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Son dövrlərdə dərslik və dərs vəsaiti yaz-

maq dəb halını alıb. Adi seminar məĢğələsini 

apara bilməyən, tələbə mövzunu Ģərh edərkən 

onun dediklərinin bəzən düz olub-olmadığını 

ayırd edə bilməyən, mühazirə oxuyarkən köhnə, 

rəngi saralmıĢ konspektlərindən ayrıla bilmə-

yən, mühazirə əvəzinə tələbələrə mövzunu imla 

kimi diktə edən bəzi üzdəniraq ali məktəb müəl-

limləri bir də görürsən onun-bunun qapısını dö-

yür, rəy alır. “Nə məsələdir?” sualına “Dərslik 

(dərs vəsaiti) yazmıĢam, rəy lazımdır. 

ĠĢ yoldaĢının, həmkarının xətrinə dəymə-

mək, kiminsə xahiĢini yerə salmamaq üçün məc-

bur olub rəy verirsən. Az sonra ondan-bundan, 

ordan-burdan köçürülmüĢ dərslik (dərs vəsaiti) 

“müəllif” qrif də alır və auditoriyaya yol tapır. 

Bəzən isə, yüksək elmi dərəcəyə, elmi ada 

malik Ģəxslər də köçürməyə meylli olurlar. Ya 

rus mənbələrindən, yaxud baĢqa ölkə alimləri-

nin əsərlərini dilimizə necə gəldi tərcümə edə-

rək, dərsliyin, dərs vəsaitinin üzərinə öz adlarını 

yazırlar, yaxud da Azərbaycan dilində olan ki-

tablardan, dərsliklərdən, monoqrafiyalardan fay-

dalanıb, müəllif(lər)ini qeyd etmədən öz adları-

na çap etdirilər. Bu, insafsızlıq, ədalətsizlik, 

hörmətsizlik, baĢqasının əməyini istismar et-

mək, nəhayət, oğurluqdur. 

Dərsliklərin (dərs vəsaitlərinin) yazılması 

əslində ciddi məsuliyyət tələb edir. 

Respublika Nazirlər Kabinetinin 23 yanvar 

2006-cı il tarixli 33 nömrəli əmri ilə “Ümumi 

təhsil sistemində dərsik siyasəti” təsdiq olunmuĢ-

dur. Göstərilir ki, “dərslik siyasəti Azərbaycan 

hökumətinin strateji fəaliyyət dairəsinə daxil olan 

təhsil sahəsində prioritet istiqamətlərdən biridir. 

Dərslik siyasətinin məqsədi məktəbliləri müasir 

standartlara uyğun bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yi-

yələnmək, Vətəninə, xalqına, onun adət-ənənələ-

rinə bələd olan, milli və ümumbəĢəri dəyərlər zə-

minində formalaĢan, fiziki və mənəvi cəhətdən 

sağlam, müstəqil həyata hazır və demokratik dü-

Ģüncəli vətəndaĢlar kimi yetiĢdirməkdir” (1). 

Mənbələrdə deyilir: “Dərslik hər hansı bir 

elm sahəsində sistemli bilik təqdim edən əsərdir 
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və həmin sahənin müxtəlif bölmələrini əhatə 

edir. Dərslik hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ və 

təsdiq edilmiĢ biliklərə, müddəalara əsaslanır. 

Dərs vəsaiti dərsliyə əlavədir. Dərs vəsaiti fənni 

bütövlükdə deyil, onun ayrı-ayrı hissəsini və ya 

müəyyən qismini əhatə edir. Dərs vəsaiti dərs-

likdən fərqli olaraq bu və ya digər problem üzrə 

müxtəlif fikirləri cəmləĢdirir” (2). 

Bu fikri ali məktəb dərsliklərinə və dərs 

vəsaitlərinə də aid etmək mümkündür. 

Köçürmə kütləvi hal aldığından istər 

ümumtəhsil məktəbləri, istər kolleclər, istərsə də 

ali təhsil müəssisələri üçün yazılmıĢ dərslik və 

dərs vəsaitləri ciddi narahatçılıq doğurur. 

Dərslik və dərs vəsaitlər bir nəfər, iki nə-

fər, yaxud kollektiv müəlliflər tərəfindən yazılır. 

Lakin tələb belədir, yaza bilirsənsə (bilirsinizsə) 

yaz (yazın), Allah köməyində olsun, sözün (sö-

zünüz) yoxdursa, bir kənarda dur(un), əl-ayağa 

dolaĢma(yın). 

Dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması za-

manı bir sıra prinsiplərin gözlənilməsi vacibdir. 

Onlara əməl edilməlidir. 

Mən bir sıra dərslik və dərs vəsaitinin 

müəllifiyəm. 1985-ci ildə, SSRĠ-yə daxil oldu-

ğumuz illərdə ümumtəhsil məktəblərinin tədris 

planlarına Ailə həyatının etika və psixologiyası 

fənni daxil olmuĢdu. Respublikamızda bu fən-

nin nə proqramı, nə də dərsliyi vardı. O zaman-

lar professor Zahid Qaralov (Allah rəhmət elə-

sin) respublika Maarif nazirinin müavini idi. O, 

professor Əbdül Əlizadə (Allah rəhmət eləsin) 

ilə məni nazirliyə çağırıb Ailə həyatının etika və 

psixologiyası kursunun proqramını hazırlamağı 

və “Ailə” dərsliyini yazmağı bizə bir vəzifə ola-

raq tapĢırdı. Orijinal “Ailə” dərsliyini hazırla-

dıq. BaĢqa respublikalarda da bu fənn keçilirdı. 

