
olunaraq I-mühitə qayıdır. Sınma hadisəsi baş
vermir (şəkil 3). İki mühit sərhəddindən işığın
tam daxili qayıtması baş verdikdə sınma bucağının =900 qiymətində sınma qanununa əsasin  n2
 , sin 900  1 alınır və düşmə bucasən
sin  n1
ğı tam qayıtmanın limit bucağı adlanır:
n
1
sin  0  2  - şərtinə əsasən şüa iki mühiti
n1 n1
ayıran səth üzrə sürüşür. Burada n2 – havanın
sındırma əmsalıdır. Düşmə bucağının () limit
bucağından (0) böyük (>0) qiymətlərində şüa
II-mühitə keçməyərək I - mühitə tam qayıdır.
Tam daxili qayıtma hadisəsindən istifadə
edərək işığı və informasiyanı şəffaf incə işıqötürücü optik liflərlə müəyyən məsafələrə ötürmək
olur.
Mis naqil – istənilən kabel rabitənin cərəyan keçirən elementi olaraq bundan böyük miqdarda istifadə olunur.
Statistik məlumata görə dünyada sualtı, yeraltı və yerüstü rabitə kabellərdə təqribən ildə 20
milyon ton mis istifadə olunur. Buna görə də tədqiqatçılar bu qədim metala qənaət etmək üçün onu
işığı və informasiyanı ötürücü mühit olaraq işıqötürücü optik şüşə liflərlə əvəz etmək ideyasını 70
il əvvəl vermişlər. Mis kabellərlə müqayisədə
işıqötürücü şüşə optik liflər bir çox üstünlüyə malikdir: o, on dəfələrlə mis kabeldən yüngüldür, habelə onlar korroziyaya uğramır, maqnit və elektrik
sahələri təsir etmir. İşığı zəiflətmə qabiliyyəti
olduqca kiçikdir (hazırda 0,16 DB . km-1).
İşıqötürücü optik liflər elm və texnikanın
müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunmaqdadır;
onlardan bəzilərinin adını çəkək:
1. tibbdə, 2. informasiyaların ötürülməsində,
3. xəyalların hazırlanmasında, 4. İşıqlandırmada,
5. mikroskopiyada, 6. gecə görmədə, 7. avtomobil
sənayesində, 8. maşın selinin idarə olunmasında.
İşığın ötürülməsi üçün: birinci - əlverişli
işıq mənbəyi, ikincisi - ötürücü mühit tələb olunur. İlk əvvəllər işıq mənbəyi olaraq Günəş şüaları, elektrik lampası, şam işığı və əlverişli ötürücü mühit olaraq sərbəst (açıq) atmosfer, mis
kabel götürülmüşdür. Ancaq açıq atmosfer, metroloji şəraitin dəyişməsi nəticəsində kifayət qədər böyük məsafələrə informasiyanın ötürülməsi

üçün əlverişli ötürücü mühit olmadı. İlk əvvəllər
işıqötürücü şüşə liflər yüksək optik itkiyə malik
olaraq 1000 DB . km-1 (1 m məsafədə işıq iki
dəfə zəifləyir) təşkil edirdi ki, bu da uzaq məsafəyə informasiyanın ötürülməsi üçün istifadə
olunmasına imkan vermirdi.
Dayanıqlı işıq mənbəyi olaraq, 1960-cı
ildə sovet fizikləri N.Q. Basov, A.M. Proxorov
və amerika fiziki Ç.X. Taunsun optik kvant generatoru – lazeri kəşf etmişlər. Bu kəşfə görə
hər üçü fizika üzrə 1964-cü ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
Lazer kəşf olunduqdan sonra bu işıq mənbəyi Günəş işığını, elektrik lampasını və şam
işığını əvəz etdi. Açıq atmosferə lazer şüalanması vasitəsilə informasiyanın ötürülməsi intensiv olaraq tədqiq olunmağa başladı. Amma, artıq ilk təcrübələr göstərdi ki, həmin mühitlə böyük məsafələrə optik informasiyaların ötürülməsi mümkün deyil.
1966-cı ildə S.K. Kao və Q.A. Xokhem
(ABŞ) optik rabitə sistemlərində kifayət qədər kiçik optik itgiyə və yüksək informasiya tutumuna
malik ötürücü mühit kimi işıqötürücü optik şüşə
lifləri istifadə etməyin mümkünlüyü ideyasını
vermişlər. Bu işinə görə S.K. Kao 2009-cu ildə
fizika üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
Onların nəzəri və təcrübi tədqiqi göstərdi ki,
şüşədə böyük optik itkinin olmasına səbəb onda
kənar aşqar elementlərin – metal Fe, Cu, Cr, Ni,
Mn və OH – hidroksil qrupların çox olması ilə
bağlıdır. İşıqötürücülərin alınma texnologiyasını
təkmilləşdirməklə, onlarda optik itkini xeyli azaldaraq – 0,2 DB . km-1 qiymətini almışlar.
İşıqötürücü liflərin möhkəmliyi artırılaraq
eyni diametrə malik polad məftilin möhkəmliyindən yüksək oldu.
Müasir optik rabitə sistemlərində 1,55
mkm dalğa uzunluğuna yaxın spektral oblastda
optik itki minimuma endirilib (0,16 DB/km).
Hazırda dalğa uzunluğunun 1,55 mkm
oblastında işləyən birmodlu (şəkil 4v), çoxmodlu, pilləvari və qradiyentli işıqötürücülər hazırlanıb (şəkil 4a,b).
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hesablamaq olar. Ayrı-ayrı modların sayı düsturu
ilə təyin olunur. Burada d – içlik lifin diametri,
 - işığın dalğa uzunluğu, NA – apertura ədədi,
 - şüanın işliyə düşmə bucağıdır. Şəkil 5

M
İşıqötürücü şüşə liflər əsasən iki variantla
bir-birindən fərqlənir: pilləvari və qradiyentli
(şəkil 4). Pilləvari lifin bütöv içliyinin sındırma
əmsalı bütün en kəsiyi üzrə dəyişmir (n1=const),
amma ―işlik – örtük‖ sərhəddində sıçrayışla n21-ə
qədər azalır. Qradiyentli liflərdə isə onun çox
laylı içliyinin sındırma əmsalı sabit qalmayıb
mərkəzdən (örtüyə qədər) tədricən azalır: içlik və
örtük liflərinin sərhəddində n1=n21 olur.
İşıqötürücü boyunca siqnalın (enerjinin)
ötürülməsi içliyin diametrindən asılılığı onu iki
qrupa ayırır: birmodlu və çoxmodluya. Şəkil 4
İşıqötürücülərin daha çox siqnalları buraxma qabiliyyəti onun genişburaxma tezlik zolağına malik olması ilə bağlıdır. Bunun üçün içliyin
diametri verilən siqnalın  -dalğa uzunluğu ilə
d i  10 şərtini ödəməlidir. Bu zaman tezlik
spektrinin ötürülməsi üçün di-nin qiyməti 5-10
mkm olmalıdır. Belə işıqötürücülərdə yalnız bir
növ dalğa, yaxud dalğaların bir modifikasiyası,
bir modu yayıla bilər. Ona görə onlar bir modlu
işıqötürücülər adlanır (şəkil 4v). Əgər içliyin
diametri d i  10 , yaxud 10-15 mkm-dən böyük olarsa həmin işıqötürücülərdə bir neçə yüzdən, hətta minə qədər dalğa modifikasiyaları –
modları yayıla bilər. Belə optik liflər çox modlu
adlanır (şəkil 4b).
İşıqötürücülərdə informasiya tutumunun
çox olması buraxma tezlik zolağının enli olmasından asılıdır.
İşıqötürücülərin əsas optik xarakteristikalarından biri onun işığı toplamaq qabiliyyətini
təyin edən apertura ədədidir (NA):

NA  n12  n22 ,
Burada n1 və n2 - əvvəldə qeyd olunduğu
kimi içlik və örtüyün sındırma əmsallarıdır. n1 və
n2 – özlüyündə sabit olub n1  n2 şərtinə əsasən
işıqötürücüdə modların sayını aşağıdakı düsturla



0,5 d ( NA) 2





Şəkil 5-da işıqötürücünün içliyinin diametrinin artması ilə modların sayının artması
göstərilib. Şəkil 6

İşıqötürücü optik liflər dəstəsindən ibarət
elastiki zondlardan istifadə etməklə (şəkil 6a)
insanın daxili üzvlərinə, boşluğa – mədəyə, düz
bağırsağa və həmçinin ürəyə baxmağa, onların
vəziyyəti haqqında dəqiq məlumat verir ki, bunun əsasında xəstənin diaqnozu qoyulur. Xəyalın hər bir elementi öz lifi boyunca ötürülür (şəkil 6b). Zondun diametri 5-6 mkm olur. Şəkildə
iki budaqlanmış işıqötürücü dəstədən ibarət
zond göstərilib (şəkil 6v). Lazer şüası birinci
işıqötürücü bağın girişinə verilir və onun vasitəsilə mədə işıqlandırılır. İkinci işıqötürücü bağ
vasitəsilə işıq mədədən müşahidəçinin gözünə
düşür.
Bu tibbi cihaz 1957-ci ildə Miçiqan Universitetində Tibb əməkdaşları B. Xirşovits və L.
Kuritis tərəfindən yaradılmışdır.
Fibroskop (yuxarıda) mədə və bir çox digər orqanların xəyalını ötürə bilir (şəkil 7). Linza lampa işığını işıqötürücü liflərdən ibarət bağın girişinə fokuslayır. İşıqötürücüdən keçən
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işıq mədədə olan polipi işıqlandırır. Polipdən
əks olunan işıq linza vasitəsilə işıqötürücünün
bağının dirəyinə fokuslanır. Bağda hər bir işıqötürücü bütöv xəyalın bir hissəsini ötürür. Bağın
xarici ucundan işıq çıxanda polipin fibroskop
vasitəsilə alınan xəyalı (şəkil 7a) verilir. Fibroskoplar tez-tez endoskop adlanan daha mürəkkəb cihazlara daxil edilir (şəkil 7b) hansı ki, onlar digər alətlərin yeridilməsi üçün kanala malikdir. Şəkil 7

Endoskopiya – yunan sözündən endo (daxilə) və ... skopo (baxıram) – bədənin daxili
boşluq orqanlarını (məsələn, sidik kisəsi, qida
borusu, mədə) onlara xüsusi alətlərin endoskopların daxil edilməsi vasitəsilə baxmaqla müalicəvi tədqiqat metodudur.
Hazırda tibbi praktikada elastiki endoskoplar daha çox istifadə edilməkdədir. Onlarda
xəyalı ötürmək üçün linza sistemindən yox,
işıqötürücülərdən – diametri 10-50 mkm olan
şüşə-optik liflərdən istifadə edilir (şəkil 6).
Diametri 5-20 mkm olan ayrıca işıqötürücü vasitəsilə orqanı yaxşı işıqlandırmaq olar,
amma onun xəyalını almaqda o qədər də əlverişli deyil. Bunun üçün obyektin (işıqlandırılan
yerin) xəyalını ötürmək üçün ayrı-ayrı işıqötürücülərdən ibarət bağdan istifadə olunur. Xəyalın hər bir elementi öz lifi boyunca ötürülür. Lazer işığı daxili orqanı işıqlandırmaq üçün işıqötürücünün bağının dirəyinə (girişə) verilərək
daxili orqan işıqlandırılır və onun xəyalı alınaraq müşahidəçiyə (həkimə) ötürülür. Xəstəliyin
diaqnozu qoyulur və müalicəsi aparılır.
Hazırda lazer-işıqötürücü optik liflər sistemi birgə tibbdə müşahidə, diaqnoz və müalicə

üsullarına inqilabi təsir göstərir. Bir çox incə
elastik liflər sanki insan bədəninin canlı toxumasına bir ―pəncərə‖ açmışdır. Toxumalarda
gedən prosesləri həmin ―pəncərə‖dən işıqötürücülər vasitəsilə salınan işıqda müşahidə etmək
olur. İşıqötürücü lifləri təbii dəliklərə və ya kiçik kəsiklərə yeridərək və onları insan bədənində olan kanala daxil edərək ağ ciyər bronxlarını,
bağırsaq bükülərini, ürəyin kanallarını və bir
çox digər daxili orqanları diqqətlə müşahidə etmək olur.
Lazer şüaları optik liflərlə ötürülərək
qastroenteroloqlar, məsələn, bağırsaqda qanaxmanı dayandırmaq üçün qan damarını yandırır,
kardioloqlar periferik arteriyalardan tromb və
kirəcləri dağıdır, neyro-cərrahlar isə baş və
onurğa beynində sinir liflərini tezliklə bərpa edə
bilir. Lazer və optik lif cihazının birgə istifadəsi
xərçəng hüceyrələrini aşkar etməklə qonşu sağlam toxumaları zədələmədən onları kəsmək-dağıtmaqla diaqnoz və müalicənin aparılmasına
kömək edir.
Lifli optika böyük həcmə malik informasiyanı ötürmək imkanına malik olub rabitə sisteminin inkişafında inqilabi dəyişiklik yaradır.
Ümumiyyətlə Bəşəriyyətin inkişaf tarixi –
bu rabitə vasitələrinin və informasiyanın ötürülməsinin inkişafı tarixidir. Elm və texnikanın
intensiv inkişafı ilə bağlı olaraq optik liflər daha
effektiv rabitə vasitəsi kimi istifadə olunmağa
başladı. Belə ki, =1,3 mkm, spektral diapazonda işləyən optik-lif rabitə sisteminin yaradılması
istiqamətində böyük güc sərf etdilər.
Son zamanlar optik-lif sistemlərdə uğurlu
nəticələr – kanalların spektral sıxlaşdırılmasına
əsasən informasiyanın ötürülməsinin maksimal
sürətinə - terabit səviyyəsinə qədər artırmağa
nail olmuşlar.
Hazırda kommersiya optik-lif sistemlərdə
informasiya 10 Tbit . san-1 (tera – 1012, bir saniyəyə 1012 əməliyyat) sürətinə qədər ötürülür.
Eksperimental liflərdə isə - 100 Tbit . san-1 tərtibində sürətilə ötürülür. 2010-cu ildə Dünyada
rabitə sisteminə 1 milyard km uzunluqda işıqötürücü liflər hazırlanmış, 2015-ci ildə isə internet istifadəçilərinin sayının təqribən 5 milyarda
çatacağı ehtimalı hesabına 2 dəfə artırılacağı
planlaşdırılıb.
Statistik məlumatlara əsasən inkişaf etmiş
ölkələrin informasiyaya tələbatı ildə 30-40 %
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artır. Bu isə onu göstərir ki, əgər informasiyaya
olan tələbat bu sürətlə artarsa 20 ildən sonra
işıqötürücü lif boyunca informasiyanın ötürülmə
sürəti 100 Pbit . san-1 (pera =1015) qədər çatacaq.
Belə sistemlərdə informasiya ancaq optik
gücləndiricilərinin gücləndirmə zolağı hüdudunda birmodlu işıqötürücü liflər boyunca müxtəlif
dalğa uzunluqlu şüalanmanı daşıyan 100-ə qədər asılı olmayan kanallarda yayılır.
İnformasiyanın ötürülməsinin tam sürəti
B=nb olub, burada b – bir spektral kanalın ötürmə sürətidir, n – spektral kanalların sayıdır.
Əgər bir spektral kanalın informasiyanı ötürmə
sürəti 10 Qbit . san-1(qeqa) -dirsə, kanalların
sayı isə n=100 olarsa, onda bir işıqötürücü lif
boyunca informasiyanın ötürülməsinin tam sürəti 1Tbit . san-1 təşkil edir. İnformasiyanın ötürülməsi sürətinin artırılması yollarından biri də

spektral oblastı artırmaqla spektral kanalların
sayını artırmaqladır.
Məqalənin aktuallığı: Məqalədə işığın tam
daxili qayıtmasına əsaslanan lifli optika elementlərinin məktəb fizika kursunda verilməsi şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığının inkişafı və informasiya texnologiyasına marağının artmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məktəb fizika kursunun tədrisində keçilən materialın tətbiq sahələrindən danışarkən şagirdlərdə fərdi maraq meydana çıxır. Bu səbəbdən verilən materialın əhəmiyyəti həm
mənimsəmədə, həm də dünya görünüşündə mühüm
rol oynayır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi:
İşıqötürücü şüşə liflərin işığı ötürücü mühit kimi mis
naqilləri əvəz etməsi elm və texnikada ―inqilabi‖ dəyişiklik yaratdı. Bu mənada məqalənin tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ondan ümumtəhsil məktəblərində həm fizika müəllimləri, tələbə və həmçinin magistr də istifadə edə bilərlər.
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WAYS OF STUDYING THE TOPIC: MULTICELLULAR ANIMALS: TYPES OF
SPONGES AND INTESTINAL CAVITIES
Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə ―Çoxhüceyrəli heyvanlar‖ mövzusuna geniş yer verilmişdir. Onların bioloji xüsusiyyətləri, çoxalması, xeyirli və ziyanlı cəhətləri, yayılmaları, ətraflı şərhi verilmişdir.
Açar sözlər: çoxhüceyrə, hidra, spermotozoid, meduza, poliplər.
Резюме: В данной статье повествуется об изучении темы многоклеточные животные. Автором
широко истолкованы их биологические особенности, размножение, положительные и отрицательные
черты, а такие их распространение.
Ключевые слова: многоклеточные, гидра, сперматозоид, медуза, полип
Summary: This article focuses on the study of the topic of multicellular animals. The author has
widely interpreted their biological characteristics, reproduction, positive and negative features, and such their
distribution.
Key words: multicellular, hydra, spermatozoon, jellyfish, poly

ġirin su süngəri. Yeni mövzunun şərhində isə dərslik materialları ilə yanaşı aşağıda
qeyd olunanları da tövsiyə edilməsi məqsədəuyğundur. Şagirdlər bir heyvan kimi 1825-ci ildə
alimlər tərəfindən tanınıb. Onların bədəni hələ
yaxşı diferensasiya olunmayıb, nisbi sakit həyat
tərzi keçirirlər. Digər çoxhüceyrəli heyvanlardan sinir sisteminin, hiss orqanları və ixtisaslaşmış əzələ hüceyrələrinin olmamasına görə fərqlənirlər. Süngərlər bütün bədən səthi vasitəsi ilə
suda həll olmuş oksigenlə tənəffüs edirlər, qidalanmaları isə su axını ilə ağızdan kisə şəkilli
boşluğa daxil olan bakteriyalar, infuzorlar, ölmüş canlıların çox kiçik hissələri hesabına olur.

Yetkin süngərin bədəni ekto və endoderma qatlarından, onların arasında isə mezoqliya
adlanan xüsusi maddədən ibarətdir. Süngərin
bədənində silisium və buynuz maddəsindən kirəc əmələ gəlir ki, bunlar da süngərin sklüti
olur.
Süngərlərin çoxalması daha maraqlıdır.
Adı şirin su süngəri həm cinsi, həm də qeyricinsi yolla çoxalırlar. Cinsi çoxalma zamanı
(yay fəslində olur) mezoqliya qatında yumurta
hüceyrəsi əmələ gəlir, mayalanma da orada baş
verir, sonra isə mayalanmış yumurtadan sürfə
çıxır. Sürfənin inkişafı blostula və qastrulla
mərhələlərini keçirməklə iki qatlı fərdə çevrilir.
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Qeyri-cinsi çoxalma zamanı yetkin fərd müxtəlif hissələrə bölünməklə hemmula adlanan mərhələni keçirirlər Süngərlərin təbiətdə əhəmiyyəti
dərslikdə ətraflı verilib. Məktəbin biologiya kabinəsində kirəclənmiş süngər varsa, onu nümayiş etdirmək məsləhətdir. Dərsin sonunda keçirilən mövzunu şagirdlərin yaddaşını möhkəmləndirmək məqsədi ilə bir neçə sualla sinfə müraciət olunmalıdır.
“BağırsaqboĢluqlar tipi”. Hidroxlar
sinfi. ġirin su hidrası və onun quruluĢu. Hər
şeydən əvvəl, müəllim bağırsaqboşluqların çox
növlü ( 9min) olmasını qeyd etməli, 3 sinfə bölünməsini (hidrozoolar, sifozoolar və mərcan
polipləri) göstərməlidir. Konkret obyekt-şirin su
hidrası misalında bağırsaqboşluqluların quruluşu, bioloji xüsusiyyətləri, həyat tərzi, tənəffüsü,
ifrazatı haqqında izahat verilməlidir.
Cavan hidranın gövdəsinin en keşiyinə mikroskop altında baxdıqda onun iki qatekdoderma
və endodermadan təşkil olunduğunu və beləliklə
də mürəkkəbləşmə əlamətinin getdiyini şagirdlərin nəzər-diqqətinə çatdırmaq məsləhətdir.
Xüsusi kapsulalarda yerləşən və digər hüceyrələrlə müqayisədə mürəkkəb quruluşa malik
olan dalayıcı hüceyrələr, onların hərəkət prinsipi
haqqında məlumat verilsə, onda şagirdlər mövzunu yaxşı mənimsəyərlər.
Məlum olur ki, mövzu canlı obyekti nümayiş etdirdikdə tez yadda qalır və yaxşı mənimsənilir. Bu baxımdan bağırsaqboşluqlular tədris
olunarkən müəllim hidra kulturasından istifadə
etməli və şagirdlərə əyani surətdə göstərilməlidir.
Bir qayda olaraq hidralar bitkilərin yarpağı, gövdəsi, yaxud da hər hansı bir substart üzərində
oturaraq sanki sallanmış vəziyyətdə olurlar. Akvariumda belə şərait yaradılmalı və hər 5-6 gündən bir suyu dəydirməli, dafniya (su birəsi) və
xırda ət qırıntıları ilə yemləndirilməlidir.
Dərsi keçən zaman hidranı götürüb əşya
şüşəsi üzərinə qoyub mikroskop altında yaxud
da böyüdücü lupa ilə baxıb təsvir etmək lazımdır. Dərsi yekunlaşdırmamışdan əvvəl bir neçə
sual verilməsi məsləhətlidir. Məsələn, Bağırsaqboşluqlular nə üçün çoxhüceyrəli adlandırılır?
Sizin su hidrasında hansı qrup hüceyrələrə rast
gəlinir? Dalayıcı hüceyrələr nə kimi funksiya
yerinə yetirirlər və onların iş prinsipi necədir?
Müəllim bir-iki cümlə ilə dərsə yekun vurub şagirdlərə ev tapşırığı verir.

―Şirin su hidrasının həyat tərzi‖. Bu mövzu sanki birinci dərsin davamıdır.
Dərsin ardıcıllığını nəzərə alıb müəllim
qeyd etməlidir ki, uşaqlar, bu gün öyrəndiyimiz
mövzu bu qrup heyvanlar haqqında tam məlumat vermir. Ona görə bugünkü keçəcəyimiz
mövzu ötən mövzunu tamamlayır.
Şagirdlərin biliyi qiymətləndirildikdən
sonra yeni mövzunun şərhinə keçməli. Bu zaman yaxşı olar ki, aşağıdakılara diqqət yetirilsin: hidranın qidalanmasında əsas yerlərdən birini onun qolları və qollarındakı dalayıcı hüceyrələr tutur. Hidranın qidasını mikroskopik su
heyvanlarından tutmuş özündən nisbətən iri
olan xərçənglər və hətta balıq körpələri də təşkil
edir. Heyvanları qolları vasitəsi ilə tutan zaman
dalayıcı hüceyrələrdəki zəhərdən onun bədəninə
tökür. Nəticədə balıq körpəsi əvvəlcə iflic olur,
sonra isə xırda hissələrə parçalanır ki, hidra ondan qida kimi istifadə edir. Qidanın həzm olunmayan hissəsi isə ağız vasitəsi ilə xaricə atılır.
Ümumilikdə götürdükdə isə, hidra yırtıcı
heyvandır. Şagirdlər üçün maraq doğuran bioloji proseslərdən biri də hidranın çoxalmasıdır.
Çoxalma prosesi həm cinsi, həm də qeyri-cinsi
yolla gedir. Şagirdlərə çatdırmaq məsləhətdir ki,
hidranın hansı yolla çoxalması ətraf mühit amilləri ilə sıx əlaqədardır. Məsələn, yayda qida ehtiyatı bol olanda qeyri-cinsiyyətli çoxalmaya
(tumurcuqlanma və s. ) üstünlük verilir. Havalar
soyuduqda və qida maddələri tükəndikdə isə
cinsiyyətli çoxalmaya üstünlük verilir. Bu zaman hidranın ektodermasındakı hüceyrələrdən
cinsi hüceyrələr formalaşır. İrilərindən yumurta
hüceyrəsi nisbətən kiçiklərində isə spermatozoidlər əmələ gəlir. Mayalanmaları su mühitində
gedir. Bir qayda olaraq Spermatozoidlər qamçıları vasitəsi ilə hərəkət edərək yumurta hüceyrəsini
tapıb və onu mayalayır. Mayalanmış yumurta
hüceyrəsinin üzəri möhkəm qılafla örtülərək
suyun dibinə çökür, orada qışlayır. Cinsi hüceyrələri törədən hidralar isə ölür. Havalar istilənəndə həmin yumurtadan çoxhüceyrəli hidra
rüşeymi inkişaf edir. Həmin rüşeymin bir qütbündə ağız, onun ətrafında isə qollar əmələ gəlir,
digər qütbü isə döyənəyə çevrilir. Beləliklə cavan
hidra formalaşır. Hidralar üçün xarakterik olan
daha bir bioloji prosesə müəllim diqqət etməlidir.
Bu, hidrada gedən regenerasiya prosesidir.
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Regenerasiya – bədənin itmiş hissəsinin
bərpa olunmasıdır. Bərpa olunma isə aralıq hüceyrələrin bölünüb çoxalması hesabına olur.
Maraqlıdır ki, aralıq hüceyrələrdən epiteliəzələ, sinir və s. hüceyrələr əmələ gəlir. Müəllim onu da qeyd etməlidir ki, regenerasiya prosesi orqanizmin mühit şəraitinə uyğunlaşmasının bir formasıdır.
Bu məlumatları şagirdlərə çatdırdıqdan
sonra bir neçə yoxlayıcı suallarla sinfə müraciət
etmək olar: məsələn, uşaqlar, şirin su hidrasının
qidalanması necə gedir? Qidalanma prosesində
hansı qat hüceyrələr iştirak edir? Hidranın çoxalması hansı yolla gedir? Hidralar ayrı cinslidir, yoxsa hermafroditdir? Mayalanma harada
və necə gedir? Regenerasiya nədir? Regenerasiya prosesi harada nəyi göstərir? Bununla da dərsi yekunlaşdırıb ev tapşırığı verilir.
Meduzalar və poliplər. Sifoid meduzalar sinfi. Mərcan polipləri sinfi. Meduzalar və
poliplər çox az şərh olunan mövzulardandır.
Dərsliklərdə onların ayrı-ayrı bioloji xüsusiyyətləri də ətraflı verilməyib. Hər şeydən əvvəl ona
görə ki, şirin su hidrasını səciyyələndirən bir sıra bioloji əlamətlər meduza və poliplərə də aiddir. Təkrarlanma olmasın deyə hidralardan fərqli olan söhbətlərə diqqət yetirmək lazımdır. Müəllim sifoid meduzaların bədəninin çətirə oxşamasını, mədədən bədənin kənarına doğru istiqamətlənmiş radial kanalların olmasını, sinir həlqəsini əmələ gətirməsini, əzələ liflərinin formalaşması hesabına fəal hərəkət etməsini və ən nəhayət, meduzaların yırtıcı heyvan olmasını şa-

girdlərə xüsusi vurğulamalıdır. Mərcan poliplərinin koloniya, az növlərinin isə sərbəst yaşamasını qeyd etmək lazımdır. Dərsin sonuna yaxın
mövzunun nə dərəcədə mənimsənilməsini bir
daha yəqin etmək üçün mövzuya aid suallar verilir.
Ev tapşırığı verilməmişdən əvvəl dərsi yekunlaşdırmaq məsləhətdir. Bunun üçün meduza
və polipləri səciyyələndirən ümumi bioloji məsələlər qısaca da olsa şagirdlərin nəzər-diqqətinə
çatdırılmalıdır.
Əgər hansı bir bioloji proses şagirdlər tərəfindən yaxşı qavranılmırsa, onu təkrarən izah
etməli, lövhədə çəkib göstərməli. Ümumiləşdirici dərs keçəndə isə bu mövzuya xüsusi diqqət
verilməlidir. Bütün bunlardan sonra ev tapşırığını vermək məsləhətdir.
Problemin aktuallığı. İndiki şəraitdə Yer kürəsində olan çoxhüceyrəli ibtidai heyvanların bioloji
və bir sıra başqa xüsusiyyətlər onların xeyirli və zərərli cəhətlərinin müəyyən edilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Odur ki, orta ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin zoologiya elmi sahəsində aparılan tədqiqat işləri ilə tanış olması məqsədəuyğundur.
Problemin elmi yeniliyi. Biologiyanın tədrisi
metodikasının aktual problemlərindən biri olan Zoologiya fənninin fəal təlim metodları ilə öyrənilməsi
məsələsi araşdırılır, səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
şagirdlərə zoologiya fənninin öyrənilməsinin səmərəli üsul və yollarına dair kömək edəcək metodik
tövsiyələr verilmişdir.
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Xülasə: Məqalədə qısaca olaraq ―Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası‖nın mahiyyəti təsvir edilir və bu
texnologiya ilə ―Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri‖ tədris vahidinə daxil olan bir dərs mövzusunun
öyrənilməsi təcrübəsindən bəhs edilir. İş təcrübəsində dərs zamanı şagirdlərin müstəqil apardığı kimyəvi təcrübələrdən və digər əyanilikdən istifadəyə üstünlük verilir.
Açar sözlər: Təlim texnologiyası, metod, fiziki xassə, kimyəvi xassə, qələvi, indikator, amfoter əsaslar,
lakmus, fenolftalein, neytrallaşma reaksiyası, büret, qrafik formul.
Резюме: В статье кратко описывается сущность «Технологии обучения в сотрудничестве» и
опыт преподавания урока по теме «Физические и химические свойства оснований». В опыте работы
oтмечается преимущество проведению самостоятельных химических реакций учащихся и использованию наглядных пособий при изложении физико-химических свойств оснований.
Ключевые слова: технология обучения, метод, физическое свойство, химическое свойство,
щелочь, индикатор, амфотерные основания, лакмус. фенолфталеин, реакция нейтрализации,
бюретка, графическая формула.
Summary: The article describes the essence of ―Texnology of cooperation training‖ and teaching
experience on the topic ―Physical and chemical base properties‖.The work experience notes the advantage of
independent chemical reactions of students and use of visual aids while presenting physical and chemical
bases.
Keywords: technology of training method, physical properiies, chemical properties, alkali, indicator,
amphoteric bases, litmus, phenolphthalein,reaction, neutralization, qraphic formula, burette
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Ümumtəhsil məktəblərində tətbiqi tövsiyə
olunan və getdikcə genişlənən müasir təlim texnologiyalarından biri də ―Əməkdaşlıqla təlim
texnologiyası‖dır. Bu təlim texnologiyasında
əsas ideya nəyi isə birlikdə yerinə yetirmək yox,
birlikdə öyrənməkdir. Əməkdaşlıqla təlim texnologiyasında tədris materialını şagirdlər əsasən
qruplar və cütlər halında öyrənirlər. Şagird qrupları və cütlərinin işi üç cür təşkil oluna bilər:
1. Statik cütlər - könüllü olaraq iki şagird
birlikdə işləyir, onlardan biri «öyrədən», o biri
«öyrənən» rolunu oynayır və növbə ilə öz rollarını dəyişdirirlər. Bu cütlər iki orta qüvvəli, iki
qüvvəli, bir zəif və bir qüvvəli şagirdlərdən ibarət ola bilər. Onlar birlikdə işləməyə öz razılığını bildirməlidirlər.
2. Dinamik cütlər - dörd şagird eyni bir
tapşırığı öyrənir, yerinə yetirir. Tapşırıq dörd
hissəyə bölünür. Bu hissələri ayrı-ayrı şagirdlər
öyrənir, sonra onu üç partnyoru ilə ayrılıqda
müzakirə edir və müzakirə zamanı yoldaşının
səviyyəsini, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır.
3. Variasiyalı cütlər - qrupun hər üzvü öz
tapşırığını alır, onu yerinə yetirir və müəllimlə
birlikdə təhlil edir, sonra o biri üç yoldaşına öz
gördüyü işi danışır, onlara bu barədə ətraflı məlumat verir. Beləliklə, şagirdlərin dördü də ümumi bir problemin hissələrini bütövlükdə mənimsəyir. Göründüyü kimi qruplarda və cütlərdə şagirdlərin fəaliyyəti onların müstəqilliyinin və
kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etməsinə
imkan yaradır, həmçinin tədris materialının daha yaxşı yadda saxlanmasını təmin edir. 8-ci sinifdə öyrənilən ―Qeyri-üzvi birləşmələrin mühüm sinifləri‖ adlı tədris vahidinin müxtəlif müəllimlər tərəfindən tədrisi təcrübələrinin araşdırılması göstərir ki, dərs mövzularının tədrisində
Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası metodlarının
tətbiqi daha uğurlu nəticələr verir. Şagirdlərin
oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar barədə hələ
7-ci sinifdən müəyyən təsəvvürləri olduğu üçün
onlar bu maddələr haqqında yeni bilik və bacarıqlar əldə etməyə böyük maraq göstərirlər.
Mövzunun (tədris vahidinin) tədrisinin
əsas məqsədləri atom-molekul təlimi müddəalarının tətbiqini genişləndirmək, şagirdləri gələcəkdə elementlərin birləşmələri və onlarla əlaqədar kimyəvi reaksiyaları, həmçinin, elektrolitik dissosiyasiya nəzəriyyəsini öyrənməyə hazırlamaqdır. Burada ən əsas vəzifə isə şagirdlərin

dövri qanun və kimyəvi elementlərin dövri sistemini dərk etməsini asanlaşdırmaqdır.
Qeyri-üzvi birləşmələrin ayrı-ayrı siniflərinin öyrənilməsi zamanı şagirdlərin aktiv və yaradıcı işlərinin təşkilinə geniş şərait yaradılmalıdır.
Məsələn, turşuların müxtəlif metallara münasibətinin; qələvilərin suda həll olmayan amfoter xassəli əsaslarla reaksiyaya girməsinin; oksidlərin
bir qrupunun su ilə reaksiyaya girib qələvi və turşu əmələ gətirməsinin araşdırılması və s. Bu birləşmələrə aid kimyəvi təcrübələrin həm müstəqil,
həm də qruplar şəklində aparılması üçün şagirdlər maddələrlə, kimyəvi qablarla və laboratoriya
avadanlıqları ilə davranmaq və onlarla işləmək
bacarıqlarına yiyələnməlidirlər.
Əməkdaşlıqla təlim texnologiyasının metodologiyasını daha yaxşı anlamaq və onun tətbiqi praktikası ilə tanış olmaq üçün 8-cı sinifdə
tədris olunan ―Əsasların fiziki və kimyəvi xassələri‖ adlı dərsin gedişini izləyək. Dərsin mövzusu: Əsasların fiziki və kimyəvi xassələri.
Standart: 1.1.1.; 2.2.1.; 3.1.1.; 3.2.1. Dərsin əsas
məqsədi: Əsasların aqreqat halı, rəngi, iyi və suda həll olub-olmamasını müəyyənləşdirmək; qələvilərin və suda həll olmayan əsasların turşulara, turşu oksidlərinə, duzlara, qızdırılmaya
münasibətini öyrənmək və təcrübədə yoxlamaq;
amfoter əsasların ikili kimyəvi xassələrini təcrübə ilə təsdiqləmək.
Resurs:
NaOH,
KOH,
Ca(OH)2,
Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, AlCl3, CuCl2,
FeCl3 , lakmus və fenolftalein, su, sınaq şüşələri, stəkanlar, büret, pipet, spirt və qaz lampası,
dərslik, qiymətləndirmə cədvəli. Dərsin gedişi.
Dərs keçmiş biliklərin aktuallaşdırılması
və motivasiyanın yaradılması ilə başlanır. Əvvəlcə bütün sinfə verilən aşağıdakı tapşırıqlara
şagirdlərdən cavab alınır: 1) əsasların tərkibi
hansı iki hissədən ibarət olur? 2) Suda həllolan
və həllolmayan əsaslardan hansıları tanıyırsınız?
Onların formullarını yazın. 3) NaOH qələvisinin
üç üsulla alınması reaksiyalarının tənliklərini
yazın. Sonra, iki kimya stəkanının birinə yarım
çay qaşığı NaOH, o birisinə eyni miqdarda sönmüş əhəng kristalları tökülür. Hər ikisinin üzərinə eyni həcmdə (15-20 ml) su əlavə olunur və
qarışdırılır. Sönmüş əhəng əlavə olunmuş stəkanda həll olmanın tam getmədiyi göstərilir və
hansı az həll olan, hansı yaxşı həll olan qələvidir? - sualı verilir və nəticə çıxarılır. 1-2 dəqiqə
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gözlədikdən sonra NaOH və Ca(OH)2 məhlullarının hər birindən iki sınaq şüşəsinə 2-3 ml töküb üzərinə indikator adlanan lakmus və fenolftaleindən 1-2 damcı əlavə edilir, müşahidə aparılır. Qələvilərin lakmus və fenolftaleinin təsirindən hansı rəngə boyandığı soruşulur. Qeyd
edilir ki, həll olmayan əsaslar indikatorların rəngini dəyişmir. Deyilənin təsdiqi üçün sınaq şüşələrində azca mis(II)-hidroksid və alüminiumhidroksid alır, onları su ilə yuyur, sonra hər birinin üzərinə 1-2 damcı lakmus və fenolftalein
əlavə edirik.
Sonrakı mərhələdə şagirdlərlə birlikdə
həll olunacaq problem, tədqiqat sualları müəyyənləşdirilir: suda həll olan və həll olmayan
əsaslar hansı mühüm fiziki xassələrə malikdir?
Onlar hansı maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olurlar?
Hansı reaksiyaya neytrallaşma reaksiyası deyilir? Əsasların qrafik formulları necə tərtib olunur?
Suallara cavab hazırlamaq üçün bütün şagird cütlərinin dərslikdən § 4-dəki materialı öyrənmək tapşırılır (15 dəq.). Vaxt bitdikdən sonra, 4 nəfərlik qruplar təşkil edilir və onlara aşağıdakı tapşırıqlara cavab hazırlamaq təklif olunur:
1. KOH və Zn(OH)2-nın xlorid turşusu və
reaksiya tənliklərini yazın.
2. Sınaq şüşəsində sink-xlorid duzu məhluluna çöküntü alınana qədər NaOH məlulu əlavə edin, sonra alınmış çöküntüdən bir azca başqa sınaq şüşəsinə də keçirin. Çöküntülərin birinin üzərinə yenə də NaOH məhlulu, o birinin
üzərinə isə duru H2SO4 məhlulu əlavə edin. Nə
müşahidə olunur? Gedən hər üç reaksiya tənliklərini yazın
3. a) SO2 və SO3 oksidləri ilə Ca(OH)2
qələvisinin reaksiya tənliklərini yazın; b)
Cu(OH)2 əsasının qızdırdıqda parçalanması
reaksiyasını tərtib edin. Belə reaksiya qələvilərə
də aiddirmi? Mis(II)-hidroksidin qrafik formulunu tərtib edin.
4. a) Qələvilərin amfoter oksidlər və
amfoter metallarla reaksiyaya girdiyini bilərək
aşağıdakı reaksiyaların tənliklərini yazın:
KOH+Zn;
KOH+ZnO;
b) Fe(OH)3 reaksiya tənliyini tamamlayın.
Fe(OH)3-ün qrafik formulunu tərtib edin.