Moskvada hazırlanmıĢ dərsliyi tərcümə edib 

ümumtəhsil məktəblərinə təqdim etmək olardı. 

Lakin Azərbaycan ailəsinin obrazı yaradılmalı 

idi. Biz buna nail olduq. Dərslik 189 min tirajla, 

1989-cu ildə isə 147 min tirajla nəĢr olundu. Biz 

kursun tədris kompletini hazırladıq. 1988-ci ildə 

müəllimlər üçün müəllifliyimizlə “Ailə həyatı-

nın etika və psixologiyası“ və “Ailə həyatının 

etika və psixologiyası üzrə müntəxəbat” dərs 

vəsaitləri iĢıq üzü gördü. 1991-ci ildə “Семья» 

dərsliyimiz ümumtəhsil məktəblərinin rus böl-

mələrinə çatdırıldı. 

Sonralar ali məktəblər üçün “Pedaqogika” 

(prof. Hikmət Əlizadə ilə), “Milli əxlaq və ailə 

etikası”, “Pedaqogika: konspekt və sxemlər”, 

kolleclər üçün “Pedaqogika”, “Milli əxlaq və 

ailə etikası”, xüsusi məktəblərin 2-ci, 3-cü, 4-cü 

və 5-ci sinifləri üçün “Oxu” dərsliklərim nəĢr 

olundu. 2019-cu ildə “Ġxtisasa giriĢ” və 2020-ci 

ildə “Ailə pedaqogikası: Müntəxəbat” (hər ikisi 

R.R. Məmmədzadə ilə) dərslik və dərs vəsaitlə-

rim iĢıq üzü görmüĢdür. 

Çoxdan idi ki, ali məktəblər üçün “Ailə 

pedaqogikası” dərsliyi yazmaq istəyirdim. Lakin 

vaxt məhdudiyyəti buna imkan vermirdi. ARTĠ-

nin Elmi əsərlərində ailə pedaqogikası ilə bağlı 

materiallar çap etdirirdim ki, bu yolla həmin 

materialları üst-üstə qoyub, redaktə edib nəĢrə 

verim. Amma bu da fasilələrlə müĢayiət olunur-

du. Hər nömrəyə material çatdıra bilmirdim. 

Axırda 2019-cu ildə qərara aldım ki, “Ailə pe-

daqogikası” dərsliyini yazıb baĢa çatdırım. 

Əlimdə materiallar vardı. Mənbələri araĢdı-

rırdım. Kitab rəfimdə Azərbaycan Dövlət Peda-

qoji Universitetinin mətbəəsində 2016-cı ildə 

nəĢr olunmuĢ “Ailə pedaqogikası” dərsliyi vardı. 

Dedim görüm müəlliflər hansı məsələləri diqqət 

mərkəzində və necə saxlayıblar. Dərsliyi vərəqlə-

yəndə çox təəssüf hissi keçirdim. Müəlliflər mə-

nim professor Əbdül Əlizadə ilə hələ 1986 və 

1989-cu illərdə yazdığımız “Ailə” dərsliyinin, 

“Ailə həyatının etika və psixologiyası” (1988) 

dərs vəsaitinin, daha çox isə, mənim “Milli əxlaq 

və ailə etikası” dərsliyimin materiallarından gen-

bol istifadə edərək “dərslik” yazmıĢdılar. 

Mən hələ 2008-ci ildə orta ixtisas məktəb-

ləri üçün “Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyi və 

fənn proqramı hazırlayaraq həmin il nəĢr etdir-

miĢdim. Duyulan ehtiyac nəzərə alınaraq, həmin 

dərslik bir neçə dəfə təkmilləĢdirilərək yenidən 

iĢıq üzü görmüĢdür (Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin 6 may 2008-ci il tarixli, 575 

nömrəli əmri (qrifi) ilə: A.N. Abbasov. Milli əx-

laq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün 

dərslik. Bakı: Mütərcim, 2008, 2010, 2013, 

2015, 2016-cı illər). 

Həmin fənn universitetlərin magistratura 

səviyyəsində də tədris planına salındığından 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

qrifi (Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 

28 dekabr 2012-ci il tarixli, 2391 nömrəli əmri) 

alınaraq ali məktəblər üçün də nəĢr olunmuĢdur. 
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“Ailə pedaqogikası” dərsliyini yazarkən 

mən müəllifi olduğum Milli əxlaq və ailə etika-

sı” dərsliyinin bəzi materiallarından istifadə et-

miĢəm. Bu mənim hüququmdur. 

Qeyd etdiyim kimi 2016-cı ildə Azərbay-

can Dövlət Pedaqoji Universitetinin mətbəəsin-

də nəĢriyyatında 340 səhifəlik “Ailə pedaqogi-

kası” dərsliyi nəĢr olunmuĢdur (müəlliflər R.L. 

Hüseynzadə və L.Z. Allahverdiyeva). 
Mənim “Ailə pedaqogikası” dərsliyim 

2019-cu ildə “Mütərcim” nəĢriyyatında çap olun-

du. Həmin dərsliyin “Ön söz əvəzinə” adlanan 

müqəddəməsində yazdım: “Mənim bu dərsliyim 

nəĢr olunanda belə təsəvvür yaranmasın ki, guya 

mən bəzi məsələləri, materialları müəlliflərini 

qeyd etmədiyim həmin dərslikdən köçürmüĢəm. 

Axı adını çəkdiyim dərslik 2016-cı ildə, mənim 

yazdığım dərslik isə, 2019-cu ildə nəĢr olunub. 

Səhv təsəvvür formalaĢmasın. Əslində haqqında 

danıĢılan dərsliyin müəllifləri bir çox materialları 

genə-bol mənim “Milli əxlaq və ailə etikası” 

dərsliyimdən köçürmüĢlər” (9, S. 6). 

Köçürmələrə diqqət yetirək: 

1. Haqqında danıĢılan “Ailə pedaqogikası” 

(Müəlliflər: R.L. Hüseynzadə, L.Z. Allahver-

diyeva. Ailə Pedaqogikası. Bakı: ADPU, 2016) 

dərsliyindəki aĢağıdakı hissə köçürülmədir: 

Ailə həyatına sosial-mənəvi hazırlıq və-

təndaĢlıq yetkinliyi (yaĢ, tam orta təhsil, peĢə, 

mənəvi Ģüurun səviyyəsi), iqtisadi müstəqillik 

və sağlamlıq kimi mühüm məsələləri özündə 

birləĢdirir (səh. 22).  

bax: “Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyi 
(Müəllif: A.N. Abbasov. Bakı: Mütərcim, 

2015): 

Ailə həyatına sosial-mənəvi hazırlıq və-

təndaĢlıq yetkinliyi (yaĢ, tam orta təhsil, peĢə, 

mənəvi Ģüurun səviyyəsi), iqtisadi müstəqillik 

və sağlamlıq kimi mühüm məsələləri özündə 

birləĢdirir (səh. 179). 

2. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

“...mənəvi Ģüurunun səviyyəsi ailə həyatı-

na hazırlıqda əhəmiyyətli yer tutur. Mənəvi Ģüu-

run inkiĢafı gənc oğlan və qızlar tərəfindən ailə-

nin sosial dəyərinin baĢa düĢülməsində, nikah 

ittifaqına ciddi münasibətdə, yaradılan ailəyə 

görə məsuliyyət hissində ömür-gün yoldaĢını 

ağıllı ölçüb-biçərək seçməkdə, gələcək ərinə 

(arvadına), onun valideynlərinə və qohumlarına 

dərin hörmətdə, nəzakətli və mərifətli davranıĢ 

və həssaslıqda, səmimilikdə və mehribanlıqda, 

qayğıkeĢlik və xeyirxahlıqda, həmçinin onlarla 

qarĢılıqlı münasibətləri, ünsiyyəti düzgün qura 

bilməkdə, xoĢ rəftarda özünü göstərir. 

Ġkinci yerdə - qadına dostcasına münasibət 

onun Ģərəf və ləyaqətinə, mənliyinə hörmət, 

əməksevərlik, ailəyə, uĢaqlara qayğı, səbir, höv-

sələ və təmkin, iradə, gözüaçıqlıq, yumor hissi, 

hərtərəfli təkmilləĢməyə və fiziki kamilliyə və 

estetik gözəlliyə cəhd dayanır. 

Oğlanlar ömür-gün yoldaĢı kimi seçdikləri 

qızlarda səmimiyyət, xeyirxahlıq, fədakarlıq, 

xoĢ rəftar, nümunəvi davranıĢ, mehribanlıq, in-

cəlik, ər-arvadlıq borcuna sədaqətlə qadınlığın 

uzlaĢdırılması və s. bu kimi önəmli keyfiyyətləri 

görmək istəyirlər. Bütün bunlarla yanaĢı, seçdiyi 

əri ilə bir bərabərdə əmək sərf edən qızın ağlı və 

iĢgüzar ləyaqəti vacib sayılır” (səh. 26). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

“...mənəvi Ģüurunun səviyyəsi ailə həyatı-

na hazırlıqda əhəmiyyətli yer tutur. Mənəvi Ģüu-

run inkiĢafı gənc oğlan və qızlar tərəfindən ailə-

nin sosial dəyərinin baĢa düĢülməsində, nikah 

ittifaqına ciddi münasibətdə, yaradılan ailəyə 

görə məsuliyyət hissində ömür-gün yoldaĢını 

ağıllı ölçüb-biçərək seçməkdə, gələcək ərinə 

(arvadına), onun valideynlərinə və qohumlarına 

dərin hörmətdə, nəzakətli və mərifətli davranıĢ 

və həssaslıqda, səmimilikdə və mehribanlıqda, 

qayğıkeĢlik və xeyirxahlıqda, həmçinin onlarla 

qarĢılıqlı münasibətləri, ünsiyyəti düzgün qura 

bilməkdə, xoĢ rəftarda özünü göstərir. 

Ġkinci yerdə - qadına dostcasına münasibət 

onun Ģərəf və ləyaqətinə, mənliyinə hörmət, 

əməksevərlik, ailəyə, uĢaqlara qayğı, səbir, höv-

sələ və təmkin, iradə, gözüaçıqlıq, yumor hissi, 

hərtərəfli təkmilləĢməyə və fiziki kamilliyə və 

estetik gözəlliyə cəhd dayanır. 