5. a) Aşağıdakı reaksiyaların hansı gedə
bilməz?
NaOH + CuSO4
Ca(OH)2 + Na2CO3
KOH+ Na2CO3
Ba(OH)2 + CuSO4
Reaksiyaların getməsi üçün alınan maddələrdən biri suda həll olmamalıdır. Həllolma cədvəlindən istifadə etməklə 4-cü suala cavab verin.
6. Neytrallaşma reaksiyası hansılara deyilir? 1-2 reaksiya tənliyi ilə cavabınızı təsdiqləyin. Duru NaOH məhlulunun duru HCl turşusu
məhlulu ilə neytrallaşdırılması təcrübəsinin aparılmasını təsvir edin və təcrübəni reallaşdırın.
Hər qrupa üç tapşırıq ( 1, 2, 3 və ya 4, 5, 6
nömrəli) verilir və onları yerinə yetirmək üçün
12 dəq. vaxt qoyulur. Eyni tapşırıqları bir-birindən aralı oturmuş qruplara veririk. Verilən vaxt
tamam olduqda qrup nümayəndələrinin təqdimatı müzakirə olunur.
Dərsin sonunda yazı lövhəsindən qiymətləndirmə cədvəlini asır və şagirdlərin fikirlərini
də nəzərə almaqla qrupların fəaliyyətini və aktiv
şagirdləri qiymətləndiririk. Qiymətləndirmə aşağıdakı meyarlar əsasında aparılır: əsasların fiziki xassələrinə aid cavabların səviyyəsi; əsasların
mühüm kimyəvi xassələrinə aid cavabların həcmi və dəqiqliyi; müzakirədə iştirakın səviyyəsi;
qrupda əməkdaşlıq və intizam; təqdimatın səviyyəsi.
Ev tapşırığı kimi dərslikdəki 1, 2, 3-cü çalışmaların həllini və İnternetdən əsasların kimyəvi xassələrinə dair əlavə məlumatların toplanmasını təklif edirik.
Problemin yeniliyi və aktuallığı. Təqdim
olunan material kimya dərslərində ―Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası‖ndan istifadəyə dair
müəllimlərin bilik və bacarıqlarını genişləndirəcək, onların bu sahədə iş təcrübəsini dərinləşdirəcəkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllimlər
müasir təlim texnologiyalarının dərs prosesinə
tətbiqinə dair praktik nümunələrlə daha çox tanış olduqca onların bu sahəyə marağı daha da
artacaq və öz dərslərində.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE USE OF ICT IN THE ORGANIZATION OF
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CHEMICAL COURSE OF
SECONDARY SCHOOL
Xülasə: Məqalədə İKT-nin təhsildə rolu, onun tətbiqi ilə əlaqədar qəbul edilən sənədlər, XXI əsrin
mühüm bacarıqları və onların əldə edilməsi üçün şagirdlərin həyata keçirdikləri müstəqil işlərdən bəhs edilir.
Qeyd olunur ki, şagirdlər müstəqil işləri yerinə yetirərkən məktəb kimya kabinetinin müasir avadanlıqlarına
aid olan İKT vasitələrindən istifadə edərlərsə, daha səmərəli nəticələrə nail ola bilərlər. Məqalədə, həmçinin
kimyanın tədrisində İKT vasitələrindən olan interaktiv lövhə və kompüterdən istifadə imkanları və üstünlükləri barədə də məlumat verilir.
Açar sözlər: bacarıq, İKT, didaktik prinsiplər, tədris vasitələri, kimya kabineti, müstəqil işlər,
multimediya, interaktiv lövhə, kompüter
Резюме: В статье говорится о роли ИКТ в образовании, принятых документов в связи с его
применением, важных умениях XXI века и самостоятельных работах, выполненных учащимися для
их приобретения. Отмечается, что учащиеся смогут добиться наиболее рациональных результатов,
если при выполнении самостоятельных работ используют современные средства ИКТ школьного химического кабинета. В статье также представляется информация о возможностях и преимуществах
использования средств ИКТ, интерактивной доски и компьютера в обучении химии.
Ключевые слова: умение, ИКТ, дидактические принципы, средства обучения, химический
кабинет, самостоятельные работы, мультимедиа, интерактивная доска, компьютер
Summary: The article describes the role of ICT in education, the adopted documents in connection
with its use, the important skills of the 21st century and the independent work performed by students for
their acquisition. It is noted that students will be able to achieve the most rational results if, when performing
independent work, they use modern ICT tools of the school chemistry classroom. The article also provides
information about the possibilities and benefits of using an interactive whiteboard and a computer in ICT
tools for chemistry training.
Key words: skill, ICT, didactic principles, teaching aids, chemical study, independent work,
multimedia, interactive board, computer

Yeni fənn kurikulumları ilə aparılan tədrisin səmərəliliyini artırmaq, təhsilalanlarda infor-

masiya əsri kimi adlandırılan XXI əsrin bir sıra
bacarıqlarını formalaşdırmaq, onların müstəqil
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fəaliyyətlərini təşkil etmək üçün vacib olan əsas
amillərdən biri yeni təlim texnologiyalarından,
informasiya kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə edilməsidir.
Təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi
məqsədilə aparılan kurikulum islahatının əvvəllərində İKT-nın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin verdiyi 2005-ci il tarixli ―Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil
məktəblərinin İKT ilə təminatı proqramı (20052007-si illər)" və 2008-ci il tarixli ―Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Proqramı (20082013-cü illər)‖ sərəncamlarında ümumtəhsil
məktəblərinin İKT ilə təminatının gücləndirilməsi, İKT-nin tətbiqi ilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi qarşıya qoyulmuşdur [1].
Həmin dövrdən keçən müddətdə proqramlarda nəzərdə tutulan məsələlərlə əlaqədar çox işlər görülmüş, səmərəli nəticələr əldə edilmişdir.
Artıq XXI əsrin ikinci onilliyini yaşadığımız hazırkı dövrdə tədris prosesində İKT-nin
tətbiqi zəruri tələbə çevrilmişdir. Müasir dərsləri
İKT-siz təsəvvür etmək mümkün deyil.
Yeni yaradılan və getdikcə formalaşan
təhsil sisteminin təhsilalanları üçün vacib hesab
edilən XXI əsrin bacarıqlarını aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək olar:
 tənqidi və yaradıcı düşünmə;
 ünsiyyət və araşdırma-sorğulanma;
 problem həlletmə;
 təşəbbüskarlıq;
 məlumat əldəetmə;
 innovasiya;
 əməkdaşlıq;
 çeviklik və özünüidarəetmə;
 real vəziyyətə uyğunlaşma (adaptasiya);
 sosial və liderlik;
 informasiya əldəetmə;
 həyatı və peşəkarlıq;
 məntiqi düşünmə;
 proqnozlaşdırma;
 tədqiqatçılıq və s.
Şagirdlər yuxarıda qeyd edilən bacarıqlara
əsasən müstəqil işləri yerinə yetirərkən nail
olurlar. Ümumiyyətlə, şagirdlərin müstəqil iş
üsullarına aşağıdakılar aid edilir:
1. Laboratoriya işləri (təcrübələri);
2. Praktik məşğələlər;

3. Dərslik və digər ədəbiyyat (soraq kitabı, müxtəlif elmi-kütləvi kitabçalar, test materialları, məsələlər verilən, kimyaçı alimlərin həyat və yaradıcılığını əks etdirən kitablar və s.)
üzərində iş;
4. Kimya məsələlərinin həlli, formul və
reaksiya tənlikləri üzrə çalışmalar;
5. Müxtəlif sadə cihaz, qurğular hazırlamaq;
6. Maddələrin quruluşu və kristal qəfəslərinin modellərini (maketlərini) düzəltmək;
7. Kiçik layihələr həyata keçirmək və onları təqdim etmək;
8. Müəllimin tapşırığı ilə maddələrin alınması, xassələri və tətbiqinə dair referatlar hazırlamaq;
9. Ekskursiyaların yekununa dair hesabat
tərtib etmək;
10. İnternet materialları əsasında müxtəlif
xarakterli təqdimatlar hazırlamaq və s. [2]
Sadalanan müstəqil işlərin yerinə yetirilməsində qeyd edilən bacarıqların əksəriyyətinin
əldə edilməsi üçün təhsilverənlər və təhsilalanlar, ilk növbədə, İKT-dən istifadə bacarıqlarına
yiyələnməlidirlər.
Hazırda tədrisdə istifadə edilən fənn kurikulumlarında, o cümlədən kimya fənni kurikulumunda həmin bacarıqlara uyğun fəaliyyət xətləri verilmişdir[3].
Kimya eksperimental elm olduğu üçün
onun tədrisində bir sıra didaktik prinsiplərlə yanaşı əyanilik prinsipinə də ciddi əməl olunmalıdır. Bu əyaniliyi aşağıdakı yollarla həyata keçirmək olar.
 kimyəvi maddələr, onlardan hazırlanmış
əşyalar, kolleksiyalar və s. göstərməklə;
 laboratoriya işləri, praktik məşğələlərə
aid təcrübələr aparmaqla;
 maddələrin alınması, xassələri, tətbiqinə
aid şəkil, sxem və cədvəllərdən istifadə etməklə;
 təhlükəli təcrübələrin internetdən video
materiallarının, eləcə də bütün dərsin slaydının
təqdimatını təşkil etməklə;
 dərs mövzusuna aid hazır sxem, şəkil və
s. olmadıqda, onları internetdən əldə edib, nümayiş etdirməklə.
Sonuncu əyanilikləri həyata keçirmək
üçün İKT-dən istifadə edilir.
Ümumiyyətlə, İKT-nin də aid olduğu tədris vasitələri dedikdə, tədris, tərbiyə və inkişaf
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vasitələri nəzərdə tutulur və onlara müəllim və
şagirdlərin kimya təlimində istifadə etdikləri
maddi obyektlər sistemləri aid edilir[4]. Həmin

tədris vasitələrini ədəbiyyat məlumatları əsasında şərti olaraq aşağıdakı sxem və cədvəldəki
kimi qruplaşdırmaq olar:

Sxem

Kimyanın tədrisi vasitələri

Müəllimin istifadə
etdiyi vasitələr:
ədəbiyyat, cihaz və
qurğular

Şagirdlər üçün olan
dərslik və digər
ədəbiyyatlar

Fənn üzrə bütün
müvafiq üsulların
istifadəsini təmin
edən məktəb
kimya kabineti
avadanlığı

Cədvəl
Məktəb kimya kabinetinin avadanlığı
1. Mineralların, filizlərin, metal və ərintilərin, mineral gübrələrin, plastik kütlələrin, kauçuk
və liflərin kolleksiyası
2. Reaktivlər, materiallar, kimyəvi təcrübələr üçün ləvazimatlar
3. Kimyəvi cihazlar, aparatlar, qurğular, kimyəvi qablar
4. Cədvəllər, plakatlar, sxemlər, maketlər
5. Səs kasetləri, televiziya proqramları, CD, DVD, video kasetləri, kompüter proqramları,
internet slaydları
6. Videokamera, rəqəmli fotoavadanlıq. Kompüter, multimediya qurğuları və s. ilə təmin
edilmiş İKT vasitələri (təlimedici, nəzarətedici, oyun və digər kompüter proqramları)
7. Müvafiq texniki vasitələrlə (kinoproyektorlar, videomaqnitafonlar, ekranlar, interaktiv
lövhələr) təmin edilmiş audio və video tədris vasitələri
8. Promethan interaktiv lövhə
Multimediya sözünün mənası – mətn, qrafik təsvirləri, görüntü və səsi birləşdirən və canlandıran qurğu, qurğular (informasiya) sistemi
kimi istifadə edilir [5].
1993-cü ildə yaradılan, kompüterdən mətnin, səsin, şəklin və görüntülərin birgə emal
edilməsini təmin edən qurğu özündə mikrofonu,
veb-kameranı, səs kolonkasını və səs kartını birləşdirir. Multimediya qurğusunun köməyi ilə
kompüter şəbəkələri üzərində audio-video konfransların təşkil olunmasını həyata keçirirlər.
Multimedia telekommunikasiya xidməti istifadəçiyə istənilən tip informasiyanı göndərmək və
qəbul etmək imkanı verir.
―Promethan‖ interaktiv lövhə böyük sensorlu ekrandan ibarət olub, kompüter və multi-

media proyektorunun da daxil olduğu sistemin
bir hissəsi kimi işləyir[6]. Proyektorun köməyi
ilə kompüterin işçi masasının təsviri interaktiv
lövhənin səthində əks olunur. Lövhənin səthinə
toxunuş biliklərin dərk edilməsi və mənimsənilməsinin keyfiyyətinin artırılması vasitəsidir.
Menyudakı istənilən işarəni seçmək və ya proqramın işə salınması üçün sadəcə ekranın səthinə
toxunmaq lazımdır. Yazı üçün elektron qələmdən istifadə edərək, lövhənin səthindəki istənilən təsvir üzərində yazmaq olar. İnteraktiv lövhənin böyük ekranında dərs üçün nümayişlər,
filmlər göstərmək, veb saytları nəzərdən keçirmək, virtual praktik məşğələlər keçirmək olar.
İnteraktiv lövhə şagirdlərin diqqətini cəlb etmək
və onun yayınmasının qarşısını almaq, maraqla-
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rını, bütövlükdə tədrisin keyfiyyətini artırmaq
üçün qiymətli vasitədir. İstifadəsinin sadəliyi ilə
interaktiv lövhələr məşğələlərə hazırlıq prosesini zənginləşdirir, müəllimə müxtəlif elektron
materiallarından dərsdə istifadə etməyə imkan
yaradır.
Kimya dərslərində İnteraktiv lövhədən istifadə vaxta qənaət etməyə, dərsi səmərəli təşkil
etməyə, asanlıqla təhsil kolleksiyası yaratmağa
imkan verir.
İnteraktiv lövhədə işləyərkən şagirdlər daha diqqətli olurlar, onlarda həvəs və maraq artır,
öz bacarıqlarını çəkinmədən sərbəst şəkildə nümayiş etdirirlər. Müəllim interaktiv lövhədə işləyərkən materialı asanlıqla yenidən geriyə qaytara bilir, lakin bunun üçün onun proqramını
yaxşı bilmək, müvafiq resurslardan məqsədyönlü, vacib məqamlarda istifadə etmək lazımdır.
İKT vasitələrinə aid olan kompüterin
funksiyalarına aşağıdakıları aid etmək olar:
1) əyani vəsaitlərin hazırlanması;
2) slaydlar, təqdimatlar, filmlərin nümayişi;
3) tədrisdə istifadə edilməsi;
4) bilik və bacarıqların yoxlanılması.
Power Point proqramında hazırlanmış təqdimatlar az vaxtda çox iş görməyə imkan yaradır.
Ümumilikdə İKT vasitələrindən tədrisdə
istifadə etdikdə aşağıda göstərilənlərə nail olmaq mümkündür:
 şagirdin diqqətinin tədris edilən mövzuya aid materiala cəlb edilməsi təmin olunur
və onlarda fənnə maraq artır;
 kompüter dərsdə təqdim edilən hər
hansı obyektin məzmunun əhatəli, tam şəkildə
göstərmək imkanına malikdir;
 kompüterdən bir dərs saatı müddətində
şagirdlərin qavraya biləcəkləri şəkildə çox informasiya əldə etmək olur;
 kompüterdən istifadə zamanı təlim materialının mənimsənilməsini asanlaşdıran – gözlə hərəkətin (dinamikanın) birləşdirilməsi mümkün olur;
 kompüterlə tədris zamanı interaktivlik,
əməkdaşlıq təmin edilir, şagirdlər mövzuya aid
bütün məqamları, lazım gələrsə, təkrar izləməklə, təhlil etmək və müstəqil fikir söyləmək imkanlarına malik olurlar;
 kompüter vasitəsi ilə istər dərs, istərsə
də sinifdənxaric tədbirlər üçün maraqlı təqdi-

matlar hazırlamaq və onun nümayişini həyata
keçirmək olur.
Kompüter texnologiyası kimyanın tədrisində ən əhəmiyyətli və vacib olan innovasiya
texnologiyalarına aiddir.
Kimya dərslərində kompüterdən istifadənin üstünlüklərinə aşağıdakıları aid etmək olar:
- zəhərli maddələrin iştirakı ilə aparılması təhlükəli olan təcrübələrin ekran vasitəsi ilə
göstərilməsi və bütün şagirdlərin onları izləməsi
imkanı yaranır;
- internetdən maraqlı məlumatları əldə
etmək və təqdimatlar hazırlamaq olar;
- bəzi çətin mənimsənilən məsələlərin
ekranda göstərilən sxemlər üzərində əyanı şəkildə izah olunması ilə dərs vaxtına qənaət edilə
bilər;
- dərsə aid materialların ekran vasitəsi ilə
göstərilməsi ilə şagirdlərin diqqətlərinin vacib
olan istiqamətə yönəltmək və onları maraqlandırmaq mümkündür;
- şagirdlərdə informasiya mədəniyyəti
formalaşdırılır;
- idrak prosesi fəallaşır və diqqəti uzun
müddət cəmləməyə imkan yaranır;
- bütövlükdə təlim prosesində biliklilər
daha müstəqil, şüurlu şəkildə qazanılır və şagirdlərdə tədqiqatçılıq, yaradıcı tətbiq etmə kimi
vərdişlər formalaşır;
- müəllimlər dərsə hazırlaşarkən müxtəlif
proqramlardan istifadə etməklə sorğu kartları
hazırlaya bilərlər.
İstər dərsdə, istərsə də dərsdənkənar vaxtlarda şagirdlər müstəqil işlərin hər hansı birini
icra edərkən İKT vasitələrindən istifadə edə bilər. Xüsusilə də layihələr, laboratoriyada aparılması təhlükəli olan təcrübələrə aid materialların,
referat və təqdimatların hazırlanması, vacib olan
informasiyaların əldə edilməsində kompüter
texnologiyasının müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Bu işdə müəllimlər şagirdlərə istiqamət verməklə, fasilitatorluq (bələdçilik) funksiyasını yerinə
yetirməklə onların müstəqil fəaliyyət göstərərək
bir sıra kimyəvi bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə nail ola bilərlər.
İKT-nin istər internet, istərsə də multimediya imkanlarından istifadə təlimin yeni yanaşmalar baxımından uğurlu təşkilinə, şagirdlərin
müstəqil fəaliyyətlərinə və onlarda mühüm bacarıqların inkişafına optimal şərait yaradır. İKT-
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dən istifadə bacarıqlarına yiyələnmək gələcəyin
müəllimləri olan tələblər və şagirdlər üçün vacibdir.
Lakin tədris prosesində müəllim İKT-dən
istifadə edərkən aşağıda qeyd edilən bir neçə
məsələni dəqqətdə saxlamalıdır:
 istifadə edilən materialda milli xüsusiyyət gözlənilməli, mövzudan kənar şəkil, işarə
obyekt və s.-nin olmamasına diqqət yetirilməli,
şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğunluq gözlənilməlidir;
 İKT-dən dərsin bütün mərhələlərində,
yaxud mövzuların hamısında istifadə etmək vacib deyildir, ondan yalnız zəruri olan yerlərdə
və lazım olan müddətdə istifadə edilməlidir;
 təqdimatların hazırlanması üçün informasiya axtarışına müəllim şagirdləri də cəlb etməlidir, yaxud onların müstəqil fəaliyyəti üçün
müvafiq tapşırıqlar verməlidir;
 bir dərs saatı müddətində İKT-dən ardıcıl yox, fasilələrlə istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.

Təhsilverənlər özləri İKT-dən istifadə bacarıqlara malik olmalıdır ki, ondan təlim prosesində istifadə etsin, eyni zamanda şagirdlərə də
aşılaya bilsin.
Problemin aktuallığı. Müasir təhsildə yeni
yanaşmalardan biri də tədrisdə İKT-nin tətbiqidir.
Kimyanın tədrisində əyanilik prinsipinə əməl edilməsi üçün laboratoriya şəraitində təcrübələrin aparılması ilə yanaşı onların internet materialları əsasında
hazırlanmış görüntülərinin İKT vasitələrindən olan
kompüter texnologiyası ilə nümayişindən də istifadə
edilməsi səmərəli nəticə verər.
Problemin elmi yeniliyi. İKT vasitələrindən
dərsdə istifadə edilməsi şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, onların baş verən hadisə
və proseslərin mahiyyətinin şüurlu olaraq dərindən
dərk etmələrinə və bütövlükdə kimya elminə maraqlarının artmasına səbəb olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
İKT vasitələri, onların tədrisdə tətbiqi imkanları və
üstünlükləri barədə verilən məlumatlardan təhsilverənlər faydalana bilərlər.
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TƏDQĠQAT MƏRHƏLƏSĠ TARĠX DƏRSĠNĠN ƏN MƏHSULDAR MƏRHƏLƏSĠDĠR
Ульвия Агали гызы Насибова
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНО ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ
ЭТАПОВ УРОКА ИСТОРИИ
Ulviya Agali Nasibova
Azerbaijan State Pedagogical University

RESEARCH STAGE IS THE MOST PRODUCTIVE PART OF HISTORY SUBJECT
Xülasə. Məqalədə tarixin yeni metodlarla tədrisində tədqiqat mərhələsinin üstün cəhətləri haqqında
bəhs olunur. Şagirdlərin kollektiv şəkildə tədqiqata cəlb edilməsi onlarda tədqiqatçılıq, kommunikativ bacarıqların, qarşılıqlı hörmət, tolerantlıq və s. bacarıqların inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaratdığı qeyd
olunur.
Açar sözlər: tədqiqat metodları, tədqiqat mərhələsi, fəal dərs, interaktiv təlim, inkişafetdirici təlim
Резюме. В статье говорится о преимуществах этапа исследования при обучении истории. Отмечается, что привлекая учащихся к коллективному исследованию можно формировать у них коммуникативные умения, чувство взаимоуважения, толерантность и другие умения.
Ключевые слова: методы исследования, этап исследования, активный урок, интерактивное
обучение, развивающее обучение
Summary. The article talks about the advantages of research stage in teaching History with new
methods. It notes that collective engagement of pupils in research activities creates broad opportunities for
development of their skills such as research activity, communication, mutual respect, tolerance, etc.
Key words: research methods, research phase, active learning, interactive education, developer
training

Dövlətimiz bütün sahələrə diqqətlə yanaşır. Təhsil sahəsinə göstərilən xüsusi dövlət qayğısı göz önündədir. Müəllimlərimizin peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması baxımından dünya səviyyəsində təlimlər keçirilir, dünyanın ən qabaqcıl dövlətləri ilə elm-bilik mübadiləsi aparılır. Hər bir müəllim də yaradılmış geniş imkanlardan yararlanaraq peşəkarlıq səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır.
Dərs quruluşuna görə hər bir müəllimin öz
metodu, öz yanaşma tərzi var. Təbiidir, hər bir
fənnin də dərsə yanaşma forması ayrı olur. Bütün müəllimlərin işi çətin və şərəflidir. Müəllim-

lik xeyirxah missiyadır. Müstəqil həyata ilk qədəmlərini qoyan şagird onu məktəbdə qarşılayan müəlliminə əvəzsiz doğmalıqla, böyük
ümidlərlə yanaşır. Onların kövrək addımlarını
müəllim öz səmimiyyəti ilə bərkitməlidir. Müəllim üçün ən böyük xoşbəxtlik şagirdlərin məhəbbət və etimadını qazanmaqdır.
Öz işinin keyfiyyətli alınmasını arzu edən
müəllim, öz üzərində çalışmalı, müasir cəmiyyətin real psixoloji vəziyyətinə hesablanmış interaktiv təlimə tam hazırlıqlı olmalıdır. İnteraktiv təlimə hazırlığın əsası hər gün yeni informasiyalardan istifadə etməkdən, zəngin araşdırma-

244 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Tədqiqat mərhələsi tarix dərsinin ən məhsuldar mərhələsidir

lardan və məhsuldar yaradıcılıqdan başlanır.
Müəllim yaradıcı olmalıdır. Pedaqoji sahədə yaradıcı baxış, estetik yanaşma vacibdir. Müəllim
şagirdlərə təqdim edəcəyi informasiyanı ətraflı
şəkildə mənimsəməli, məsələni problem şəkilində qabartmalı və problemin həlli yollarını tapmaqda şagirdlərə yol göstərməlidir. Dərs prosesini maraqlı şəkildə qurmaq üçün dərsin mərhələlərindən lazım olduğu şəkildə istifadə olunmalıdır (1, s.43).
Təbii ki, dərsin səmərəliliyi ilk mərhələ
olan motivasiyadan başlayır. Dərs zamanı fasilitasiya qaydalarına uyğun olaraq zəruri istiqamətləri şagirdlərə yönəltdikdən sonra onların
hər birini tədqiqatçı kimi dəyərləndirməliyik.
Şagirdlərlə dialoqdan aldığımız yeni fikirləri də
lazımı istiqamətə yönəltməliyik. Motivasiya –
hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir, şagirdlərin idrakını fəallaşdırır. Dərsi sistemə salan mexanizmdir. Motivasiya qismində istifadə
olunan material cəlbedici olmalıdır. Bu mərhələdə şagirdlərin yaradıcılığı və təfəkkürü yoxlanılır.
Motivasiyanın davamı tədqiqatdır. Şagirdlər onlara verilmiş tapşırıq üzərində düşünür və
müxtəlif nəticələrə gəlirlər. Onların fikirləri
səhv də ola bilər. Qoyulmuş suala cavab tapmaq
zərurəti tədqiqatın bütün iştirakçılarını bir-birinin təqdimatını fəal dinləməyə sövq edir. Hələlik bu biliklər natamam və xaotik xarakter daşıyır. Məhz bu mərhələdə yeni bir tələbat - həmin
bilikləri qaydaya salmaq, sistemləşdirmək, müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün tədqiqat sualına
cavab tapmaq zərurəti yaranır. Məlumat mübadiləsi zamanı işgüzar səs-küyün olması təcrübəçi tələbədə çaşqınlıq yaratmamalıdır. Müəllim
öz fasilitator rolundan çıxış edərək - yönəldici,
köməkçi suallardan istifadə etməklə əldə edilmiş faktların müzakirəsinə və onların təşkilinə
kömək edir (4, s.34). Nəticədə tədqiqat sualına
cavab əldə olunur. Məlumat sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər. Məlumatın müzakirəsinin təşkil edilməsi üçün slayd,
animasiya hazırlaması dərsin səviyyəsini artıra
bilər. Şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına və yeni materialı öyrənməsinə xidmət edir. Onlar yeni mövzuya aid informasiyaları qəbul edir. Müəllimin istiqamətləndirici kimi iştirakı bu mərhələdə daha aydın hiss olunur. Şagirdlərin mövzunu sərbəst şəkildə öyrənməsinə daha az mü-

daxilə etməklə müəllim əslində onların dərk
edərək öyrənməsinə şərait yaradır.
Tədqiqat mərhələsi dərsin ən məhsuldar
mərhələsidir. Belə ki, şagirdlər həmin mərhələdə öz bilik və bacarıqlarını ortaya qoyub problemin həllinə səy göstərirlər. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim dərsin nəticəsinə əsaslanan
suallar qurmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməlidir. Tədqiqat mərhələsi bir neçə fənlə inteqrasiya üçün səmərəlidir.
Məlumat mübadiləsi və məlumatın müzakirəsi mərhələlərində şagirdlər tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların mübadiləsini
aparırlar. Təbiətdə suyun əhəmiyyətindən, suyun həyat üçün vacibliyindən söz açmaqla yanaşı dərs müddətində şagirdlər bir neçə fənlə əlaqələndirilmiş geniş informasiyalar əldə etmiş
olurlar. Dərsin quruluşu, nəticə etibarı ilə məktəblilərə həyatda müxtəlif hadisələrlə qarşılaşdığı zaman vəziyyətə görə davranmaq bacarığı
bəxş edir. Fəal təlimin əsas məqsədi də məhz
həyata hazırlıqlı şagirdlər yetişdirməkdir. Əldə
etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə şagirdlərə ev tapşırıqlarının verilməsi də vacibdir. Şagirdlərin göstərdiyi səyləri nəzərə almaqla dərsin bir neçə mərhələsində Qiymətləndirmənin aparılması münasib
olardı.
Dərsin ikinci mərhələsi olan tədqiqatın
aparılması problemin həlli üzrə irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkzib edən, habelə qoyulan tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edə
biləcək faktları tapmaq zəruriyyəti ortaya çıxarır. Şagirdləri irəli sürülmüş problemin həllinə
məqsədyönlü şəkildə aparan özündə yeni informasiyanı və yeni suallar daşıyan müxtəlif çalışmalar kömək etməlidir.
Əsasən dərsi bir Çin məsəlinə uyğun qurmaq münasib olardı. "Mənə de - yaddan çıxarım, Mənə göstər - yadda saxlayım, Məni cəlb et
- öyrənim!" Şagirdin axtarışa cəlb olunduğu
əsas mərhələ tədqiqat mərhələsidir. Onları cəlb
etməliyik (3, s.29). Ümumiyyətlə, insan öz bacarığı sayəsində əldə etdiyi nə olursa olsun, digər əldə olunmuş bilgilərdən daha maraqlı, daha
dəyərli hiss edir. Çünki onu öz zəhməti ilə əldə
edib.
Tarix dərslərində tədqiqat müxtəlif formalarda: bütün siniflə birgə, kiçik qruplarla, cütlük
şəklində və fərdi şəkildə aparıla bilər. Təlimin
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interaktiv xarakteri kiçik qruplarda və ya cütlük
şəklində aparılan işlərdə daha qabarıq formada
təzahür edir. Apardığımız müşahidələrə görə fəal təlimdə qruplarla iş formasından daha
geniş istifadə edilir. Qrup işi - bir neçə şagirdin
hər hansı bir problemin həllinə yönəldilmiş birgə fəaliyyəti prosesidir. Bu, kiçik qrupda (3-6
nəfərdən ibarət) bir neçə şagirdin hansısa problemin həllinə yönəldilmiş birgə, uzlaşdırılmış
fəaliyyətidir. Qrup şəklində təlim "müəllim-şagird‖ dialoqundan imtina edilməsini və "müəllim – qrup - şagird‖ üçlüyünün qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə tutur.
Qrup işinin gedişində şagirdlərin birgə
fəaliyyəti nəinki əməkdaşlıq və müxtəlif problemləri bir yerdə həll etməyi öyrədir, həm də:
 Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb
edilməsini təmin edir;
 Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və
başqalarını dinləmək imkanı verir;
 Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif
baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir;
 Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır (7, s.58).
Qrupla iş, eyni zamanda biliyi sərbəst əldə
etmək bacarıqlarının inkişaf etməsi üçün şərait
yaradır. Qrup işinin təşkilinin 3 variantını fərqləndirmək olar:
1. Bütün qruplar müxtəlif təlim materialı
əsasında tapşırılmış mövzu üzərində işləyirlər;
2. Əgər material mühüm əhəmiyyət kəsb
edirsə və ya qruplarda bölüşdürülməsi üçün kifayət qədər böyük deyilsə , onda bütün qruplar
ondan eyni vaxtda bəhrələnirlər;
3. Qruplar ardıcıl surətdə bir-birlərini əvəzləməklə eyni bir material əsasında işləyirlər.
Tədqiqat mərhələsində problemin həlli üzrə irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkzib
edən, habelə qoyulan tədqiqat sualına cavab
verməyə kömək edə biləcək faktları tapmaq zərurəti ortaya çıxır. Buna – şagirdləri irəli sürül-

müş problemin həllinə məqsədyönlü şəkildə
aparan, özündə yeni informasiyanı və yeni sualları daşıyan müxtəlif çalışmalar kömək etməlidir. Məhz yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək
və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait
yaranır. Bunun üçün problem fərziyyələrlə həll
edilməyə başlayır. Tədqiqat müxtəlif formalarda: bütün siniflə birgə, kiçik qruplarda, cütlük
şəklində və ya fərdi şəkildə aparıla bilər. Lakin
interaktiv təlim anlayışının özü ənənəvi təlimdə
tətbiq edilən frontal və ya fərdi formalarla müqayisədə daha fəal iş formalarının mövcudluğunu özündə ehtiva edir. Təlimin interaktiv xarakteri kiçik qruplarda və ya cütlük şəklində aparılan işlərdə daha qabarıq formada təzahür edir.
Tədqiqatın aparılması mərhələsində kublaşdırma, layihənin hazırlanması, karusel, ziqzaq və s.
təlim üsullarından istifadə olunur.
Sinifdə əvvəlcədən xüsusi qaydalar tərtib
edilməlidir ki, bu da qarşılıqlı hörmətin, nizamintizamın zəmanətidir. Şagirdlər çox kiçik yaşlı
olsalar belə, dərsə olduqca anlayışla yanaşır,
qaydalara uyğun davranarlar (6, s. 81).
Şagirdləri kollektiv şəkildə tədqiqata cəlb
etməklə onlarda paylaşmaq, əməkdaşlıq, birgə
əmək, qarşılıqlı hörmət və bununla yanaşı özünəinamı formalaşdırmaq vacibdir. Bu da hər bir
şagirdin təlim prosesində öz bacarığını nümayiş
etdirməsi, özünəinamın artması, özünü tam dəyərli şəxsiyyət kimi dərk etməsi, problemin həlli
üçün vacib olan fərdin və qrupun qarşılıqlı surətdə bir-birini tamamlaması prinsipinin mənimsənilməsi hesabına hər bir uşağın müstəqil şəxsiyyət kimi inkişafını təmin edir.
Problemin aktuallığı. Tədqiqat mərhələsinin
problemin həllinə yönəlməsi özünün aktuallığı ilə
diqqət mərkəzinə gəlir.
Problemin yeniliyi. Tədqiqat marağı xarici dillərin öyrənilməsinin vacib şərti kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə doktorant və dissertantlara, gənc tədqiqatçılara, magistrantlara tədqiqatları zamanı lazım olacaqdır.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Kazim Jamal Baghirli
Azerbaijan State Pedagogical University

THE USE OF THEORETICAL MATERIAL IN THE TEACHING OF HISTORY
IN CURRICULUM MATERIALS
Xülasə. Məqalədə tarixin tədrisində ənənəvi və kurikulum dərslikləri müqayisə edilmiş, fərqli cəhətlər
göstərilmişdir. Ümumi nəticəyə baxdıqda tarixin tədrisində istifadə olunan dərsliklər təhlil olunmuşdur. Kurikulum materialları nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: tarix ,nəzəri materiallar, kurikulum, dərsliklər, proqramlar, məktəb mühazirəsi.
В статье сравниваются традиционные и учебные учебные пособия по преподаванию истории, и
они имеют различные аспекты. В общем, проанализированы учебники, используемые в преподавании
истории.
Ключевые слова: история, теоретический материал, учебный план, учебники, программы,
школьная лекция
Summary. The article compares traditional and curriculum textbooks in history teaching and has
different aspects. In the general conclusion, the textbooks used in teaching history have been analyzed.
Curriculum material has been reviewed.
Key words: history, theoretical material, curriculum, textbooks, programs, school lecture.

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik
qazanmasından bu günədək olan dövrdə bir çox
sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də islahatlar keçirilir. Keçirilən islahatlarla bağlı olaraq ümumtəhsil məktəblərində tarix fənninin
tədrisinin məzmununda dəyişikliklər baş verir.
Hazırda məktəblərdə tarix fənlərinin öyrədilməsi iki xüsusiyyətə malikdir.
-Sovet dövründən həyata keçirilən ənənəvi dərs və təlim üsulları;
-Müasir dərs və təlim üsulları.
Ənənəvi pedaqoji prosesi təsvir edəndə
biz ilk növbədə lövhənin qarşısında duran müəllimi və onun sakit dinləyiciləri olan şagirdləri
görürük. Bu zaman müəllim çalışır ki, bilikləri

çatdırsın, şərh etsin və misallar gətirsin. Şagirdlər isə bu məlumatları passiv şəkildə mənimsəyirlər. Sonra bilikləri yaddaşda möhkəmləndirmək üçün şagirdlər bunları təkrarla və ya məsələlərin həlli prosesində tətbiq edirlər. Yəni, ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları yalnız yadda
saxlayır və nəticələri özü çıxarmır, necə deyərlər, biliyi hazır şəkildə alır. Öyrədici fəaliyyət
ilk növbədə müəllimin fəallığı əsasında həyata
keçirilir. Ənənəvi təlimin bu xüsusiyyətinə görə
onu izahedici-illüstrativ təlim adlandırırlar
―(2,s.11).
Ənənəvi tədris metodikası əsasən, iki əsas
metoddan ibarətdir:
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1. Müəllim tərəfindən hazır məlumatınmühazirə, oxu, hekayə, əyani materialların nümayiş-çatdırılması və şagird tərəfindən onun
mənimsənilməsi;
2. Şagirdə qəbul etdirilən məlumatın tapşırıqlar sistemi vasitəsi ilə yazılı və şifahi şəkildə təkrarən çatdırılması.
Ənənəvi təlimdə dərs şagirdlərə biliklərin
praktiki tətbiqi üçün müvafiq imkanlar yaradılmadan öyrədilir, şagirdin cavabına qoyulan tələblərin əsasını əslində biliklərin mənimsənilməsinin yoxlanılması yox, verilən məlumatların
yadda saxlanılması təşkil edir. Bir sözlə, nəzəri
materiallar üstünlük təşkil edir. Yalnız informasiyaların toplanmasına və yaddaşın məşq etdirilməsinə yönəlmiş, həyatın tələbatlarına uyğunlaşdırılmayan, şagirdlərin şəxsi təcrübə, tələbat,
maraq, qabiliyyət və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmadığı belə dərsin nəticəsində biliklər
lazımi səviyyədə dərk edilmir. Belə dərslərdə
şagirdin yaradıcılığı, sərbəstliyi, müstəqilliyi təşəbbüskarlığı uzlaşdırılmır. Nəticədə dərsdə hazır şəkildə mənimsənilən biliklər təfəkkürü inkişaf etdirmir, idrak proseslərini kütləşdirir. Şagirdin psixoloji amillərindən (əqli qabiliyyətlər və
hafizənin inkişaf səviyyəsi, idrak motivasiyasından) birbaşa asılı olan təlimin səmərəliliyini
azaldan ənənəvi üsulla tətbiqi zamanı şagirdlərin dərketmə fəallığı passiv, reproduktiv (təkraredici) xarakter daşıyır. Passiv xarakterli təhsil
şəraitində müasir dövrün şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında problemlər yaranır.
Ənənəvi təlim sisteminin ən mürəkkəb
problemlərindən biri də istifadə olunan pedaqoji
texnologiyaların müasir informasiya-kommunikasiya dövründə sürətlə artan informasiya bolluğunu tədris etməkdə ―aciz‖ qalmasıdır. Yəni təlimin ənənəvi sxem və prinsipləri müasir internet-kompüter əsrimizdə kommunikativ informasiya ilə əldə edilmiş, sürətlə artan elmi bilikləri
tədrisdə şagirdlərə mənimsədə bilmir. Müasir
dövrün bütün xüsusiyyətlərini (vaxt çatışmazlığı, problemlərin artması, informasiyanın bolluğu, elm və texnikanın sürətli inkişafı, böyük iqtisadi dəyişikliklər, inteqrasiya (qloballaşma),
şəxsiyyət azadlığı, təbəqələşmə, virtual ünsiyyətin yaranması, nəhayət ömrü boyu oxumaq ehtiyacının yaranması və s.) nəzərə alan məşhur rus
pedaqoqu Anton Rubinşteyn demişdir:‖ Əgər
bircə gün öyrənmirəmsə - bunu özüm hiss edi-

rəm, əgər iki gün öyrənmirəmsə-bunu mənə yaxın olanlar hiss edirlər, əgər üç gün öyrənmirəmsə bunu hamı hiss edir‖ ―(1, s.7). Deməli, elmin sürətli inkişafı ilə əlaqədar həyatın durmadan dəyişən tələbatlarına uyğun artan informasiya bolluğundan baş çıxarmaq ehtiyacı şagirdi
qaynaqlar olduğu kimi müəllim və dərsliklə kifayətlənməməyə, çoxlu başqa məlumat mənbələrindən də istifadəyə sövq edir.
Müasir dərs elmi-texniki tərəqqinin tələblərini təmin edən, inkişaf etməkdə olan müstəqil
dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab
verən və psixoloji-pedaqoji elmlərin nailiyyətlərini nəzərə alan dərsdir. Müasir dərsdə qavranılmış biliklər, yeni biliklərin mənimsənilməsində
bir komponent kimi həyata keçirilməli, dərsdə
biliklə fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı,
sualların obyektiv həqiqətdən doğması və düşündürücü olması, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici xüsusiyyətinin mütləq nəzərə alınması, şagirdlərin idrak fəaliyyətində müstəqilliyi əsas götürülməlidir.
İnteraktiv təlimin başlıca vəzifələrindən
biri şagirdlərin bilikləri müstəqil əldə etməsinə
yiyələndirmək olduğundan təlimdə təcrübənin
rolu danılmazdır. Uzun illərin təcrübəsindən də
məlumdur ki, insan təcrübədə əldə etdiyi biliyi
daha yaxşı yadda saxlayır və fəaliyyətində tətbiq edir. Məşhur Çin filosofu K. Futsi hələ e.ə V
əsrdə idrak prosesinin bu məqamına diqqət yetirmiş və onu belə ifadə etmişdir: ―Qulaq asıram
unuduram, görürəm – yadda saxlayıram, özüm
edirəm-anlayıram (dərk edirəm)‖. Mütəxəssislərin apardığı araşdırmalardan da məlum olmuşdur ki, şagird yeni biliyi öz fəaliyyəti prosesində
əldə etdikdə 90% məlumat yadda qalır. Bu baxımdan ―İdrak piramidası unudulmamalıdır
―(3,s.13).
İnteraktiv təlim dedikdə, idraki və kommunikativ fəaliyyətin elə bir forması nəzərdə tutulur ki, tədris olunan mövzunun mənimsənilməsinə proses iştirakçılarının hər biri öz töhfəsini verir. Bu prosesdə yalnız müəllimlə şagirdlər
deyil, həm də şagirdlər öz aralarında söhbət və
dialoq rejimində fəaliyyət göstərirlər (5).Fəal
metodlar dedikdə, rollu oyunlar, müxtəlif xarakterli didaktik çalışmalar, esse, test tapşırıqlarının
icrası, diskussiya, müzakirə və s. nəzərdə tutulur
―(4,s.22-35). Ənənəvi olaraq işlənən söz metod-
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ları, əyani, praktik metodlar bu gün də fəal metodlar sırasına daxildir.
Deməli, yeni təlim metodları yaddaşın hazır elmi biliklərlə zənginləşməsini deyil, nəticə
çıxarmağı, ciddi ümumiləşdirmələr aparmağı tələb edir.
Fəal təlimin metodları: Metod olaraq interaktivlik müəllim və şagird arasında işin gedişindən, mövzudan, şərhdən, dialoqdan, rollu
oyundan, asılı olaraq həmin anda meydana çıxan yanaşma, izah, dialoq, və s-dir.
Fəal təlim bir metoddur. Bu metodun mahiyyəti-problemin tədqiq edilməsidir ki, bu zaman müxtəlif cür iş forması mövcud ola bilər.
Kollektiv iş, qrupla iş, cütlərlə iş, fərdi iş. Hər
bir iş formasının özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. Formaların xüsusiyyətlərinə görə də iş üsulları seçilməlidir. İş formaları ilə üsullar bir-birini tamamlamalıdır. Aşağıda biz tarixi mənbələrin interaktiv təliminin keçirilməsinə imkan yaradan müxtəlif metodiki üsullarını vermişik.
Əqli həmlə; İdeyaların sürətli generasiyası
və şagirdlərin fəallığının artırılması üçün tətbiq
olunur. Müəllim sualı lövhədə yazır, yaxud onu
şifahi verir və hamıya təklif edir ki, bu sual barədə öz ideyalarını söyləsinlər. Bütün ideyalar
şərhsiz və müzakirəsiz qeydə alınır. Yalnız bundan sonra ideyaların müzakirəsi, şərhi başlanır‖
(2,s. 45-51).
Söz assosiasiyaları; Bu üsuldan həm mövzunun əvvəlində, həm də sonunda istifadə olunur‖ (3,s.23).
-Öyrənilən tarixi mənbə ilə bağlı başlıca
sözü və ya söz birləşməsini ( məsələn, Qız qalasına aid Oğuz qalası, yaxud Quz qalası) lövhədə
yazın.
-Şagirdlərə tapşırın ki, bu söz barədə ağıllarına gələn digər sözləri dərhal yazıya alsınlar.
-Dərsin axırında tapşırın ki, hər bir şagird
bu mənbə ilə əlaqədar düşündüyünü bir sözlə
ifadə etsin.
Rollar üzrə oyunlar; Xeyli maraqlı və əyləncəli olan bu metodik üsul digər fəal üsullardan fərqli olaraq əlavə imkanlar yaradır. Şagirdin bu oyundan əldə etdiyi başlıca keyfiyyətemosional təəssüratdır. Şagird təsəvvüründə

özünün həmin hadisələrin canlı iştirakçısı kimi
canlandırır. Bu metodla da tarixi hadisələrə dair
müzakirə edilən dəlillər əsaslandırılmalı və təhlil edilməli olduğu üçün bədii və ədəbi tarixi
mənbələrin tədrisində bu metodun rolu əvəzedilməzdir. Məsələn, Kitabi Dədə Qorqud yazılı
tarixi mənbəsinin tədrisində rollu oyun vasitəsi
ilə şagirdlərin dastandakı obrazları canlandırması mənbəni daha asan və uzun müddət yadda
saxlamaya və yaxşı mənimsəməyə gətirib çıxarır‖(1, s. 29).
Modelləşdirmə; Şagirdləri real hadisənin
sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur. Burada
sinif bir növ miniatür, mövzunu özündə daşıyan
tamaşaya çevrilir. Lakin oyunda fərqli olaraq
sonluq qeyri-müəyyəndir. Modelləşdirmə bu
mənada daha sərbəstdir, belə ki, heç kəs son nəticəni görə bilmir. Şagirdlər modelləşdirməyə
başlayarkən inanırlar ki, konkret nəticəyə nail
ola biləcəklər, lakin başları oyuna qarışdığından
ilkin məqsədi unudur və qarşılarına yeni məqsəd
qoyurlar. Məhz bu bilinməzlik real həyata daha
çox oxşayır. Məsələn, yazılı sənədlərdəki (əsasən, müqavilə, sazişlər) iştirakçıların rollarını
dəyişdirərək istədikləri formaya və məzmuna
salmaq olar.
Diskussiya (müzakirə); Sülh mədəniyyəti
və münaqişələrin həlli üzrə maddi və yazılı
mənbələrin təhlilinin ən mühüm metodik üsullarından biridir. Bir mənbə üzərində də, yaxud bir
neçə ayrı-ayrı qaynaqlardakı mənbələrin müqayisəsi üzrə də diskussiya təhlili aparmaq olar.
Diskussiya müstəqil metodiki üsul kimi,
eləcə də fəaliyyətin digər növlərinə əlavə kimi
tətbiq edilə bilər. Diskussiya prosesində şagirdlər müzakirə olunan bu və ya digər məsələ barədə öz fikirlərini söyləməklə, öz baxışlarını əsaslandırmağı və faktları təhlil etməyi öyrənirlər
―(4, s. 30-31). Diskussiyanın gedişinin düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi aşağıdakı halda
mümkündür: a) düzgün təriflər, aydın mülahizələr; b) yadda qalan və aktual misallar; c) sanballı dəlillər və analogiyalar; d) ümumiləşmə aparma və yekun vurma bacarığı; e) başqalarını dinləmək bacarığı.
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TARĠX DƏRSLƏRĠNDƏ TƏġKĠLATĠ METODLARDAN ĠSTĠFADƏSĠNĠN ELMĠ
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ОТРАЖЕНИЕ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Nigar Fazil Mamishovа
Azerbaijan State Pedagogical University

THE USE OF ORGANIZATIONAL METHODS IN HISTORICAL DISCIPLINES IN
SCIENTIFIC LITERATURE
Xülasə: Təqdim edilmiş məqalədə ümumi tarix dərslərində təşkilati üsulların istifadəsi haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Dərs prosesi zamanı təşkilatı metodlardan istifadənin düzgün qurulması barədə elmi
ədəbiyyatda mütəxəssislərin fikirləri şərh edilmişdir.
Açar sözlər: tarixin tədrisi, təşkilatı metodlar, tarixi-müqayisə metodu, sinfin təşkili, forma və üsullar.
Резюме: В статье дан обзор использования организационных методов на уроках общей истории
в научной литературе. Автором представлены мнения специалистов о правильном использовании организационных методов в процессе урока.
Ключевые слова: преподавание истории, организационные методы, метод исторического
сравнения, организация класса, форма и методы.
Summary: The article gives an overview of the use of organizational methods in general history
lessons in scientific literature. Here are the opinions of the specialists about the proper organization of the
organization in the lesson process.
Key words: history teaching, organizational methods, historical-comparison method, class
organization, form and methods.