Oğlanlar ömür-gün yoldaĢı kimi seçdikləri 

qızlarda səmimiyyət, xeyirxahlıq, fədakarlıq, 

xoĢ rəftar, nümunəvi davranıĢ, mehribanlıq, 

incəlik, ər-arvadlıq borcuna sədaqətlə qadınlığın 

uzlaĢdırılması və s. bu kimi önəmli keyfiyyətləri 

görmək istəyirlər. Bütün bunlarla yanaĢı, seçdiyi 

əri ilə bir bərabərdə əmək sərf edən qızın ağlı və 

iĢgüzar ləyaqəti vacib sayılır” (səh. 180-181). 

3. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 
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Ailə həyatına psixoloji hazırlıq – insanlar-

la əlveriĢli qarĢılıqlı, ünsiyyət vərdiĢlərinə, ailə 

həyatına və ümumilikdə dünyaya baxıĢların 

vəhdəti və yaxud uyğunluğu, ailədə sağlam mə-

nəvi-psixoloji iqlimi bərqərar etmək bacarığı, 

xarakter və hisslərin sabitliyi, iradı keyfiyyətlə-

rin inkiĢafı deməkdir. Oğlan və qızın böyüyüb 

boya-baĢa çatdığı ailənin atmosferindən gələcək 

ailənin taleyinin necə olacağı, onun uğurlu və 

xoĢbəxt, yaxud uğursuz və bədbəxt olacağı, 

çoxsaylı problemlərlə və çətinliklərlə üzləĢəcə-

yi, ailənin dağılacağı və s. xeyli dərəcədə asılı-

dır (səh. 28). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmədir: 

Ailə həyatına psixoloji hazırlıq – insanlarla 

əlveriĢli qarĢılıqlı, ünsiyyət vərdiĢlərinə, ailə hə-

yatına və ümumilikdə dünyaya baxıĢların vəhdəti 

və yaxud uyğunluğu, ailədə sağlam mənəvi-psi-

xoloji iqlimi bərqərar etmək bacarığı, xarakter və 

hisslərin sabitliyi, iradı keyfiyyətlərin inkiĢafı de-

məkdir. Oğlan və qızın böyüyüb boya-baĢa çatdı-

ğı ailənin atmosferindən gələcək ailənin taleyinin 

necə olacağı, onun uğurlu və xoĢbəxt, yaxud 

uğursuz və bədbəxt olacağı, çoxsaylı problemlər-

lə və çətinliklərlə üzləĢəcəyi, ailənin dağılacağı 

və s. xeyli dərəcədə asılıdır (səh. 182). 

3. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ailə həyatına pedaqoji hazırlıq ailə tərbi-

yəsinin pedaqogikası üzrə biliklərin əsaslarım 

verir, pedaqoji savadı, təsərrüfat-iqtisad bacarıq 

və vərdiĢləri, seksual tərbiyəliliyi nəzərdə tutur. 

Gələcək ata-analar ailədə uĢaqların tərbiyə olun-

ması xüsusiyyətləri, uĢaqların inkiĢafi qanuna-

uyğunluqları ilə tanıĢ edilir, ailə tərbiyəsində yol 

verilən nöqsanların səbəbləri və onların aradan 

qaldırılmasının səmərəli yolları aydınlaĢdırılır. 

Pedaqoji istiqamət gələcək valideynləri ailə tər-

biyəsinin məqsədi və vəzifələrinə, tərbiyənin 

prinsiplərinə və metodlarına, təĢkili formalarına 

dair biliklərə və praktik bacarıqlara, körpəyə 

qulluq üzrə vərdiĢlərə yiyələnmələrini vacib he-

sab edir (səh. 28). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmədir: 

Ailə həyatına pedaqoji hazırlıq ailə tərbi-

yəsinin pedaqogikası üzrə biliklərin əsaslarım 

verir, pedaqoji savadı, təsərrüfat-iqtisad bacarıq 

və vərdiĢləri, seksual tərbiyəliliyi nəzərdə tutur. 

Gələcək ata-analar ailədə uĢaqların tərbiyə olun-

ması xüsusiyyətləri, uĢaqların inkiĢafi qanuna-

uyğunluqları ilə tanıĢ edilir, ailə tərbiyəsində yol 

verilən nöqsanların səbəbləri və onların aradan 

qaldırılmasının səmərəli yolları aydınlaĢdırılır. 

Pedaqoji istiqamət gələcək valideynləri ailə tər-

biyəsinin məqsədi və vəzifələrinə, tərbiyənin 

prinsiplərinə və metodlarına, təĢkili formalarına 

dair biliklərə və praktik bacarıqlara, körpəyə 

qulluq üzrə vərdiĢlərə yiyələnmələrini vacib he-

sab edir (səh. 182). 

4. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

May ayının 15-i Beynəlxalq Ailə günüdür. 

Ölkəmizdə ailə problemlərinin həllinə qayğı gös-

tərilir. Odur ki, 2006-cı ildə respublika Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Ailə, 

Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

yaradılmıĢdır. Ailə institutunun inkiĢaf etdirilmə-

si və möhkəmləndirilməsi, ailə dəyərlərinin mü-

hafizə edilib saxlanması, ailənin problemlərinin 

mümkün qədər aradan qaldırılması, həmin Komi-

tənin qarĢısında duran ümdə vəzifələrdəndir. 

Ailədə ata-ana, ana-bala, bacı-qardaĢ mü-

nasibətləri baĢa düĢülür. Ailənin bütün sirləri 

məhz bu münasibətlərdədir. Ailənin mahiyyəti 

ilk ailə münasibətləri ilə bağlıdır. Lakin onu tək-

cə kiĢi-qadın münasibət kimi baĢa düĢmək ol-

maz. KiĢi ilə qadın arasındakı münasibətlər, hət-

ta hüquqi cəhətdən qeyd olunsa belə, ailə müna-

sibətlərinin mahiyyətini ifadə etmir və edə də 

bilməz (səh. 33). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmədir: 

May ayının 15-i Beynəlxalq Ailə günüdür. 

Ölkəmizdə ailə problemlərinin həllinə qayğı gös-

tərilir. Odur ki, 2006-cı ildə respublika Prezidenti 

cənab Ġlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Ailə, 

Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

yaradılmıĢdır. Ailə institutunun inkiĢaf etdirilmə-

si və möhkəmləndirilməsi, ailə dəyərlərinin mü-

hafizə edilib saxlanması, ailənin problemlərinin 

mümkün qədər aradan qaldırılması, həmin Komi-

tənin qarĢısında duran ümdə vəzifələrdəndir. 

Ailədə ata-ana, ana-bala, bacı-qardaĢ mü-

nasibətləri baĢa düĢülür. Ailənin bütün sirləri 

məhz bu münasibətlərdədir. Ailənin mahiyyəti 

ilk ailə münasibətləri ilə bağlıdır. Lakin onu tək-

cə kiĢi-qadın münasibət kimi baĢa düĢmək ol-

maz. KiĢi ilə qadın arasındakı münasibətlər, hət-



Dərslik yazmaq məsuliyyət tələb edir  

17 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №3, 2020 

 

ta hüquqi cəhətdən qeyd olunsa belə, ailə müna-

sibətlərinin mahiyyətini ifadə etmir və edə də 

bilməz (səh. 200). 

5. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Müasir ailədə baĢ verən keyfiyyət dəyiĢik-

likləri, birinci növbədə, ərlə arvadın, valideyn-

lərlə uĢaqların qarĢılıqlı münasibətlərində öz ək-

sini tapmıĢdır. Vaxtilə evə qazanc gətirən kiĢilə-

rə çox vaxt özlərini hakimi-mütləq aparmağı da, 

kobudluğu da bağıĢlayardılar. Ailənin əmin-

amanlığı, xoĢbəxtliyi də əsasən var-dövlətlə öl-

çülürdü. Müasir ailə üçün “var-dövlət”, “ev-

eĢik” və s. məqsəd deyil, vasitədir. Bu günki 

ailə ər-arvad arasında da, valideynlərlə uĢaqlar 

arasında mənəvi münasibətlərə daha çox məna 

verir. Ailə münasibətlərində psixoloji münasi-

bətlər daha mühüm rol oynayır. Ərin də, arvadın 

da, uĢaqların da Ģəxsiyyətinə böyük tələblər ve-

rilir. Ailədə baĢ verən bu mühüm dəyiĢiklikləri 

nə ilə aydınlaĢdırmaq mümkündür? (səh. 33). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 201-ci səhifəsindən 

köçürülmədir. 

6. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Cəmiyyət dəyiĢdikcə, ailə də dəyiĢir və 

inkiĢaf edir. Müasir Azərbaycan ailəsi yeni və 

yüksək tipli ailədir, ictimai-iqtisadi əsaslar üzə-

rində meydana gəlmiĢ və istehsal münasibətləri-

nin xarakterinə uyğun Ģəkildə inkiĢafdadır. 

Azərbaycan ailəsi cəmiyyətimizin və vətəndaĢ-

ların tərbiyə ocağıdır, cəmiyyətimizin ictimai 

həyat münasibətlərində xüsusi yer tutur. O, qa-

nuni nikahla yaranır. Nikah isə, əvvəlki bölmə-

də qeyd etdiyimiz kimi, qarĢılıqlı məhəbbətə və 

hörmətə, borc hissinə əsaslanır. Azərbaycan 

ailəsində ər və arvadın hüquq bərabərliyi, ideya 

və mənafe birliyi baĢlıca cəhətdir. Bu ailə Ģəx-

siyyətin azadlığına və hərtərəfli inkiĢafına gözəl 

Ģərait yaradır. Sağlam təməl üzərində qurulmuĢ 

ailənin mənafeyi dövlət, ictimai və ümumxalq 

mənafeyi ilə üzvi surətdə bağlıdır. O, böyük 

kollektivin ilk özəyidir (səh. 34). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 202-ci səhifəsindən 

köçürülmüĢdür. 

7. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-

sına uyğun olaraq ailə dövlət tərəfindən mühafi-

zə olunur. Dövlətimiz doğum və körpələr evləri-

nin, uĢaq bağçalarının, digər uĢaq müəssisələri-

nin geniĢ Ģəbəkəsini yaratmaq və inkiĢaf etdir-

mək, məiĢət xidmətinin, ictimai iaĢənin təĢkilini 

təkmilləĢdirmək, uĢaq anadan olduqda, habelə 

tək analara və çoxuĢaqlı ailələrə müavinət ver-

mək, ailəyə baĢqa növ yardım göstərmək yolu 

ilə ailənin qayğısına qalır. 