Azərbaycan tarixi fənninin tədrisi ilə yanaşı ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərində ümumi tarix fənninin tədrisi geniş şəkildə həyata keçirilməklə şagirdlərə tədris edilir. Ümumi tarixin tədrisində maraq dünyada baş verən prosesləri öyrənmək, təhlillər aparmaqla nəticələr çıxarmaq şagirdlərimizin dünyagörüşünü formalaşdırmaq, eləcə də tarixi biliklərini inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulan fənlərdəndir. Şagirdlərin fəaliyyətə cəlbi, onların yüksək biliklərə yiyələnməsi ilə yanaşı öyrəndiklərinin tətbiqi
və lazım olanları seçib özünküləşdirmək prosesi
tarix dərsinin təşkilatı işlərindən də bəhrələnir
(2). Ümumi tarix fənninin tədrisində təşkilatı

məsələlərə geniş verilməklə müxtəlif növ metodların istifadəsi işin səmərəsini artırmış olur.
Təhsil müxtəlif səviyyələrdə müxtəlif bilik və bacarıqları şagirdlərə ötürməklə işin sistemini təşkil edir. Təhsil səviyyələrindən danışarkən şagirdlərin təhsil fəaliyyətinin bir və ya bir
başqa təşkilatı formalarının özündə birləşdirməsini, siniflər, eləcə də səviyyələr üzrə fərqli biliklərin fəaliyyətə çevrilməsi tələb şəklində həyata keçirilir (1). Təhsildə formalar, metodlar
dəyişməz bir şey deyil, o həmişə dəyişir və inkişaf edir. Məktəbin inkişafı ilə yanaşı, məzmun
dəyişikliyini və öyrənmə formasının öyrədilməsində də dəyişikliklər meydana gəlir. Bir dərs
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kimi təhsilin formaları ümumilikdə insanlığa
uzun və etibarlı bir xidmət göstərir. Halbuki, bu,
təhsilin bir forması kimi dərs keçdikcə dəyişməməsi demək deyildir. Hal-hazırda təhsilin hazırkı inkişaf mərhələsi məzmunun və tədris metodlarının, təhsilin standartlaşdırılmasının əhəmiyyətli dərəcədə yenilənməsi ilə xarakterizə olunur. Tərkibində yaradıcı işin payı, peşə fəaliyyəti və tədris materialının dizaynında iştirak edən
müəllimlərin sayı və təhsil prosesi əhəmiyyətli
dərəcədə artır. Buna görə də, bu gün bu məsələ
hələ də aktualdır: "Şagirdlər üçün maraq doğuran bir dərs keçirmək üçün nə lazımdır?" A.
Disterveg qeyd edir ki, "Yaxşı hesab edilməyən
bir müəllim faktları təqdim edir, yaxşı müəllim
isə onu araşdırıb tapmağı öyrədir".
Köhnə bir latın sözündə deyilir: "Biz öyrədəndə öyrənirik". Müəllim tarix elminin inkişafını izləyir, hər bir mövzunun öyrədilməsinin
yollarını öyrənir. Digər müəllimlərin təcrübəsində metodoloji ədəbiyyatda çətin materialları, bir
dərsin quruluşunu izah edən maraqlı mövzular
tapır (4). Son illər tədqiqatın səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verən yeni
pedaqoji texnologiyaların aktiv axtarışı və geniş
yayılması ilə qeyd edilmişdir. Təhsil texnologiyasını öyrənmək üçün onları araşdırmaq, onları
öyrənmək lazımdır. Müasir təlim texnologiyası
nədir? Müasir təlim texnologiyaları aşağıdakı
kimi elmi ədəbiyyatda təsnif olunur:
Elmi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, təşkilatı
məsələlərdə qrup texnologiyaları və kollektiv
yaradıcı işlər sinfin idarə olunması üçün zəruridir. Qrup texnologiyaları müəyyən tapşırıqların
birgə həlli üçün sinfin müvəqqəti bölüşdürməsini bir neçə qruplara ayırmalıdır. Şagirdlər problemi müzakirə etmək, onu həll yollarını müəyyənləşdirmək və tətbiq etmək və birgə nəticə əldə etmək üçün dəvət olunur. Bu iş forması fərdi
xüsusiyyətləri daha yaxşı hesab edir və kollektiv
fəaliyyət üçün böyük imkanlar açır.
1898-ci ildə Fransanın tədqiqatçı alimləri
Ş. Lanqlua və Ş. Senyobos «Tarixin öyrənilməsinə giriş» adlı dərslik çap etdirirlər. Üç hissə
əsasında tərtib olunan bu əsərdə ilkin məlumatlar, analitik proseslər (tarixi mənbələrin daxili
və xarici tənqidi) və sintetik proseslər (dağınıq
halda olan faktların tarixi əsərlərdə əlaqələndirilməsi) təhlil olunurdu.

A.S. Lappo-Danilevskinin «Tarixin metodologiyası» əsərində tarixi fakt geniş şərh edilir
və onun tərifi verilir. O, tarixdə idealist konsepsiyanı əsaslandırmışdır, subyektin-tarixçinin
mövqeyini xüsusi vurğulamışdır.
Tarixi tədqiqatın seçilmiş metodları kimi
aşağıdakıları vermək olar:
- tarixi-genetik metod tədqiq edilən reallığın tarixi dinamikasında ona məxsus xüsusiyyətlərin, hərəkət və dəyişikliklərin ardıcıl araşdırılmasından ibarətdir;
- tarixi-müqayisə metodunun əsası ictimai-tarixi prosesin təkrarlanan, daxilən müəyyənləşmiş qanunauyğun proses olması ilə əsaslanır;
- tarixi-tipoloji metodun obyektiv əsası ictimai-tarixi inkişafda ümumilik və fərdiliyin
qarşılıqlı əlaqəsinin mövcudluğundan ibarətdir;
- tarixi-sistemli metodun obyektiv əsasını
ictimai-tarixi inkişafda fərdilik, xüsusilik və
ümumiliyin vəhdəti təşkil edir. Bu metod digər
metodlara nisbətən tarixi tədqiqatlarda az işlənir
və əsasən, fundamental tədqiqat işlərində tətbiq
olunur (6).
Tarixin öyrənilməsi insan şəxsiyyətinin
formalaşmasının ən mühüm vasitələrindən biridir. Müasirlik ilə bağlı olan tarix onu başa düşməyə, qiymətləndirməyə və onun çatışmazlıqları ilə mübarizə aparmağa kömək edir. Dobrolyubova görə şagirdlər bilmək istəyirlər ki, yaşlı
nəsil nə etmişdir və onlardan sonra başa çatdırılmamış nə qalmışdır. Tarixi faktların məktəb
kursunda işıqlandırılmasında qızğınlıq, emosionallıq olmalıdır.
Ümumiyyətlə, məktəb tarix kursu ayrı-ayrı faktlar haqqında epizodik məlumatdan ibarət
olmamalıdır. O tarixi proseslər haqqında, hər bir
hadisənin səbəbləri və nəticələri haqqında tam
təsəvvür yaratmalı, sinfin təşkilatı prosesinə imkan açmalıdır.
Tarixin təlimi yalnız onda effektli olur ki,
o şagirdlərin hiss və düşüncələrinə təsir etmiş
olsun. Dobrolyubovun dili ilə desək, qoy faktlar
yaddaşda və təfəkkürdə həkk olunsun ki, gözlər
təkcə hərfləri deyil, şəkilləri də görsün.
Məktəb tarix kursu kursun quru konspektini təqdim etməməlidir ki, o, şagirdlərin fikrini
əks etdirməli və onların düşüncələrində tarixi
obraz yaratmalıdır.
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İlovayski «repitisiya metodu» adlanan bir
metod məsləhət görürdü. Şagirdlər düşünmədən,
araşdırmadan materialı mexaniki olaraq əzbərləməli idilər. Onun dərsliyindən illüstrasiya tamamilə çıxarılmışdı. Görkəmli tarixçi M.M. Stasyuleviç «formal metodu» tarixin tədrisində «real
metod»la, yəni şagirdlərin müəllimin rəhbərliyi
ilə tarixi sənəd üzərində işə əsaslanan metodla
əvəz olunmasını təklif edirdi. Təlimin məqsədinin dəyişməsi, məzmun və tarixin təlimindəki
yenidənqurma yeni tipli dərs vəsaitləri tələb
edirdi. A.A.Vedenskinin və A.V. Predteçenskinin «Tarixə dair iş kitabı» adlı vəsaitdə «laboratoriya» metodu ilə işləmək üçün hazırlanmışdır
(7). Bu prinsip metodistlərin məktəbin həyatla
əlaqəsini möhkəmlətmək üçün ölkəşünaslıq, xüsusilə ictimaiyyət materiallarından geniş istifadə
etməsinə gətirib çıxartdı. Məktəblilərin tarixi
ekskursiyaları, tarixi yerlərə yürüşlər geniş miqyas aldı. Məhz həmin illərdə təkcə məktəb tarix
təlimində deyil, bütövlükdə məktəb sistemində
dönüş yaranmışdı.
V.S. Mirzəyev ―Tarix tədrisində sinif yazı
taxtasında şəkillər‖ əsərində təşkilatı məsələlərə
toxunmuşdur (3). V.Q. Kartsovun «Tarixin tədrisi metodikasının əsasları» məktəbdə tarix tədrisinin ümumi məsələləri öz əksini tapır. Kitab
giriş və 4 bölmədən ibarətdir. Əsərdə tarix dərsinin quruluşuna, dərs zamanı sinfin idarə edilməsinə, təşkilati məsələlərə və təhlilinə böyük
yer verilmişdir.
Elmi-texniki inqilab şəraitində və artan informasiya axını şagirdlərin özləri tərəfindən
müstəqil olaraq istiqaməti müəyyənləşdirmək
kimi vərdiş və bacarıqlarına yiyələnməyin öyrədilməsini tələb edirdi.
P.S. Leybenqrub ―Tarixin tədrisinin didaktik məsələləri‖ əsərində tarix dərsinin bir neçə variantlarda keçirilməsindən yazır və bu zaman təşkilatı məsələlərin önəmli olmasını vurğulamışdır.
A.A. Vaqinin ―Orta məktəblərdə tarixin
tədrisinin təşkili‖ əsəri tarixin tədrisi metodika-

sının mühüm problemlərinə həsr olunmuşdur.
Bu əsərdə müəllifin pedaqoji təcrübəsi, müəllimlərin iş fəaliyyəti, tədqiqatın nəticələri ümumiləşdirilmişdir (6). Əsərdə müasir dərs, təlimdə texniki və başqa vasitələrin tətbiqi, təlim və
tərbiyənin vəhdəti problemi və başqa metodiki
məsələlər yeni aspektdə işıqlandırılmışdır.
Son illərdə tədqiqat işləri ilə məşğul olan,
metodika sahəsinə böyük töhfələr verən metodistlərdən Mübariz Əmirov özünün ―Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri‖ kitabında təşkilati məsələlərin müasir dərsin təşkilində önəmli olduğunu vurğulamışdır. Həşimov
Ə.Ş. ―Dərs onun quruluşu və dərsdə təlim modeli haqqında‖ əsərində dərsin quruluşu, dərsin
keçilməsi haqqında yazarkən təşkilati metodlara
xüsusi diqqət ayırmışdır(5). O qeyd edir ki,
müasir dərs təşkilati metodların səmərəli reallaşdırılmasından bəhrələnir. Müəllim dərs prosesini bütövlükdə təsvir etməli, şagirdlərə ötürəcəyi informasiyanı təlim metodları ilə məhz yox
təşkilati metodlarla da təmin etməlidir.
Müasir məktəbin əsas vəzifələrindən biri
zəka fəaliyyətinin yaradıcı təbiətinin inkişafına
kömək edən tədris metodlarından istifadə etməkdir. Müasir təhsil metodları təkmilləşdirilməlidir. Təhsilin məzmununu, formalarını, üsullarını və vasitələrini yaxşılaşdırmaqla yanaşı,
texnologiyanın özündə də fundamental dəyişiklik tələb olunur. Texnologiyadan istifadənin özü
də təşkilati metodlara aid olunduğu üçün müasir
dövrdə tarixin tədrisində önəmli rol daşıyır və
inkişafı təmin edir.
Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti. Tədqiqatı işinə əsasən əldə edilmiş nəticələr ümumi tarix fənninin tədrisi prosesi üçün geniş nəzəri və praktik materiallarla zənginləşməsinə şərait yaradacaq.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. 10-11-ci siniflərdə tarixin tədrisi zamanı təşkilatı metodlardan
istifadə etmənin sistemi zəngin materiallar, dərs prosesində təşkilatı işlərin metodikasına, tarix müəllimlərinə, bakalavr səviyyəsində dərs deyən müəllimlərə şərait yaradacaq.
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ABOUT STATE CARE OF DEVELOPMENT OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE
SPEECH CULTURE
Xülasə: Azərbaycan dilçiliyində nitq mədəniyyəti məsələlərinin tədqiqi tarixi çox da qədim deyildir.
Bu sahəyə maraq demək olar ki, 1960-cı illərin sonlarından yaranmağa və artmağa başlamışdır. Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə xüsusi qayğısından sonrakı müddətdə isə
nitq mədəniyyəti məsələləri ilə bağlı tədqiqatların şəbəkəsi daha da genişlənməyə başladı.
Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, informasiya, norma, intensivlik, ana dili, ideologiya
Резюме: В статье показано, что речевая культура является одним из приоритетов современности. Развитие норм речевой культуры может дать эффект, если сам язык принадлежит государству.
Азербайджанский язык приобрел право собственности по инициативе великого лидера Гейдара
Алиева в 70-е годы XX века. Это позволило ей стать лидером в развитии национальной идентичности. Потому что расширяются информационные возможности языка, развивающегося в культуре речевой культуры.
Ключевые слова: культура речь, информация, норма, интенсивность, родной язык, идеология
Summary: In the article shows that speech culture is one of the priorities of modern times. The
development of norms of speech culture can give effect if the language itself is state-owned. Azerbaijan
language has acquired the right of official recognition at the initiative of the Great leader Heydar Aliyev in
the 70s of the XX century. This allowed her to become a leader in the development of national identity.
Because information capabilities of the language developing in the culture of speech are expanding.
Key words: speech culture, information, norm, intensity, mother tongue, ideology

Nitq mədəniyyəti müasir Azərbaycan dilçiliyinin ən aparıcı problemlərindən biridir. Xüsusilə, müstəqillik dövründə nitq mədəniyyətinin tədqiqi, tətbiqi və tədrisi sadəcə təlim əhəmiyyətli məsələ olmayıb həm də informasiya

yayımı ilə əlaqədar strateji xarakterli bir sahəyə
çevrilmişdir. Nitq mədəniyyətinin strateji əhəmiyyəti ondadır ki, artıq bilinqvizm dövründəki
kimi informasiyalar ölkədaxili məhdudiyyətdə
qalmayıb daha geniş əhatədə yayılmaq imkanla-
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rı qazanmışdır. Azərbaycan Respublikası müstəqil, suveren bir dövlət olduğu kimi Azərbaycan
dili də bu ölkənin rəsmi dili səviyyəsində beynəlxalq aləmə çıxmaq hüququ əldə etmişdir.
Nitq mədəniyyətinə yiyələnmək isə sadəcə fonetik, leksik və qrammatik normaları mənimsəməkdən ibarət olmayıb informasiyaların doğru,
dürüst, aydın, məntiqli ötürülməsinə nail olmaq
kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan dilçiliyində nitq mədəniyyəti məsələlərinin tədqiqi tarixi çox da qədim deyildir. Bu sahəyə maraq demək olar ki, 1960-cı illərin sonlarından yaranmağa və artmağa başlamışdır. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin ana dilinə xüsusi qayğısından sonrakı
müddətdə isə nitq mədəniyyəti məsələləri ilə
bağlı tədqiqatların şəbəkəsi daha da genişlənməyə başladı.
Heç vaxt unutmaq olmaz ki, sovet rejimi
dövründə ümumi informasiya dili rus dili olduğu halda Azərbaycan dilinin müstəqil və sərbəst
rəsmi dövlət dili kimi işlənməsinə razılıq əldə
edilməsi asanlıqla başa gələn bir iş deyildi. Ancaq Heydər Əliyevin müdrik düşünülmüş və
uzaqgörən siyasi fəaliyyəti nəticəsində buna nail
olundu. 1978-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsində Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi qəbul
edildi. Bu məsələ əlbəttə ki, sadəcə olaraq ana
dilinin rəsmi olaraq adi qaydada işlədilməsi demək deyildi. Onsuz da Azərbaycanda ana dilli
məktəblər mövcud idi, mətbuat var idi, kargüzarlıq işlərinin bu dildə aparılmasına ciddi bir
məhdudiyyət qoyulmuşdu. Lakin ana dilinin
rəsmiyyət üzrə işlədilməsinin siyasi-ictimai tərəfləri də var idi ki, Heydər Əliyevin müdrik zəkası Kreml rəhbərlərinin diqqətini bundan yayındırırdı. Bu ondan ibarət idi ki, ana dilinin
rəsmiyyətə keçməsi milli şüurun inkişafına olduqca güclü təkan verirdi. Sovet ideologiyası
şəraitində ana dili ilə milli düşüncənin inkişaf
etdirilməsi çox böyük və cəsarətli siyasi iradənin nəticəsi idi.
Ulu Öndər bunun ardınca 1981-ci il iyunun 12-də Respublika yazıçılarının VII qurultayındakı nitqində bəlkə də kimsənin gözləmədiyi
halda daha ciddi bir şəkildə nitq mədəniyyəti
məsələsinin vacibliyi problemini ortaya qoydu.
Nitq mədəniyyəti o dillərdə öz bəhrəsini verir
ki, onların mükəmməl quruluşu və bu quruluşu

təsbit edən qaydaları olsun. Azərbaycan dili də
məhz min illər ərzində öz aqlütinativ quruluşu
təməlində formalaşmış və sabit struktura malik
bir dil idi. Bu dilin mükəmməl qaydaları və həmin qaydaların sabitləşməsini təmin edən daxili
strukturu var idi. Belə bir dilin nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi isə onun yazılı və şifahi
aspektlərinin təkmilləşməsinə münbit şərait yaradır. Dil informasiyalarında intensivlik o zaman baş verir ki, onun yazılı və şifahi normaları
mükəmməl olsun, stabil olsun. Bu halda intensivliyin özü kütləviləşir.
Kütləviləşmə odur ki, yazılı və şifahi dil
normaları dil istifadəçiləri tərəfindən mənimsənilmiş olsun. Belə olduqda informasiyalar məntiqə söykənir, asan ifadə olunur, düzgün çatdırılır və maneəsiz ötürülür. Heydər Əliyev də
məhz böyük bir dahiyanəliklə nitq mədəniyyətinin kütləviləşməsini tövsiyə edirdi. Heydər
Əliyev göstərirdi ki, ―Azərbaycan ədəbi dilinin
saflığına, kütlələrin nitq mədəniyyətinə daim
qayğı göstərilməlidir. Yazıçı dilin, nitq mədəniyyətinin, ədəbi normaların qanunvericisi olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq mətbuat, radio,
televiziya, teatr, kino işçilərinə, mühazirəçilərə
və müəllimlərə xüsusi tələbkarlıqla yanaşmaq
lazımdır‖ [ 3, s. 42-43].
Heydər Əliyevin Azərbaycan dili və onun
nitq mədəniyyəti barəsində dediyi və milli oyanışın gələcək perspektivlərinə dair irəli sürdüyü
bu fikirlər çox da gec olmadan ictimai həyatda
öz təsdiqini tapdı. Azərbaycan Respublikası Ulu
Öndərin yenidən hakimiyyətə qayıtdığı 1993-cü
ildən sonra qəti şəkildə öz müstəqilliyinə qovuşdu. Ancaq o zaman ana dilinin adını dəyişməyə
cəhd göstərən və onun öz kökləri üzərindəki inkişafdan döndərməyə çalışan başqa qüvvələr də
peyda olmuşdu. Heydər Əliyev, əlbəttə ki, bir
vətəndaş kimi, bir uzaqgörən rəhbər kimi buna
biganə qala bilməzdi [7, səh.16-17].
Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin etnik
mərkəzləşdirici rolunu və əhəmiyyətini də xüsusilə çox yüksək qiymətləndirərək göstərirdi ki,
―Azərbaycan dili bizi bir-birimizə birləşdirib.
Burada bizim bir çox etnikköklü millətlərə mənsub olan adamların hamısı Azərbaycan dilini
ana dili kimi qəbul edib. Azərbaycan dili bizi
keçmişdə də gələcəkdə də birləşdirəcəkdir‖ [2].
Nizami Xudiyev yazır ki, ―Heydər Əliyev Azərbaycan əhalisinin etnik genetik tərkibini, res-
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publikamızın milli ictimai marağını nəzərə alıb
Moskva ilə ən uğurlu kompromis şəraitində
özünəməxsus ―dil siyasəti‖ yürüdürdü ki, həmin
siyasətin başlıca məqsədi ana dilini daha da inkişaf etdirmək, cilalamaq, müstəqil dövlətə çevirmək (əslində bunun üçün tələb olunan funksional üslubi imkanlara yiyələndirmək, müəyyən təcrübə qazandırmaq) idi‖ [4]. Heydər
Əliyevin müstəqil dövlətçilik şəraitində milli
ideologiya ilə bağlı yaratdığı möhtəşəm konsepsiyasında da ana dilinin aparıcı rol oynadığını
göstərmişdir: ―Milli-mənəvi dəyərimiz bizim
ana dilimizdir, Azərbaycan dilidir, bizim dilimizdir. Bir də təkrar edirəm, bizim mənəvi-əxlaqi mentalitetimizdir. Bunların hamısı ilə biz
fəxr edirik və fəxr etməliyik‖ [2]. ―Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında‖
Heydər Əliyevin imzaladığı 18 iyun 2001-ci il
tarixli Fərmanda nitq mədəniyyəti məsələləri
xüsusi bir yer tutur [5].
Ana dilinin inkişafı və nitq mədəniyyəti
normalarının tətbiqi işi dövlət tərəfindən daim
diqqətdə saxlanan prioritet məsələyə çevrilmişdir. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2012-ci il və 9 aprel 2013-cü il tarixli Sərəncamlarında nitq mədəniyyəti məsələlərinin inkişafı xüsusi bir yer tutur [6].
2015-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə Respublika Prezidenti İlham Əliyev ana dilinin inkişafı və tətbiqi ilə bağlı dilçi mütəxəssislər və pedaqoqlar qarşısında qoyulan məsələləri bir daha
qabarıqlaşdıraraq göstərir ki, ―Azərbaycan dili
bizi bir xalq, millət kimi qoruyub. Lüğətimiz o
qədər zəngindir ki, bunu qorusaq və gələcək nəsillərə əmanət kimi təhvil versək bu bizim bu sahədəki ən böyük nailiyyətimiz olacaqdır‖ [1].
Problemin aktuallığı: Müasir dövrdə yazılı
və şifahi dil normalarının təkmilləşdirilməsi və onun
orta ümumtəhsil məktəblərin şagirdləri tərəfindən
mənimsədilməsi məsələsinin qoyulması baxımından
aktualdır.
Problemin predmeti yazılı və şifahi normalar
arasında nitq aktının tələbləri üzrə uyğunluq yaradılmasından ibarətdir.
Mövzuda elmi yenilik nitq mədəniyyəti normaların kütləviləşməsində milli dövlətçilik olması
mülahizəsindən ibarətdir.
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THE MAIN FACTORS DURING THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDIVIDUAL
WORK
Xülasə. Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili zamanı təkcə pedaqoji prinsiplərə deyil, həm də bir sıra
mühüm sosioloji, psixoloji, fizioloji prinsiplərə əməl olunmalıdır. Tələbə müstəqil işinin effektivliyinin təmin edilməsində tələbəni müstəqil işə yönəldən metodların düzgün seçilməsinin rolu böyükdür.
Açar sözlər: müasir texnika, müstəqil iş, potensial imkan
Резюме. Во время организации самостоятельных работ студентов должны приниматься во внимание не только педагогические принципы, но и ряд важных социологических, психологических, физиологических принципов. Велика роль правильного выбора методов, направляющих студента на самостоятельную работу в обеспечении эффективности самостоятельной работы студента.
Ключевые слова: современная техника, самостоятельная работа, потенциальные
возможности
Summary. Not only pedagogical principles, but also sociological, psychological, physiological
principles should be taken into consideration in the organization period of students individual work. The role
of applying the appropriate method encouraging students learner autonomy is important.
Key words: modern technology, individual work, potential ability

Ali məktəbdə tələbələrin müstəqil işləri
təlimin təşkili formalarındandır. Müstəqil işin
mahiyyətinin açıqlanmasında alimlər arasında
fikir müxtəlifliyi vardır. Məsələn, bəzi tədqiqatçılar tələbə müstəqil işini tələbələrin özlərinə
məxsus fəaliyyəti kimi, bəziləri onların idarə
edilən fəaliyyəti kimi başa düşürlər, bəziləri isə
mühazirə, seminar və praktik məşğələləri, laborator işləri müstəqil işə daxil edir, bunların köməyilə müəllimlərin verdikləri məlumatları tələ-

bələrin müstəqil düşüncədən keçirə bildiklərini
və müəllimin köməyi olmadan müəyyən tapşırıqları, işləri sərbəst yerinə yetirə bildiklərini
qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, pedaqoji ədəbiyyatda "tələbələrin müstəqil işi" anlayışına dar və
geniş mənada izah verilir. Tələbənin müstəqil
işi dar mənada mənbələrin, dərsliklərin, əlavə
ədəbiyyatın, mühazirə konspektlərinin, seminara, imtahana hazırlaşarkən istifadə edilən ədəbiyyatın oxunması və icmallaşdırılması, geniş
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mənada isə tədris proqramı üzrə keçilənlərin,
məşğələlərdə verilən materialların qavranılması,
ictimai işlərdə inamın, əqidənin formalaşması
və möhkəmlənməsi, əhali arasında biliklərin
təbliği və s. kimi başa düşülür. Araşdırma və
müşahidələrimizə, o cümlədən bu istiqamətdə
aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq deyə bilərik ki,
tələbələrin müstəqil işi müəllimlər tərəfindən
təşkil edilərək tələbələri müstəqil öyrənməyə,
işləməyə, fəaliyyət göstərməyə, müstəqil fikir
və mülahizələr söyləməyə, yaradıcı işgüzarlığa
və s. təhrik edən pedaqoji prosesdir.
Hal-hazırda ali təhsil sistemində tələbələrin müstəqil işlərinə geniş yer verilir, məzmunu
zənginləşdirilir, yeni formalarda tətbiq olunur.
Məhz ali məktəbdə təhsil illərində tələbələri
müxtəlif məzmunlu müstəqil işlərə cəlb etməklə
onları ziddiyyətli mübarizələr və rəqabətlə dolu
bu günün həyatına hazırlamaq mümkündür. Ali
məktəb gənclərə hazır biliklər verməkdən daha
çox bilikləri əldə etmək yollarım öyrətməlidir.
Tələbələrin müstəqil işləri ancaq öyrədici deyil,
həm də tərbiyəedici xarakter daşımalıdır. Tələbələrin müstəqil işinin səmərəliliyini təmin edən
prinsiplərdən biri vaxtdan düzgün istifadə olunması və yorğunluğa yol verilməməsidir. Müəllim tələbələri müstəqil işə stimullaşdırdıqda
daha yüksək nəticə əldə olunur. Belə hallarda
psixoloji təsir ön planda dayanır. Stimul sanki
tələbəni oyanışa səsləyir, impuls göndərir, hissə,
fikrə, hərəkətə təkan verir. Deyilənlərdən aydın
olur ki, tələbə müstəqil işinin təşkilində mühazirə başlanğıc rol oynayır.
Bu onu göstərir ki, bəzən tələbələr müstəqil işləmək yollarına bələd olduqlarından vaxt
itkisinə yol verir, lüzumsuz enerji sərf edir və
heç bir nəticəyə nail olmurlar. Bu səbəbdən də
müstəqil işə maraq azalır, tələbə işdən soyuyur,
vaxt itirir. Məqam yetişəndə ―akademik borcu‖
olmasın deyə tələm-tələsik haradansa köçürüb
təhvil verir, müstəqil və yaradıcı surətdə işləmək əvəzinə, müstəqil işdən canını qurtarır.
Belə mənfi halların baş verməməsi üçün tələbəni birinci kursdan başlayaraq müstəqil işə cəlb
etmək, onu müstəqil iş texnologiyaları ilə tanış
etmək, yuxarı kurslara qalxdıqca, tədricən müstəqil işin daha mürəkkəb formalarına cəlb etmək
və onlarda tədqiqatçılıq səriştəsi yaratmaq lazımdır. Tələbə müstəqil işlərinin təşkilində gözlənilməsi vacib olan bir sıra prinsiplər vardır:

- intellektual qüvvələrin, potensial imkanların nəzərə alınması;
- müstəqil iş üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
- müasir texnika və texnologiyalardan istifadə bacarığının formalaşdırılması;
- ciddi fəaliyyət rejiminin yaradılması;
- tələbədə qətiyyət, işgüzarlıq kimi iradi
keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi.
Deməli, tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili zamanı təkcə pedaqoji prinsiplərə deyil,
həm də bir sıra mühüm sosioloji, psixoloji, fizioloji prinsiplərə əməl olunmalıdır. Tələbə
müstəqil işinin effektivliyinin təmin edilməsində tələbəni müstəqil işə yönəldən metodların
düzgün seçilməsinin rolu böyükdür. Tələbəni
müstəqil işə yönəldən metodlar müəllimin istifadə etdiyi iş üsullarıdır. Müəllimin məsləhəti,
işin icrası zamanı korreksiyaedici məsləhət, istiqamətverici məsləhət, müəllim-tələbə əməkdaşlığının müxtəlif formaları, giriş, yekunlaşdırıcı
və istiqamətverici müsahibələr, rəy verilməsi və
s. Tələbəni müstəqil işə yönəldən metodlardır.
Müstəqil işin birinci mərhələsi, bir qayda olaraq, tədris prosesində, ikinci mərhələsi isə əsasən auditoriyadan kənarda həyata keçirilir. Müstəqil işləri təşkil edərkən, onların ali məktəbdə
təlimin digər formaları və qarşılıqlı əlaqəsi təmin edilməlidir. Müstəqil iş tələbənin bilikləri
və informasiyaları fəal qavramaq, anlamaq, yenidən işləmək və möhkəmləndirmək məqsədilə
istifadə olunan təlim formasıdır.
Müstəqil iş, tələbənin təkbaşına öz araşdırmalarına və öz gücünə arxalanaraq müəyyən
bir mövzuda ortaya qoyduğu məqsəddir. Müstəqil işin yazılması tələbəyə öz biliyini nümayiş
etdirməyə, müəyyən mövzuda bilik və bacarığını inkişaf etdirməyə və paylaşmağa imkan yaradır. Tələbə müstəqil işin təşkili zamanı müxtəlif
materiallardan: elektron materiallardan, kitablardan, elmi məqalələrdən və s. уararlanır. İnternetdə araşdırma zamanı müəyyən açar sözlərdən
istifadə edir ki, bu onlara axtardıqları materialı
daha asan və tez tapmağa yardımçı olur. Bu zaman tələbənin qarşısında bir sıra vəzifələr dayanır: Sərbəst işin keyfiyyətli olması, lakonik və
dolğun fikirlər ifadə etməsi, düzgün plan qurulması, doğru mənbələrdən istifadə, mövzunun
sistematik olması və s. Müstəqil işin səriştəliliyini təmin edən bir sıra faktorlar var ki, bunlar-
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dan biri də düzgün vaxt bölgüsü, düzgün plan
və düzgün mənbələrdən qaynaqlanmaqdır. Müstəqil işin ən vacib cəhəti onun həcmcə böyük olması deyil, plana uyğun dolğun fikirlər ifadə etməsidir.
Fərdi tədqiqatlarda tələbə qrupun digər
üzvlərindən və yoldaşlarından asılı olmur və buna görə də hər şeyə görə məsuliyyət daşıyır.
Özü müstəqil vaxt bölgüsünü edir, müstəqil
araşdırmalar aparır heç kimdən asılı olmur. Beləliklə, şəxs işini öz üsulları ilə müəyyən edəcək
və bu halda öyrənmə daha asan olacaqdır. Fərdi

tədqiqatlarda fərd öz maraqlarını və qabiliyyətlərini müəyyənləşdirir. Bu, işin uğurlu alınmasına təsir edən bir vəziyyətdir və sonunda əldə
olunacaq müvəffəqiyyətdir.
Problemin aktuallığı. Müstəqil iş, tələbənin
təkbaşına öz araşdırmalarına və öz gücünə arxalanaraq müəyyən bir mövzuda ortaya qoyduğu məqsəddir.
Problemin yeniliyi. Müstəqil işin səmərəli
təşkili diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, ingilis dili müəllimləri üçün faydalı
olacaqdır.
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USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Xülasə: Məqalədə ali məktəblərdə xarici dil tədrisi zamanı tətbiq olunan interaktiv tədris metodlardan
bəhs olunur. "Kommunikativ bacarıq", "interaktiv tədris metodları" kimi anlayışlar təhlil edilir. Xarici dil
dərslərində bu metodların səmərəli istifadənin yolları, üsulları verilmiş və nəticələr təqdim olunmuşdur.
Açar sözlər: interaktiv üsullar, rollu oyunlar, ünsiyyət bacarıqları, səriştə, tələbələr
Резюме: В статье рассмотрены вопросы формирования коммуникативных умений на основе
интерактивных методов при обучении иностранному языку в вузе. Проанализированы такие понятия
как «коммуникативные умения», «интерактивные методы обучения». Приведены конкретные примеры эффективного использования этих методов на занятиях по иностранному языку и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: интерактивные методы, ролевые игры, коммуникативные умения,
компетенции, студенты
Summary: The author considers the questions of cross-cultural communication‘s formation on the
basis of role plays when training a foreign language in non-language higher education institution. Such
concepts as "communicative abilities", "foreign-language communicative competence" and "interactive
methods of training" are analyzed. Concrete examples of the effective use of role plays when teachin foreign
languages are given and the conclusions are drawn.
Key words: interactive methods, role plays, communicative abilities, foreign-language communicative
competence, students