Analıq etməklə yanaĢı, qadınların əmək və 

ictimai fəaliyyətlərində yaxından iĢtirakını əlaqə-

ləndirmək üçün əlveriĢli Ģərait yaradılır. Doğuma-

qədərki məzuniyyətin, habelə uĢağa qulluq etməyə 

görə məzuniyyətin müddəti artırılır (səh. 34). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 202-ci səhifəsondən 

köçürülmüĢdür. 

8. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki Ģağıdakı hissə: 

Ailə qurmadan da, nikah ittifaqına girmə-

dən də dünyaya uĢaq gətirmək mümkündür. 

...Lakin, birincisi, nikahsız ailə əxlaqi deyildir. 

Ġkincisi, nikahsız uĢaq doğmağa heç də həmiĢə 

cəhd göstərilmir, çünki tam, hərtərəfli ailə, mü-

təĢəkkil, müntəzəm tərbiyə olmadan uĢaq böyüt-

mək çətindir. Ana və uĢaq, ata və uĢaq hələ ailə 

demək deyildir. Bu ailənin bir hissəsidir və na-

tamam ailə sayılır. Natamam ailədə verilən tər-

biyə isə bir çox hallarda kamil, bitkin olmur 

(səh. 36). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 203-cü səhifəsindən 

köçürülmüĢdür. 

9. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Cəmiyyətimiz ailələrin tam olması qayğı-

sına qalır. Tam ailə dedikdə, ata, ana, bir də 

uĢaqlar olan ailələr nəzərdə tutulur. Valideynlər-

dən hər hansı birinin yoxluğu (ailədən getməsi, 

ər-arvadlıq münasibətlərinin kəsilməsi, vali-

deynlərdən hər hansı birinin ölümü, boĢanma, 

ata-analardan hər hansı birinin itkin düĢməsi və 

s.) natamam ailəni meydana gətirir. Əhalinin ar-

tım sürəti ailənin yaranması vaxtından, onun da-

vamlı olmasından və uĢaqların sayından asılıdır. 

Ölkəmizdə insan nəslinin davam etdirilməsi 

funksiyası ailənin ən mühüm funksiyası olaraq 

onun digər funksiyalarını da özündə birləĢdirir. 

Deməli, ailə əhalinin həm kəmiyyət, həm də 
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keyfiyyət artımında iĢtirak edir. Həmin funksi-

yanın ailə tərəfindən yerinə yetirilməsi zərurəti 

ər-arvadın həm ictimai, həm də Ģəxsi tələbatın-

dan irəli gəlir (səh. 36-37). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 206-cı səhifəsindən 

köçürülmüĢdür. 

10. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Asudə vaxt mühüm sosial sərvətdir. Cə-

miyyətimizdə vətəndaĢların asudə vaxtlarını, 

mədəni, əxlaqi-estetik səviyyəsini müntəzəm 

olaraq yüksəltmək, səciyyəvi Ģəkil almıĢdır. 

Asudə vaxtın və istirahətin Ģən, mənalı və məz-

munlu keçirilməsi ailə üzvlərinin sağlam və 

gümrah olmalarına Ģərait yaradır, yorğunluğu 

aradan qaldırır, ailə üzvləri arasında münasi-bət-

lərin səmimi olmasına kömək edir, əsəbi əhval-

ruhiyyəni aradan qaldırır. YaxĢı istirahət edən 

ata, yaxud ana iĢdə üzləĢdiyi çətinliklərin öhdə-

sindən səbirlə, təmkinlə gəlir, baĢqa adamların 

qanını qaraldan hərəkətlərə yol vermir. Belə ol-

duqda uĢaqlar da dərslərə yaxĢı hazırlaĢır, icti-

mai iĢə həvəslə qoĢulurlar. 

Ailənin asudə vaxtının təĢkili funksiyasına 

daxil olan tədbirlərə aĢağıdakıları aid edə bilə-

rik: televiziya və teatr tamaĢalarına, kinoya bax-

maq, radioya qulaq asmaq, Ģənliklərdə iĢtirak et-

mək, qohumlarla, dostlarla görüĢmək, kinoya, 

teatra, konsertə getmək, gəzintiyə çıxmaq, çi-

mərlikdə və parkda olmaq, bayram və istirahət 

günlərini birgə keçirmək, ad gününü qeyd et-

mək, idmanla, digər faydalı əyləncələrlə məĢğul 

olmaq və s. (səh. 390). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 211-ci səhifəsindən 

köçürülmüĢdür. 

11. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ailənin ünsiyyət funksiyası da mühümdür. 

BaĢqa sözlə, buna kommunikativ funksiya da 

deyilir. Bu funksiyaya ailədaxili ünsiyyətin təĢ-

kili, ailə üzvlərinin televiziya, radio, qəzet və 

jurnallarla, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri ilə 

bağlılığı və s. daxildir. Ailədaxili ünsiyyət ailə 

həyatının bütün sahələrinə nüfuz edir. Ər-arvad 

arasındakı ünsiyyətin səmimiliyi ilə yanaĢı, vali-

deynlərin uĢaqlarla ünsiyyətinin xarakteri də 

mühüm məsələdir. Kənd Ģəraitində valideynlər 

uĢaqlarla daha sıx ünsiyyətdə olurlar. ġəhərdə 

isə çox vaxt ata və ana iĢlədiyindən ünsiyyət im-

kanı zəifləyir. Ata, bir də görürsən ki, səhər tez-

dən evdən çıxır, bir də gecə yarısı qayıdır. 

Fəlsəfə elmləri namizədi Ġ.F. Dementyeva 

göstərir ki, ailənin asudə vaxtı sahəsində vali-

deynlərin uĢaqlarla ünsiyyəti üçün olan imkanlar-

dan heç də tam istifadə edilmir. Valideynlər (əsa-

sən ana) məktəb yaĢına çatmamıĢ uĢaqlarla daha 

çox məĢğul olurlar. Bu zaman nəsillərin ün-

siyyəti xeyli dərəcədə ilkin səviyyədə, uĢağa 

valideyn himayəsi, köməyi kimi (körpəni geyin-

dirməyə, əl-üzünü yumağa, yedirtməyə sərf olu-

nan vaxt) baĢ verir. Məktəb yaĢına çatmamıĢ 

uĢaqlarla müqayisədə valideynlərin kiçik yaĢlı 

məktəblilərlə ünsiyyətinin strukturu vaxt etibarilə 

məhduddur, lakin bu strukturda uĢaqlara qulluq 

edilməsinə xeyli az vaxt sərf edilir, burada birinci 

yeri ünsiyyətin məzmunca zəngin olması tutur. 

UĢaqlar yeniyetməlik dövrünə qədəm qoy-

duqda isə valideynlərin onlara diqqəti bir qədər 

zəifləyir. Ünsiyyət vaxtı azalır ki, bu da arzu-

olunmaz prosesdir. 

Ünsiyyət üçün səmimi və etibarlı olmaq 

səciyyəvidir. Çünki bu, imkan verir ki, ailənin 

hər üzvü öz sevincini və kədərini ata-anası, 

bacı-qardaĢı, baba-nənəsi ilə bölüĢdürsün, onu 

həyəcanlandıran, maraqlandıran və narahat edən 

məsələlərə cavab ala bilsin, öz mənəvi aləmini 

zənginləĢdirsin. Radioya qulaq asanda, televizo-

ra baxanda, dövri mətbuatı nəzərdən keçirəndə, 

həyət-bacada çalıĢanda, birgə oyunların keçiril-

məsi zamanı, hara isə (istirahət evinə, gəzməyə, 

turist səyahətinə, parka və s.) dincəlməyə ge-

dəndə ailə üzvləri daha sıx ünsiyyətdə olurlar. 

Bir çox ailələr tez-tez gəzintiyə, açıq havaya çı-

xır, teatr tamaĢalarına, konsertlərə, sərgilərə ge-

dirlər. Bütün bunlar ailə üzvləri arasında ünsiy-

yətin yaxĢılaĢmasına Ģərait yaradır. XoĢ ünsiy-

yət həm də uĢaqların səmərəli tərbiyə olunmala-

rının rəhnidir. 

Valideynlə birlikdə çalıĢan uĢaqda əmək-

sevərlik, zəhmətə bağlılıq, görülmüĢ iĢ üçün ifti-

xar hissi təĢəkkül tapır. Təbiətin qoynuna gəzin-

tiyə çıxan uĢaq ətraf mühitə, bitki və heyvanat 

aləminə diqqətli olur, onlara məhəbbət bəsləyir, 

hər hansı kitabın ailə üzvlərinin iĢtirakı ilə mü-

zakirəsi uĢağın estetik və əxlaqi tərbiyəsinə 

müsbət təsir göstərir (səh.40-41). 
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“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 209-210-cu səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

12. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ailənin sadə və mürəkkəb olmaqla iki 

baĢlıca tipi vardır. Demoqrafların qənaətincə, 

hazırda ən geniĢ yayılmıĢ ailə tipi nuklear ailə 

sayılır. Nuklear ailə nədir? Onun əsas xüsusiy-

yətləri nədən ibarətdir? 

Nuklear ailə sadə ailədir. O, iki nəsildən – 

ata-ana və uĢaqlardan ibarət olur. Əgər uĢaqlar-

dan hər hansı biri evlənirsə (ərə gedirsə) və vali-

deynləri ilə birlikdə yaĢayırsa, bu vaxt ailənin tipi 

dəyiĢir, nuklear ailə mürəkkəb ailəyə çevrilir. 

Nuklear ailə əsas ailə tipidir. Nuklear sözü 

də həmin mənanı ifadə edir. Nuklear latınca 

nus-leus nüvə deməkdir. Biz hansı ailədən bəhs 

ediriksə-edək, onun məhz nüklear ailə əsasında 

təĢəkkül tapdığını görərik. 

UĢaqların sayına görə nuklear ailənin 3 

tipini qeyd edirlər: a) çoxuĢaqlı (5 və daha artıq 

uĢaq) ailə; b) orta uĢaqlı ailə (4 və 3 uĢaq); c) az 

uĢaqlı ailə (2 və 1 uĢaq). 

Mürəkkəb ailə üç və yaxud daha çox nə-

sildən - baba-nənə, ata-ana və uĢaqlardan ibarət-

dir. Əgər iki və daha çox nuklear ailə birlikdə 

(bir mənzildə, bir evdə) yaĢayır, təsərrüfatı birgə 

aparırsa, o da mürəkkəb ailə sayılır. 

Azərbaycanda bir zamanlar mürəkkəb ailə 

daha geniĢ yayılmıĢdı. KeçmiĢlərdə bu ailələri 

patriarxal ailə adlandırırdılar. Həmin ailələr tər-

kibinə görə mürəkkəb səciyyəyə malik idi. Həm 

də mürəkkəblik təkcə ailədə üç və daha artıq 

nəslin yaĢaması ilə deyil, eyni zamanda uĢaqla-

rın sayı ilə əlaqədar idi. Mürəkkəb ailədə 10-12, 

bir sıra hallarda 15-18 uĢaq olurdu. 