Qloballaşma dövründə təhsilin əsas məqsədi təkcə informasiya və biliklərin əldə olunması ilə məhdudlaşmır. Burada əsas vacib cəhət
kimi insanın, daha geniş anlamda isə, konkret

insan qrupunun, cəmiyyətin və nəhayət dünya
sivilizasiyasının maddi və mənəvi ehtiyaclarını
ödəmək üçün zəruri olar yenilikləri həyata keçirmək qabiliyyəti çıxış edir. Müasir şəraitdə
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müəllimlərin üzərinə yeni və vacib vəzifə düşür:
o, təkcə müəllim, bilik və bacarıqları gənc nəslə
aşılayan şəxs olmamalı, həm də, tələbələrini
ruhlandıran, düzgün yola istiqamətləndirən mənəvi rəhbər olmalıdır. Tələbənin istedad və bacarıqlarım aşkar etmək, onu öz istedad və bacarıqlarından vətənin və nəhayət, bəşəriyyətin mənafeyi üçün istifadə etmək qabiliyyətini aşılamaq yeni dövrün müəlliminin qarşısında duran
ən vacib vəzifə olmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda
xarici dillərin tədrisinin inkişaf etdirilməsi perspektivləri onun dünya təhsil sisteminə inteqrasiya istəklərindən və qloballaşma prosesi ilə ayaqlaşa bilmək zərurətindən doğur. Bu da, öz növbəsində, xarici dillərin tədrisi sistemini dəyişdirməyi və təkmilləşdirməyi zəruri edir. Burada
əsas diqqət tələbələrdə kommunikativ bacarığın
formalaşdırılmasına yönəldilir. Təhsilin kommunikativ istiqamətliliyi təhsilin humanistləşdirilməsi strategiyasının əsasını təşkil edir. Çünki
məhz formanın deyil, məzmunun diqqət mərkəzində olduğu kommunikativlik tələbələrin nitqtəfəkkür fəaliyyətini stimullaşdırır.
Bu gün fransız dilinin öyrənilməsində əsas
məqsəd tələbələrə kommunikativ səriştəliliyin,
başqa sözlə, nitq ünsiyyətinə daxili hazırlıq və
bacarığın formalaşdırılması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Bu məqsədə nail
olmaq üçün fənnin tədrisinə dair mövcud yanaşmaların məqsədyönlü şəkildə dəyişdirilməsinə
ehtiyac var.
Məlum olduğu kimi, son vaxtlar xarici dillərə tələb və maraq durmadan artmaqdadır.
Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər
sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm də, səmərəli kommunikasiyaya hazır olmalı və müxtəlif kateqoriyalara məxsus insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində
işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Layihələr metodu müasir tədrisin interaktiv metodlarından biridir. Bu, öyrənmə prosesinin ayrılmaz bir hissəsidir. Layihə metodu tələbyönümlü tədris metodudur. Öyrənmə nəticələri və ya məqsədlərinə xüsusi dar çərçivəli yolla nail olmağı nəzərdə tutan ənənəvi dərs planından fərqli olaraq, layihə metodu geniş tədqiqata layiq olan mövzuların dərindən araşdırıl-

masını nəzərdə tutur. Layihə metodu aydın dərk
edilən və məqsədyönlü nəticələr əldə etmək baxımından bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesini mükəmməl tam və ya layihələr şəklində təşkil etməyə imkan verir. Bu metodun vasitəsilə biliyin ötürülməsi tədris modelindən
konstruktiv layihələr üzərində fəal işə keçid etmək mümkündür. Bundan başqa, layihə metodu
tədris prosesini bu məqsədlə ayrılan vaxtdan daha səmərəli və vaxt itkisinə yol vermədən həyata keçirmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Layihə metodu bilikləri formal və passiv deyil,
proqressiv və dinamik şəkildə təqdim etməklə
tələbələrdə müstəqil ideya və mütərəqqi fikirlərin formalaşmasına mühüm töhfə verə bilər.
Layihələr metodu elə bir öyrənmə sistemidir ki, bu prosesdə tələbə tədricən mürəkkəbləşən praktiki tapşırıqları - layihələri müstəqil
planlaşdırıb həyata keçirməklə bilik və bacarıqlar əldə edir. Layihə latın dilində "projektus" sözündən olub "irəli atılan" deməkdir. Fransız dilində "proyekt" ―gələcəkdə həyata keçiriləcək
bir niyyət‖ deməkdir. Layihələr metodu keçən
əsrin əvvəlində yaranmışdır. Bu gün layihələr
metodu müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Müxtəlif
layihə təsnifatları var. E.S. Polat layihə növlərini ayırmaq üçün altı əsas meyar təklif etmişdir:
Layihədə istifadə olunan üsul və ya fəaliyyətə görə:
 Tədqiqat
 Yaradıcı
 Rollu oyun
 Məlumat xarakterli
 Tətbiqi
Xarici dilin tədrisində ən geniş istifadə olunan və səmərəli üsullardan biri Rollu oyundur.
Belə ki, düşüncə prosesləri oyunda aktivləşir və
xarici dili öyrənmək motivasiyasını artırır. Oyun
üsulu öz təşkilinə görə əsasən çox sadədir və hər
məşğələdə istifadə oluna bilər, başlıcası odur ki,
təlimin məqsəd və vəzifələrinə uyğun gəlsin.
Oyun bizim həyatımızın bir hissəsini təşkil
edir. P. Neruda deyir ki, oynamayan uşaq uşaq
deyil, oynamayan böyük isə daxilində yaşayan
və həmişə ehtiyac duyacağı uşağı tamamilə
itirmişdir (7, s. 40). Oyun bütün yaş qruplarına,
müxtəlif sosial təbəqələrə aid insanlara, müxtəlif
temperamentli insanlara müsbət təsir edir.
Xarici dildə istər şifahi, istər yazılı ifadə
etmə tələbələrdə müəyyən qədər stres, həyəcan
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yaradır. Oyun bu həyəcanı aradan qaldırmaq
üçün əlverişli mühit yaradır.
Jil Brujer (Gilles Brougere) oyunun 5 səciyyəvi cəhətini vurğulayır: ilk xüsusiyyət oyunun ikinci dərəcəli olmasıdır, oyun ciddi olmayan bir şey üzərində qurulub. İkinci xüsusiyyət
qərardır. Oyuna başlamazdan əvvəl qərar vermək vacib şərtdir. Oyunu xarakterizə edən
üçüncü cəhət qaydadır. Çünki oyunlar qaydalar
əsasında idarə olunur və oyun zamanı qərar verməyə təsir göstərirlər. Dördüncü xüsusiyyət
oyunun daha sərbəst olmasıdır. Nəhayət, oyunun sonuncu cəhəti onun qeyri-müəyyənliyidir,
çünki necə bitəcəyini əvvəlcədən müəyyən etmək olmur. Oyun şərtlərini oxumaq və onları
həyata keçirmək işin yalnız bir hissəsini təşkil
edir. Oyunun yaradılması yalnız onun hazırlanmasından ibarət deyil. Bir sıra amilləri nəzərə
alaraq, oyun tapşırıqlarını ehtiyaclara uyğunlaşdırmaq lazımdır. Müəllim oyunu seçmədən, yaratmadan əvvəl aşağıdakı vacib məsələlər üzərində düşünməlidir:
1. Oyunun obyekti, məqsədi nədir?
2. Oyunu hansı öyrənmə səviyyəsində istifadə etmək olar?
3. Tələbə hansı ilkin dil biliklərinə malik
olmalıdır?
4. Oyuna hansı bacarıqlar daxildir?
5. Bu fəaliyyət öyrənmənin sonunda nə
qazandırır?
6. Bu oyunu fərdi, yoxsa qrup şəklində
tətbiq edə bilərik?
7. Bu tapşırıq hansı növdədir: yönəltmə
tələb edir, açıq və ya sərbəst tapşırıqdır?
8. Oyunu nə zaman təklif etmək olar?
9. Oyunu bu və ya digər versiyalarda bir
neçə dəfə təklif etmək olarmı?
10. Oyun hansı hazırlıqları tələb edir?
11. Hansı təlimatları vermək lazımdır?
12. Oyun nə qədər davam edir?
13. Dil biliklərini nə zaman yoxlamaq lazımdır?
14. Oyun hansı materialları tələb edir?
Oyun mühiti yaradıldıqdan və tələbələrə
motivasiya verildikdən sonra, yalnız oyunu təqdim etmək, yəni onun necə və nə üçün həyata
keçiriləcəyini izah etmək qalır. Müəllim qaydaları istər şifahi, istərsə də yazılı şəkildə təqdim
edə bilər. Qaydaların şifahi təqdimatında onları
auditoriyada ucadan oxumaq olar. Əgər tələbə-

lər yazılı qaydalara öyrəşiblərsə və ya oyun mürəkkəbdirsə, onlar qaydaları əvvəlcə sakit səslə
fərdi şəkildə oxuyub daha sonra birlikdə müzakirə edə bilərlər. Bəzən qısa bir ifadə geniş izahat tələb edə bilər.
Zəruridirsə, müəllim oyunun lüğət ehtiyatını təqdim edə bilər. Verilmiş tapşırığın seçimini əsaslandırmaq və pedaqoji məqsədini ifadə
etmək nə üçün lazımdır. Oyuna başlamazdan
əvvəl tələbə, oyunun məqsədini, səriştəsini başa
düşməlidir.
İstisna hallarda, müəllim oyunçu mövqeyində olur. O, daha çox oyunu canlandırır. Hayde Silva qeyd edir ki, müəllim materialların istifadə olunmasına, qrupun dinamikasına nəzarət
edir, vaxt bölgüsünü idarə edir və oyunun qaydalarına əməl edilməsini yoxlayır. Müşahidəsi
ərzində o, nəyin üzərində təkrar işləməyin və
qrupla, yoxsa konkret bir tələbəylə işləmənin lazım olacağını, yəni tapşırığı mükəmməl yerinə
yetirmək üçün hansı dəyişikliklərin edilməli
olacağını müəyyənləşdirir (3, s.39).
Tələbələrin səhvlərinə gəldikdə isə müəllim onları qeyd etməli və oyunun nəticə hissəsində izah etməlidir. Bu, yalnız oyunun davamım anlama üçün maneə törədirmi və ya onun
düzəldilməsi oyunun bir hissəsini təşkil edir.
Müəllim xarici dildə kommunikasiyanı müdafiə
edir və zəruri olarsa hər hansı bir sözdə tələbələrə kömək edir. Bununla belə, ana dilindən istifadəni tamamilə aradan qaldırmaq olmur.
Fransua Veis (François Weiss) qeyd edir
ki, ―tələbələrin xarici dili istifadə etmələri üçün
möcüzəvi bir resept yoxdur‖. O, tələbələrin
fransız dilini istifadə etməli olduqları halda öz
aralarında razılığa gəlmələrini təklif edir (2,
s.ll). Razılaşma öyrənmə sazişinə müsbət rəsir
göstərirsə, müəllim oyundan əvvəl onu xatırlatmalıdır. Sonda qazananları qiymətləndirmək,
nəticələri şərh etmək, mükafat varsa, onları paylamaq lazımdır.
Daha sonra pedaqoji yekun etmək lazımdır. Tələbələr oyun sayəsində əldə etdikləri təəssüratları və biliklərini ifadə edirlər. Beləliklə,
onlar vərdişlərin ötürülməsini möhkəmləndirirlər. Ümid etdiyimiz məqsədə nə dərəcədə nail
olduğumuzu yoxlaya bilərik. Əks halda uğursuzluqların səbəbini təhlil etməliyik.
Nəhayət, oyun materialları səliqəli şəkildə
yığılmalıdır ki, heç bir vəsait qarışıb itməsin.
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Elen Vantie (Helene Vanthier) qeyd edir
ki: ―Dil sinfində oynamaq öyrənməyə həmişə
zəmanət vermir‖ (4, s. 57). O, təsdiq edir ki,
oyunun tapşırığının onun formalaşdırıcı təsiri
onun necə həyata keçirilməsindən asılıdır. Tədris-öyrənmə məqsədlərini və vəzifələrini dəqiq
şəkildə müəyyən etmək, təklif olunan oyun nümunələri dəyişmək və çoxvariantlı mexanizm
yaratmaq lazımdır (4, s.58).
Julia M. Dobson (Julia M. Dobson) uğurlu
oyunun 5 cəhətini qeyd edir:
– Heç bir hazırlıq tələb etmir və ya qısa
hazırlıq tələb edir, qaydaları mürəkkəb olmur.
– Oynanılması asandır.
– Proqramda uyğun yer tutmaq üçün kifayət qədər qısadır.
– Öyrənənləri əyləndirir (fənnin mənimsənilməsi səviyyəsində).
– Usandırıcı yazılı düzəlişlər tələb etmir
(5, s. 107-108).
Seçilmiş oyunun uğurlu olması üçün Julia
M. Dubson müəllimlərə aşağıdakıları təklif edir:
– Oyunu incəliklə hazırlayın.
– Tələbələr kimi oyunda maksimum iştirak edin. Əks təqdirdə digər rollardan birini üzərinizə götürün (hakim, müşahidəçi və s.).
– Oyunun tələbələrin yaş və səviyyəsinə
uyğun olduğundan əmin olun.
– Qaydaları aydın və qısa şəkildə şərh
edin. Oyuna başlamazdan əvvəl bütün tələbələrə
başa düşdüyündən əmin olun.
– Oyunu özünüz yönləndirin.
– Oyun qaydalarını müntəzəm şəkildə izləyin. Onlara əməl olunmasını ədalətlə yoxlayın.
– Tələbələrin şəxsi reaksiyalarını müşahidə edin. Onları həmişə ruhlandırırsızsa narazılığı və qeyri-məmnunluğu azalmış olursunuz.

– İştirakçıların sayı və biliklərinə əsasən
bərabərləşdirilmiş qruplar yaratmağa cəhd edin.
Komandaların tərkibini dəyişin.
– Əgər hər hansı bir oyun auditoriyada
müvəffəqiyyət qazanmırsa başqa oyun tapşırığına cəhd edin. Bir oyunu hamının sevməsi mümkün olmadığı üçün seçimdə diqqətli olun.
– Bununla bərabər, eyni oyunu sevilsə
belə tez-tez oynamayın. Əks halda o, cazibəsini
itirə bilər.
– Nəhayət, oyunun bitməsini və onun nəticəsi üçün ayrılmış vaxtı düzgün tənzimləyin (5,
s.108-109).
Fransız dilinin tədrisində oyundan pedaqoji vasitə kimi istifadə fonetika, qrammatika,
eləcə də leksikanı tədrisində öyrənməyə müsbət
təsir edir. Bundan əlavə, eşidib anlama, oxuyub
anlama, özünü yazılı və şifahi ifadə etmə bacarıqlarının inkişafında da oyunun mühüm əhəmiyyəti var. Oyunun nə dərəcədə uğurlu alınması isə həm müəllimin, həm də tələbələrin
oyuna münasibətindən asılıdır.
Problemin aktuallığı: Müasir universitet tələbəsi səmərəli kommunikasiyaya hazır olmalı və
müxtəlif kateqoriyalara məxsus insanlarla ünsiyyət
qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni
sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Problemin elmi yeniliyi: Bu gün fransız dilinin öyrənilməsində əsas məqsəd tələbələrə kommunikativ səriştəliliyin, nitq ünsiyyətinə daxili hazırlıq
və bacarığın formalaşdırılması üçün müvafiq şəraitin
yaradılmasından ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə doktorant və dissertantlara, gənc tədqiqatçılara, magistrantlara tədqiqatları zamanı lazım olacaqdır.
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“KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” AZƏRBAYCAN XALQININ
ZƏNGĠN TARĠX, MƏDƏNĠYYƏT VƏ MƏNƏVĠYYAT ABĠDƏSĠDĠR
Интигам Хилал оглу Джабраилов
доктор наук по педагогике
заведующий отделом Институт Образования Азербайджанской Республики

КИТАБИ ДЕДЕ ГОРКУТ – ПАМЯТНИК БОГАТОЙ ИСТОРИИ,
КУЛЬТУРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
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"BOOK-of DEDE KORKUT" IS THE RICH HISTORY, CULTURE AND SPIRITUALITY
MONUMENT OF AZERBAIJAN PEOPLE
Xülasə. Məqalədə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının yaranması, formalaşması və məzmunu ilə bağlı
başlıca məsələlərə diqqət yetirilir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un Azərbaycana, həmçinin bütün türk dünyasına
məxsusluğu göstərilir. Məqalədə bu dastanda əksini tapmış dövlətçilik, qanunçuluq məsələləri izah edilir, demokratik, ədalətli ölkədə yaşayan xalqın adət-ənənələri, ailə dəyərləri təhlil edilir. Müəllif dastandakı tərbiyəvi ideyaların müasir dövrümüz üçün əhəmiyyətini də əsaslandırır.
Açar sözlər: ”Kitabi-Dədə Qorqud”, tarix, mədəniyyət, mənəviyyat, tərbiyə məktəbi, ailə dəyərləri,
adət-ənənələr, şəxsiyyət, şəxsiyyətin formalaşdırılması, vətənpərvərlik, Azərbaycan xalqı
Резюме. В статье обращается внимание на основные вопросы, связанные с созданием, формированием и содержанием эпоса «Китаби Деде Горкут». Указывается принадлежность эпоса «Китаби
Деде Горкут» азербайджанскому народу, а также всему тюркскому миру.
В статье отмечается, что в эпосе, нашли отражение вопросы государственности и законодательства, комментируются, анализируются обычаи, традиции, семейные ценности народа, живущего в демократической, справедливой стране. Автор обосновывает идеи о воспитании, отраженные в эпосе
актуальными и для нашего времени.
Ключевые слова: «Китаби Деде Горкут», история, культура, мораль, школа воспитания,
семейные ценности, обычаи, традиции, личность, формирование личности, патриотизм, народ
Азербайджана.
Summary.The article deal with the main issues related to the creation, formation and content of the
epos of the ―Book Dede Korkut‖. The epos of the ―Book-Dede Korkut‖ is indicated to the Azerbaijani
people, as well as to the whole Turkish world.
The article notes the issues which reflected statehood and legislation, commented, analyzed the
customs, traditions, family values of the people living in a democratic, fair country in the epic. The author
substantiates ideas about education in the epic meaningful for our time.
Key words: Book-Dede Korkut, history, culture, morality, school of upbringing, family values,
customs, traditions, personality, personality formation, patriotism, Azerbaijani people
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“Kitabi-Dədə Qorqud” azərbaycan xalqının zəngin tarix, mədəniyyət və mənəviyyat abidəsidir

Maddi və mənəvi mədəniyyət abidələri
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə rolunu oynayır. Bu baxımdan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin maddi və mənəvi
mədəniyyətinin və bütövlükdə türk dünyası tarixinin öyrənilməsində zənginliyi ilə seçilən mənbələrdən biridir. Xalqımızın ana kitabı olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ tarixi, mədəniyyət xəzinəsi
kimi ən qədim çağlardan başlayaraq böyük bir
tarixi mərhələnin mənzərəsini əks etdirir. Ona
görə də bu kitab hər bir azərbaycanlının, türk
dünyasının hər bir vətəndaşının qürur mənbəyi
sayılır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev milli mənəvi dəyərlərimizin zəngin qaynağı kimi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dan
bəhs edərkən demişdir: ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanı Azərbaycan xalqının ən qədim mədəniyyət, ədəbiyyat, mənəviyyat abidəsidir. Ona görə
də, demək, bu, bizim ana kitabımızdır. Bu kitabın məzmununu, mənasını, onun hər bir kəlməsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq
bilməlidir. İnsanlar bütün bunları nə qədər çox
bilsələr, millətini, xalqını, vətənini və müstəqil
Azərbaycanı da bir o qədər çox sevəcəklər. Bu,
bizim xalqımızın çoxəsrlik tarixində yeni bir
mərhələdir(1).
Bu, həqiqətən belədir. Ulu öndərimizin bu
fikirləri həm də elmi baxımdan konseptual tarixi, pedaqoji ideyalar kimi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı haqqında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin də fikirləri ibrətamiz olmaqla böyük
məna yükünə malikdir: ―Bildiyimiz kimi, 1950ci illərə qədər ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ Sovet İttifaqında qadağan edilmişdi. Ancaq 1950-ci illərdən sonra Azərbaycan alimlərinin səyləri nəticəsində bu əsər tədqiq edilməyə başlanmışdır. Təsadüfi deyil ki, bu əsərin tədqiqi ilə bağlı olan
elmi işlər Azərbaycan alimlərinə məxsusdur.
Bu, bir daha onu göstərir ki, bu əsər bizim xalqımıza, bütün türk dünyasına məxsusdur.
Amma Azərbaycanda ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanına xüsusi münasibət vardır. Əsərdə Oğuz
eli kimi coğrafi məfhum bütün Azərbaycan ərazilərini əhatə edir‖(2).
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra milli-

mənəvi dəyərlərimizin, o cümlədən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un öyrənilməsi, tədqiqi və təbliğinə
xüsusi diqqət göstərilməyə başlanmışdır. Müstəqillik illərində bu istiqamətdə işlərin həyata keçirilməsi böyüməkdə olan nəslin milli şüurunun
inkişafında təkanverici rol oynayır.
Müstəqillik dövründə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un tədqiqi, təbliği ilə bağlı qəbul edilmiş bəzi
dövlət sənədlərini diqqətə çatdırmaq istəyirik:
- ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300
illiyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 aprel 1997-ci il;
- ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300
illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının tədbirlər planı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, № 98, 21 fevral 1999-cu il;
- ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300
illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsinin
keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı, 7 fevral 2000-ci il;
- ―Bakıda Dədə Qorqud heykəlinin ucaldılması və Dədə Qorqud dünyası‖ tarixi-etnoqrafik kompleksin yaradılması‖ haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, 1
aprel 2000-ci il;
- Azərbaycan Respublikasındakı monumental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial
və memarlıq kompleksləri haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 14 aprel
2007-ci il: (Dədə Qorqud heykəli və ―Dədə
Qorqud dünyası‖ tarixi-etnoqrafik kompleksinin
yaradılması ilə bağlı);
- ―Dədə Qorqud‖ dastanları əsasında çoxseriyalı bədii televiziya filminin çəkilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 28 dekabr 2013-cü il;
- ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un alman dilində
ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 20 fevral 2015-ci il.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ elə bir möhtəşəm
abidədir ki, onun formalaşması, məzmunu, tarixi əhəmiyyəti, tərbiyəvi xüsusiyyətləri ilə bağlı
təkcə Azərbaycanda deyil, digər ölkələrdə də
tədqiqatlar aparılmışdır və bu istiqamətlərdə
araşdırmalar hazırkı dövrdə də davam etdirilir.
Bu dastan daha çox tarixi, filoloji (dilçilik,
folklorşünaslıq,), etnoqrafik, sosioloji baxımdan
dərindən araşdırılmışdır (H.F. Dits, C. Lyunsun,
V. Bartold, M. Ergin, Ə. Dəmirçizadə, S.
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Əlizadə, F. Zeynalov, Ş. Cəmşidov, K. Abdullayev, N. Cəfərov, T. Hacıyev, Y. Mahmudov,
A.X. Hacıyev, X. Xəlilov və digər alimlərin
əsərləri).
- Dilçilik, tarixi və etnoqrafik baxımdan
aparılan bu araşdırmalar həm də mənbəşünaslıq
elminin inkişafına yeni tövhələr vermiş, yeni istiqamətdə tədqiqatların aparılmasına zəmin yaratmışdır. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖la bağlı pedaqoq alimlər: Ə. Ağayev, Y. Talıbov, Ə. Həşimov, A. Abbasov, Ş. Məmmədov, R. Hüseynzadə və başqalarının da araşdırmaları əhəmiyyətlidir. Tədqiqatçı P.M. Həsənova isə ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanında mənəvi tərbiyə məsələlərini
dissertasiya mövzusu kimi tədqiq edib(3).
Maraq doğuran cəhətlərdən biri də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının formalaşması ilə
bağlı fikirlərdir. Dastanın tarixi kökləri daha qədimdir, eradan əvvəlki minilliklərə aiddir. Bəzi
tədqiqatçıların fikrincə, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanı VI-VIII əsrlərdə formalaşmağa başlamış
və ilk dəfə olaraq hələ X əsrdən əvvəl qələmə
alınmışdır. Dastanda cərəyan edən hadisələrin
VI-VIII əsrləri əhatə etdiyini söyləmək olar
(4;5;6).
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının ayrıayrı boylarında əksini tapmış tarixi hadisə və
proseslərin təhlili göstərir ki, bu dastanın vətəni
Azərbaycandır. Tarixi məzmun daşıyan bu dastan Azərbaycan xalqının soy-kökünü əks etdirir.
Eyni zamanda bu dastan həm də bütün türk dünyasına məxsusdur, ümumtürk abidəsidir
(7;8;9;10).
Dastanda Oğuz dövlətinin şərti-inzibati
hakimiyyət dövrü əksini tapmışdır. Ölkə paytaxtının Beyləqan olduğu göstərilir. Bundan əlavə,
dastanda Aşıqlı, Bozaqlar, Bozlu, Bozalqanlı,
Qazlıq, Qalaqayın, Quzan, Quzanlı, Üçtəpə, Dərəşam və s. kimi yaşayış məntəqələrinin adı çəkilir ki, bu adlar da Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında indi də qalmaqdadır.
Azərbaycanda ―Dədə Qorqud‖ qəhrəmanlarının adları ilə bağlı olan yer adları da mövcuddur. Məsələn, Bərdə və Göygöl rayonlarında
Bayındır ayı (Bayandır xan), Naxçıvan şəhərinin qərbində, Arazın sol sahilində yerləşən Bəkdüz düzü (Bəkdüz Əmən), Neftçala, Ucar, Ağcabədi, Şamaxı, Dəvəçi (indiki Şabran) və s. rayonlardakı Boyat kəndləri (Boyatlı Dədə Qorqud), Qubadlı və Tovuz rayonlarındakı Dondar

kəndləri (Dəli Dondar) və s. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un vətəninin Azərbaycan olduğunu göstərməklə yanaşı, xalqımızın tarixi köklərinin türkçülüyə əsaslandığını qeyd etməyə imkan verir.
Dastanda əksini tapmış açıq yer adları vardır:
Bərdə, Boyat, Dərbənd, Gəncə, Şərur düzü və s.
Bu dastan Azərbaycan dilindədir və buradakı tarixi-coğrafi mövqe Azərbaycan ərazisi ilə
üst-üstə düşür.
Dastanda dövlətçilik, qanunçuluq məsələləri mühüm yer tutur. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
nəsillərdə dövlətçilik şüurunun, milli köklərə
bağlılıq hissinin formalaşdırılmasında zəngin
mənbə hesab edilir. Bu mənbə xalqın mənəvi
dəyərlərini (keçmiş həyat tərzi, məişəti, fəlsəfi
və əxlaqi baxışları, psixologiyası) əks etdirir. Bu
dəyərlər həm də ümumbəşəri mahiyyət daşıyır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖, müasir ifadə ilə
desək, ―Dədə Qorqud Kitabı‖ oğuzların dövlət
sevgisini dövlət-xalq münasibətlərini ibrətamiz
nümunələrlə əks etdirir. Oğuzlarda isə dövlətin
bütövlüyünün qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi başlıca vəzifələrdən biri hesab edilir. Oğuz dövlətində fəaliyyət göstərən qanunlar,
ədalətlidir, demokratik xarakter daşıyır. Ölkədə
əsgərlik, hərbi xidmət könüllülük prinsipinə
əsaslanır. Lakin hər kəs dövlət qarşısında borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməyə hazırdır. Heç kim
qanunları pozmağa çalışmır. Hərbi xidmətdən
yayınan, kənarda qalan yoxdur. Dövlətə xidmət
müqəddəs borc, müqəddəs hiss sayılır.
Zəngin dəyərlər qaynağı olan bu kitabda
―Kitabi-Dədə Qorqud‖dakı mənəvi keyfiyyətlərin, tərbiyəvi cəhətlərin, ilk növbədə namus,
qeyrət, vicdan, sədaqət, etibar, mərdlik və s.
kimi əxlaqi kateqoriyaların əksi ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖un həm də mədəniyyət, mənəviyyat
abidəsi, tərbiyə məktəbi olduğunun göstəriciləridir. Dastandakı hadisələrin təsvirindən aydın
olur ki, insan tərbiyəsində irsiyyətlə bərabər
mühit amili də mühüm rol oynayır.
―Kitab‖da vətənpərvərlik motivləri çox
güclüdür. Bunu Dədə Qorqudun bütün nəsihətlərində, Bayandır xan, Bamsı Beyrək və digər
Oğuz qəhrəmanlarının düşüncələrində, hərəkət
və davranışlarında, onların torpaq, yurd, vətən
sevgisində görmək mümkündür. Bu qəhrəmanlar Oğuz elinin bütövlüyünü qorumaq üçün hər
an canlarından keçməyə hazırdırlar. Oğuz elinin
hər qarış torpağı, daşı, gülü, çiçəyi onlar üçün
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çox qiymətli, dəyərlidir. Vətən darda olanda bütün igidlər dərhal toplaşır, döyüşə hazır olur,
Oğuz yurdunu qorumağı özlərinin mənəvi borcu
hesab edirlər.
Bu dastanlarda hələ islamdan əvvəlki
dövrdə oğuzların maddi və mənəvi həyatını əks
etdirən adət-ənənələr əksini tapmışdır. Məsələn,
oğuzların əkinçiliklə yanaşı, qoyunçuluq, maldarlıq, atçılıq, dəvəçiliklə məşğul olmaları, silah
içərisində ox-yay, nizə və qılınca xüsusi yer vermələri, od yandırmaq üçün çaxmaq daşından istifadə etmələri və s. dastanda konkret faktlarla
əksini tapmışdır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da müasir dövrümüz üçün də xüsusi aktuallıq kəsb edən şəxsiyyətin formalaşdırılması məsələləri mühüm yer
tutur. Bu baxımdan, ilk növbədə, təsvir olunan
cəmiyyətin mütərəqqiliyi, müdrikliyi diqqəti
cəlb edir.
Dastanda gənclərin təkcə ailədə deyil, bütövlükdə Oğuz elində böyük nüfuza, etimada layiq olduğu göstərilir. Baybörənin oğlu Beyrəyə
(III boy, Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu)
dediyi sözlərdə bunu açıq-aşkar görmək olar:
Oğul! Qızıl tağlı evimin dayağı oğul!
Qaza bənzər qız-gəlinimin çiçəyi oğul!
Görən gözümün işığı oğul!
Belimin tutarı, qüvvəti oğul!
Qalın Oğuzun sevimlisi, canım oğul!
Nümunədən göründüyü kimi, Oğuz bəylərindən biri olan Beyrəyə çox yüksək qiymət verilir. O, Oğuz elinin sevimlisi adlandırılır. Əslində, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un bütün boylarında gənclər dövlətin dayağı kimi təsvir olunurlar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu, indi də olduqca
əhəmiyyətli məsələdir. Təbii ki, gənclərə qarşı
belə münasibət demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu və dövlətçilik ənənələrinin inkişaf etdirilməsi naminə həmişə təqdir olunmalıdır.
Dastanda ailə dəyərləri, qadına, anaya münasibət diqqəti cəlb edən mühüm məsələlərdəndir. Ailədə ata nüfuzu, nəsihəti (Qazan xanın ailəsi nümunə kimi) ailə bütövlüyü, övlad tərbiyəsi üçün çox önəmlidir. ―Kitab‖da qadın cəfakeş
ana, sədaqətli qadın, ailəsinin, el-obasının xilaskarı olan bir qüvvə kimi təqdim olunur. Oğuzlar
üçün ―Ana haqqı Tanrı haqqına bərabərdir‖. Qazan xanın xanımı Burla xatun və Dirsə xanın xa-

nımı Azərbaycan anaları kimi ibrətamizdir, örnəkdirlər.
Dastandakı dəyərlər, o cümlədən ailə dəyərləri digər məsələlərdə də özünü göstərir. Məsələn:
- valideyn-övlad münasibətlərində (―Dirsə
xan oğlu Buğac xan boyu‖);
- qəhrəmanlıq və fədakarlığın Dədə Qorqud əxlaqının özəyi olmasında;
- yalnız ailə və cəmiyyətin birliyinə yardımçı olan keyfiyyətlərin fədakarlıq, qəhrəmanlıq kimi dəyərləndirilməsində.
Bu gün ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin
tarixi bilik və bacarıqlarının dərinləşdirilməsi,
şəxsiyyət kimi formalaşdırılması üçün ―KitabiDədə Qorqud‖ dastanından məqsədyönlü istifadəyə böyük ehtiyac vardır. Təcrübə göstərir ki,
təlim prosesində aşağıda qeyd olunan məsələlərə diqqət yetirilməsi vacibdir:
1) ―Kitabi-Dədə Qorqudun‖un yaranması, tapılması, tərcüməsi və nəşr tarixi haqqında
məlumat verilməsi;
2) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un xalqımızın
tarixini əks etdirdiyinin fakt və dəlillərlə sübut
olunması;
3) Dədə Qorqud şəxsiyyətinin səciyyəvi
xüsusiyyətlərinin izah edilməsi;
4) Oğuzların dövlətçilik fəaliyyəti, təsərrüfatı, məişəti, adət-ənənələri haqqında məlumat
verilməsi;
5) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un tarixi əhəmiyyətinin əsaslandırılması.
Şagirdlərə müdrik ağsaqqal Dədə Qorqudun məsləhətləri, fikirlərinin tarixilik və müasirlik baxımından izah edilməsi daha çox əhəmiyyətlidir.
Şagirdlər dərk etməlidirlər ki, xalqın birliyi
onun yenilməzliyinə zəmanət verir, parçalanmalar, çəkişmələr isə xalqın da, dövlətin də zəifləməsinə səbəb olur. Axı bu fani dünya heç kimə
qalmır. Ona görə də ―mənəm-mənəmlik‖ iddiası
ilə yaşamaq insanlığa yaraşmır, fayda vermir.
Dədə Qorqudun konkret ifadələri ilə desək:
―Hanı dediyim bəy ərənlər?
Dünya mənimdir deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlətdi,
Fani dünya kimə qaldı,
Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya‖.
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Buradan belə bir məntiqi nəticə çıxır ki,
insanlar bir-birinə düşmən olmamalı, cəmiyyətə,
bir-birlərinə yalnız fayda verməlidirlər. Bu mənada ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un tarix, mədəniyyət, mənəviyyat abidəsi kimi, həm də tərbiyəvi
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Problemin aktuallığı. Bu gün Azərbaycan tarixinin dərindən tədqiqi və təbliği, şagirdlərə milli,
mənəvi dəyərlərin məqsədyönlü aşılanması baxımından mənbələrin öyrənilməsi mühüm aktuallıq kəsb
edir.

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ―KitabiDədə Qorqud‖ dastanının tarix, mədəniyyət, mənəviyyat abidəsi kimi səciyyəvi xüsusiyyətləri əsaslandırılır, konkret faktlarla tərbiyəvi əhəmiyyəti izah
edilərək ümumiləşdirmələr aparılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əksini tapmış fikirlər, əsaslandırılaraq əldə olunmuş
nəticələr və irəli sürülmüş təkliflərdən təlim və tərbiyə prosesində, tədris resurslarının hazırlanmasında
istifadə oluna bilər.
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EDUCATIONAL IDEAS IN SADI SHIRAZI'S WORK «BUSTAN»
Xülasə. Sədi Şirazinin ―Bustan‖ mənzum əsəri ilə tanış olmaq nəticəsində insan kamilləşir, əxlaqi cəhətdən saflaşır. Dahi şair insanları ədalətli, mərifətli, insaflı olmağa, haqqı nahaqqa verməməyə, kasıba əl
tutmağa, düzgün, doğrucul, gözütox olmağa səsləyir. Eyni zamanda mənfi keyfiyyətləri ilə başqalarına ziyan
vuran, onları dərdə salan, incidən, onlara zülm edən, əzab verən şəxsləri qamçılayır, tənqid atəşinə tutur.
Haqqında danışılan tərbiyəvi fikirlər əsrləri aşaraq günümüzə gəlib çıxmışdır. Vaxtilə ―Bustan‖ və ―Gülüstan‖ əsərlərindən mədrəsələrdə dərslik kimi istifadə olunmuşdur. Güclü təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici xarakterə malik olduğu üçün əsrlər keçsə də, Sədi Şirazinin tərbiyəvi fikirləri öz əhəmiyyətini
itirməmişdir.
Açar sözlər: tərbiyəvi fikirlər, “Bustan” əsəri, mənəvi keyfiyyətlər, əxlaqi saflıq, insanın kamilləşməsi
Резюме. В результате знакомства с произведением Сади Ширази "Бустан" человек становится
более мудрым, нравственным. Великий поэт призывает людей быть справедливыми, добрыми, учтивыми, честными, неалчными, помогать бедным. В то же время он подвергает жѐсткой критике тех,
кто наносит вред другим, своими отрицательными качествами. Упомянутые воспитательные мысли
поэта через века дошли и до наших дней. В своѐ время его произведения «Бустан» и «Гюлюстан»
ипользовались в медресе в качестве учебников. Несмотря на пройденные столетия, развивающие и
воспитательные идеи Сади Ширази не потеряли своего значения и по сей день.
Ключевые слова: воспитательные идеи, произведение «Бустан», моральные качества,
нравственная чистота, совершенствование человека
Summary. As a result of acquaintance with Sadi Shirazi's "Bustan", one becomes wiser and morally
pure. The great poet encourages people to be fair, kind, courteous, honest, non-greedy, to help the poor. At
the same time, he severely criticizes those who harm others with their negative qualities. Mentioned
educational ideas of the poet have come down to our days through centuries. At one time, his works
―Bustan‖ and ―Gulustan‖ were used ias textbooks in madrasas. Despite the centuries passed, educational
ideas of Sadi Shirazi have not lost their meaning.
Keywords: educational ideas, the work “Bustan”, moral qualities, moral purity, personal
improvement

Sədi Şirazı XIII əsrdə yazıb yaratmış fars
şairidir. Şirazda doğulmuşdu. Qəzəl janrında

son dərəcə gözəl əsərlər yaratmışdır. Qitə və rübailəri, tərci-bəndləri, təyyibat, bədaye və müf-
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rədləri də yetərincədir. Dünya mədəniyyətinə
―Bustan‖ və ―Gülüstan‖ kimi məşhur əsərlərini
təqdim etmişdir.
"Bustan" faydalı nəsihətlərdən ibarətdir.
Əsər lirik janrda qələmə alınmışdır.
"Gülüstan" epik formada yazılmışdır. Əsər
hikmətli sözləri, ayrı-ayrı əhvalatları, lətifələri,
məsləhətləri və qısa şerləri özündə birləşdirir.
"Bustan" 1257-ci ildə, "Gülüstan" isə,
1258-ci ildə yazılmışdı.
Bu məqaləni yazmaqda məqsədimiz Sədi
Şirazinin ―Bustan‖ əsərində öz ifadəsini tapmış
tərbiyəvi fikirlərini diqqət mərkəzinə gətirməkdir. ―Bustan‖ təxminən 4200 beytdən, 9 fəsildən
ibarətdir.
Sədi Şirazinin ―Bustan‖ mənzum əsəri ilə
tanış olmaq nəticəsində insan kamilləşir, əxlaqi
cəhətdən saflaşır. Dahi şair insanları ədalətli,
mərifətli, insaflı olmağa, haqqı nahaqqa verməməyə, kasıba əl tutmağa, düzgün, doğrucul, gözütox olmağa səsləyir. Eyni zamanda mənfi
keyfiyyətləri ilə başqalarına ziyan vuran, onları
dərdə salan, incidən, onlara zülm edən, əzab verən şəxsləri qamçılayır, tənqid atəşinə tutur.
―Bustan‖ın ayrı-ayrı fəsillərinin adlarına
fikir verdikdə Sədi Şirazinin hansı məsələlərə
diqqət yetirdiyi daha aydın olur: 1. Ədalət və insaf haqqında. 2. Səxavət haqqında. 3. Eşq haqqında. 4. Təvazö və sadəlik haqqında. 5. Təslim
və itaət haqqında. 6. Qənaət haqqında. 7. Tərbiyə haqqında. 8. Sağlamlıq haqqında. 9. Qocalıq
və tövbə haqqında.
Şair ədalət və insafı insanın çox mühüm
müsbət mənəvi keyfiyyətlərindən biri kimi dəyərləndirdi. Ədalətli və insaflı olmaq başqalarına bəxtiyarlıq, xoş ovqat bəxş edir, onları nikbinləşdirir. Ona görə də ‖Ənuşirəvanın vəsiyyəti‖ hekayətində Ənuşirəvanın dili ilə deyir:
Xalqın ürəyini incitsən əgər,
Sənin öz kökünə baltalar dəyər...
...İnsanı yaşadan budur doğrusu,
Yaxşılıq ümidi, pislik qorxusu (1, s. 16).
Sədiyə görə, hökmdar xalqın qayğısına
qalmasa, onun taleyi barədə fikirləşməsə, onun
məmləkətində xoşbəxtlik olmaz. Ona görə də
yazırdı:
Rəiyyət incisə hökmranından,
Məmləkətdə bolluq olmaz heç zaman (1,
s. 17).ş

Sədi insanlara həqiqət və ədalət yolunu
tutmağı məsləhət görürdü. Onun fikrincə, kim
―həqiqət yolundan dönməsə, çatar arzusuna, diləyinə‖.
Sədi Şirazi ―Bustan‖ın ―Ədalət və insaf
haqqında‖ fəslinə daxil olan ―Xosrov və Şuriyə‖
mənzuməsində Xosrovun dili ilə deyir ki, ‖Qılınclar, nizələr yıxmayan şahı, Yıxar bir qarının
yanıqlı ahı‖. Ənuşirəvan şah kimi Xosrov da
axır nəfəsində ədalət və insafı gözləməyi ətrafdakılarına vəziyyət edir. Göstərir ki:
Yaxşı da, yaman da keçər dünyada,
Çalış yaxşılıqla düşəsən yada‖ (1, s. 19).
İstəsən ki xarab olmasın ölkən,
Həqiqət, ədalət ara daim sən (1, s. 56).
Qiymətli fikirlərdir. Aqil və adil insan həqiqət carçısı olmalı, insafı əldən verməməlidir.
Ədalətsizlik etmək insanlıqdan kənar bir işdir.
Belələrini sevməzlər, nifrət edərlər onlara. Bu
xüsusda Sədi deyirdi:
Nə qədər ki, vardır əlində qüdrət,
Kərəm sahibi ol, göstər mərhəmət (1, s. 20).
Kim ki incitməyib acizi heç vaxt,
Yaşayar dünyada daima xoşbəxt (1, 33).
Sədi insanları pislik etməkdən, birisinin
digərinə tor qurmasından çəkindirməyə çalışırdı. Bu kimi əməllərin xoşagəlməz və bəd hərəkətlər olduğunu dönə-dönə deyirdi. Onun qənaətincə, tikan əkən, yasəmən dərə bilməz.
Sədiyə görə, insanlar müxtəlif məsələlərə
fərqli yanaşırlar. Eyni hərəkətə biri yaxşı mənada (sevinc bəxş etmək, kömək etmək, üçün), digəri pis mənada (zərər gətirmək, ziyan vurmaq
üçün) yol verir. Bu barədə ―Bustan‖da yazılıb:
Mərdlər quyu qazar susuzlar içsin,
Namərd quyu qazar adamlar düşsün (1, s.
41).
Şair yuxarıdakı fikirləri söylədikdən sonra
ümumiləşmə aparır, nəticəyə gəlir: ―Yamanlıq
eyləyən, yaxşılıq görməz. Bir yaxşılıq qalar, bir
də yamanlıq. Köçüb gedəcəksən bir gün elindən, çalış ki, yaxşılıq gəlsin əlindən‖.
Sədi Şirazinin yoldaşlıq və dostluğa dair
qiymətli fikirləri vardır. Şairin düzgün qənaətinə
görə, dostlar bir-birini tərifləmək üçün deyil.
Yaxşı dost o birin nöqsanlarını deməli, onu əyri
yoldan çəkindirməli, dostunu tənqid etməkdən
qorxmamalıdır. Dostlar bir-birini eşitməlidirlər.
Diqqət yetirək:
Səni tərifləyən, yaxşı dost deyil,
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Dost odur ki, desin: öz eybini bil.
Bir qaşqabaqlının dediyi sözlər,
Dost sözündən artıq eyləyər əsər‖ (1, s. 51).
Sonuncu beytə fikir verək. Əgər dosta öz
dostu düzgün yol göstərmək təşəbbüsündə olmayıb (onun inciyəcəyindən, küsəcəyindən ehtiyatlanıb). bunu kənar şəxs edirsə, yaxud bu xeyirxah iş düşmən tərəfindən edilirsə, həmin dostun həqiqi dost olması şübhə altında qalır. Bəs
dost dosta hansı gündə lazımdır? ―Bustan‖a müraciət edək:
Yolunun üstündə bilsə quyu var,
Gərək desin sənə həqiqi dostlar.
Yol azmışa yolun düzdür söyləsən,
Sən ona çox böyük pislik edərsən.
Eybini üzünə söyləməsələr,
O eybi sanarsan böyük bir hünər.
Hər kimin layiqi acı zəhərdir,
Deməyin, layiqin baldır, şəkərdir.
Bunu yaxşı deyib bir dərman satan,
Sağalmaq istəsən, iç acı dərman (1, s. 5253).
Sədi dostların sayını artırmağı ağıllı bir
hərəkət bilirdi. Onun fikrincə, əgər insanın düşməni dostundan çoxdursa, demək, onun arxası
yoxdur.
Şair gücü, qüvvəti qolunda deyil, ağlında,
davranışında göstərməyi insanlara məsləhət görürdü (―Güclünün başı da çatsa göylərə, Axırda
girəcək bir qarış yerə‖).
Sədi güclü düşmənlə pəncə-pəncəyə gəlməyi məsləhət bilmirdi. Səbirli, təmkinli olmaq,
özünü saxlamaq, düşmənə baş qoşmamaq ona
məğlub olmaqdan daha yaxşıdır. Bu barədə şairin qənaəti belədir. Baxaq:
Çalış düşməninlə girişmə hərbə,
Tədbirlə vur ona sən ağır zərbə.
Düşmən güclü olsa, özünü saxla,
Səxavətlə onun ağzını bağla.
Düşmənlə dost kimi eyləyib ülfət,
Onun dərisini soy tapsan fürsət (1, s. 5657).
―Bustan‖ın ikinci fəsli, qeyd etdiyimiz
kimi, ―Səxavət haqqında adlanır. Bu fəsildə
―Comərd insan hekayəsi‖, ―Səxavətli oğul‖,
―Səxavətli yoxsul‖, ―Aslan və çolaq tülkü‖,
―Hatəmin səxavəti‖, ―Xəsis və oğru‖, ―Yaxşılığın sonu‖, ‖Səxavətin gücü‖ kimi hekayələr
diqqət mərkəzinə gətirilir.

Şair səxavəti mühüm mənəvi keyfiyyətlərdən biri hesab edir. Səxavətli adamın zillət çəkməsinə. Bir alçağın əlində inildəməsinə dözmür.
Bu xüsusda yazırdı:
Gərək səxavətli çəkməsin zillət,
Olmasın alçağın əlində sərvət (1, s. 70).
Şair yaltaqlığı, namərdliyi (―Nə çıxar çolaq bir tülkü olmaqdan, Çalış ol qüvvətli igid bir
aslan‖), xəsisliyi, var-dövlət hərisliyini (―Bir xəsis varlı ki qızıl yığandır, Xəzinə üstündə yatan
ilandır‖), öyüd-nəsihəti qulaq ardına vuranları
(―Yazıq o şəxs ki sevmir nəsihət, Nəsihət sevənlər qazanar sərvət‖), nanəcibliyi (―Nanəcib insanın üstə qələm çək‖), əclaf və qaba adamları
(―Əclaf adamlara eyləmə hörmət, Qaba adamlarla etmə xoş rəftar‖), axmaqları (―Axmaqlar
aldanar, şirinliyə, qəndə, Görməz toru, gedib
düşər kəməndə) pisləyir, eyni zamanda əməksevərliyi (―Yadın çörəyini yeyər müxənnət, Kişini
saxlayar çəkdiyi zəhmət‖), səxavətli olmağı
(―Səxavətli şəxsin olar kamalı‖), xeyirxahlığı,
yaxşılığı (―Yaxşılıqla salsan gücsüzü yada, Yaxşılıq görərsən sən də dünyada‖) təqdir edir.
―Bustan‖da ―Təvazö və sadəlik haqqında‖
adlanan dördüncü fəsildə insanlara, xüsusən cavanlara xitabən cəmiyyətdə, məclisdə, təhsil aldığı müəssisədə öz yerini bilmək tövsiyə edilir.
Sədi Şirazinin düzgün qənaətinə görə, yerini bilməyən xəcalət çəkir, pis vəziyyətdə qalır, gülüş
hədəfi olur. Ona görə də şair məsləhət görür ki:
Mövqeni bilib anlarsa hər kəs,
Xar olub yüksəkdən aşağı enməz.
Pəncən yoxdur sanma özünü aslan,
Böyüklük hər kəsçin deyildir asan (1, s. 99).
Sədi insanda idrak fəallığını yüksək qiymətləndirir, onları ağıllı olmağa səsləyirdi. Məlum məsələdir ki, şəxsiyyət ağılla, kamalla
uğurlar qazanır, zirvələr fəth edir. Şairə görə,
―Ağlın yoxsa, böyük deməzlər sənə‖ (1, s. 101).
Sədi Şirazi şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasında tərbiyə ilə yanaşı irsiyyətin roluna
da yüksək qiymət verirdi. ―Bustan‖ın ―Təslim və
itaət‖ adlanan dördüncü fəslində ―Çirkinlik və
bəzək‖ hekayəti var. Burada irsiyyət məsələsi xüsusi olaraq diqqətə çatdırılır. Fikir verək:
Sən daşla silərsən, tutsa güzgü pas,
Lakin daşdan güzgü düzəltmək olmaz.
Tərbiyə versən də vəhşi heyvana,
Xisləti dəyişib dönməz insana.
Söyüddə gül açan bir budaq olmaz,
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Zəncini yumaqla üzü ağ olmaz (1, s. 116)
Qeyd etdiyimiz kimi, şair ―Bustan‖ əsərində tərbiyəyə aid xüsusi fəsil ayırmışdır (―Tərbiyə haqqında‖). Şair sözün qədrini bilməyin, az
danışmağın faydasını göstərir, uzunçuluğu, düşünmədən danışmağı, yersiz nəsihəti pisləyirdi.
Həmin məsələlərə aşağıdakı şəkildə münasibət
bildirirdi:
Saxlasan dilini, ey arif insan,
Sən əziyyət çəkib görməzsən ziyan.
Uzun söz qulağa verər əziyyət,
Zəhləni aparar, uzun nəsihət.
Sözü düşünməmiş söhbətə keçmə,
Yüz dəfə ölçməsən, bir dəfə biçmə.
Az danışam adam xəcalət çəkməz.
Arif ol, söhbəti müxtəsər eylə (1, s. 123).

Haqqında danışılan tərbiyəvi fikirlər əsrləri aşaraq günümüzə gəlib çıxmışdır. Vaxtilə
―Bustan‖ və ―Gülüstan‖ əsərlərindən mədrəsələrdə dərslik kimi istifadə olunmuşdur. Güclü
təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici
xarakterə malik olduğu üçün.
Əsrlər keçsə də, Sədi Şirazinin tərbiyəvi
fikirləri öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Problemin aktuallığı. Sədi Şirazinin ―Bustan‖ əsərində tərbiyəvi fikirlərin araşdırılması özünün aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Sədi Şirazinin ―Bustan‖
əsərində tərbiyəvi fikirlər diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
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ОПИСАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ВОЗЗРЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ
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THE DEPICTION OF MORAL VIEWS IN THE WORKS OF MIRZA JABBAR
ASGARZADEH, FOLLOWER OF MOLLA NASRADDIN
Xülasə: Məqalədə mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə yaradıcılığında əxlaqi görüşlərin təsviri
işıqlandırılır. Qeyd edilir ki, XX əsrin ilk illərində Azərbaycanın tərəqqidən geri qalmasının bir səbəbi də
mövhumatın, xurafatın, fanatizmin kök salmasıdır. Xalqı bəsirət sahibi etmək uğrunda mübarizə aparan Mirzə Cabbar Əsgərzadə yaradıcılığında ustalıqla müxtəlif cür üsul, vasitə və tərzlərdən istifadə edir. Müxtəlif
təbəqələrə mənsub olan adamların daxili aləmini, dünyagörüşlərini, psixologiyasını açıb göstərir. Bəzən yuxu vasitəsilə, gahdan nitqlər söyləməklə, bəzən də şeirlər deməklə nadan adamların iç dünyalarının oxucuda
təsvirini yaradır. Məqalədə Mirzə Cabbar Əsgərzadənin yaradıcılığında amansız ―qəhrəmanlar‖ olan mollalar, mərsiyəxanlar, həkimlər, dərvişlər, qəzetçilər, məşədi zamanlar kimi iyrənc simalar tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir.
Açar sözlər: mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə, mövhumatçılığın təsviri, qadın azadlığı,
sərxoşluğun tənqidi, yetişən nəslin tərbiyəsinə, təliminə, təhsilinə diqqət
Резюме: В статье дается описание нравственности в творчестве молланасреддиновца Мирзы
Джаббара Аскерзаде. Отмечается, что одной из причин отсталости Азербайджана в первой половине
двадцатого века являются религиозный догматизм, суеверие и фанатизм. Мирза Джаббар Аскерзаде,
который борется ради прозрения своего народа, в своем творчестве умело использует различные способы, методы и приемы. Он раскрывает и представляет внутренний мир, мировоззрение и психологию людей разных слоев и происхождения. Внутренний мир невежественных людей Мирза Джаббар
Аскерзаде представляет читателю порой рассказом про сон или же речами, а иногда и стихами. В
статье объектом анализа являются беспощадные «герои» Мирзы Джаббара Аскерзаде - муллы, абызы, врачи, дервиши, газетчики, всякие фокусники и т.п.
Ключевые слова: молланасреддиновцы, Мирза Джаббар Аскерзаде, описание религиозного
догматизма, свобода женщин, критика пьянства, внимание к воспитанию, обучение и образование
подрастающего поколения
Summary: Moral views are spotlighted in the works of Mirza Jabbar Asgarzadeh follower of Molla
Nasraddin and his creativity. It is stressed that one of the reasons of falling behind the progress of Azerbaijan
in the early years of the twentieth century was rooted of prejudice, superstition, and fanaticism. Mirza Jabbar
Asgarzadeh, who struggles for his people's clairvoyance, skillfullness uses various methods, tools and styles.
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In his works he discloses the internal world, outlook, psychology of people reffering to different strata. By
using different ways such as; seeing dreams; uttering; reciting poems; He reweals inner worlds of ignorant
people in the reader. In the article, the disgusting people as mollas, elegy women, doctors, dervishes,
newsmen, mashadi zamans who are depicted as ruthless ―heroes‖ in the works of Mirza Jabbar Asgarzadeh
became the object of investigation.
Key words: Mirza Jabbar Asgarzadeh follower of Molla Nasraddin, depiction of thesuperstition,
women's freedom, criticism of drunkard, eattention to up bringing, training education of upgrowing
generation.

Köhnə dimağları, düşüncələri, ümumiyyətlə, tarixin çarxını yeni yola salmağı, dünyanı
çirkablardan təmizləməyi, yer üzünə yeni baxış,
yeni düşüncə, azadlıq və səadət gətirməyi qarşısına məqsəd qoyanlardan biri də mollanəsrəddinçi maarifçi-pedaqoq Mirzə Cabbar Əsgərzadə olmuşdur. XX əsrin ilk illərində Azərbaycanın şəhər və kəndlərində kök salan cəhalətin, fanatizmin, avamlığın, geriliyin, dünyəvi təhsildən geridə qalmağın acı nəticələrindən təsirlənən Əsgərzadə bu vəziyyətə qarşı ―Məhkəmə
pişiyi‖, ―Leylək‖ kimi gizli imzalarla ―cihad
eləmək‖ üçün tribuna axtarırdı.
Mirzə Cabbar Əsgərzadə gənclərə elə tərbiyə verməyi irəli sürürdü ki, o tərbiyə ictimai
həyatın düzgün inkişafına, maarifin, mədəniyyətin irəliləməsinə, mühafizəkar əxlaq normalarının aradan qaldırılmasına, həyatın inkişafına
mane olmağa çalışan köhnəlmiş əxlaq normalarının, tərbiyə sisteminin, pis adət-ənənələrin aradan qaldırılmasına kömək etsin və onun üçün
bir vasitə olsun. Görkəmli maarifçi pedaqoq bəşəriyyətin inkişaf mərhələsinə mane olan ayrıseçkilik yaradan burjua əxlaq normalarını şiddətli tənqid atəşinə tutmaqla kifayətlənməyib,
həm də bu sistemin söykəndiyi hakimiyyətə,
sarsılmış dövlət quruluşuna və mütləqiyyətə
qarşı çıxırdı. Əsgərzadə dövrün nöqsanlarının
mahiyyətini yaxşı bildiyi üçün müxtəlif təbəqələrə mənsub olan adamların daxili aləmini, dünyagörüşlərini, psixologiyasını açıb göstərə bilmişdir. Bu priomları bəzən yuxu vasitəsilə, bəzən nitqlər söyləməklə, bəzən də şeirlər deməklə təzahür etmişdir. İstismarçılar cəmiyyətində
yaşayan tüfeyli adamların əxlaq tərbiyəsini mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə ―Məhkəmə pişiyi‖ imzası ilə jurnal səhifələrində təsvir
edirdi. ―Balaca felyeton‖ şeirində yuxarıda qeyd
etdiyimiz çatışmazlıqları satirik dili ilə çox gözəl təsvir edir və onların özlərini öz dilləri ilə
ifşa edir və iç üzünü açır.

Vəz – Xalqı vəz eyləyirəm hiylə və əfsanə
ilə
Həkim – Seçməsəm kim naxoş olsa mən
onun illətini,
Onda dərmanlarımı hər qədər olsa sınaram.
Molla – Gündə bir övrətə mən on kərə kəbin kəsərəm,
Hərəsindən oların altıca şahi alaram.
Mərsiyəxan – Başlaram şurilə şahnaz səri- minbərdə,
Hey, ağam vay, deyərəm, qışqıraram, bağıraram.
Əyan – Məni tənqid eləyən olsa qəzetlərdə yəqin,
Pul qoyub çalışaram ol işin üstün açaram.
Bəzzaz – Nə qədər kasıb adam olsa, onu
aldadaram,
Arşınından çitimik bir şahı artıq alaram.
Baqqal – Dükanımda satılan qatıq əgər
köhnəlsə,
Torbaya dolduraram mən onu, bir də sataram.
AĢpaz – Yay günü bozbaş əgər satılmayıb
qalsa,
Mən onu duzlayıb üç gün eləcə saxlayaram.
DərviĢ – Pul yığıb, cuşə gəlib, şövqilə yahu deyərəm,
Çox tüfürcək dağıdıb, xalqın üzün isladaram.
Qəzetçi – Mən qəzet yazmağa çox zəhmət
ilə izn alaram,
Çalışıb milləti qandırmağa sözlər yazaram
[1, 1911, №29].
Mirzə Cabbar Əsgərzadənin çap etdirdiyi
bu şeirdə müxtəlif dünyagörüşlü, müxtəlif əqidəli, müxtəlif sənət sahibləri öz ürək sözlərini
deyir, onların hərəsi özünəməxsus dildə danışır,
öz-özünəməxsus bir məharətlə zəhmətkeş xalqı
soymaqdan, aldatmaqdan həvəslə söhbət açır.
Mirzə Cabbar Əsgərzadə göründüyü kimi, hər
bir peşə sahiblərinin piz mərəzlərini açıb göstərməklə, həm də onları o cümlədən Vətənə həqiqi
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xidmət etməyə çağırırdı. Yazırdı ki, öz həyatının mənasını insanların azadlığı və xoşbəxtliyində görən və onun uğrunda dönmədən mübarizə aparan və bu mübarizədə qalib gələn, öz
dostu ilə düşmənini tanıyan və habelə insanları
tanıtdıran möhkəm iradəli və qorxu bilməyən
gənclər tərbiyə olunmalıdır. Mollanəsrəddinçi
Əsgərzadənin tənqid atəşinə tutduğu nöqsanları
düzəltməyə çalışması, onun vətənpərvərliyindən
irəli gəlirdi. Onun tənqidi, şiddətli satirası, uzaq
görənliyi, gələcəyə inamı, xalqını sevməsi onun
vətənpərvərliyinin qırılmaz hissəsidir.
Mirzə Cabbar Əsgərzadə öz yaradıcılığında insanları həmişə cəmiyyət üçün faydalı əməyə çağırır. O, başqasının əməyi ilə şəxsi mülkiyyətini çoxaldıb xoşbəxt həyat keçirən imtiyazlı
insanların əxlaqını kəskin tənqid edir. Mollanəsrəddinçi şairə görə əmək nəinki insanların yaşayışının və inkişafının mənbəyidir, əmək eyni zamanda insanların ən yaxşı əxlaqi sifətlərinin və
mənəvi keyfiyyətlərinin mənbəyidir. Mirzə
Cabbar Əsgərzadə qeyd edir ki, əməksiz insan
həyatı mövcud deyil, əməksiz insan cəmiyyəti
və onun mədəniyyəti inkişaf edə bilməz, işləməyən, çalışmayan adam xoşbəxt ola bilməz.
Mirzə Cabbar Əsgərzadənin yaradıcılığı
―Molla Nəsrəddin‖ jurnalındakı çıxışları bizi
belə fikir söyləməyə əsas verir: Şərqinin əksəriyyətinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir
məsələnin həllini dövlətlilərə tapşırmışlar, zəhmətkeşlər öz taleyini imtiyazlı siniflərə həvalə
etmişlər. Onlar özləri öz yaradıcılıqlarına inanmamışlar. Bu xüsusiyyət Şərq istibdadının bir
nəticəsi olmuşsa da müsəlman fanatizminin nəticəsi olmuşdur: ―alnına nə yazılıbsa elə də olacaqdır‖, ―qismətdən artıq yemək olmaz‖, ―olacağa çarə yoxdur‖ və s. kimi dini məzmun daşıyan sözlər zəhmətkeş insanları cəsarətli işdən,
faydalı əməkdən uzaqlaşdırır.
Mirzə Cabbar Əsgərzadə tənbəlliyə qarşı
dönmədən mübarizə aparmışdır. Tənbəllik, ətalət, bekarçılıq insanın şərəfini aşağı salır, ömrünün bihudə getməsinə səbəb olur və belə adamlar cəmiyyətə öz xalqına faydalı əməyi ilə xeyir
vermir, öz gözəl ömrünü tənbəllikdə, avaraçılıqda, bekarçılıqda keçirən adamlar cəmiyyətin
ağır yükündən başqa bir şey deyildir. Tənbəllik
insanın həyatında ən böyük bədbəxtlikdir. Ömrünü tənbəllikdə keçirən adamlar hökmən başqasının əməyindən istifadə edir və onun hesabı-

na yaşayır. Belə adamlar həmişə başqalarına
möhtacdırlar. Tənbəllik insan həyatını zəhərləyir, onu cəmiyyətin ən alçaq bir fərdinə çevirir.
Əksinə, fiziki əməkdə iştirak edən şəxs kamilləşir, həyatı yaxşılaşır, əxlaqı gözəlləşir, hər cür
pis əməllərdən uzaqlaşır, cəmiyyət üçün yararlı
şəxsə çevrilir. Qeyd olunur ki, tənbəllik insanın
əxlaqına pis təsir edir. Bunun nəticəsində adamda bir sıra xoşagəlməz mənfi əxlaqi sifətlər yaranır və bunun nəticəsində insan uçuruma gedir.
Bu münasibətlə Mirzə Cabbar Əsgərzadə
– ―Məhkəmə pişiyi‖ imzası ilə yazırdı. Onun
jurnalda çap etdirdiyi ―Təfaxür‖ şeirində əməkçi
insanları istismar edən müftəxor insanlar tənqid
atəşinə tutulur:
Uzadıb saqqalımı, peysərimi bərkidərəm,
Gündə bir tövr müsəlmanlara təzvir edərəm,
Həq danışsa kim, onu fövricə təkfir edərəm.
Haşa lillah ki, bu əxlaqımı mən tərk edərəm.
Küpədə milləti qatıq kimi mən çalxalaram,
Kərəsin işlədərəm, ayranını həm yalaram.
Əməkçi insanların halal əməyini mənimsəyən, haram yolla qazandığı pullarla kef görən
müftəxorları satira atəşinə tutan Mirzə Cabbar Əsgərzadə xalqın halallıq, işgüzarlıq və əmək tərbiyəsinin keşiyində ayıq-sayıq dayanan bir mollanəsrəddinçi və maarifçi kimi özünü göstərir:
Minmişəm onları, hər bir tərəfə mən sürərəm,
Hər nə onlar qazanar mən yeyərəm kef
görərəm.
Soraram qanlarını, canlarını həm üzərəm,
Kimsə bilməz, nə qədər gizlin iş olsa, görərəm,
Küpədə milləti qatıq kimi mən çalxalaram,
Kərəsin işlədərəm, ayranını həm yalaram.
M.C. Əsgərzadə köhnə cəmiyyətin, köhnə
adamların psixologiyasını, zəif iradələrini, yöndəmsiz əxlaqi sifətlərini, durğun həyat keçirmələrini, öz şəxsi mənafelərini hər şeydən üstün
tutmalarını hamıdan yaxşı bilir və görürdülər,
ona görə də Əsgərzadənin yazdığı şeir həyatidir,
real həyatı olduğu kimi canlandırır.
Müftə çay, müftə şəkər, müftə badımcandı
mənim,
Müftə aş, müftə plov, müftə fisincandı
mənim,
Müftə hörmətdi mənim, müftəcə qəlyandı
mənim,
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Müftədir rəng, həna, saqqalım əlvandı mənim,
Küpədə milləti qatıq kimi mən çalxalaram,
Kərəsin işlədərəm, ayranını həm yalaram
[1, 1911, № 31].
– deyən mollanəsrəddinçi şair M.C. Əsgərzadə əməkçi insanları istismar edən müftəxorları satira atəşinə tutan bir maarifçi kimi pedaqoji fikir tarixi üçün layiqli irs qoymuşdur.
Yeni fikir, yeni düşüncə və milli təfəkkürün inkişafında yorulmadan çalışan və əsərlərində ancaq öz mənfəətini düşünən molla, vaiz,
şeyx, axund, qazı, məmur kimilərin ifşasına xüsusi yer verən M.C. Əsgərzadə ariflə zahidi, mədəniyyətlə cəhaləti, elm ilə dində olmayıb dinə
gətirilən şəriət qanunlarını qarşı-qarşıya qoyur.
Minbərdən moizə söyləməyi xalqı soymaq üçün
bir vasitə, ―çapqınçılıq aləti‖ adlandırır. Əsgərzadə ―Məhkəmə pişiyi‖ imzası ilə yazdığı bir
çox əsərlərində, xüsusən taziyanələrində, qitələrində bilavasitə yalançı mollaları, zahidləri
―elmsiz yoxsulların, fəqirlər evinin oğru pişiyi‖
adlandırır. Şairin satiralarında ariflər, xalqın
maariflənməsinə çalışan qabaqcıl ziyalılar riyakar zahidlərə qarşı qoyulur. Xüsusən, 1905-ci il
hadisələrindən sonra xalq arasında mütərəqqi ziyalıların çoxalması, xalqın nisbətən ayılıb öz
haqqını anlaması, dünyəvi elmlərə marağın artması ruhanilərin təşvişinə səbəb olur. Satiradan
məlum olur ki, zahidin belə xoş, firavan günlərinin əldən getməsinə səbəb ariflər, ―qəzet-jurnal
yazanlar‖ yəni Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi
kimi xalqı qaranlıq dünyadan, zülmətdən işıqlı
dünyaya aparmağa ciddi cəhd göstərən maarifçilər olmuşlar.
Əli Nəzminin ―Kefsiz‖ imzası ilə ―Molla
Nəsrəddin‖ jurnalının 22-ci nömrəsində yazdığı
―İzhari-qədrdani‖ şeirinin təsirindən qaynaqlanan ―Çıxdı əldən‖ satirasında ruhanilər, şəriət
məddahları keçmişi, xalqın avamlıq çağlarını
yenidən geri qayıtmasını ürəkdən arzu edirlər.
Keçmiş xoş günlərini gözləyən zahidlərdən birinin dilindən yalançı ruhanilərin arzusu eşidilir:
Çıxdı əldən, ah, əfsus, ol gözəl dövranımız,
İşləyirdi xalqa hərdən hökmümüz, fərmanımız,
Xasü əma busəgah olmuşdu bu damanımız,
İndi təsir etməz amma vəzimiz, ünvanımız,
Xalqa, vallah, neyləyim, od tutdu, yandı
canımız.

Satirada ruhanilərin ikiüzlülük və əxlaqsızlığını, xalqa biganəliyini, eyş-işrət və şəhvət
düşkünü olduğunu görürük.
Qoymaz idi yanımızdan kimsə bir yana
qədəm,
Ya şəkər, ya pul yağırdı başımızdan dəmbədəm,
Gəlmiş indi ərsəyə, var bir neçə əhli-qələm,
İztiyad etməkdədir dərdim, qəmim, hey
lacərəm,
Öldürür axır məni bu dərdi-bidərmanımız.
Müəllif xüsusi ustalıqla ruhanilərin zahiri
və batini cizgilərini, mənfi sifətlərini onların öz
dili ilə verməklə portret yaradır. Şeirdə ruhanilər sanki öz tərcümeyi-hallarını danışır, mənfi,
nalayiq əməllərini sadalamaqla özlərini oxucuya
tanıdırlar. Bu da şairin ifşa və tənqid üsullarından biridir.
Cəm idi hər vəqt yanımda müridanım mənim,
Əskinas ilə dolurdu boş cibişdanım mənim,
Höccət idi xalqa hər bir qövli-böhtanım
mənim,
Uf acındım, yandım, Allah, getdi dövranım mənim!
Ədlimə yoxdur bazarda qol qoyan heyvanımız [1, 1911, № 24].
Mirzə Cabbar Əsgərzadə vətənin gələcəyi
ilə maraqlanmayan, xalqın azadlığı, xoşbəxtliyi
üçün heç bir iş görməyən, onun gələcəyini düşünməyən tüfeyli həyat keçirməklə, ömrünü başa verən adamları pisləyirdi. Vaxtını eyş-işrətdə
keçirən atanın pulunu eninə-uzununa kef məclislərində keçirən faydalı əməyin nə demək olduğunu bilməyən burjua əxlaqını ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında şiddətli tənqid etmişdir.
M.C. Əsgərzadəyə görə tərbiyənin məqsədi Vətənini, xalqını qəlbən sevən, elmli, təhsilli,
saf mənəviyyatlı, sağlam əqidəli, geniş dünyagörüşlü, əməksevər, mərd, mübariz, vətənpərvər
şəxslər yetişdirməkdən ibarətdir. O, Nəcəf Bəy
Vəzirovun yaradıcılığında olduğu kimi, tərbiyənin sinfi xarakterdə olduğunu göstərmiş və sübut etmişdir ki, nəcib əxlaq, saf mənəviyyat
məhkum sinifdə, əməkçi xalqda daha parlaq təzahür edir. Əxlaq tərbiyəsindən bəhs edərkən
Əsgərzadə haqlı olaraq antaqonist siniflərin olduğu cəmiyyətin mahiyyətindən irəli gələn,
adamlarda daha çox özünü göstərən acgözlük,
mənsəbpərəstlik, fərdiyyətçilik, xəsislik, tamah-
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karlıq, lovğalıq, paxıllıq, yaltaqlıq, kobudluq və
s. kimi sifətləri kəskin tənqid etmişdir.
M.C. Əsgərzadənin yaradıcılığında tənqid
etdiyi mənfi əxlaqi sifətlərdən biri sərxoşluqdur.
Maarifçi-pedaqoq ―Ər deyil‖ adlı satirik şeirində qeyd edir ki, artıq içki insanları fiziki cəhətdən şikəst etdiyi kimi, onların şüurunu, mənəviyyatını və əxlaqını da zəhərləyir, nəhayətdə
bir ailənin dağılması ilə nəticələnir. Yaşamağın
mənasını ―çaxır, konyak, pivə, araq‖ içməkdə
görən, öz şəxsi hissləri ilə yaşayan, mənliyini
içkiyə qurban verməyə hazır olan ―ərin‖ xüsusiyyətlərini arvadın dili ilə təsvir edir və əri xalq
içində rüsvay edir.
Ay canım, bu zalım oğlu bir qabandır, ər
deyil,
Şümürdür, cəlladdır, bu, can alandır, ər
deyil.
Bir zaman mən görmədim keflənməyib
gəlsin evə,
Zəhrimar olsun, içir hər gün çaxır, konyak, pivə,
Öylə ki, gəldi evə, onda dönür vəhşi divə.
Çərlədim, vallahi, bu hər gün piyandır, ər
deyil,
Şümürdür, cəlladdır, bu, can alandır, ər
deyil.
Mirzə Cabbar Əsgərzadə qeyd edir ki, sərxoşluq ailə kollektivinin sağlamlığına ağır zərbə
vurur. Şair sərxoşluğun daxili mərəzlərini açmaqla oxucuya iyrənc sifətlərə nifrət hissi aşılamağa çalışır.
Gündə bir başım yarar, tapdar məni nahaq
yerə,
Yanmaram, öldürsə gər, təqsirim olsa bir
kərə,
Dərdini qıysın, görüm, tanrı özü böylə ərə,
Bu adamcıl qurtdur, övrət tapdayandır, ər
deyil
Şümürdür, cəlladdır, bu, can alandır, ər
deyil [2, 1915, №4].
Bu parçadan aydın görünür ki, artıq sərxoşluq insanda vicdan, qeyrət, namus kimi gözəl, nəcib hissləri də boğur, bunun inkişafına
mane olur. Bu cür pis adətlə məşğul olan şəxslərin öz mənliyini, ləyaqətini, namusunu qorumağa qeyrəti çatmaz. Şeirin məzmunundan aydın
olur ki, içkiyə aludə olan şəxslər vətənin, xalqın
şərəfini heç vaxt müqəddəs hesab edə bilməz,
vətəndaşlıq ləyaqətini qoruyub saxlaya bilməz.

Namussuz, qeyrətsiz şəxslərdən hər cür çirkin
hərəkətlər gözləmək olar, hətta onlar Vətəni,
xalqı satar, ona xəyanətkarlıq edə bilərlər. Buna
görə Əsgərzadə yaradıcılığında belə ―ərləri‖ əxlaqlı adam hesab etməmiş, gənclərdə mənəvi
zənginliyin və əxlaqi saflığın ən mühüm əlaməti
kimi qiymətləndirdiyi qeyrət, namus və ləyaqəti
qorumağa səsləmiş, vətən övladlarına heç vaxt
belə yola düşməməyi tövsiyə etmişdir.
Mirzə Cabbar Əsgərzadənin fikrincə, ailədə kişinin bütün sahələrdə hökmran olması, tərbiyə məsələlərində öz qadını ilə hesablaşmaması tərbiyənin düzgün qurulmamasına səbəb olur.
Qısa və dərin mənaya malik olan ―Molla əmi‖
satirasında qadın ləyaqətini tapdalayan, onun
hisslərini, istək və arzularını boğan siğəbazlıq
və çoxarvadlılıq kimi mənəvi eybəcərlikləri tənqid hədəfinə çevirir və pisləyir. Bu şeirdə də,
şair, qadını insan yerinə qoymayan köhnəpərəst,
hiyləgər və çoxarvadlı olmaq eşqinə düşən 60
yaşlı Məşədi Zamanın cizgilərini çəkir. Məşədi
Zamanın məqsədi Məşhədə ziyarətə getmək və
fikri orada özünə azyaşlı qız uşağı siğə etdirməkdir. Bu fikrinə arvadı qarşı çıxdıqda isə onu
söyüb təhqir edir.
Molla əmi, bu başı batmış kişi,
Sinni keçib altmışa çatmış kimi,
Qeyrət, namusunu atmış kişi,
Başımı min əngələ qatmış kişi,
Məşqə düşübdür ki, gedə Məşhədə,
Orda edib siğə çata məqsədə,
İstəyirəm, getmə deyim hər vədə,
Mənlə o saat eləyir ərbədə:
Kəs donuzun doğduğu, dinmə hələ,
Mən qayıdınca burada səbr elə.
Təsvir edilmiş bu söhbətdə o dövrün ailə
tərbiyəsi aydın və bədii şəkildə verilmişdir. Ər ilə
arvad arasında gedən bu söhbəti oxuyarkən o zamanın ailə tərbiyəsində qarşılıqlı münasibəti, atanın öz valideynlik borcuna məsuliyyətsiz yanaşması barəsində düzgün məlumat əldə edilir. Ailə
ağır maddi şərait içərisindədir, uşaqlar quru çörəyə belə möhtacdır. Məşədi Zaman isə bir başqa
niyyətdədir. Şeir çox həqiqi və real verilmişdir.
Söyləyirəm, xərcimizi barı çək,
Yoxdu, deyir, heç qara pul bircə tək,
Mən gedirəm şahi-Xorasana tək,
Gör yeməyə olmasa, arvad, çörək,
Fələlik eylə, dalına al şələ,
Sən də adamsan, qazanıb xərc elə.
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M.C. Əsgərzadə müsəlman qadınlarının
kölə vəziyyətini, hüquq, şərəf, ləyaqətlərinin hər
addımbaşı təhqir olunmasını böyük qəlb ağrısı
ilə qeyd edir, qadınları əzən ictimai mühitə nifrət yağdırır.
İndi uşaqlar eyləyirlər fəğan,
Vallah, acından gecə yatmır, inan,
Yalvarıram, ay kişi, Məşədi Zaman,
İnsaf elə, biz yazıqıx ələman,
Top kimi hərdən açılır: çıx çölə!
Üstümə az baş-gözünü silkələ [1, 1911, №
36].
Bu kimi tərbiyə ilə bağlı materialları oxuyub təhlil edəndə adamın qarşısında cahil, nadan
olduğu qədər də amansız olan mollalar, mərsiyəxanlar, həkimlər, dərvişlər, məşədi zamanlar
kimi iyrənc simalar canlanır. Çoxdan ölüb getmiş
iyrənc aləmin olmasına belə insan inana bilmir.
Lakin bu olmuş bir həqiqətdir. Mollanəsrəddinçi

Mirzə Cabbar Əsgərzadəni düşündürən də bu idi
– köhnəlikdən xilas olmaq.
Yekun olaraq bildirək ki, Mirzə Cabbar
Əsgərzadə yeni, sağlam, gözüaçıq, mədəni insanlar yetişdirmək işinə mane olan əngəlləri ailədən tutmuş din pərdəsi altında gizlənənlərə qədər bir-bir göstərmiş, bu əngəlləri törədən səbəbləri incə yumor hissi ilə açıb demiş və eləcə
də tərbiyə işinə böyük xalq və vətən işi kimi
baxmışdır. Bu kimi gerçək həqiqətləri bəyan
edən Mirzə Cabbar Əsgərzadə ailə-övlad tərbiyəsi, yetişən nəslin təhsili, təlimi, onların əxlaqi
keyfiyyətlərinin saflaşdırılması, halal əməyə
alışdırılması, qeyrətli-namuslu vətəndaşlar kimi
yetişdirilməsi ilə bağlı satirik şeirləri ilə Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin zənginləşdirilməsi sahəsində misilsiz xidmətlər
göstərmişdir.
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SCĠENTĠFĠC AND PEDAGOGĠKAL FOUNDATĠONS OF THE SPĠRĠTUAL AND MORAL
EDUCATĠON OF THE ĠNDĠVĠDUAL ĠN THE DASTAN
“BOOK of DEDE KORKUT”
Резюме. Статья отражает научно-педагогические основы духовно-нравственного воспитания
личности в дастане «Китаби-Деде Горгуд». Дастан «Китаби-Деде Горгуд» является целесообразным
средством и полезным педагогическим материалом для учителей-воспитателей всех образовательных
учреждений в сфере национально-духовно-нравственного воспитания обучаемых. В целях возрождения и развития национально-духовно-культурных традиций в условиях современного мира в сфере
духовно-нравственного воспитания личности обучаемых дается методика проведения уроков на тему
«Китаби-Деде Горгуд».
Ключевые слова: «Китаби-Деде Горгуд», духовно-нравственное воспитание, личность,
методика, средство, учитель, обучаемые.
Xülasə. Məqalədə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında əxlaqi-mənəvi tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları
araşdırılır. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı şəxsiyyətin milli əxlaqi-mənəvi tərbiyə sahəsində bütün təhsil müəssisələrinin müəllimləri və tərbiyəçiləri üçün məqsədəuyğun və faydalı pedaqoji materialdır. Yeni dünya şəraitində milli-mənəvi və mədəni ənənələri canlandırmaq və inkişaf etdirmək məqsədilə təhsil alanların əxlaqi-mənəvi tərbiyə sahəsində "Kitabi-Dədə Qorqud" mövzusunda dərslərin müasir metodikası verilir.
Açar sözləri: "Kitabi-Dədə Qorqud", əxlaqi-mənəvi tərbiyə, şəxsiyyət, metodika, vasitə, müəllim,
təhsilalanlar.
Summary. The article discusses the scientific and pedagogical foundations of spiritual and moral
education in the dastan "Kitabi-Dede Gorgud". Dastan "Kitabi-Dede Gorgud" is an appropriate tool and
useful educational material for teachers and educators of all educational institutions in the field of nationalspiritual and moral education of students. In order to revive and develop national-spiritual and cultural
traditions in the conditions of the new world in the sphere of spiritual and moral education of trainees,
modern methods of conducting lessons on the theme ―Kitabi-Dede Gorgud‖ are given.
Key words:"Kitabi-Dede Gorgud", spiritual and moral education, personality, methodic, tool, teacher,
students.

«Китаби-Деде Горгуд» - национальное достояние азербайджанского народа»
Алиев Г.А.
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Одним из основных направлений государственной образовательной политики
Азербайджана является формирование самосознания личности обучаемых на национальных основах в тесной связи с общечеловеческими ценностями. В соответствии с этим в
настоящее время возрождение и развитие национально-культурных традиций приобретает особую актуальность, что по сущности является сопротивлением интенсивному проникновению элементов западной культуры и
стремлением сохранить систему национальных ценностей и нравственно-этнических
понятий, национального сознания и поведения. Из этого следует, что одним из государственных приоритетов Азербайджанской
Республики в развитии азербайджанского
общества является укрепление его национально-духовной сферы, обогащение духовно-нравственной жизни, ориентация общества в целом и каждого человека на национально-нравственные ценности своего народа.
Подчеркнем, что формирование духовно-нравственных ориентаций реализуется, в
первую очередь, благодаря воспитанию национального самосознания личности.
Вопрос: Что подразумевается под понятием «национальное самосознание» в контексте данной статьи?
Ответ: Воспитание национального самосознания предполагает осознание подрастающим поколением своей этнической общности, национальных ценностей (языка,
культуры, территории), ощущение своей
причастности к развитию государственности, патриотизма, что способствует утверждению его собственного национального достоинства, внутренней свободы, гордости за
свою землю. «В школе каждый азербайджанский подросток обязан хорошо знать историю родного края. В противном случае трудно стать настоящим патриотом. Не зная истоки невозможно по достоинству оценить
значение народа» [1]. Поэтому школьный
учитель обязан выполнять свой педагогический долг: «формировать у учащихся активную гражданскую позицию, воспитывать их
в духе патриотизма и азербайджанизма, готовить их к самостоятельной жизни и трудовой деятельности; личным примером воспи-

тывать в учащихся чувство заботы и уважения к независимости Азербайджанской Республики, Конституции и законам, государственным символам, истории, культуре, языку, обычаям и традициям азербайджанского
народа, национальным и общечеловеческим
ценностям, обществу, окружающей среде»
[2].
Отечественная образовательная система уделяет особое место сохранению, возрождению и развитию духовно-культурных
традиций азербайджанского народа, так как
культурное наследие нации - это достояние
наше общее и будущих поколений. Ввиду
этого система образования Азербайджана
ставит перед собой главную задачу – готовить не только высококвалифицированных
специалистов, но и воспитывать их духовнонравственно, ведь только духовно богатый
человек способен оценить и приумножить
культурное наследие своего народа, созидать
и защищать его.
Сегодня каждый гражданин независимой страны, задумываясь о прошлом и будущем Азербайджана должен задать себе конкретные вопросы: кто мы были вчера? кто
мы сегодня? кем будем завтра? Значит, каждый из них должен путем глубокого мышления через исторические недра стремиться
быть достойным приемником необъятной
земли, оставленным нашими предками. Потому что, настоящее тесно связано с прошлым и новое можно сотворить только с освоением значимых наследий прошлых веков.
Отсюда и следует смысл духовно-нравственного воспитания - укрепление преемственности поколений для вековых гуманистических традиций своего народа, осознание принадлежности к своим корням.
Отметим, что азербайджанский народно-педагогический опыт в области духовнонравственного воспитания нашѐл свое отражение в героическом эпосе «Китаби-Деде
Горгуд», который считается крупным монументом искусства, отражающим историческое прошлое азербайджанского народа: патриотизм, героизм, мудрость, дальновидность, духовные ценности, обычаи и традиции огузских тюрков. Следует, что «КитабиДеде Горгуд» является целесообразным и це-

282 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 86, Number: 3, 2019

Научно-педагогические основы духовно-нравственного воспитания личности в дастане «Китаби-Деде Горгуд»

ленаправленным источником для изучения
исторических событий и личностей, культуры
азербайджанского народа, древних тонкостей
его языка. Потому сегодня для современных
образовательных школ задача по усвоению
обучаемыми содержания дастана «КитабиДеде Горгуд» представляется главной. Его содержание в области духовно-нравственного
воспитания личности служит полезным педагогическим материалом, имеет глубокие и богатые традиции духовной культуры азербайджанского народа. В связи с этим будет рационально в учебно-воспитательном пространстве организовать педагогическую работу по расширению и укреплению ценностно-смысловой сферы личности обучаемых,
формированию у них способности оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, родине, миру в целом. Поэтому, в процесс усвоения и принятия обучаемыми базовых национальных, общечеловеческих, культурных, духовно-нравственных ценностей азербайджанского народа учителю «необходимо и важно вовремя
урока обратить особое внимание на такие
вопросы, как:
1. Осведомление информации о дате
создания, нахождения, перевода и публикации «Китаби-Деде Горгуд».
2. Приведение доказательства того, что
«Китаби-Деде Горгуд» отражает факты и исходные данные историю нашего народа.
3. Объяснение особенностей характерных черт личности Деде Горгуда.
4. Предоставление нужных сведений о
государственной деятельности, хозяйстве,
быте, обычаях и традициях огузов.
5. Обоснование исторического значения «Китаби-Деде Горгуд» [3].
Анализируя назначение вышеуказанных вопросов, можно сделать вывод о том,
что они возрождают и развивают национально-духовно-культурные традиции азербайджанского народа и тем самым помогают
учителю плодотворно реализовать задачи по
формированию национального самосознания

обучаемых, активизировать процесс духовно-нравственного воспитания личности, инициировать ее интерес к истории своего народа. В целях усовершенствования данного
процесса «необходимо создание в городе Баку центра Деде Горгуда и в этом есть большая потребность. Думаем, что в донесении
наследия Деде Горгуда до детей и молодежи
важно наличие нижеследующих разделов,
которые занимают немаловажную роль в
этом комплексе:
1. Научно-исследовательский отдел
Горгудведения.
2. Музей им. Деде Горгуда.
3. Выставочный зал «Деде Горгуд».
4. Зал кинотеатра «Деде Горгуд.» [4].
Следует, что вышеуказанные разделы
по наследию Деде Горгуда сегодня выступают как рациональное условие и залог сохранения народного достояния.
Безусловно, требования и рекомендации в области опыта по воспитанию появились еще до возникновения методов. К примеру, истоки ставшего правилом для современного человека уважения к старшим, лежат в первобытнообщинном строе. Однако,
как в древние времена, так и в настоящее
время содержание в этом направлении должно постоянно обогащаться дополнениями,
инновациями.
Сегодня, в условиях современного мира в сфере духовно-нравственного воспитания обучаемых, учителям необходимо методическое сопровождение преподавания уроков по дастану «Китаби-Деде Горгуд». В
связи с этим и соответственно требованиям
государственных образовательных стандартов общего образования азербайджанскими
учеными разработано методическое пособие
для VIII-ого класса общеобразовательных
школ с русским языком обучения, составлены методические рекомендации по разработке уроков на тему «Китаби-Деде Горгуд»,
осуществляющих образовательную деятельность, как обучающих, так и обучаемых, которые отображены в нижеследующей таблице № 1:
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Таблица № 1. Тематические уроки по «Китаби-Деде Горгуд»
Разработка уроков на тему «Китаби-Деде Горгуд»
(по авторам: Ч. Бедалов, Н. Бедалова, О. Евтушенко, С. Меликова [5])
Тема:
Китаби-Деде Горгуд (1-ый час)
Стандарты:
1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.4.; 2.1.2.
- используя словари и справочники, объясняет значение незнакомых слов;
- выразительно читает текст;
Цели: учащийся
- определяет жанровые особенности литературных примеров;
- излагает свои мысли, сравнивая художественные произведения.
Интеграция:
Р-я. 1.1.2.; 1.2.4., 2.1.1.; Ист. Аз. 1.2.1.
Тип урока:
Дедуктивный.
Формы работы:
Коллективная, групповая.
Методы обучения:
Ролевая игра, мозговая атака, синквейн.
Ресурсы:
Учебник, проектор (электронная доска), слайды.
На экран (электронную доску) проецируется изображение
памятника «Китаби-Деде Горгуд» скульптора Гѐруша БабаеМотивация:
ва. Учитель выясняет, знают ли учащиеся, что это за памятник, где он находится, бывали ли они в парке «ДедеГоргуд».
1. Почему в честь этого литературного произведения возИсследовательские
двигнут памятник?
вопросы:
2. Для чего необходимо изучать литературные памятники,
повествующие об истории нашего народа?
Перед проведением исследования учащимся предлагается
вспомнить изученный в 7-ом классе материал по истории
Азербайджана о том, кто такие огузы (Тюркские этносы,
сыгравшие важную роль в формировании единого азербайджанского народа, и среди них в первую очередь огузские
тюрки, которые распространились на Южном Кавказе посредством Дербентского прохода, называемого «Железными
воротами». Об этом свидетельствуют сведения о нахождении в Дербенте могилы огузского святого Деде Горгуда,
«Баятские ворота» в дербентской крепости - по имени плеПроведение
мени баят. Именно они, огузы, древнейшие жители Азербайисследования:
джана, стояли у истоков нашего народа). Далее учитель рассказывает о том, что события эпоса приурочиваются к VIIXI вв. нашей эры, когда огузы боролись с соседями за упрочение своего положения на Кавказе, и этим событиям посвящено 9 из 12-ти песен эпоса. Затем учащиеся читают материал из учебника о Китаби Деде-Горгуд. Класс делится на 3
группы, каждая из которых читает одну из глав, обсуждает и
выясняет значения незнакомых слов и выражений, отвечает
на вопросы задания № 2, объясняя, как в дастане изображены отношения между членами общины
Обсуждение
Учащиеся демонстрируют презентации - небольшие сценки,
и
поставленные по эпизодам сюжета из прочитанных глав.
обмен
Учитель обращает внимание на выразительность чтения
информацией:
текста, направляет обсуждение, отмечая, что произведение
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Результаты
и
обобщение:
Творческое
применение:

Рефлексия:
Оценивание:
Домашнее задание:
Тема:
Стандарты:

Цели: учащийся

Интеграция:
Тип урока:
Формы работы:
Методы обучения:
Мотивация:

отражает эпоху распрей, конфликтов на основе родоплеменных отношений. Учащиеся отмечают интриги воинов Дерсе
хана в первой песне, подталкивающих того к убийству любимого сына, великодушие Бугач хана, простившего отца и
спасшего его, отмечают роль женщины - жены и матери, еѐ
мудрость и самоотверженность. В 4-ой песне учащиеся акцентируют внимание на подготовке молодого поколения к
будущим подвигам, вновь отмечают прославление женщины
- верной помощницы мужа во всех делах. Здесь же находит
отражение тема единения огузов в борьбе с общим врагом. В
12-ой песне осуждается междоусобица, возникшая в племени, измена отдельных ханов, предающих интересы всего
сообщества огузов.
Учащиеся приходят к выводу, что дастан «Китаби-Деде Горгуд» заслуженно воплощѐн в памятнике потому, что рассказывает об истории азербайджанского народа, прославляет
его лучшие качества, показывает представления о добре и
зле, доблести и отваге, единении народа.
Учащимся предлагается составить синквейн на тему «Памятник». Возможный вариант: Памятник бесценный, вечный.
Впечатляет, напоминает, учит Памятник - от слова «память»
История.
Учащиеся в парах обсуждают результаты урока, оценивают
работу друг друга. Выбирают учащегося, чья работа на уроке понравилась им больше всего. Коллективно обсуждают
кандидатуру учащегося, чья работа на уроке заслуживает самой высшей оценки. Проводится голосование, коллективно
принимается решение.
Формативное.
Выполнить задание № 4.
Китаби Деде-Горгуд (2-ой час)
1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.4.; 2.1.1.; 2.1.2.
- выразительно читает текст согласно идейно тематическим
особенностям произведения;
- делит литературные примеры на части;
- выражает мнение об идее дастана;
- в выступлениях использует цитаты, изобразительно-выразительные средства;
- излагает свои мысли, сравнивая художественные произведения.
Р-я. 1.1.2., 1.2.4., 2.1.1.; Ист. Аз. 1.2.1.
Дедуктивный.
Коллективная, групповая.
Кластер, мозговая атака, дискуссия.
На экране красная нить, учащиеся с помощью фразеологического словаря определяют значение фразеологизма, используемого в задании № 1: «Какая мысль красной нитью, проходит через весь дастан?»
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Исследовательские
вопросы:

Проведение
исследования:

Обсуждение
и
обмен
информацией:

Результаты
и
обобщение:
Творческое применение:

Рефлексия:
Оценивание:
Домашнее задание:

1. В какой песне есть мысль, проходящая красной нитью через весь дастан?
2. Какие идеи являются главными в дастане?
Учащиеся, обсуждая поставленные во п росы, обращаются к
тексту дастана. Высказывают предположение о том, в какой
песне есть мысль, являющаяся главной в дастане (идея объединения). Находят созвучные мысли в других песнях дастана. Проводится конкурс на лучшего чтеца. Учащиеся соревнуются, кто лучше прочитает текст согласно идейно-тематическим особенностям дастана. Класс делится на группы по
четыре человека. Учитель предлагает определить главные
идеи дастана (героизм, материнская любовь, взаимовыручка
и т.д.), подобрать цитаты из текста, которые подтверждают
правильность их предположений. На рабочих листах выполняется задание № 6 из учебника. Учащимся предлагается ответить на вопросы: «Представьте себе, что вы встретились с
Деде Горгутом. О чѐм бы вы хотели поговорить с ним? Какие вопросы задали бы?» Затем проводится коллективное
обсуждение составленных вопросов. Жюри из нескольких
учащихся оценивает про деланную работу.
Учащиеся высказывают предположения, какова была внешность Деде Горгута, обсуждают, насколько иллюстрация
учебника со ответствует их представлениям о нем. Затем демонстрируют презентации, отмечая наиболее понравившиеся. Сравнивают эпосы народов мира и изучаемый дастан. Жюри выбирает лучшую презентацию. Учитель рассказывает об эпосе «Одиссея», в котором упоминается циклоп,
проводит параллель с одной из песен дастана, в которой рассказывается о Тепегѐзе. Учащиеся могут поразмышлять о
том, почему два разных народа придумали похожие истории.
Проводится дискуссия.
Учащиеся совершенствуют умение определять жанр дастана,
обосновывают его отличие от других фольклорных жанров,
называют основные темы и идеи дастана.
Составляется кластер (задание № 3).
Учащимся предлагается шкатулка, в которую каждый должен
положить белую метку, если урок понравился, чѐрную – если
не понравился. На метках написаны фамилии учащихся. Учитель достает метки из шкатулки, считает количество белых и
черных, подводит итоги урока, уточняет, что было непонятно
учащимся, положившим в шкатулку черную метку.
Формативное.
Нарисовать иллюстрацию к понравившемуся эпизоду из дастана «Китаби-Деде Горгуд».

Рассматривая таблицу № 1, можно сделать вывод о том, что научно-педагогический подход вышеуказанных авторов к разработке методики организации и проведения

процесса духовно-нравственного воспитания
личности обучаемых посредством дастана
«Китаби-Деде Горгуд» является результативным, в первую очередь, знакомит их с духов-
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но-нравственными ценностями предков, с их
бытом, обычаями и традициями. Их жизненный опыт, история, культура, подвиги и героизм, совершенные ради родины и свободы
народа, а также наследия, пережившие множество испытаний, идеалы, воспитывающие
молодежь, и на сегодняшний день для азербайджанской молодежи являются богатым
педагогическим источником. «В дастане
каждый эпизод, каждая мысль призывает нас
думать, извлекать выводы, быть борцом, избегать отрицательных качеств и самые лучшие качества воспитывать в себе» [6]. С этой
позиции, использование дастана «Китаби-

Деде Горгуд» в учебно-воспитательном процессе является для учителя необходимой.
Почему? Потому что профессиональный
стандарт учителя повышает его ответственность за духовно-нравственное воспитание
обучаемых, требует от него знать: какие и
как использовать педагогические возможности в различных видах учебной деятельности обучаемых посредством дастана «Китаби-Деде Горгуд». Чтобы достичь установленной педагогической цели в этом направлении необходимо само анкетирование учителя, которое отображается в нижеследующей таблице № 3:

Таблица № 3. Анкета для учителей «Моя система работы по семейному воспитанию
обучаемых в дастане «Китаби-Деде Горгуд»»
№
1
2
3
4
5
6
7

Вопросы и задания для размышления: (по А.Н. Аббасову) [7].
Почему огузы не ставили имена тем мальчикам и девочкам, которые еще не
достигли определенного возраста?
Какое отношение было у огузов к женщинам?
Ознакомившись с дастаном направьте любовь родителей к детям.
Как находит свое решение в дастане проблема семейной чести?
Как огузы выбирали своих супругов по жизни?
6. Как регулируются отношения между детьми в огузских семьях?
Как находит свое решение проблема потребности в многодетности огузских семей?

Итак, «эти вопросы могут дать учителю конкретное направление в его работе на
основе собственных стандартов, позволяют
ему спланировать и представить суть содержания каждого шага, предпринятого им для
их разрешения» [8]. Суммируя содержание
вышеуказанных вопросов (таблица № 3),
можно сделать следующий вывод о том, что
этими вопросами учитель самоопределяет
для себя ряд нижеследующих педагогических установок по реализации задач в сфере
проблемы духовно-нравственного воспитания личности обучаемых:
- актуальность и потребность использования в наше время в этой сфере дастана
«Китаби-Деде Горгуд»;
- правомерно ли говорить о семейнонравственном воспитании применительно к
обучаемым;
- обладает ли он (учитель-воспитатель)
личностными качествами, которые могут слу-

жить положительным примером в воспитании
духовности и нравственности у обучаемых;
- считает ли он (учитель-воспитатель)
нужным увеличить запас знаний по этой
сфере.
- позволяет ли ему (учителю-воспитателю) ясность, образность и выразительность речи донести до сознания обучаемых
информацию по данной сфере;
- можете ли он (учитель-воспитатель)
проектировать и планировать работу по данному направлению с обучаемыми той возрастной группы, с которой работает;
- владеет ли он (учитель-воспитатель)
соответствующими методиками и технологиями.
Следует, что семейное воспитание обучаемых через дастан «Китаби-Деде Горгуд»
ведет к тому, что у них развиваются такие духовно-нравственные качества, как уважение к
взрослым, честность, бережное отношение к
природе, милосердие, взаимопомощь.
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Следовательно, для учителя-воспитателя в разрешении образовательно-воспитательных вопросов важны дополнительные
знания и умения правильно находить пути
более успешного достижения запланированной им цели как на уроке, так и вне по дастану «Китаби-Деде Горгуд».
Заметим, что содержание дастана «Китаби-Деде Горгуд» охватывает следующие
научно-педагогические направления в сфере
духовно-нравственного воспитания личности обучаемых:
- педагогические идеи мыслителей,
живших раньше нас;
- источники произведений устного народного творчества (легенды, народные песни, пословицы и поговорки, загадки);
- народные обычаи и традиции;
- представление педагогических мыслей в религиозных источниках;
- политика руководителей народа, которая может служить образцом для воспитания и образования.
Вышеуказанные
научно-педагогические направления ориентируют работу учи-

теля на то, что современная молодежь должна не только знать, но и научиться ценить,
уважать педагогическую сокровищницу мудрости, которая в течение многих веков от отца к сыну, от поколения к поколению передавалась и дошла до настоящего времени как
дастан «Китаби-Деде Горгуд». «При использовании этого великолепного памятника все
поколения прибрели такие благородные и
достойные качества, как образованность,
воспитанность и развитость, любить родину
и оберегать семью, быть храбрым и смелым,
героем и человеком честных правил, борцом,
патриотом, бесстрашным» [9].
Вопрос: Какие средства в качестве народной педагогики имеются в дастане «Китаби-Деде Горгуд»?
Ответ: Эти и другие средства в качестве народной педагогики наличествуют в
дастане «Китаби-Деде Горгуд, которые сегодня продуктивно используются учителями-воспитателями всех образовательных учреждений. Некоторые из них отображены в
таблице № 2:

Таблица 2. Средства народной педагогики в дастане «Китаби-Деде Горгуд»
Фольклор - произведения народного поэтического творчества (народные песни, пословицы, поговорки и т. д.)
Народные игрушки - куклы, лошадки, различные фигурки людей и животных, издавна
используемые народом, чтобы рассказать детям об окружающем их мире, о взаимодействии человека с человеком, с природой.
Труд - средство, позволяющее не только готовить ребѐнка к самостоятельному труду во
взрослой жизни, но и укреплять связь поколений, передавая от старших младшим опыт
практической деятельности.
Религия - выступала одним из важнейших источников духовно-нравственного и эстетического воспитания; постоянно обращаясь к богу, дети ясней представляли себе идеал
нравственной жизни, а посещая храм, они любовались красотой убранства и стремились
к прекрасному в жизни.
Быт как средство воспитания позволяет увидеть педагогический смысл в любой, даже самой
обычной бытовой ситуации (напомнить ребѐнку о его обязанности в работе по хозяйству и т.
д.). Участвуя в быте, дети усваивали нравственные ценности в семье, воспитывали в себе ответственность, милосердие, учились общаться с людьми разного возраста и статуса.
Народные игры (човган, чилинг-агач, диредѐйме, галагапы и др.) организовывались на
площадке Чанлибель, которая считалась местом сбора храбрых воинов, где проводились
их состязания в мужестве, ловкости и смелости. Воины, одержавшие победу в поединке,
получал имя, например, Газан (Победитель), Озан (Сказатель), Огуз (тель турков) и др.
Значение имен зависело от характера поединков. Лучшей наградой для воинов-храбрецов того времени считались следующие слова: «Я даю тебе это имя. А годы тебе даст
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Аллах». Именно они вдохновляли и призывали юношей того времени к исполнению
священного для них долга - стать сильными, ловкими, смелыми, благородными витязями определенного ханства.
Из таблицы № 2 исходит вывод о том,
что дастан «Китаби-Деде Горгуд» насыщен
средствами народной педагогики, интенсивно и эффективно воспитывают у молодого
поколения сознательность, любовь к родным, труду и родине, защищать свое отечество, человечности, дружбе, терпимости,
гостеприимности, а также доброте и порядочности.
Обобщая содержание всего вышеизложенного в рамках данной статьи, можно сделать очередной вывод о том, что теоретические и практические основы духовно-нравственного воспитания личности в целом составляют научно-педагогические основы дастана «Китаби-Деде Горгуд» в этом направлении.
Актуальность проблемы. Признание приоритетной задачей отечественного образования в
усилении сферы духовно-нравственного воспитания личности обучаемых явилась причиной
для обращения к дастану «Китаби-Деде Горгуд»,
который переполнен педагогическими идеями
этой сферы. «Китаби-Деде Горгуд» является це-

лесообразным и целенаправленным педагогическим средством, обеспечивающим воспитание
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Азербайджана, принимающего
судьбу республики как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях своего народа.
Научная новизна проблемы. Научный
взгляд был ориентирован на педагогическом поиске подходов к вопросу усовершенствования
национально-духовно-нравственного воспитания
обучаемых посредством дастана «Китаби-Деде
Горгуд» в современных условиях обучения-воспитания.
Практическая значимость проблемы.
Использование дастана «Китаби-Деде Горгуд» в
сфере национально-духовно-нравственного воспитания личности обучаемых всех образовательных учреждений как высококачественное педагогическое средство обеспечивает успех учителей-воспитателей в их педагогической работе в
этом направлении.
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KOMENSKY”S WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL AND
RELIGIOUS FAKTORS
Xülasə: Məqalədə dahi çex pedaqoqu Yan Amos Komenskinin yaradıcılığına təsir edən tarixi faktorların xülasəsi verilmiş, onun həyatına, təhsili, yaradıcılığı, fəlsəfi baxışları və pedaqoji sisteminə əlaqəli şəkildə bir bütöv olaraq baxılmışdır. Məqalədə həmçinin onun təhsil və məktəb islahatları sahəsindəki yenilikçi
işlərinin mahiyyəti açıqlanır.
Açar sözlər: sxolastika, Yeni dövr, Qusçular inqilabi hərəkatı, Cexiya (Bohemiya) qardaşlığı, Otuzillik
müharıbə, təbiətəmüvafiqlik prinsipi, təlimin sinif-dərs sistemi.
Резюме: В статье дан обзор исторических факторов повлиящих на творчестве гениального
чешского педагога Ян Амос Коменского, а также рассмотрен его жизнь, учеба, творчество, философские взгляды и его педагогическая система в цельной связанной форме. В работе расскрывается
также сущность его новаторских работ в области образования и школьной реформы.
Ключевые слова: схоластика, Новое время, Гуситское революционное движение, Чешские
(Богемские) братья, Тридцатилетняя война, принцип природосообразности, классно-урочная
система обучения.
Summary: This paper presents historical factors that influenced the works of a genius Czech
pedagogue Jan Amos Komenský (Comenius), his life, education, creative works, philosophical views and
pedagogical system, in a holistic, interlinked manner. The main points of his innovative works in education
and school reform are also discussed in the paper.
Keywords: scholasticism, Мodern period, Hussite revolutionary movement, Czech (Bohemian)
Brethren, Thirty Years War, education according to nature, class-lesson system of teaching.

Orta əsrlərdə pedaqoji fikir. Orta əsrlərdə (V-XVII əsrlər) Avropada mədəniyyət, o
cümlədən pedaqoji fikir bütövlükdə dinə tabe
edilmişdir. Bu dövrdə pedaqoji fikrin inkişafında sxolastika mühüm rol oynayırdı. Sxolastikanın tanınmış nümayəndələrindən biri olan fransız ilahiyyatçı alimi və pedaqoqu Pyer Abelyar
(1079-1142) Sokratın ―özünü dərk et‖ təlimini

qəbul edərək, ilahi biliklərlə yanaşı, dünyəvi
biliklərin də faydalı olması fikrini irəli sürürdü.
XII-XV əsrlərdə yeni tip məktəblər – şəhər
məktəbləri və universitetlər meydana gəldi. Şəhərlərdə kilsə məktəblərinə gedə bilməyən sənətkarlar özləri üçün sex məktəbləri, tacirlər isə
gildiya məktəbləri açırdılar. Bu məktəblər təlimin həcmi, məzmunu və üsulları etibarilə kilsə
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məktəblərindən xeyli fərqlənirdi və əsasən dünyəvi xarakter daşıyırdı. İntibah dövrünün pedaqoji nəzəriyyələri bəşəriyyətin pedaqoji fikir tarixində mühüm yer tutur. Bu dövrdə yaranan
Humanizm adı verilən yeni anlayış adamlar arasında bərabərlik, ədalət, insani münasibətlər
prinsiplərinə əsaslanan dünyagörüşü idi. İntibah
mədəniyyətinin əsas təyinedici əlaməti onun
dünyəvi xarakterə malik olması hesab olunur.
Ġslahatçılar hərəkatı. XVI əsrdə Qərbi və
Mərkəzi Avropada katolik kilsəsinə qarşı mübarizə formasına çevrilən islahatçılar hərəkatı genişləndi. İslahatçılıq sxolastikaya, katolik kilsəsinə və Papa hakimiyyətinə qarşı yönəlmiş ictimai-siyasi hərəkat idi. Orta əsr sxolastikasının
aradan qaldırılması əsasən iki yolla həyata keçirilirdi: 1) İntibah yolu; 2) Avropa islahatçılığı
yolu.
İngilis islahatçısı C. Viklif və onun davamçısı olan Yan Qusun (1369-1415) təlimi islahatçılığın feodalizm əlehinə yönəldilmiş ideologiyasının ilk təzahürü olaraq Qusçular hərəkatının yaranmasına səbəb olmuşdu. Praqa Universitetinin ilahiyyat professoru olan Y. Qus kilsənin sərvət toplamasına və get-gedə zənginləşməsinə qarşı çıxırdı. Bununla yanaşı Y. Qus
universitetlərin alman ideologiyasının təsirindən
azad olması uğrunda mübarizədə çexlərin ideoloqu idi. Qus öz əsərlərini çex dilində yazmış,
bu dilin qrammatikasını tərtib etmiş, Tövratı çex
dilinə tərcümə etmişdir. Az sonra katolik kilsəsi
və Çexiyanın alman ruhaniləri Qusu kilsədən
xaric elan etmiş və kilsə məclisində bir təriqətçi
kimi mühakimə edərək tonqalda yandırmışlar.
Orta əsrlərin son mərhələsində burjuaziyanın sərvəti, imkanı artdıqca o, azadlıq və mülkiyyətçilik hüququ uğrunda daha qətiyyətli mübarizə aparmağa başladı və istədiyinə nail oldu.
Beləliklə, yeni quruluş bərqərar oldu və yeni
dövr – kapitalizm dövrü başladı. Bu dövrün formalaşmasına katolik və protestantlar arasında
davam edən 30 illik müharibə (1618-1648) çox
böyük təsir göstərdi.
Y.A. Komenski dövrü. Yeni dövrün ən
görkəmli simalarından biri olan Yan Amos Komenski – Çex humanist-pedaqoqu, yazıçısı, ictimai xadimi, Çex qardaşları kilsəsinin yepiskopu, elmi pedaqogikanın banisi, sinif-dərs sisteminin qurucusu və populyarlaşdırıcısıdır. Yan
Amos Komenski 28 mart 1592-ci ildə Çexiya-

nın Nivnitsa şəhərciyində anadan olmuşdur. O
dövrdə Çexiyada Qusçular inqilabi hərəkatından
sonra, XV əsrdə onun qalıqlarından yaranmış
xristian yevangelist denominasiyalar olan Çexiya qardaşlığı, Bogem qardaşlığı cəmiyyəti,
həmçinin Moraviya qardaşlığı və Gernquterlər
icması fəaliyyət göstərirdi
Yan Amos Komenski, Martin Komenski
və Anna Xmelovanın ailəsində dünyaya gəlmişdir. Qonşu Komne kəndində doğulmuş Martinin
atası – Yan Seqeş – Moraviyaya Slovakiyadan
köçmüş və yerləşdiyi Komne kəndinin şərəfinə
özünə Komenski familiyasını götürmüşdür.
Martin və Anna Komenskilər Çexiya (Moraviya) qardaşlığı dini cəmiyyəti olan protestant icmasının üzvləri idilər. 1602-04-cü illərdə Yanın
atası, anası və iki bacısı taun xəstəliyindən ardarda vəfat etmişlər. Yan ibtidai təhsilini Çexiya
qardaşlığı məktəbində almışdır. O, 1608-10-cu
illərdə Çex Respublikasının şərqində yerləşən
Prerov şəhərindəki latın məktəbində oxumuşdur. 1611-ci ildə Yan Komenski öz kilsəsinin
adətlərinə uyğun olaraq xaç suyuna salınma mərasimindən (xristianlığa qəbul olunma mərasimi) keçmiş və ikinci dini – Amos adını almışdır.
Daha sonra o Herborn akademiyasında,
Almaniyanın Heydelberq universitetində təhsil
almışdır. Burada o digərlərindən xeyli fərqlənən
―Bütün əşyaların teatrı‖ adlı ensiklopediyasını
yazmağa və ―Çex dilinin xəzinəsi‖ adlı çex dilinin tam lüğəti üzərindəki işinə başlayır. 1614-cü
ildə Komenski artıq Prerov qardaşlıq məktəbində müəllim işləmişdi. 1618-21-ci illərdə Fulnekdə yaşayarkən İntibah dövrü humanistləri – T.
Kampanella, X. Vives və başqalarının əsərlərini
öyrənir. Fulnek dövründə Komenski ―Moraviyanın qədim tarixi‖ kitabını yazır (1618-1621)
və paralel olaraq doğma diyarı Moraviyanın xəritəsini tərtib edir (1618-1627).
1627-ci ildə Komenski çex dilində didaktikaya aid əsər yazmağa başladı və elə bu zaman
da katolik fanatikləri tərəfindən təqiblərə məruz
qaldığı üçün Polşanın Leşno şəhərinə mühacirət
etdi. Burada o, 1626-cı ildə Moraviya qardaşlarının əsasını qoyduqları qardaşlıq gimnaziyasında dərs verməklə yanaşı, ―Didaktika‖ əsəri üzərində yenidən işlədi və ―Böyük didaktika‖ adlandıraraq latın dilinə tərcümə etdi (1633-38).
O, bu dövrdə həmçinin ―Dillərin açıq qapısı‖,
―Astronomiya‖, ―Fizika‖ dərsliklərini və tarixdə
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ilk dəfə olaraq ailə tərbiyəsinə aid ―Ana məktəbi‖ kitabını yazdı. Komenski eyni zamanda pansofiya (hamıya hər şeyi öyrətmək) ideyası üzərində səylə məşğul olurdu və bu avropa alimlərinin böyük marağına səbəb olmuşdu. O, 1640-cı
illərdə də bir sıra yeni dərsliklər nəşr etdirdi.
1651-ci ildə Transilvaniya (Rumıniyanın şimaliqərbində tarixi bölgə) knyazı II Georgi Rakoçi,
Komenskiyə onun torpaqlarındakı məktəblərdə
təhsil islahatı keçirməsini təklif etdi. Komenski
bu təklifi qəbul etdi və yeni sistemlə təlim Şaroşpatak şəhərində başladı. Beləliklə, Komenskiyə
pansofiya məktəbi haqqındakı fikirlərinin bir qismini həyata keçirmək qismət oldu. Onun istifadə
etdiyi prinsiplərin elmi əsasları, tədris planları,
məktəbin nizam-intizam qaydaları ―Pansofiya
məktəbi‖ (1651) əsərində izah olunmuşdur.
Az sonra Komenski yenidən Leşnoya qayıtdı. 1655-ci ildə isveçlilər Leşnonu ələ keçirir.
Yerli lüteranlar kimi əvvəllər katolik fanatizmi
zülmünə çox məruz qalmış Komenski və ―Moraviya qardaşları‖ protestant ordusunu sevinclə
qarşılayır.
Təlimi canlandırmaq və uşaqlarda elmlərə
maraq oyatmağa can atan Komenski, tədris materialını dramatikləşdirmə metodundan istifadə
edir və ―Dillərin açıq qapısı‖nın əsasında,
―Məktəb-oyun‖ (1656) kitabının əsasını təşkil
edən bir sıra pyeslər yazır. Macarıstanda Komenski ―Real aləm şəkillərdə‖(1658) adlı illüstrasiyalı dərsliyini tamamlayır. Bu dərslikdə tarixdə ilk dəfə şəkillər tədris materiallarının üzvi
hissəsi kimi verilmişdir.
1656-cı ildə Amsderdama gələn Komenski hələ 1644-cü ildə üzərində işləməyə başladığı və insan cəmiyyətinin islahatlarının planını
verdiyi "Bəşəri əməllərin islah edilməsinə dair
ümumi tövsiyə" adlı əsas əsəri üzərindəki işini
davam etdirdi. Əsər tam şəkildə Praqada 1966cı ildə latın dilində nəşr olundu. Komenski öz
uzun həyatının yekununu ―Yeganə vacib olan‖
(1668) adlı əsərində vermişdir. Bu vaxt Komenski, xalqının dininin və qanuni ərazilərinin özlərinə qaytarılması yönündə çox sayda məqalələr
yazdı. Tezliklə o və onun din qardaşları təqiblərə məruz qalır. Bunun nəticəsində islahatçı Komenski, Polşanın Leşno şəhərinə yerləşir və burada qismən təhlükəsizlikdə olur.
Yan Amos Komenski Pşero şəhər məktəbində müəllim işləyərkən, birinci arvadı Maqda-

lina Vizovski ilə evlənir (1618). Onunla 4 il yaşayır və ondan iki övladı dünyaya gəlir, lakin
1622-ci ildə taun epidemiyası nəticəsində sevimli arvadını və uşaqlarını itirir. İki ildən sonra
Komenski yepiskopun qızı Mariya Doroteya ilə
ailə qurur. Onun ölümündən sonra Komenski
üçüncü dəfə Yana Qayusova ilə evlənir və ölənə
qədər onunla xoşbəxt yaşayır. Y.A. Komenski
15 noyabr 1670-ci ildə Amsterdam şəhərində
vəfat etmişdir.
Y.A. Komenskinin fəlsəfi baxıĢları. Öz
fəlsəfi baxışlarına görə Komenski sadə xalq fəlsəfəsi hesab etdiyi materialist sensualizmə daha
yaxın idi. Qavramanın üç mənbəyini – hiss, ağıl
və inancı qəbul edən Komenski əsas əhəmiyyəti
hiss üzvlərinə verirdi. O, qavramanın inkişafında üç – təcrübi, elmi, praktik pillələri fərqləndirirdi. O, hesab edirdi ki, ümumi təhsil, yeni
məktəbin təşkili uşaqları humanizm ruhunda
tərbiyə etməyə kömək edəcəkdir. Bununla yanaşı, Komenski tərbiyənin məqsədini müəyyənləşdirərkən, ona dini ideologiyanın təsiri aydın hiss
olunur. O, insanın əbədi həyata hazırlığı barədə
danışır. Komenski pedaqoji proseslə əlaqədar
bütün hadisələri dərk olunan hesab edir və bundan nəticə çıxarır ki, onları idarə etmək mümkündür. İnsan öz-özlüyündə təbiətin bir parçası
olduğu üçün, Komenskinin fikrinə görə, o, təbiətin ümumi qanunlarına tabe olmalı və bütün
pedaqoji vasitələr təbiətəmüvafiq olmalıdır. Bununla yanaşı tərbiyənin təbiətəmüvafiqlik prinsipi, Komenskiyə görə, insanın ruhi həyat qanunlarının öyrənilməsi və bütün pedaqoji fəaliyyətdə onlarla həmahəng olmaq məsələsi də nəzərdə tutulmalıdır.
Y.A. Komenskinin pedaqoji sistemi. Pedaqoji sistemin yaradılmasında Komenskinin
əsaslandığı dünyagörüşünün işlənib hazırlanmasının mənbələri antik fəlsəfə, Yeni dövrün ilk
böyük ingilis filosofu Frensis Bekonun və böyük fransız satiriki Fransua Rablenin əsərləri olmuşdur. Bu zaman onun ortaya atdığı əsas pedaqoji ideyaları ümumi təlim, fənlər ideyası, məktəb ili anlayışı, didaktik prinsiplər, sinif-dərs sistemi kimi yeni anlayışlar olmuşdur. Komenski
hesab edirdi ki, təlimi məktəbdə həyata keçirmək üçün ümumməktəb planı tərtib etmək, təlimin sinif-dərs təşkili formasından istifadə etmək, təlimə 6 yaşdan başlamaq, biliklərin davamlı yoxlanmasını təmin etmək, dərs buraxıl-
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masına qadağa qoymaq və hər sinif üçün ayrıca
dərslik yazmaq lazımdır. Bununla yanaşı, yüksək nəticə əldə etmək üçün həmçinin təbiətə, yaşa və gücə müvafiqlik, əyanilik, sistematiklik,
ardıcıllıq, şüurluluq və biliklərin möhkəmləndirilməsi kimi didaktik prinsiplərdən də istifadə
edilməlidir.
Komenski tərbiyə və təlim məsələsinə bir
bütöv olaraq baxmışdır. O, didaktikanı həm təlim və təhsil nəzəriyyəsi, həm də tərbiyə nəzəriyyəsi kimi şərh etmişdir. Komenski bütün
gənclərə geniş universal təlim verməyə çağırmış, bütün təlim işini əvvəlcə ana dili, sonra isə
o dövrün elm və mədəniyyət dili olan latın dili
ilə əlaqələndirməyi vacib hesab etmişdir. Komenskinin təlim metodlarından ən geniş şəkildə
şərh etdiyi və ən əsas hesab etdiyi təlimin təbiiliyi və qayda-qanuna daima riayət olunmasıdır.
Buradan yola çıxaraq o, təlimin üzərinə aşağıdakı əsas tələbləri qoymuşdur: təlimə mümkün qədər erkən başlamaq lazımdır, təlim materialı şagirdin yaşına uyğun olmalıdır. Komenski əmin
idi ki, insan ağlı hər şeyi qavramağa qabildir,
ancaq bunun üçün təlimdə ardıcıllığa, yaxından
uzağa, məlumdan məchula tədrici irəliləməyə
əməl etmək lazım gəlir.
O, hesab edirdi ki, uşaqlarda kiçik yaşlarından müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırmaq lazımdır. O, həmçinin əxlaqi tərbiyədə böyükləri nümunə göstərməyin, uşaqları faydalı
fəaliyyətə cəlb etmənin, davranış qaydalarına
əməl etməyə alışdırmanın mühüm rolu olduğunu qeyd etmişdir. Komenski təhsilin bütün
uşaqlar üçün mümkün olmasına çalışaraq, fərdi

təlimi əvəz edən, sinif-dərs sistemini işləyib hazırlamışdır. Onun vahid məktəb sistemində ana
məktəbi (ailədə ananın rəhbərliyi ilə 6 yaşına
qədər tərbiyə), 6 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqlar
üçün ana dili məktəbi (ana dilinin, hesabın, həndəsə elementlərinin, coğrafiyanın, təbiətşünaslığın, müqəddəs yazı nümunələrinin öyrənilməsi
və mühüm peşələrlə tanışlıq), böyük şəhərlərdə
isə 12 yaşdan 18 yaşa qədər daha qabiliyyətli
şagirdlər üçün latın məktəbi və ya gimnaziya
nəzərdə tutulmuşdur. Nəhayət, hər bir dövlətdə
18 yaşdan 24 yaşa qədər gənclərin təhsil alması
üçün ali məktəb – ―Akademiya‖ nəzərdə tutmuşdur. Hələ ―Çex didaktikası‖nda təsvir olunmuş bu sistemi Komenski özünün ―Pompediya‖
əsərində ―Ahıllıq və qocalıq məktəbi‖ bölümünü də əlavə edərək genişləndirmişdir. ―Pampediya‖ əsəri Komenskinin üzərində 1645-ci ildən
ölənə qədər işlədiyi "Bəşəri əməllərin islah edilməsinə dair ümumi tövsiyə" əsərinin tərkib hissələrindən biridir.
Problemin aktuallığı. Komenski yaradıcılığı
dünya pedaqogikası və məktəb praktikasının inkişafına göstərmiş olduğu son dərəcə böyük təsirlə yanaşı bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
Problemin yeniliyi. Müstəqilliyimizdən əvvəlki pedaqoji ədəbiyyatlarda Komenskinin yaradıcılığına dinin təsiri çox səthi şəkildə verilirdi. Bu
məqalədə isə tarixi və dini faktorların Komenski yaradıcılığına göstərmiş olduğu təsir işıqlandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Komenskinin həyatı, yaradıcılığı, pedaqoji sistemi
və fəlsəfi baxışlarının daha obyektiv şəkildə öyrənilməsinə yardımçı olacaq.
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NASIMI HERITAGE IS IN THE CONTEXT OF MODERN THINKING
Xülasə: İmadəddin Nəsiminin əsərlərində əhəmiyyətli yeri şəxsə sevgi və şəxsiyyətinə hörmətlə hissi
tutur. Şair insanları yaradıcı bir məxluq olaraq qəbul edir, düşünür ki, insanın qüdrəti ilə dünyanın sirlərini
aça bilmək mümkündü. Nəsimi bir insanı özünü və bütün dünyasını anlamağa çağırdı.
Açar sözlər: tərbiyə, şair, kamil insan, mənəvi-əxlaq tərbiyəsi, humanizm, irs
Резюме: В произведениях Имадеддина Насими значительное место занимает любовь к
человеку и уважение к его личности. Поэт превозносил человека как творческое существо, глубоко
верил, что силой разума человек способен раскрыть секреты мира. Насими призывал человека понять
себя и весь мир.
Ключевые слова: воспитание, поэт, совершенный человек, морально-нравственное
воспитание, гуманизм,наследие
Summary: Love and respect for human personality play an important role in works of Imadaddin
Nasimi. He 6es a man as a creative being, fosters deep belief able to disclose the secrets of the world with
the power of intellect. Nasimi calls the people to understand themselves and the world.
Keywords: nurture, poet , perfect man, moral upbringing, humanism, heritage

Müasir dövrdə müstəqil Azərbaycanımızın əsl vətənpərvər, mükəmməl şəxsiyyət kimi
yetişən gənclərə böyük ehtiyacı var. Bu baxımdan İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının tədqiqi və
təbliği böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
fəlsəfi fikir tarixinin ən görkəmli nümayəndələ-

rindən biri olan İmadəddin Nəsimi özündən sonra zəngin irs qoyub getmişdir. Ustad sənətkar
insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan
inamı tərənnüm edərək şeirlərində insanı həyatın yaradıcısı, həyat gözəlliklərinin əsl mənbəyi
kimi təsvir etmişdir. ―İnsan‖ anlayışının şərhi
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Nəsiminin humanist, etik-əxlaqi fikirlərim ifadə
edir. İnsan maddi olanlarla eyniyyət təşkil etməklə yanaşı, kamillik baxımından yüksəkdə
durur. Nəsimi insanı nə qədər ümumiləşdirib,
mücərrədləşdirib kosmoloji həddə çatdırsa da
onun həyatda real, etik- əxlaqi vəziyyətini, cəmiyyətdə yerini unutmamışdır.
2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının
650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət
səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Böyük
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında‖ 2018-ci il
15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. Sərəncamda qeyd edilir ki,
2019-cu il Azərbaycan Respublikasında ―Nəsimi
ili‖ elan edilsin.
Sərəncamda qeyd olunduğu kimi, İmadəddin Nəsimi bədii və fəlsəfi fikir tariximizdə dərin iz qoymuş mütəfəkkir şairdir. Onun yaradıcılığı insanların mənəvi-əxlaqi cəhətdən kamilləşməsində müstəsna rol oynayır. Bütün zamanlarda olduğu kimi, indi də İmadəddin Nəsiminin
zəngin irsi hər bir insana anladır ki, mənəvi-əxlaqi idealları qorumaq, yaşatmaq və inkişaf etdirmək lazımdır. İmadəddin Nəsiminin zəngin
irsi bir neçə cəhətdən daha çox diqqət mərkəzində olmalıdır. Məhz bu cəhət Sərəncamda xüsusi
olaraq qeyd edilib. Bu da ondan ibarətdir ki,
İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı Şərq xalqlarının
zəngin sərvətlər xəzinəsindən biridir.
Əsərlərində insana məhəbbət, insan şəxsiyyətinə hörmət mühüm yer tutur. O, insanı yarada bir varlıq kimi ucaldır, zəkasının qüdrəti ilə
dünyanın sirlərini açmağa qadir olduğuna dərin
inam bəsləyirdi. Nəsimi insanı özünü və nəticədə isə dünyanı dərk etməyə çağırırdı. Buna görə
də Nəsim: irsinin tədqiqatçıları onu ―Odlar yurdunun Prometeyi‖, ―iradəlilik rəmzi‖ kimi qiymətləndirmişlər.
Nəsimiyə görə, həyatda ən böyük həqiqət
də, tükənməz sirlər mənbəyi də insandır. Çünki
insan tanrının yaratdığı bütün varlıqların əşrəfidir. İnsanda haqqı görməyən kəs həqiqəti dərk edə
bilməz. Haqqı isə yalnız kamil və yetkin insan
görə bilər. Kamil insanın yetişdirilməsi yalnız və
yalnız mükəmməl tərbiyə ilə mümkündür.

Kamil insan öz ağlı və eşqi ilə insanların
gözlərindən, ruhundan, şüurundan zülmət pərdəsini qaldırmağa, günəş kimi işıq saçmağa qadirdir. Kainatı, təbiəti anlamaq, özünü dərk etmək
prosesində yenə də tərbiyə əvəzolunmaz formada
meydana çıxır. Həmin kamil insanı isə mürşid
(ustad, müəllim) tərbiyə edir. İnsan öz idrakını,
şüurunu müəllimsiz, tərbiyəsiz parlada bilməz.
Nəsimiyə görə ən kamil insan öz əqidə və
məsləki uğrunda meydana atılan insandır. Веlə
insan nadanlarla yoldaşlıq etmir, ədəb-ərkanla
böyüklərə hörmət edir.
Nəsimi yaradıcılığında Vətənə, torpağa
bağlılıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
Nəsim xaraktercə böyük vətənpərvər, qətiyyətli
fədai idi. Onun silahı dərin zəkası, fəlsəfi fikirləri, iradəsi, qətiyyəti, qüdrətli sözü idi.
Şairin fikrincə, insanları saflaşdırmaq
üçün bütün elmlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əxlaq tərbiyəsi üçün zəhməti yüksək qiymətləndirən qüdrətli şair, yetişən gənc nəslə mənəvi,
fiziki və maddi çətinliklərə dözüm qabiliyyətini
aşılamağı vacib hesab edir və bu yolla insanda
bütün mənfi sifətlərin ləğvinə nail olmağı əsl
qəhrəmanlıq sayırdı:
Pəhləvan ol kimdir, kim nəfsini qətl eyləyə
O, məhz bu yolla tamahkarlıq, ikiüzlülük,
yalançılıq, zülmkarlıq, ədalətsizlik və s. rəzil sifətlərin əvəzinə xeyirxahlıq, cəsarət, vətənə məhəbbət, mübarizlik kimi bəşəri dəyərləri inkişafı
etdirməyin mümkünlüyünü qeyd edirdi.
Şairin istər Azərbaycan dilində, istərsə də
fars dilində yazdığı ―Divan‖ı böyük tərbiyəvi,
əxlaqi, mənəvi hisslər oyandırmaq baxımından
çox əhəmiyyətlidir.
Ömrünün demək olar ki, bütün illərini təqiblərə məruz qalan böyük şair dövrünün cahil
quruluşu, ―din xadimləri‖ tərəfindən ―dinsiz‖,
―kafir‖ adlandırılırdı. Tədqiqatlar göstərmişdir
ki, Nəsimi Allahı tam dərk etmiş və əsərlərində
də Allahın varlığını, onun qüdrətini böyük ustalıqla əks etdirmişdir.
Nəsimiyə görə ürək açan üç adət bunlardır:
1) birincisi - lətif təbiət, yaxşı xasiyyət;
ikincisi - əliaçıqlıq, mərdlik, səxavət; üçüncüsü
dəstəmaz almaq, haqq buyruğunu tutub ibadət
etmək;
2) birincisi - həya; ikincisi - ədəb; üçüncüsü - qiyamət xofu;
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3) birincisi - Quran; ikincisi - axar su;

üçüncüsü - gözəl üz;
Ürək sıxan üç əlamət bunlardır:
1) birincisi - yaman qonşu; ikincisi - pis
xasiyyətli yoldaş; üçüncüsü - pis övrət;
2) birincisi - yalançılıq; ikincisi - qeybət;
üçüncüsü - paxıllıq, ədavət;
3) birincisi - böhtan; ikincisi - ələ salma;
üçüncüsü - kobud zarafat.
Qeyd olunanlar Nəsimi qələminin gücünün, Nəsimi sözünün qüdrətinin, Nəsimi şəxsiyyətinin müdrikliyinin, Nəsimi zəkasının nurunun və nəhayət və ən əsası Nəsimi imanının kamilliyinin təcəssümüdür.
Nəsimi yaradıcılığında insanların nəfslərinə hakim olmağı, şər əməllərdən uzaq olmağı,
vəhşi instinktlərdən uzaqlaşmağı, insanlara
zülm etməkdən çəkinməyi, özlərini tanımağı
kimi məsələləri əks olunmuşdur. Şair həmvətənlərini gözüaçıq olmağa, dövrü-aləmin, həyatın,
elm və mərifətin sirlərini öyrənməyə çağırır.
Nəsimi nəcib əməlləri, insanlar arasındakı təmənnasız dostluğu, mənəvi ucalığı, sədaqəti,
gözəllikləri öz şeirlərində sevə-sevə əks etdirmişdir. Əksinə ədalətsizliyi, nadanlığı, acgözlüyü, paxıllığı, riyakarlığı ustalıqla tənqid etmişdir. Bu fikirlər İslam dininin müqəddəs kitabı
―Qurani-Kərim‖də də ibrətamiz şəkildə öz
əksini tapmışdır.
Humanist keyfiyyətlərin formalaşdırılması
elə bir yüksək əxlaqi borc və vəzifədir ki, bütün
dövrlərin zəka və fikir sahibləri, mütəfəkkirlər
ona biganə qalmamış, onu yüksək fəzilətlərdən
biri kimi qiymətləndirmişlər. İnsanlarda xeyirxahlıq və humanist keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi və ümumiyyətlə humanistlik istər mütərəqqi Şərq fəlsəfi fikrində, istərsə də Qərb fəlsəfəsində özünə geniş yer tapmış əxlaqi keyfiyyətlərdən biridir. Hikmətli insanların bildiyinə görə
insanın əxlaqı kamilliyə doğru getdikcə onun
həyatı daha rahat və əzəmətli olar. Nəsiminin fikirləri ilə səsləşən ―Qurani-Kərim‖də və Məhəmməd Peyğəmbərin müqəddəs kəlamları içərisində insanların bir-birinə qarşı mərhəmətli olmaları, nəzakətlə rəftar etmələri, valideynlərə
hörmət etmələri, uşaqlara məhəbbət bəsləmələri
dönə-dönə tövsiyə edilir. Nəsiminin qeyd etdiyimiz fikirlərinin ―Qurani-Kərim‖də də necə ifadə
olunmasına diqqət yetirək: Balaca uşaqlara məhəbbət bəsləməyən, qocaların hörmətini saxla-

mayan, həmçinin faydalı iş görməyən, pis əməllərə qurşanan kəs bizdən deyildir‖.
Nəsimi əsərlərində, ilk növbədə, humanizmi, nəcib əməlləri, insanlar arasındakı saf məhəbbəti, təmənnasız dostluğu, mənəvi ucalığı,
sədaqəti, təbiətin sonsuz gözəlliklərini və gözəlləri yorulmaq bilmədən tərənnüm edir, zülm və
əsarəti, ədalətsizliyi, fanatizmi, nadanlığı, acgözlüyü, paxıllığı, riyakarlığı kəskin surətdə
qamçılayırdı.
İslam dini ən gözəl əxlaqı imanın əsaslarından biri etmiş və belə əxlaqa yiyələnənin ən
kamil iman sahibi, başqalarından daha üstün
olduğunu buyurmuşdur. Bu yerdə Peyğəmbər
buyurmuşdur: ―Möminlərin ən kamil imanlısı,
gözəl əxlaqa sahib olanlarıdır.
Nəsimi sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə heyranlıqla doludur. Lakin
bu insana məhəbbət ucdantutma səciyyə daşımır. Şairin sevdiyi və hörmət bəslədiyi insan
özünü tanımış, dərk etmiş kamil insandır. İnsanlıq adına layiq olan ictimai varlıqdır. O insanı
zorlular qapısında boynu bükük görmək istəmirdi, hamını məhz dünyanın əşrəfi kimi yaradılmış insana layiq səviyyədə yaşamağa dəvət
edirdi.
Ey könül, dərdinə dərman tələb eylə,
Gər can dilər isən, canan tələb eylə.
Ey bülbüli-qüdsi, nəgiriftari-qəfəssən?
Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə
Şair kamil insanı ―canımın cananəsi‖ adlandırmışdır. Böyük mütəfəkkir fəxrlə vurğulayır ki, ali mərtəbəyə çatmış kamil insan Tanrının Yer üzərindəki təcəssümüdür və bütün insanlar Tanrı dərgahında bərabərdir. İnsanın kamilliyi isə onun elmindədir. Kamil insan elmlərə yiyələnmiş olan insandır. Nəsiminin bu fikri
öz həyatı tərbiyə məktəbi olan İslam dininin nümayəndəsi Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamları
ilə səsləşir. Deməli, İslam dini də insanın kamilliyini elm öyrənməkdə, elmin arxasınca getməkdə görür. Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s) insanları
elm öyrənməyə, kamil olmağa çağırırdı. ―Elm
elə xəzinədir ki, açarları sualdır. Sual edin-sualda 4 adamın əcri var: sual edənin, alimin, qulaq
asanın və onları sevən adamın‖.
Şairin fikrincə, kamil insanın gözəlliyinə
səcdə etməyənlər haqq yolundan azmış div, şeytan və qanmaz heyvanlardır. Belələrini yalnız
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tərbiyə yolu ilə özlərini tanımasına, insan olduqlarından qürur duymaları ilə düzəltmək olar.
İmadəddin Nəsimi insanın kamilliyini öz
şeirlərində yüksək qiymətləndirirdi. İnsanın tərbiyə yolu ilə yüksək əxlaqa sahib olmasını, hər
bir amildən yüksəkdə durmasını söyləmişdir.
Zərrə mənəm, günəş mənəm,
çar ilə pəncü-şeş mənəm
Sürəti gör bəyan ilə,
çünki bəyanə sığmazam
Göründüyü kimi, əxlaqi tərbiyə istər Nəsimi yaradıcılığında, istərsə də ―Qurani-Kərim‖də
geniş yer tutmuş bir mövzudur. Yalan danışmaq, vicdanını itirmək, qeybət etmək, ziyankarlıq, tamahkarlıq, xəsislik; Vətəni sevmək, elm
öyrənmək, mərifətli olmaq, yaxşılıq etmək, dost
qazanmaq, halal zəhmətlə dolanmaq, dözümlü
və səbirli olmaq, qocalara hörmət etmək və di-

gər bu kimi əxlaqi mövzular hər ikisində əks
olunma baxımından eynidir.
Qeyd olunanlar Nəsimi qələminin gücünün, Nəsimi sözünün qüdrətinin, Nəsimi şəxsiyyətinin müdrikliyinin, Nəsimi zəkasının nurunun və nəhayət və ən əsası Nəsimi imanının kamilliyinin təcəssümüdür.
Mövzunun aktuallığı: İmadəddin Nəsiminin
yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri, şəxsiyyətin
kamilliyi, əxlaqi keyfiyyətlərin əhəmiyyəti böyük
ustalıqla əks olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi yeniliyi ondadır ki, Nəsimi yaradıcılığında əxlaq məsələləri geniş şəkildə təhlil edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Bu məqalənin mövzusu tələbə-gənclərə əxlaqi-mənəvi dəyərlərin aşılanması üçün mühüm praktik əhəmiyyət kəsb
edir.
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THE ART OF WORDS BY C. VALIKHANOV
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Резюме. Эта статья посвящена аналитическому обзору известного лингвиста-чокановеда – доктора филологических наук, профессора О. Султаняева «Мастер драгоценной речи (на основе публицистики Чокана)», опубликованная в 2005 году. Книга О.А. Султаняева является неоценимым вкладом в казахскую лингвистику, поскольку это первая монографическая работа на казахском языке,
посвященная языку и стилю произведений Чокана Валиханова.
Ключевые слова: Чокан Валиханов, фразеология и лексикология казахского языка, методика
преподавания казахского и русского языков
Xülasə. Мəqalədə tanınmış dilçi-çokanşünas, filologiya elmləri doktoru, professor O.A. Sultanyayevin «Шұрайлы сөздің шебері (Шоқанның публицистикасы негізінде)» (―Dəyərli söz ustası (Çokanın
publisistikası materialları əsasında)‖) kitabının analitik təhlilinə cəhd edilmişdir. O.A. Sultanyayevin kitabı –
qazax dilçiliyinə qiymətli töhfədir, çünki o, Çokan Valixanovun əsərlərinin dilinə və üslubuna həsr olunmuş
qazax dilində ilk monoqrafik əsərdir.
Açar sözlər: Çokan Valixanov, qazax dilinin frazeologiyası və leksikologiyası, qazax və rus dillərinin
tədrisi metodikası
Summary. This article undertakes an analytical review of the book ―Шұрайлы сөздің шебері
(Шоқанның публицистикасы негізінде)‖ (―Master of Precious Speech (Based on Chokan's Journalism)‖
by a well-known linguist-chokanologist - doctor of philological sciences, professor O. Sultanyaev, which
was published in 2005. The book of OA Sultanyayev is an invaluable contribution to the Kazakh linguistics,
since this is the first monographic work in the Kazakh language, devoted to the language and style of
Chokan Valihanov's works.
Key words: Chokan Valikhanov, phraseology and lexicology of the Kazakh language, methods of
teaching the Kazakh and Russian langu
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Преамбула. Чокан Валиханов – личность гениальная, который за свою короткую
жизнь внес значительный вклад в изучение
великого наследия казахов и других тюркских этносов в области истории, этнографии,
литературоведения, географии, переводоведения, политологии и мн.-мн. др.
В честь памяти и огромных заслуг ученого-просветителя Чокана Валиханова Академия наук КазССР в 1966 году учредила его
именем премию, которая присваивалась выдающимся ученым за вклад в развитие общественных, географических наук, архитектуры и изобразительного искусства. С периода независимости Казахстана данная награда
стала ведомственной и с тех пор Министерством образования и науки Республики Казахстан учреждается именная премия за лучшие научные исследования в области гуманитарных наук. Мне посчастливилось стать одним из лауреатов этой высокой награды, в
список которых входит выдающийся ученый,
почитаемый всеми, Учитель, педагог, профессор Огаз Арыстангалиевич Султаньяев.
В настоящей работе нами предпринят
аналитический обзор книги «Шұрайлы
сөздің шебері (Шоқанның публицистикасы
негізінде)» известного лингвиста-чокановеда
– доктора филологических наук, профессора
О.А. Султаньяева, которая была опубликована в 2005 году [1]. Настоящей монографией
О.А.Султаньяев сделал неоценимый вклад в
казахское языкознание, поскольку это – первый монографический труд на казахском
языке, посвященный языку и стилю произведений Чокана Валиханова.
О книге О.А. Султаньяева «Шұрайлы
сөздің шебері (Шоқанның публицистикасы
негізінде)» (досл. «Мастер искусного слова
(на материале публицистики Шокана»).
Книга состоит из трех разделов, в которых
на богатом иллюстративном материале из
произведений Ч.Валиханова описываются
этапы формирования его личности как публициста, мастерство слова, художественные
особенности его трудов.
Во введении автор обосновывает актуальность подобных исследований, посвященных Чокану Валиханову, Ибраю Алтынсарину, Абаю Кунанбаеву и др. ученым –

просветителям-демократам. Кроме того,
О.А. Султаньяев отмечает об отсутствии
трудов о Ч.Валиханове на казахском языке:
«Тағы бір елең еткізетін жай – Шоқанға арналған жұмыстардың бəрі орыс
тілінде тындырылған. Тек мектеп не
жоғары оқу орындарының оқулықтарына
енген көлемі бірнеше беттен аспайтын
шағын очерктер ғана қазақша берілген.
Олардың өздері де «егіздің сыңарындай»,
бір-біріне өте ұқсас» [1, с. 3] – «Еще одно
заслуживающее внимания обстоятельство
– все работы, посвященные Шокану, выполнены на русском языке. Только в школьных и
вузовских учебниках на казахском языке
представлены краткие очерки и то их объем
не превышает нескольких страниц. К тому
же они как «близнецы», очень похожи друг
на друга» [перевод – Б.М.].
Как пишет автор, Ч.Валиханов, в совершенстве владея родным языком, собственные сочинения писал на русском языке, однако его картина мира, образное мышление
сформировано на казахском языке и именно
посредством материнского языка он понимал
суть вещей, передавал свои думы и чаяния.
Современники его считали «русским писателем, стремившимся к казахской теме», но
О.А. Султаньяев его называет «русскоязычным казахским писателем», поясняя тем, что
до 11 лет – до поступления в Омский кадетский корпус (1846 год) – Чокан ни слова не
знал по-русски, однако там, получив блестящее «европейское образование», был вынужден писать труды на русском языке, поскольку, во-первых, отсутствовала соответствующая среда для понимания родного языка, вовторых, посредством экономических, духовных связей казахского и русского народа,
посредством русского языка он пытался защитить собственный народ от невежества,
необразованности, отсталости [1, с. 4].
Таким образом, в его творческом наследии мы все время наблюдаем описание
тюркских традиций и обычаев, проникаемся
духом казахской степи:
«…соның салдарынан оның барлық
туындыларынан қазақтың кең даласын, дала рухын, көшпелі ұлттар мен ұлыстарды,
олардың тұрмыс-салтын жиі кездестіреміз.
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Оның айқын не бүркеме түрінде келтіретін
пайымдаулары мен салыстырмаларының
басты
кейіпкері
–
туған
халқы,
түріктектес тайпалар, солардың тағдыры
мен келешегі. Шоқан шығармаларының
негізгі тақырыбы мен ой желісі де, міне,
осы. Сондықтан да мұндай еңбектерін,
олардың
тақырыбы
мен
жанрына
қарамастан, орыс тілді қазақ зерттеушісі
жəне жазушысының түркологиялық шығармалары деп таныған дұрыс» [1, с. 5-6] –
«...вследствие этого во всех его творениях
мы чувствуем бескрайнюю казахскую степь,
дух степи, кочевых народов и племен, часто
встречаем их обычаи и традиции. Главные
герои его явных или скрытых рассуждений –
родной народ, тюркоязычные племена, их
судьбы и будущее. Основная тема и мотив
произведений Шокана в этом и состоит.
Поэтому такие труды, несмотря на их тему и жанр, необходимо воспринимать как
произведения русскоязычного казахского исследователя и его тюркологические воззрения» [перевод – Б.М.].
Первый раздел книги под названием
«Шоқанның публицист ретінде қалыптасуы»
(«Формирование Чокана как публициста»)
состоит из трех частей: «Жұмыстың жалпы
сипаттамасы», «Шоқан шығармаларының
тілі мен стилін зерттеу тарихынан»,
«Ғалымның өзіндік стилінің қалыптасуы
туралы бірер сөз» («Общая характеристика
работы», «Из истории исследования языка и
стиля произведений Шокана», «Несколько
слов о формировании своеобразного стиля
ученого»).
Автор здесь четко обосновывает выбор
лексем работа и сочинение при описании
трудов Ч. Валиханова, что еще раз позволяет
казахоязычному читателю уяснить семантические грани описываемого материала:
«Бұл жерде Шоқан еңбектерінің бірін
жұмыс деп атап, екіншілерін шығарма деуі
кездейсоқ
емес:
жұмыс
–
ғылыми
тақырыптағы зерттеулер де, шығарма –
əдеби-публицистикалық еңбектер. Сонда
оларды тіл білімі тұрғысынан да, əдеби-публицистикалық тұрғыдан да сөз етудің

қажеттілігі айқын туып тұрғандай» [1, c.
8] – «Здесь не случайно одни труды Шокана
названы работой, другие – сочинением: работа здесь – исследования на научную тему,
а сочинение – литературно-публицистические труды. И в этом отношении становится очевидным, что их можно изучать и с
точки зрения лингвистики, и с точки зрения
литературной публицистики» [перевод –
Б.М.].
Отвечая на вопрос о том, как формировалось искусство слова Ч. Валиханова, кто
оказал влияние на его лингвистические взгляды и публицистическое мастерство,
О.А. Султаньяев приводит исторические сведения и обоснование того, какая среда послужила формированию неординарной личности
молодого казахского просветителя. Так, его
«университетами» автор называет талантливых учителей (Н.Ф. Костылецкий,
П.В. Гонсевский), друзей-мыслителей (Г.Н.
Потанин, С.Ф. Дуров, Н.М. Ядринцев), русских писателей, литераторов (Ф.М. Достоевский, А.Н. Майков, В.С. Курочкин, Т.Г. Шевченко, Н.Г.Чернышевский, А.И. Герцен и
др.), с которыми он близко общался.
В
третьем
разделе
«Шоқан
шығармаларының көркемдік ерекшеліктері»
(«Художественные особенности произведений Шокана») рассматриваются такие параграфы: «Шоқан тіліндегі тың қолданыстар»,
«Шоқан
шығармаларындағы
аударма
мəселелері», О.А. Султаньяев делает интересные выводы о подаче в русском тексте казахских слов, однако перечислять их здесь
не будем и оставим читателю для самостоятельного осмысления.
Подводя итоги, хотела бы подчеркнуть,
что еще не одному поколению ученых предстоит изучать творческое наследие Чокана
Валиханова, например, сопоставить переводы его сочинений на немецкий, английский
языки, которые были сделаны и опубликованы в Европе еще при его жизни, а также развивать в Казахстане такое уникальное, интересное направление, как лингвистическое источниковедение.
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ENGLISH DRAMATURGY AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES:
LANGUAGE, TRADITIONS AND INNOVATION
Резюме. Статья посвящена традициям и новаторским художественным приемам в драматургии
некоторых выдающихся английских писателей, творивших на рубеже XIX-XX веков. Основная идея,
лежащая в основе статьи, состоит в том, чтобы чѐтко определить хронологические границы английской драмы. В поле зрения автора этой работы были в основном малоизвестные британские писатели
- А. Пинеро, Д. Барри, Т. В. Робертсон, Дж. Джонс и некоторые другие.
Ключевые слова: новые художественные приѐмы, английская драматургия, национальная
классика, реализм
Xülasə. Məqalə XIX-XX yüzilliklərdə yaşayıb-yaratmış bir sıra görkəmli ingilis yazıçılarının dramaturgiyasında rast gəlinən ənənələrə və yeni bədii üsullara həsr edilmişdir. Məqalənin məğzində dayanan əsas
qayə ingilis dramının xronoloji hüdudlarını dəqiq müəyyənləşdirməkdir. Məqalə müəllifinin diqqət mərkəzində çox da məşhur olmayan Britaniya yazarları – A.Pinero, D.Barri, T.B.Robertson, C.Cons və başqaları
durur.
Açar sözlər: yeni bədii üsullar, ingilis dramaturgiyası, milli klassıka, realizm
Summary. The article is devoted to the traditions and innovative artistic techniques in the drama of
some prominent English writers who worked at the turn of the XIX-XX centuries. The central idea
underlying the article is to clearly define the chronological boundaries of English drama. In the field of view
of the author of this work were mostly unknown British writers - A. Pinero, D. Barry, T.W. Robertson, G.
Jones and some others.
Key words: innovative artistic techniques, English dramaturgy, national classics, realism

Английская драма конца XIX столетий
пережила множество разноречивых тенденций. Периоды творческого спада и подъѐма
писателей оказались столь частым явлением
в относительно короткий для национальной

литературы отрезок времени (конец 1990-х –
начало 1900-х годов), что законы и нормы
драматургического мастерства стали выдавать за исключение и наоборот. Ещѐ не
пришло блистательное время Шоу, Ибсена,
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Голсуорси и других великих писателей-драматургов, социальная проблематика не была
столь острой и ярко выраженной, но на подмостках театров появились такие художники, которые, с одной стороны, остались верны лучшим реалистическим традициями
классики, с другой стороны, явились провозвестниками новых тенденций. Возрождение
малоизвестных имѐн с указанием на позитивные и негативные черты их творчества –
задача настоящей статьи.
Традиции и новаторство – извечные
антонимические понятия, внутри которых,
как это ни парадоксально звучит, меньше,
пожалуй, внутреннего противоборства или
противостояния, нежели гармонии и согласия. Вместе с тем, как говорится, традиции
традициям – рознь. Выдающийся английский писатель Оскар Уайльд как-то метко заметил: «Традиции могут быть хорошими и
дурными, но особо «живучими» часто бывают дурные» [10,59]. Это выражение и сегодня вполне приложимо к английской драме
начала XX века. Кроме Англии, пожалуй,
более нигде в мире драматургия так долго не
была опутана узами разных неписаных и писаных ограничений. Консерватизм, догматизм, пристрастие к снобизму в указанный
период сдерживали не только социальный
критицизм, столь свойственный, скажем,
перу Диккенса и некоторых других английских писателей-реалистов, но и естественные эмоциональные порывы. Симптоматично, что в первую очередь под сатирические
стрелы попадали пьесы, в которых для тех
времѐн жѐсткая театральная цензура усматривала доминирование власти тогдашних
национальных предрассудков, морали мещан
и ханжей.
Например, в пресловутой мистерии
«миссис Грэнди» цензура усматривала олицетворение староанглийского общественного
мнения о ханжестве и мещанстве. Эта пьеса
тем не менее являлась на протяжении двух
столетий чуть ли не полновластным диктатором в английском театре. Сохраняла она
свои ведущие позиции и в самом коне XIX
столетия. О чѐм в те годы рассказывала английская драматургия? Она говорила о многом, но, к сожалению, далеко не существен-

ном. Так, не было в репертуаре XIX столетия,
как правило, прямого и острого обличения
социального бесправия, корысти, бессердечия, жестокости и т.п. «В самом начале XX
века положение в английской драматургии
резко изменилось в сторону манифестации
прогрессивных идей» [2, 111]. Новое зарождается в недрах старого – гласит известная
пословица. Передовые суждения в XX столетии стали составлять неумирающую силу
английской реалистической драматургии.
Мир, предстающий в его драматических произведениях – это прежде всего мир
парадоксальный, алогичный. В нѐм люди, то
есть литературные герои рождаются мудрыми и старыми, но с возрастом они, как это ни
странно, напротив, молодеют да глупеют, а
их красота постепенно превращается в уродство. Уродство же в свою очередь объявляется автором красотой, сам порок становится
добродетелью, а сама же добродетель, напротив, оказывается пороком. Но законы
гилбертовского мира, хотя и абсурдны, но
поразительным образом схожи с законами
реального мира, в котором, кстати сказать,
жил и Гилберт. Видный английский критик
У. Арчер писал о том, что юмор Гилберта
заключается в доведении до абсурда формул
старой английской морали, благодаря чему
они как бы превращаются в свою противоположность.
Хочется непременно заметить: как порой ни фантастичны ситуации в пьесах
Гилберта, всегда за ними стоит реальность.
Так, в «Иоланте», феи между собой продолжают рассуждать о современных политических вопросах, а одновременно с тем королева из сказки намерена «протащить» (выражение самого автора) в парламент того кандидата, который ей самой в особенности симпатичен и желателен. Верховный же судья
женится на волшебнице, рождается сын. У
него одна часть тела, как в мифологии,
бессмертна, другая – смертна, и герой, понятно, претерпевает некоторые физические
неудобства. Автор откровенно иронизирует
над парламентом, как говорится, над «бурей
в стакане воды», священными институтами
Англии, политическими партиями, тайным
советом дворян и аристократов, даже коро-
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левским двором, аристократическими привилегиями, тупостью и самодовольством политиков-англичан, совершенно однозначно
высмеивая национальную нетерпимость. Его
сатира, между прочим, задевает и личности
политических деятелей (Гладстон), поэтов и
художников (Уайльда и Уистлера) своего
времени.
Потому и вовсе неслучайно, что «Конституционная утопия» не имела успеха у
аристократической, а не народной аудитории. Один примечательный факт: королева
Виктория, обычно не пропускавшая премьер
оперетт Гилберта Селливана, демонстративно не явилась на спектакль-премьеру, а
принц Уэлльский, будущий Эдуард VII, был
возмущен этой пьесой. Вынуждены констатировать, что после названных произведений
драматургическая карьера этого талантливого писателя пошла на спад.
Несложно прийти к выводу, что анализируемый в нашей статье небольшой исторический промежуток времени, безусловно,
отмечен ростом противоречий, особо
обострившихся при вступлении тогдашней
капиталистической Англии в стадию империализма. Естественно, произошли определѐнные сдвиги и в общественном сознании, в
культуре и искусстве. Они, конечно же, сказались и на обновлении репертуара театра.
Поэтому неверным будет утверждение, что
вся английская драматургия 80-90-х годов
служила тем реакционным и охранительным
идеям, которые уводили сознание зрителей
от различного рода назревших и болезненных тем. Но как в России этого и предшествующего времени даже передовые деятели
литературы и искусства нередко утверждали,
что царская монархия незыблема, так и до
Шоу, Голсуорси, Ибсена и некоторых других, писали об этой вполне закономерной
расстановке сил. Например, в пьесах Пинеро
(1855-1934),
законодателя
лондонского
театра той поры, буржуазная мораль всячески возвеличивалась, не подвергаясь сомнению. Согласно ей, мужчина и женщина
неравномерно расплачиваются за совершенные ими ошибки. Мужчина отделывается
легко, а женщина, как правило, платит своей
жизнью. В пьесах А. Пинеро «оступившаяся

женщина» навсегда отвергнута обществом, в
которое тщетно хочет вернуться. Ей остается
только самоубийство («Вторая миссис Тенкереп», 1893; «Айрис», 1901; «Средний
путь», 1909). В отличие от своих последователей, писателей-драматургов Шоу, Голсуорси, с точки зрения Пинеро, такая «гендерная политика» вполне приемлема, более
того, отвечает запросам английских аристократов.
Правда, есть показательные примеры,
отчасти оспаривающие это мнение. Так, в
комедиях Уайльда, «женщины с сомнительным прошлым» всѐ же духовно превосходят
своѐ окружение. Они одерживают нравственную победу не только над мужчинами, но и
над «порядочными женщинами». Перед их
благородством, душевной чистотой и самоотверженностью должны вроде как преклониться сентиментальные и добродетельные
героини, которым писатель явно не симпатизирует. В XX веке в английской драматургии
это был довольно смелый вызов буржуазной
морали. А для того, чтобы вернее его оценить, нужно соотносить пьесы Уайльда не
только с драмами Шоу или Голсуорси, но
также и с произведениями Пинеро, его
современников.
Оценивая традиции и новаторство в
драматургии названных английских писателей, мы не имеем права пройти мимо того
факта, что эти видные писатели-драматурги,
безусловно, учитывали опыт классической
национальной литературы. В частности,
немалое влияние на них оказало творчество
С. Моэма, Гренвиль-Баркера, Пристли, Шон
ОКейси и других. Обращаясь к разработке
общественных тем, подвергая критической
переоценке явления действительности, писатели не могли (если следовали правде жизни) пройти мимо опыта великих предшественников. Европейские критики установили,
что представители молодой английской драматургии – Осборн, Биен, Уэскер и другие
шли в буквальном смысле слова по пятам
выдающихся представителей английского
критического реализма XIX столетия. Убеждены: в жизненности критических традиций
Ч. Диккенса, Дж. Пристли, С. Моэма и других – один из источников силы английской
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драматургии. Но было бы неверно утверждать, что только эти традиции определяли и
определяют практику английского театра.
Одновременно с тем следует заметить, что
консервативные тенденции в английском
театре были очень сильны, в его репертуаре
в XX столетии явно господствовали произведения, сглаживающие классовые противоречия, и пьесы бездумно-развлекательного характера. Иными словами, наблюдался некоторый отход от национальных традиций.
Необходимо отметить, что симпатии хозяев
коммерческого театра в самом начале XX
века принадлежат не Шоу, Голсуорси и их
школе, но драматургам, стремившимся
поэтизировать старый английский викторианский мир. В английском театре этого
времени шла борьба идей, борьба безжалостной правды с красивой ложью.
Д. Барри – это умный и талантливый
писатель, наделенный пленительным юмором и полѐтом фантазии. Он, объективно
рассуждая, видел ничтожность представителей высших классов, но в отличие от него,
предпочитал закрывать глаза на социальную
несправедливость и утверждать так называемую «красивую неправду». Барри, по сведениям некоторых европейских критиков, был
типичным
«буржуазным
утешителем».
Любопытны его рецепты исцеления социальных зол. В комедии «Крошка Мэри» (1903)
внучка старого ирландца аптекаря Мойра,
следуя заветам деда, успешно врачует больных и несчастных. Тщетно пытаются окружающие разгадать ее секрет. Одни считают,
что это магнетизм, другие, что это воздействие мистических сил и флюидов. Между тем
вся житейская философия Мойры сводится к
простому рецепту – победить бедствия мира
очень легко, стоит лишь накормить людей.
«Мистическая сила», таким образом, воздействует на человека через желудок. Мойра
предлагает создать лигу «Ни одного дня без

обеда». Такова в сущности простая социальная программа девушки (и одновременно с
тем стоящего за ней Барри). Девушка считает: накормите низшие классы досыта, и
они успокоятся. Бунтуют только голодные.
Сытые переваривают пищу. Абстрактный гуманизм, откровенная, на наш взгляд, филантропия, впрочем, абсолютно типичная
для английской драматургии данного
периода.
Итак, из краткого обзора английской
драматургии указанного периода следовало,
что в отношении развития социальной проблематики, постановки вопросов нравственно-этического значения, утверждения высоких моральных качеств представителей высшего английского общества в целом было
немало разноречивых мнений. Одни позиции
названных в статье писателей порою откровенно противоречили другим. Сложной и
неординарной в пьесах Пинеро, О. Уайльда
Т.У.Робертсона и Г.Джонса явилось и решение «женского вопроса». Эмансипация приобретала разные очертания: от глумления
над героинями, ухода от решения острых
проблем до защиты их жизненно необходимых интересов. Такой в целом предстаѐт
проблематика английской драматургии на
рубеже XIX-XX столетий.
Завершая статью, хочется подчеркнуть:
высшие достижения английской реалистической драматургии в XX столетии объективно всѐ же связаны с творчеством Б. Шоу
и Д. Голсуорси. Никому из современников
не дано было превзойти их в глубине и широте охвата явлений действительности и в
силе социального критицизма. Шоу и Голсуорси во многом предваряли дальнейший
путь развития английской драматургии, разрабатывающей социальную и психологическую проблематику, драматургии критического реализма.
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Tətillər zamanı şagirdlərə necə tapşırıqlar verilə bilər
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КАКИЕ ЗАДАНИЯ МОЖНО ДАТЬ УЧЕНИКАМ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Shahla Gabil Huseynova
teacher of secondary school number 158 of Yasamal district of Baku

WHAT TASKS YOU CAN GIVE TO PUPILS DURING HOLIDAYS
Xülasə: Tətillər zamanı şagirdlərə təlim tapşırıqları verilməlidirmi? Bu sual valideyn və müəllimləri
həmişə düşündürmüşdür. Müəllif qeyd edir ki, 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.
Açar sözlər: yaddaş, təfəkkür, tapşırıq, təlim, suallar, şagird, tətbiq, təhlil, xatırlama, inkişaf
Резюме: В статье рассматриваются вопросы домашних заданий, задаваемых во время каникул.
Эти вопросы всегда интересовали родителей и учителей? Автором подчеркивается, что вначале надо
определить цель вопроса. Эти цели требуют разделения этих целей на такие разные уровни как
запоминание, применение, анализ, обоснование и оценивание.
Ключевые слова: память, мышление, задание, обучение, вопросы, ученик, применение, анализ,
память, развитие
Summary: The article deals with homework questions asked during the holidays. Have these
questions always interested parents and teachers? The author emphasizes that first it is necessary to
determine the purpose of the issue. These goals require the separation of these goals at such different levels
as memorization, application, analysis, justification and evaluation.
Key words: memory, thinking, task, training, questions, student, application, analysis, remembrance,
development.

XIX əsrin əvvəllərində Alman psixoloqu
Herman Ebbingaus bir saat ərzində öyrənilənlərin təxminən yarısı, 10 saatdan sonra öyrənilən
materialın 65%-i və bir aydan sonra məlumatın
yalnız 20%-nin yadda qaldığı fikirlərini irəli
sürdü. Psixoloq ―amma materialları təkrarlanarsa, yaddaşda daha uzun müddət saxlanılır və zəruri hallarda tez ağıla gəlir və ondan istifadə etmək mümkün olur‖ deyə müəllimlərə tövsiyələr
verdi. Beləliklə, əvvəllər öyrənilmiş materialların təkrarlanması bir şeyi xatırlamaq üçün ən
optimal yoldur.
Düzdür, biz artıq ―yaddaş məktəbi‖-ndən
―təfəkkür məktəbi‖-nə keçmişik. Şagirdlərdə
yaddaşdan çox, təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün
çalışırıq. Lakin, təfəkkürü bir ev kimi nəzəri-

mizdə canlandırsaq, onun təməlində yaddaş durur. Yaddaş insanla bir yerdə doğulur, təfəkkürü
isə biz oxuyaraq, öyrənərək qazanırıq.
Təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni
elmi informasiya ilə zənginləşdirilməsinə deyil,
həm də məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün
müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox
biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, və bu biliklərin bacarıq və vərdişlərə, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərə qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin bələdçiliyi
ilə asan başa düşülən, həyatda ona lazım olan və
ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və
dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
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Tətillər zamanı şagirdlərə təlim tapşırıqları verilməlidirmi? Bu sual valideyn və müəllimləri həmişə düşündürmüşdür.
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 şagirdlərə hər səviyyəsə düşünmə
bacarığını qazanmağa sövq edir.
1. Xatırlama tələb edən suallar. Şagirdin yaddaşını sınayır. Bu məlumatların tərifə və
əzbərləməyə istinad edən zehni proses yolu ilə
asanlıqla xatırlanmasıdır. Xatırlama tələb edən
suallar əhatə dairələri ən dar olan suallardır. Bu
suallar hazırlanarkən müxtəlif açar sözlərdən
faydalanmaq olar: xatırla, yaz, təsvir et, adlandır, izah et, nümunə göstər, siyahısını tut və s.
2. Tətbiqetmə tələb edən suallar. Xatırlanan məlumatın şagirdlərə başqa bir sahəyə tətbiq etməsinin, analiz edilməsini və bu məlumatlarla fikir və təxmin etməsini təmin edən suallardır. Bu cür suallar detallı suallardır. Düşünməyi tələb edir. Ancaq tək doğru cavabı olan
suallardır. Müəyyən bir cavabı əldə etmək üçün
hər hansı bir məlumat təhlil edilməli və məntiqi
analizlərlə cavab tapılmalıdır. Bu mənada tətbiqetmə tələb edən suallar da dar əhatəli suallardır. Belə suallar hazırlanarkən istifadə oluna biləcək açar sözlər aşağıdakılar ola bilər: birləşdir,
açıqla, qarşılaşdır, dəyişdir, hesabla, təhlil et,
əlaqələndir və s.
3. Yaradıcı suallar. Bu cür sualların ən
önəmli xüsusiyyəti tək doğru cavabın olmamasıdır. Belə suallar ümumən açıq suallar olub, cavabın nə olacağını tam olaraq təxmin etmək
mümkün deyildir. Bu tipli sual və tapşırıqlarda
şagirddən gözlənilən özünəməxsus, yeni və bənzərsiz məhsulun hazırlanmasıdır. Bunun üçün
də şagird düşünməyə və fərziyə qurmağa motivasiya edilmiş olur. Əhatə dairəsi geniş olan bu
suallar məlumatları xatırlamağı deyil, bu məlumatlardan yararlanaraq öz orijinal məlumatını

yaratmağa sövq edir. Belə sual və tapşırıqlar hazırlanarkən aşağıdakı açar sözlərdən istifadə etmək mümkündür: proqnoz ver, həllini təklif et,
yarat, formalaşdır, yeni quruluş ver, dəyişiklik
et, modelini qur, fərziyyə ver, qrafikini və ya
sxemini qur və s.
4. Təhlil sualları məlumatın nə dərəcədə
doğru olduğunu müəyyən etmək, səbəb-nəticə
əlaqələrinə əsasən tədqiqə yönəlir. Mövzunun
ümumi başa düşünülməsinə əsasən onun daha
kiçik hissələrə ayrılmasını təmin edir.
5. Sintez sualları özünəməxsus formaların yaradılması, bilik və bacarıqlardan istifadə
etməklə problemə yaradıcı yanaşma üçün imkan
yaradır. Sintez sualları vasitəsi ilə şagirdlərdə
alternativ fikirlər yaratmaq, məsələnin həllinə
tamamilə əks tərəfdən yanaşmaq mümkündür.
6. Qiymətləndirici suallar Şagirdlərin
qərara gəldiyi fikirlərin düzgün və ya səhv olmasını müəyyən etmək, nəticə çıxarmasına yönəlmiş suallardır. Qiymətləndirici suallar şagirdləri öyrəndikləri informasiyanın keyfiyyətinə görə fərqləndirməyə məcbur edir. Onlar
problemə aid irəli sürdükləri fikirləri əsaslandırır, təcrübə və statistik rəqəmlərə əsasən onun
doğru olub-olmadığını üzə çıxarır.
Tətillər zamanı elə tapşırıqlar vermək lazımdır ki, şagirdlərin dincəlməyə və oynamağa
da vaxtları qalsın. Ona görə də tətildən əvvəl şagirdlərə əvvəlcədən bir gün rejimi hazırlaylıb
vermək olar. Bu gün rejimi şagirdlərə tətil boyu
bir yol xəritəsi ola bilər.
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin məzmun
standartlarını mənimsəmə səviyyəsi, onlar üçün hazırlanmış sual və tapşırıqlarla ölçülür. Mövzu ilə
bağlı hazırlanmış sual və tapşırıqlar standartları və
dərsin məqsədlərini reallaşdıran, şagirddə yaddaşdan
əlavə, düşünmə, təhlil etmə, əlaqələndirmə, dəyərləndirmə kimi bacarıqları formalaşdıracaq və inkişaf
etdirəcək şəkildə olmalıdır.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərə verilən
sual və tapşırıqların növlərini müəyyənləşdirmək,
onlarda hansı bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırdığını müəyyən etmək olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
verilmiş sual növlərindən istifadə edərək tətil zamanı
tapşırıqlar hazırlamaq şagirdləri maraqlandırmaq
yaxşı nəticələr verə bilər.
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SEMİNAR
UOT 371.
MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR SƏRVƏTĠMĠZDĠR
17 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İnstitutunda Tədris resurslarının metodologiyası şöbəsi ilə institutun
Elmi kitabxanasının təşkilatçılığı ilə birgə
―Dədə Qorqud kitabı‖ milli-mənəvi dəyərlərimizin qaynağı kimi‖ mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda institutun direktor müavinləri
Ənvər Abbasov, Rəfiq Qəndilov, institutun
Elmi-Pedaqoji Mərkəzinin direktoru İlham Cavadov və müvafiq şöbələrin elmi işçiləri iştirak
etmişlər. Seminar başlamazdan öncə Təhsil İnstitutu əməkdaşlarının son illərdə ―Dədə Qorqud‖ dastanları ilə bağlı nəşr etdirdikləri kitablar nümayiş etdirilmişdir. İnstitutun direktor
müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.M. Abbasov ―Müasir dövrdə ümumtəhsil
məktəb şagirdlərinin tərbiyəolunma üzrə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında‖ Təhsil Nazirliyinin 2019-cu il üçün fəaliyyət planına uyğun keçirildiyini iştirakçıların
diqqətinə çatdırmaqla tədbiri açıq elan etmişdir.
Hörmətli alim öz çıxışında gənc nəslin hərtərəfli
şəxsiyyət kimi formalaşmasında milli və bəşəri
dəyərlərin müstəsna rol oynadığını xüsusi qeyd
edərək demişdir:
―Dədə Qorqud‖ dastanları qədim xalqımızın tarixi keçmişini, milli adət-ənənələrini, əxlaqi dəyərlərini özündə əks etdirən monumental
söz sənəti abidələrimizdəndir. Bu boylar top-lusunun başlıca qayəsi gənc nəslin vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə edilməsi, elə-obaya, torpağa
bağlılıq, ata-anaya hörmət və s. insani dəyərlərin aşılanmasıdır. Son illərin təcrübəsi göstərir
ki, bu dəyərlərdən məqsədyönlü bəhrələnməklə
ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işini
müasir tələblərə uyğun daha səmərəli təşkil etmək, humanitar fənlərin, xüsusilə ədəbiyyat və
tarix fənlərinin məzmununu təkmilləşdirmək
mümkündür.
Ə. Abbasov ―Dədə Qorqud kitabi‖ ümumtəhsil məktəblərində aşılanan milli dəyərlərin
qaynağı kimi‖ mövzusunda məruzə etmək üçün
sözü Tədris resurslarının metodologiyası şöbəsi-

nin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asif Hacıyevə verdi. Məruzəçi öz nitqini
belə bir məlumatla başladı ki, 2018-ci il noyabr
ayının 28-də Mavriki Respublikasının paytaxtı
Port Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin 13-cü sessiyasında qəbul edilmiş
qərarla Azərbaycanın Türkiyə və Qazaxıstan ilə
birgə təqdim etdiyi ―Dədə Qorqud irsi: Dastan
mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi‖ çoxmillətli mədəniyyət nümunəsi kimi UNESCO-nun
Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bu sevindirici hadisə bir
daha onu göstərir ki, ―Dədə Qorqud kitabı‖ təkcə Azərbaycan xalqının deyil, türk dünyasının,
eləcə də bütün bəşər mədəniyyətinin əvəzsiz
əsərlərindəndir. Məruzəçi öz çıxışını bu məzmunda davam etdirmişdir:
– Hər bir xalq Tanrının ona bəxş etdiyi,
zamanın, mühitin və yaşanmış tarixin təsiri ilə
qazandığı müəyyən dəyərlərin daşıyıcısıdır.
Milli ruhun ifadəçisi olan bu dəyərlər xalqın qan
və söz yaddaşına köçürülüb nəsildən nəslə ötürülməklə onun özünəməxsusluğunu qoruyur. Ən
böyük tərbiyə ocağı olan məktəb isə bu dəyərləri müasir həyatın tələb etdiyi şəkildə bəşəri dəyərlərlə çulğalaşdıraraq yeni məzmun və formada gənc nəslə aşılayır. Milli və bəşəri dəyərlərin
vəhdətinə əsaslanan bu sistemin düzgün təşkili
qloballaşan dünyamızda millətin gələcək inkişafını təmin edən mühüm göstəricidir.
Hazırda Azərbaycan təhsili quruculuq
mərhələsini yaşamaqdadır. İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən bəhrələnməklə həyata keçirilən təhsil islahatlarının özəyində məhz
milli və bəşəri dəyərlər dayanır. Uşaqlarımızın
xalqa, torpağa sevgi, vətənə sədaqət, insana
qayğı, haqq-ədalət yolunda dönməzlik kimi ülvi
hisslər ruhunda tərbiyə olunması həmin dəyərlərin təhsilin məzmununa hansı şəkildə gətirilməsindən çox asılıdır. Milli dəyərlərin qaynağı
olan folklor nümunələrinin, klassik söz ustalarımızın yaradıcılığından məqsədyönlü yararlanma
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bu prosesin uğurla davam etdirilməsinə zəmin
yaradır ki, həmin mənbələr içərisində ―Dədə
Qorqud kitabı‖ xüsusi yer tutur. Xalqımızın
keçmişini, etnik mənşəyini, mənəvi keyfiyyətlərini və s. dərindən öyrənmək baxımından əvəzsiz mənbə rolunu oynayan bu əsər, akademik T.
Hacıyevin düzgün qeyd etdiyi kimi, ―tariximizin
yazılı dərsliyidir, ilk dərsliyidir‖. Odur ki bu
dərsliyin ümumtəhsil məktəblərinin hər mərhələsində tədris olunması müasir dövrdə daha
aktualdır. Təhlil göstərir ki, ötən yüzilliyin 3040-cı illərindən başlayaraq həyata keçirilən bu iş
―Dədə Qorqud kitabı‖nın 1300 illiyi ilə bağlı
tədbirlərdən sonra daha geniş vüsət almışdır.
Xüsusilə ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, dil dərslərində mütəmadi şəkildə müraciət edilən bu ensiklopedik kitab həm də yüksək əxlaqi dəyərlər
qaynağı olmaqla gənc nəslin ləyaqətli insan,
vətəndaş kimi formalaşmasına öz töhfəsini
verir. ―Dədə Qorqud‖ eposu xalqımızın çətin sınaqlarda qazandığı və qoruyub saxlaya bildiyi
əxlaqi-mənəvi dəyərlər toplusudur.
Məruzəçi daha sonra aşağıdakı dəyərlər
üzərində dayanaraq şərhini vermişdir:
1. Ulu Tanrının birliyinə inam.
Abidənin müqəddimə və 12 boydan təşkil
olunmuş əsas hissəsində Ulu Tanrının birliyinə
çağırış aparıcı ideyalardan biri kimi əks olunmuşdur. Oğuz igidləri amansız düşmənlərinə
qalib gəlmələrinin sirrini böyük Yaradana sığınmalarında, ona ruhən inanmalarında görürlər.
Bu yenilməz inanc ―Tanrının birliyinə yoxdur
güman‖, ―Allah-Allah deməyincə işlər onmaz‖,
―Qadir Tanrı verməyincə ər bayımaz‖ kimi hikmətli deyimlərdə, döyüş ərəfəsi Ulu Tanrının
adının mütləq şəkildə yad edilməsində, dualar
oxunmasında üzə çıxır. Dar ayaqda həmişə uca
Tanrıya sığınan Oğuz igidləri onun böyüklüyünü, qüdrət və əzəmətini mədh edir və amansız
düşmənə qalib gəlmələrinin sirrini bu ruhi bağlılıqda görürlər.
2. Dövlətə sədaqət, milli birlik uğrunda
mübarizə əzmi.
―Dədə Qorqud‖ eposu, əslində, ulu əcdadlarımız olan oğuz etnosunun yaratdığı Qalın
Oğuz elinin şərəfinə qoşulmuş monumental ədəbiyyat nümunəsidir. Bu əsər Buğac obrazı vasitəsilə qüdrətli bir dövlətin əsasını qoymuş Oğuz
xanın dünyaya gəlişi, göstərdiyi hünərlərin vəsfi
ilə başlayıb, əsasını qoyduğu Qalın Oğuz dövlə-

tinin yüksəliş və tayfalararası qarşıdurma nəticəsində süquta uğrama dövrünün bədiiləşmiş
inikasıdır. Bütün boyların ―Qanı dediyim bəg
ərənlər, Dünya bənim deyənlər‖ nidası ilə başlayan ağrılı-acılı misralarla bitməsi türkün qəhrəmanlıq epoxasının yenidən canlandırılması
arzusundan irəli gəlir. Bu gün Azərbaycan xalqı
öz dövlətçilik ənənəsini bərpa etməklə öz gələcəyini qurmaqdadır. Bu inkişafı gözü götürməyən qüvvələr isə müstəqilliyimizi məhv etməyə
çalışırlar ki, ulu Qorqudun bizə vəsiyyət etdiyi
kimi, yalnız milli birliyimizi gücləndirməklə
qəddar düşmənə qalib gələ bilərik. Hər bir Azərbaycan gənci bunu anlamalı və bu ideya ətrafında birləşməlidir.
Ulu Qorqud təsadüfi olaraq söyləməmişdir:
– Əski panbuq bez olmaz,
Qarı düşmən dost olmaz.
Tarixi faktlarla sübuta yetirilmiş bu hikməti biz dönə-dönə xatırlamalı, qan yaddaşımıza həkk etməliyik. Yalnız son iki yüz ildə qonşu
bilib torpağımızı, çörəyimizi, hətta ürəyimizi
bölüşdürdüyümüz ermənilərin millətimizin başına gətirdikləri fəlakətin kökündə məhz ulu əcdadlarımızın tarix reallıqdan doğan bu fikrə biganə yanaşmağımızdan irəli gəlib. Biz məktəbə
qədəm qoyub vətən tarixini öyrənən hər bir şagirdə aşılamalıyıq ki, düşmən düşmən olaraq
qalacaq, onu xisləti heç saman dəyişməyəcək.
Bəzən simasını dəyişib bizə dost sifəti göstərməyə çalışsa belə, onun içində bir xəyanət, bir
nifrət hissi yaşamaqdadır. Məqamı gəldikdə fürsət taparaq əfi ilan kimi üzərimizə atılıb bizi
məhv etməyə çalışacaqdır.
3. İnsana sevgi və qayğı.
Bu dəyərlər ata-anaya hörmət, qonşu haqqını tanımaq, ailəyə, torpağa və vətənə qəlbən
bağlılıq kimi əzəli və əbədi səciyyə daşıyır. Elm
və texnikanın insan zəkasına hakim kəsildiyi,
onu az qala robotlaşdırdığı hazırkı dövrdə əsrlərin dərinliyindən süzülüb gələn həmin dəyərlərə
dönə-dönə müraciət edilməlidir. Məhz bu dəyərlər qloballaşan dünyamızda özümüzü özümüzə
daha yaxından tanımağa yönəldir, dostu düşməndən ayırmağa imkan verir.
―Ana haqqı – Tanrı haqqı!‖ deyimi Oğuz
elinin yazılmış və yazılmamış qanunudur. Ana
elə bir varlıqdır ki, yalnız Tanrı sevgisi ilə əvəzlənə bilər. ―Kitab‖da Dirsə xanın xatunu və Qazan xan kimi bir igidin arxası, dayağı olan Burla
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xatunun timsalında könlü övlad sevgisi və ər sədaqəti ilə vuran bütün anaların ümumiləşmiş obrazı verilmişdir ki, gənc qızlarımızın bu mənəviyyata sahib insan kimi yetişməsində bir örnək
olaraq qabardılmalıdır. Bu kontekstdə daha bir
deyimi yada salaq: ―Qız anadan görməyincə
ögüt almaz‖. Millətimizin namus və şərəfinin
paklığı, təmizliyi keşiyində durması, fikrimizcə,
məhz bu hikmətdən qaynaqlanır. Qız tərbiyəni
anadan almalıdır. Yad düşüncənin, yad tərbiyənin mənəvi həyatımıza ayaq açmasının qarşını
almaq üçün bundan düzgün seçim ola bilməz.
Qorqud deyimlərində ataya, övlad, xüsusilə oğul tərbiyəsində onun oynadığı rola böyük
önəm verilir: ―Oğul atanın yetiridir, iki gözünün
biridir‖, ―Dölümündən ağarsa, baba görklü‖.
Müasir dövrümüzdə ata-oğul münasibətlərinin
əxlaqi dəyərlər zəminində qurulmasında bu
eposda aşılanan ideyalara söykənilməlidir.
Ümumiyyətlə, atalar-oğullar problemi bütün bəşəri əsərlərin aparıcı mövzularındandır. Hər bir
millət bu münasibətləri öz baxışları bucağından
şərh etmiş və zamanın gedişatına uyğun yaşatmağa çalışmışdır. Bir millət olaraq bizim də
kökləndiyimiz və bu gün davam etdirməkdə
olduğumuz bu nəsillər arası qırılmaz bağlılıq
―Dədə Qorqud‖ eposundakı məlum fikirlərdə
əksini tapmışdır. ―Oğul atadan görməyincə süfrə
çəkməz‖ müdrik kəlamı ilə qüvvətləndirilən bu
qarşılıqlı münasibət öz mahiyyətini hələ də saxlamaqdadır. Bu mənəvi gücün təsiridir ki, abidədə deyildiyi kimi, ―Baba oğul qazanur ad içün,
Oğul da qılıc quşanur baba ğeyrətiyçün‖. Yetişməkdə olan nəslin ata-babalarımızın bizə miras
qoyduğu ənənələri bəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla dolğunlaşdırıb, dövrün tələblərinə uyğun
öz həyat tərzlərində, baxışlarında yaşatmaları
milli dəyərlərə sədaqətin bir təzahür formasıdır.
Ağsaqqala, ağbirçəyə, yoxsula, kimsəsizə dayaq
olmaq, onların qayğısına qalmaq Dədə Qorqudun bizlərə etdiyi vəsiyyətlərin özəyini təşkil
edir. İnsan ədəbi, əməli və hünəri ilə cəmiyyətdə tanınmalıdır. İnsanda doğruluğu, düzlüyü,
mərdliyi, sədaqəti, səxavəti yüksək mənəvi keyfiyyətlər kimi təbliğ edən bu möhtəşəm əsərin
yalnız məktəb divarları arasında öyrədilməsi ilə
kifayətlənmək olmaz.
Məruzəçi çıxışının sonunda Bakı şəhərində Dədə Qorqud Mərkəzinin yaradılmasının vacib olduğunu və burada abidənin daha ətraflı

araşdırılması məqsədilə elmi-tədqiqat bölməsinin, təbliğ edilməsi məqsədilə isə muzey, sərgi
salonu və kino-teatr zalının fəaliyyət göstərməsini təklif etmişdir. Onun fikrincə, belə bir mərkəzin yaradılması gənc nəslin milli dəyərlərə qırılmaz tellərlə bağlanmasına şərait yaradar,
həmçinin bir millət olaraq dünyada daha dərindən tanınmamızda böyük rol oynayardı.
Məruzəçi ona ünvanlanan müxtəlif səpkili
suallara cavab vermişdir.
Növbəti məruzə üçün söz Təhsil nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə elmlər
doktoru, professor İntiqam Cəbrayılova verildi.
Öz çıxışında ―Dədə Qorqud kitabı‖nı Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixinin öyrənilməsində
ən zəngin mənbələrdən biri kimi vurğulayan
alim qeyd etmişdir ki, Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev bu dastandan bəhs edərkən onu
haqlı olaraq yüksək dəyərləndirmiş və xalqımızın həmişə fəxr edə biləcəyi tarixi abidə, ana kitab kimi qiymətləndirmişdir. Məruzəçi son illərdə ―Kitab‖ın tədqiqi və təbliği ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş tədbirlər planını, verilmiş fərman və sərəncamları konkret
şəklidə sadalamaqla Ulu öndərin və ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin bu əsərə nə dərəcədə
əhəmiyyət verdiklərini göstərmişdir. O, daha
sonra demişdir:
– ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ – nəsillərdə dövlətçilik şüurunun, milli köklərə bağlılıq hissinin
formalaşdırılmasında zəngin mənbədir. Xalqın
mənəvi dəyərlərini: keçmiş həyat tərzi, məişəti,
fəlsəfi və əxlaqi baxışları, psixologiyası əks
etdirir .
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da hələ islamdan
əvvəlki dövrdə oğuzların maddi və mənəvi həyatını əks etdirən adət-ənənələr, şəxsiyyətin formalaşdırılması məsələləri mühüm yer tutur.
Dastanda təsvir olunan cəmiyyət mütərəqqi,
müdrikdir. Bu kitabda mənəvi keyfiyyətlər, tərbiyəvi cəhətlər, ilk növbədə, namus, qeyrət, vicdan, sədaqət, etibar, mərdlik və s. kimi əxlaqi
kateqoriyalar əksini tapmışdır.
―Kitab‖da vətənpərvərlik motivləri çox
güclüdür. Bayandır xan, Qazan xan, Bəkil oğlu
Əmran və digər Oğuz qəhrəmanlarının torpaq,
yurd, vətən sevgisi bunu aydın göstərir.
Məruzəçi təlim prosesində aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsinin zəruriliyindən
bəhs edərək çıxışını tamamlamışdır:
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Milli-mənəvi dəyərlər sərvətimizdir

1) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un yaranması,
tapılması, tərcüməsi və nəşr tarixi haqqında məlumat verilməsi;
2) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un xalqımızın tarixini əks etdirdiyini fakt və dəlillərlə sübut
olunması;
3) Dədə Qorqud şəxsiyyətinin səciyyəvi
xüsusiyyətlərinin izah edilməsi;
4) Oğuzların dövlətçilik fəaliyyəti, təsərrüfatı, məişəti, adət-ənənələri haqqında məlumat
verilməsi;
5) ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un tarixi əhəmiyyətinin əsaslandırılması.
İntiqam müəllim məruzə ilə bağla iştirakçılar maraqlandıran suallara da ətraflı cavab vermişdir.
Daha sonra Təhsilin idarə edilməsi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Piralı Əliyev ―Milli kimliyimiz ―Dədə Qorqud‖ eposunda‖ adlı məruzəsində aşağıdakı məsələlərə aydınlıq gətirdi:
– Dünyada qloballaşma proseslərinə bir
xalq, millət olaraq duruş gətirmək, dilimizi, mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi qorumaq
qədim tarixə və mədəniyyətə malik xalqımızın
qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Qloballaşma, dəyişən demoqrafik vəziyyət, texnoloji
yeniliklər təhsil sisteminə də təsir göstərir.
―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının
Qanununda göstərilir ki,
- Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, хalqının milli ənənələrinə
və demоkratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil
və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəхsiyyət yetişdirmək;
- milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri
qоruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəхəssis-kadrlar hazırlamaq;
- sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və iхtisasın daim
artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai
həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas
məqsədidir.

Ümumtəhsil məktəblərin V-XI siniflərində tədris edilən Ədəbiyyat fənninin məzmununda ― Dədə Qorqud‖ eposu mühüm yer tutur.
Dastan gənc nəslin milli-mənəvi və bəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasında geniş imkanlara malikdir. Profş Y. Qarayev yazırdı:
―...ədəbiyyat –mentalitetdir, zamanın keşməkeşindən keçib və taleyin sınağından çıxıb salamat
qalmış Ruhun sözdən cism (və «can!- Füzuli)
kəsb etməsidir‖.
Bu kontekstdən yanaşdıqda görürük ki,
milli ideologiyamızın əsasını türk milli mədəniyyəti, müsəlman sivilizasiyası və müasir Avropa demokratiyası təşkil edir. ―Kitabi- Dədə
Qorqud‖ çiçəkləri solmaq bilməyən, əbədi təzətər qalan, zaman-zaman nəsilləri heyran qoyan
bir sənət gülşənidir‖ ki, məktəblilərin tərbiyəsində müstəsna rola malikdir.
Professorlar F. Zeynalov, S. Əlizadə yazırlar ki, ― ―Kitabi- Dədə Qorqud‖un hər boyu
el-obaya, ata-anaya, qardaş-bacıya ülvi məhəbbətin canlı salnaməsidir, mərdlik və qəhrəmanlığa, yer üzündə səadət və bəxtiyarlığa qüdrətli
himndir‖.
Məruzəçi ―Dədə Qorqud‖ eposuna daxil
olan boylar üzərində ayrıca dayanaraq burada əks
olunmuş milli-mənəvi dəyərləri müəyyənləşdirdiyi alt standartı əsasında təhlil etdi. Yekun
olaraq bildirdi ki, milli kimliyimizi əks etdirən
―Dədə Qorqud‖ eposu bundan sonra da uşaq və
gənclərin tərbiyəsində xüsusi rol oynayacaqdır.
Bundan sonra seminarda məruzələr ətrafında çıxışlar edilmişdir. İnstitutun baş elmi
məsləhətçisi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru,
professor Vidadi Xəlilov çıxışında tədbirin təhsilləndiricilik və tərbiyəedicilik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi. O, edilən
hər 3 məruzədə xalqımızın solmaz abidəsi olan
―Dədə Qorqud‖ dastanındakı mənəvi dəyərləri
müəyyən bir sistemlə, pedaqoji əsaslarda nəzərə
çatdırıldığını söylədi. Eyni zamanda qeyd etdi
ki, dastanda bu günümüz üçün əhəmiyyətli olan
etik-estetik fikirlər də az deyil. Xüsusən təbiət
gözəlliklərinin, vətən rəmzi olan Qazılıq dağının
yamaclarında bitən ətirli gül-çiçəklərin təsviri
əvəzsiz zövq mənbəyidir. Təbiət oğuz ellərinin
qızlarından, qadınlarından heç nəyi əsirgəməmiş, onları gözəl, cazibədar yaratmışdır. Qadınların zahiri füsunkarlığına, geyim və bəzək əşyalarına, onlardan yerli-yerində istifadə imkan-
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larına da bu gün də xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Zövqlə hazırlanan atlas və ipək paltarlar, qızıl
düymələr, gəlin köçən qızların bəzədilməsi və s.
kimi əsrlər boyu nəsillərdən-nəsillərə ötürülən
ənənələr yaşadılmağa layiqdir.
İnstitutun direktor müavini, kimya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Rəfiq Qəndilov öz çıxışında seminarın nəzəri-praktik əhəmiyyət daşıdığını göstərməklə, bu cür tədbirlərin ümumtəhsil məktəblərində geniş şagird auditoriyası qarşısında nəzərdə tutulmasını məsləhət bilmişdir.
İnstitutun Strateji təhlil şöbəsinin baş mütəxəssisi Tural Hətəmxanov da öz çıxışında bu fikri
dəstəkləmiş, keçiriləcək növbəti tədbirlərin
ümumtəhsil məktəblərinin birində təşkilini daha
məqsədəuyğun saymışdır.
Elmi-Pedaqoji Mərkəzin direktoru, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlham Cavadov isə öz çıxışında seminarın ―Müasir dövrdə
ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin tərbiyəolunma
sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı

tədbirlər haqqında‖ Təhsil Nazirliyinin 2019-cu
il üçün Fəaliyyət Planına uyğun olaraq, ―2.2.1.
Milli-mənəvi dəyərlərimiz tarixi sərvətimizdir‖
çərçivəsində həyata keçirildiyini vurğulamışdır.
O, institutun 2019-cu il üçün işlənilmiş fəaliyyət
planında bu istiqamətdə yerinə yetirilməsi məqsədəuyğun bilinən seminarlara, dəyirmi masalara geniş yer verildiyini göstərmiş və demək olar
ki, hər həftə belə tədbirlərin keçiriləcəyini bildirmişdir. O belə bir faktı da iştirakçıların nəzərinə çatdırmışdır ki, fəaliyyət planında əksini
tapmış növbəti tədbirlərin məktəblərdə həyata
keçirilməsi planlaşdırılır. Burada edilən məruzələrin isə ayrıca kitab və ya metodik vəsait kimi
nəşri də nəzərdə tutulur.
Ənvər müəllim seminarın maraqlı keçdiyini, məruzə və çıxışların müasir təhsilimiz
üçün faydalı olduğunu bir daha nəzərə çarpdıraraq, bütün iştirakçılara minnətdarlığını bildirmiş
və seminarın işini bağlı elan etmişdir.

Asif Hacıyev
ARTİ-nin Dərslik və dərs vəsaitlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Həmişə müasir və təravətli qalacaq əsər haqqında bir neçə söz

YENİ NƏŞRLƏR

HƏMĠġƏ MÜASĠR VƏ TƏRAVƏTLĠ QALACAQ ƏSƏR HAQQINDA
BĠR NEÇƏ SÖZ
Dünyada mənəvi mədəniyyət abidəsi sayılan ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı birinci nömrəsindən öz milli simasını, milli mahiyyətini açıqlamışdır. ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının meydana
gəlməsini Cəlil Məmmədquluzadə sadə, dərin
və mənalı sözlərlə ifadə etmişdir: ―Molla Nəsrəddin‖i təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı‖.
Azərbaycan problematikası, Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə, torpağına hörmət və məhəbbət ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının adından tutmuş son sətrinəcən bütün səhifələrində, abzaslarında, cümlələrində nəfəs alır, yaşayır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə desək ―xalqçı və realist ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı‖ və ya
mollanəsrəddinçilər haqqında kifayət qədər
araşdırmalar aparılmış, kitab və kitabçalar yazılmış, dərslik və dərs vəsaitləri, albomlar tərtib
edilmiş, namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur.
Buna baxmayaraq, ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının fəaliyyəti və fədakar mollanəsrəddinçilərin həyatının, yaradıcılığının, ictimai-siyasi ideyalarının, pedaqoji görüşlərinin öyrənilməsi,
təhlil edilməsi, xüsusilə müasir gəncliyə çatdırılması sahəsində yenə də müəyyən boşluq mövcuddur. Bu baxımdan Azərbaycan məktəb və
pedaqoji fikrinin inkişafı tarixində ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının və mollanəsrəddinçilərin fəaliyyətinə dair araşdırma gərəklidir, əhəmiyyətlidir və aktualdır. Xalqın gələcək taleyinin böyüyən nəslin məqsədəmüvafiq təlim-tərbiyəsindən çox asılı olduğunu aydın dərk edən mollanəsrəddinçilər həm də alovlu maarifçi-pedaqoq
olmuşlar. Fikrimcə, bu böyük mütəfəkkirlərin
(Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanza-

də, Məmməd Səid Ordubadi, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, İsgəndər Qaffari, Mirzə Ələkbər
Sabir, Mirzə Cabbar Əsgərzadə, Əli Nəzmi, Salman Mümtaz, Əlabbas Müznib və b.) təkcə bir
ideyası onları Azərbaycan pedaqoji fikir nümayəndələri sırasına daxil etməyə tam əsas verərdi:
―Hər bir millət üçün nicat yolu, balaca uşaqları
məktəbə aparıb tərbiyə vermək ilə əmələ gəlir.
Əgər belə olmasa heç bir şey fayda bağışlamayacaq‖.
Belə hesab edirəm ki, Kamal Camalovun
―Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları‖
adlı monoqrafiyası həmişə aktual olacaq bir
mövzuya həsr olunduğundan gərəklidir. Mollanəsrəddinçilər ruhuna ehtiramın ifadəsidir və
mollanəsrəddinşünaslığa bir töhfədir.
Əsər giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyatdan ibarətdir.
Monoqrafiyanın girişində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır. Mollanəsrəddinçilər hərəkatının yeri və əhəmiyyətinin tədqiqi zərurətinin
müstəqil dövlətimizin milli-mədəni irsə qayğıkeş münasibətindən, gənc nəsli məktəb və
pedaqoji fikir tarixi ilə yaxından tanış etməyin
əhəmiyyətindən irəli gəldiyi göstərilir. Qeyd
olunur ki, mollanəsrəddinçilər ötüb keçənlərə
deyil, dünəndən bu günə baxmış, sanki dünəni
bugünləşdirmiş, dünənə bu günün çalarlarını
əlavə edərək sabaha aparmış, əbədiləşdirmişdir.
Azərbaycan xalqının milli-ictimai oyanışına,
özünütəşkili, özünüifadə və özünütəsdiqinə demək olar ki, bir zəmin yaratmışdır. Ümummilli
lider Heydər Əliyev əbəs yerə demir ki, ―yazıçı,
şair dövrün nəbzini tutmağı bacarmalı, aktual
mövzuları gündəmə gətirməli, ideya və bədii cə-
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hətdən onları yüksək səviyyədə həll etməyi bacarmalıdır‖. Bu mənada mollanəsrəddinçilər inqilabi-siyasi mübarizənin hazırlanma yolunu, təlimin ana dilində aparılması, məktəblərdə hökm
sürən sxolastikanın aradan qaldırılması, təhsilin
ümumi, məcburi və pulsuz olması, rəğbətləndirməyə üstünlük verilməsi, yeni milli məktəblərin
yaradılması, ana dilində dərsliklərin hazırlanması, təhsilin məzmununun milliləşdirilməsi və
zənginləşdirilməsi, yeni təlim üsullarının tətbiqi,
təlimin çətinliyini uşaqların əqli və fiziki imkanları ilə uyğunlaşdırılması, əlifbanın dəyişdirilməsi, qadın təhsili, dünyəvi təhsilin genişləndirilməsi, tərbiyənin məqsəd və məzmununun müəyyənləşdirilməsi və s. ideoloji maarifçi problemlərinin həllində axtarmağa başlamışlar.
I fəsil ―Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik
görüşləri‖ adlanır və iki yarımfəsildən ibarətdir.
İlk yarımfəsildə ―Milli təfəkkürün inkişafında
mollanəsrəddinçilərin yeri və rolun‖dan bəhs
edilir. Yarımfəsildə, həmçinin mollanəsrəddinçilərin XX əsrin ilk illərində Azərbaycanın şəhər və kəndlərində kök salan cəhalətin, fanatizmin, avamlığın, geriliyin, yoxsulluğun acı nəticələrini, yeri gəldikcə, Azərbaycanın elit təbəqəli insanlarını deyil, ―kiçik‖ adamlarını düşünərək açdıqları bu jurnalda dərc etdikləri felyetonlarda, satirik şeirlərdə, teleqraf xəbərlərində,
məsələ və misallarda onların həyatına aid ilk baxışda gülməli görünən, dərindən düşündükdə isə
faciə mahiyyətli əhvalatlar mühitin aynasına
çevrilərək şərh edə bilir. Bundan sonra Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikrinin inkişafında
―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının müstəsna xidmətlərini; ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının təşəkkül
imkanlarının genişlənməsi gücünü və xalqı inkişafdan, tərəqqidən saxlayan ruhanilərə, fırıldaqçı din xadimlərinə qarşı mübarizə apararaq milli
oyanışa ciddi cəhd göstərmələrini; mollanəsrəddinçilərin xalqın təhsili, təlimi, tərbiyəsi naminə
yazdıqları və çap etdirdikləri əsərləri ilə Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixini necə
zənginləşdirmələrini;
Mollanəsrəddinçilərin
xalqda milli təfəkkürün inkişafını, bu mənada
onları oyatmağı, ayağa qaldırmağı, hərəkətə gətirməyi, düşündürməyi, zülm və əsarətə qarşı
mübarizəyə ruhlandırmağı, ―camaatın bəsirət
gözünü açıb dost ilə düşmənini ona tanıtmağı‖,
xalq azadlıq hərəkatına yaxından kömək göstərmələri, əzilən kütləni azad görmək arzusu ilə

yeni fikir, yeni düşüncə və milli təfəkkürün inkişafında doğru fikir yürütmələri tədqiqatçı tərəfindən aydın təhlilə cəlb edilmişdir.
I fəslin ikinci yarımfəsli ―Mollanəsrəddinçilərin ideya-siyasi görüşləri və tarixi faktlara münasibət‖ə həsr edilmişdir. Müəllif qeyd
edir ki, kütlələrin maarifləndirilməsinə – həm
siyasi-ictimai, həm də elmi cəhətdən – böyük
kömək etməsi, yəni idrak və pedaqoji əhəmiyyətə malik olması mollanəsrəddinçilər yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir.
Siyasi həyatın aktual məsələləri ilə yanaşı, müsəlman həyatının digər mühüm məsələləri də –
iqtisadiyyat, məişət, mədəniyyət, əxlaq, təbabət
və sair ilə də müntəzəm məşğul olmaq mollanəsrəddinçilərin qarşılarına qoyduqları əsas
məqsəd olmuşdur. Mollanəsrəddinçilərin çarizmi tənqid etməsi bəzən son dərəcə kəskin və
müstəqim məna daşımış, irtica illərində ölkənin
hər tərəfini dar ağaclarının bürüdüyü bir zamanda ―Molla Nəsrəddin‖ artıq öz qəzəbini gizlətməmiş, açıq tənqid üsuluna keçmişdir. Bu zaman jurnal çarizmin əliqanlı baş naziri Stolıpinin cinayətlərini özünəməxsus satirik bir əda ilə
açıb göstərmişdir. K. Camalova görə, Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi üçün faydalı ideyalar
irəli sürən, yetişəcək nəsillərin ideya-siyasi tərbiyəsi üçün dəyərli pedaqoji mühakimə yürüdən
―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı istedadlı və cürətli
maarifçi pedaqoqlar zümrəsi yetişdirmiş; Mollanəsrəddinçi maarifçilər ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında və digər mətbu orqanlarda sadə adamların, yaşanan mühitin ictimai yaralarını açmağa,
cəmiyyətdəki eybəcərlikləri bütün çılpaqlığı ilə
təsvir etməyə çalışmış; Mollanəsrəddinçi maarifçilər həm o taylı, həm bu taylı Azərbaycanda,
həm İranda, həm də türk dünyasında baş verən
zərərli ictimai-siyasi hadisələrə qarşı sərt reaksiya vermişlər. Mollanəsrəddinçilər çar Rusiyasının, İran, Türkiyə və hətta Sovetlər dönəmində
Nikolayları, Stolıpinləri, Məmmədəli şahları,
Zilli-Sultanları, Sultan Əbdülhəmidləri və b.
azadlıq və insan hüquqlarının tapdalamasını, onlar tərəfindən özbaşınalığın, istismarın hökm
sürdüyünü, xalqın istək və arzularını öz şeir və
felyetonlarında məharətlə təsvir etmişlər. Hadisələrin səbəbkarlarının tənqid atəşinə tutulmaları əxlaqi, tərbiyəvi mühiti pozanlara qarşı sərt
yazılar yazmaları pedaqoji fikir tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş; Xalqın acınacaqlı və-
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ziyyətini vətəndaşlıq kədəri ilə qələmə alan mollanəsrəddinçilər ictimai quruluşun öz-özünə
məhvini gözləməyin səhv olduğunu, bunun üçün
xalqın, vətənin mənafeyi və tərəqqisi uğrunda
mübarizə aparmağı başlıca amil saymışlar.
Monoqrafiyanın ikinci fəsli ―Təhsilin
demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizədə
mollanəsrəddinçilərin rolu‖na həsr edilmişdir.
Fəslin birinci yarımfəslini mollanəsrəddinçilərin ana dili və onun tədrisi haqqında fikirlərinə həsr etməyi, həmin dövrün ədəbi dil
mühiti və mollanəsrəddinçilər məfkurəsi ilə elmi baxımdan təhlilin ifadəsi kimi qiymətləndirmək istəyirik. Çünki mollanəsrəddinçilərin pedaqoji ideyalarının və maarifçi görüşlərinin əsas
leytmotivini təlimin ana dilində aparılması, ana
dilində dərsliklərin hazırlanması, milli dilə münasibət məsələsi təşkil etmişdir. Fikrimcə, K.
Camalov mollanəsrəddinçilər yaradıcılığında
ana dilinin gözəlliklərini, üstünlüklərini, bu dildə tədrisin əhəmiyyəti haqqında ideyalarının
əsil ruhunu tuta bilmiş, bu ideyaların bu gün də
istifadə üçün aktual olduğunu elmi dəlillərlə sübut edə bilmiş, təlimin ana dilində aparılması,
bu dildə dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq,
proqram tərtib etmək və Azərbaycan dili təlimi
uğrunda mətbuatın yaranmasını şərtləndirən
ictimai-mədəni şəraiti səciyyələndirmişdir.
Fəslin ikinci yarımfəsli ―Məktəbin demokratik əsaslarla qurulmasında mollanəsrəddinçilərin rolu‖ adlanır. Burada, hər şeydən əvvəl
mollanəsrəddinçilərin cəhalət və mövhumatın
aradan qaldırılması, dünyanın inkişaf etmiş
xalqları sırasında dura bilmək üçün təhsil almağın, müasir tipli, dərslərin yeni üsulla tədris
edildiyi məktəblərin zəruriliyi haqda fikirlərinin
elmi-pedaqoji aspektdən təhlili diqqəti cəlb edir.
Fəslin üçüncü yarımfəsli ―Mollanəsrəddinçilərin müəllim kadrları hazırlığında pedaqoji əlaqələri‖ adlanır. Kamal müəllim mollanəsrəddinçilərin cəmiyyətin inkişafında müəllimin
rolunu yüksək qiymətləndirdiklərini, müəllim
hazırlığı haqqında onların pedaqoji baxımdan
bu günümüzlə də səsləşən ideyalarını bacarıqla
toplayıb, təhlil edib ümumiləşdirə bilmişdir.
II fəslin müvəffəqiyyətli hissələrindən biri
də ―Uşaq əsərləri və xalq pedaqogikasından isti-

fadənin əhəmiyyəti mollanəsrəddinçilərin təhlilində‖ adlı sonuncu yarımfəsildir. Burada da K.
Camalov xalq pedaqogikasından istifadənin
əhəmiyyətini, təsvirini, təşəkkülü və inkişafını
mollanəsrəddinçilərin görüşləri baxımından təhlil etmiş, uşaqların milli ruhda tərbiyəsi məsələlərini, həmin tərbiyəvi örnəklərin rolunu elmi
əsaslarla müəyyənləşdirmişdir. Kamal müəllimin elmi araşdırmalarında mollanəsrəddinçilərin gənc nəslin əqli və əxlaqi inkişafında uşaq
ədəbiyyatına xüsusi əhəmiyyət verdiyini, mollanəsrəddinçilərin uşaq ədəbiyyatının yüksək
ideallı, dərin məzmunlu olmasını, uşaqların hiss
və həyəcanlarını, meyl və marağını əks etdirməsini, onun təxəyyül və fantaziyasına uyğun olmasını, sadə, aydın və səlis ana dilində yazılmasını tələb etdiyini, bunun üçün uşaq psixologiyasını bilməyin vacibliyini bu yarımfəsildə təhlilə cəlb etmişdir.
Üç yarımfəsildən ibarət olan monoqrafiyanın üçüncü uğurlu fəsli ―Mollanəsrəddinçilərin
şəxsiyyət tərbiyə haqqında ideyaları‖ adlanır.
K. Camalov bu fəsildə mollanəsrəddinçilərin əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, böyüyən
nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi, dostluq-yoldaşlıq tərbiyəsi haqda fikirlərindən müasir pedaqoji
mühitdə müvəffəqiyyətlə istifadə oluna biləcəyini inandırıcılıqla əsaslandıra bilir. Müəllif
haqlı olaraq mollanəsrəddinçilərin tərbiyəyə
dair fikirlərində vətənpərvərlik ideyasının aparıcı yer tutduğu qənaətinə gəlir.
Monoqrafiyada, mollanəsrəddinçilərin ailə
tərbiyəsi haqqında fikirləri müvəffəqiyyətlə
işlənmişdir. Xüsusilə ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri, ailədə ananın müstəsna rolu barədə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalını və ya mollanəsrəddinçilərin ideya görüşlərini düzgün ümumiləşdirməsi Kamal Camalovun həm mövzuya yaxından
bələd olduğuna, həm də müasir pedaqogika
elmini lazımi səviyyədə bildiyinə dəlalət edir.
Ümumiyyətlə, ―Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları‖ adlı əsər elmi üslubu ilə seçilən, aydın, səlis, oxunaqlı bir dillə yazılmış bitkin, mükəmməl monoqrafiyadır. Ümidvaram ki,
əsər bu sahədə tədqiqat aparan doktorant, dissertant və magistrlər üçün faydalı olacaqdır.
Hüseyn Əhmədov

Rusiya Dövlət Təhsil Akademiyasının xarici üzvü,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, akademik, Əməkdar ali məktəb işçisi
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi
məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill
əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.
5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Yazıldığı
dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin
nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.
7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci
sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, daha sonra
elektron poçtu (E-mail).
8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə
olunur.
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi
müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir.
12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin
sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə
rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni
ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq
əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt
ünvanı göstərilməlidir.
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