Demoqrafiyada müasir ailəni səciyyələn-

dirmək məqsədilə sadə (nuklear) və mürəkkəb 

ailə ilə bərabər həm də tam və natamam ailə an-

layıĢlarına mürajiət edilir. Bu barədə artıq bəhs 

etmiĢik. Lev Tolstoy “Anna Karenina” romanı-

na epiqraf kimi yazırdı: “Bütün xoĢbəxt ailələr 

hamısı bir-birinə oxĢayır, bədbəxt ailələrinisə 

hərəsi bir cür bədbəxtdir”. Bu fikir baxımından 

ailələr uğurlu və uğursuz olur. Psixoloqların qə-

naətincə, uğursuz ailələr üçün səciyyəvi xüsu-

siyyətlər bilavasitə ailənin həyat Ģəraiti ilə deyil, 

ər-arvadın qarĢılıqlı münasibətləri, davranıĢ və 

rəftarı, ünsiyyət tərzi ilə əlaqədardır. Belə ki bu 

tipli ailələrdə ər və arvad baĢ qaldıran problem-

lərə fərqli yanaĢır, br-birlərini ya baĢa düĢmür, 

ya da baĢa düĢmək istəmir, yerli-yersiz mübahi-

sələr edir, bir-birlərinə hörmət etmirlər. QarĢı-

lıqlı qayğı, etibar, mehribanlıq, səmimiyyət, diq-

qət və anlama bu ailələrə yad olur. Ər və arvad 

bir-birinin əsəbləri ilə oynayır, acı sözlərlə bir-

birini təhqir edir, ehyamla danıĢır, bir-birinə tez-

tez söz atırlar. Ər və arvad bir-birinə inanmır, 

etibar etmirlər, təbii ki, asudə vaxtlarını nəinki 

bir yerdə keçirmir, hətta bir damın altında bir 

yerdə olmaq belə onları haldan çıxarır və darıx-

dırır. Belə Ģəraitdə uĢaqlar hədsiz əziyyət və fi-

kir çəkir, gizli və açıq göz yaĢları tökür, öz vali-

deynlərinə görə xəcalət hissi keçirirlər. 

Psixoloqlara görə, ailənin xoĢbəxtliyi 

üçün bir sıra Ģərtlərin olması lazımdır. 

Buraya daxildir: bir-biri üçün yaĢamaq, 

xoĢ ünsiyyət, qarĢılıqlı anlama, qarĢılıqlı etibar, 

güzəĢtə getməyi bacarmaq, uĢaqların olması 

arzusu, normal intim həyat, ayrıca EVĠN, MƏN-

ZĠLĠN olması və s. Diqqət yetirdinizsə ev, mən-

zil sözlərini böyük hərflərlə yazdıq. Burada söh-

bət yaĢayıĢ sahəsindən deyil, ailə münasibətləri-

ni öz hərarəti ilə isidən ev-eĢikdən gedir. 

Mövcud ədəbiyyatda ailənin baĢlıca tiplə-

rini baĢqa cür də təsnif edirlər: *ənənəvi (və ya 

patriarxal) ailə; *ənənəyə söykənən müasir ailə; 

*eqalitar ailə (“bərabər münasibətlər” ailəsi). 

Ənənəvi ailə tipi bir çox ölkələr üçün sə-

ciyyəvidir. MDB-yə daxil olan ölkələrdə, o 

cümlədən Azərbaycanda əhalinin sosial-demo-

qrafik strukturundakı dəyiĢikliklərə baxmaya-

raq, bu ailə tipi öz mövcudluğunu saxlamıĢdır. 

Azərbaycan ailələri arasında ənənəvi ailələr 

daha çoxdur. Bu ailə tipinin əsas xüsusiyyəti on-

dan ibarətdir ki, onlar özündə ən azı üç nəslin 

nümayəndələrini birləĢdirir. Bu ailələrdə qadın-

kiĢi və yaxud ər-arvad münasibətlərində ənənə-

yə söykənən daimi öhdəliklər və ya dəqiq “vəzi-

fə bölgüsü” mövcuddur. Burada kiĢi ailənin baĢ-

çısı vəzifəsini yerinə yetirir, ailənin mövcudlu-

ğu, təminatı, rifahı və tərəqqisi naminə cavab-

dehliyi öz üzərinə götürür. Bu səbəbdən qadın 

bir sıra hallarda iqtisadi baxımdan həyat yolda-

Ģından asılı vəziyyətə düĢür, lakin bunun əvə-

zində özünü ailə sahibəsi, öz evinin xanımı kimi 

görür və buna görə fərəh hissi keçirir. 

Ənənəyə söykənən müasir ailələrdə də 

kiĢi nüfuzunun böyük rolu vardır. Bu ailədə də 



Akif Nurağa oğlu Abbasov 

20  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

vəzifə bölgüsü aparılır. Fəqət həmin bölgü əksər 

hallarda sosial-iqtisadi motivlərə əsaslanır. Belə 

olan təqdirdə arvad öz əri ilə birlikdə əmək böl-

güsündə yaxından iĢtirak edir, eyni zamanda bu 

və ya digər müəssisədə, təĢkilatda, zavodda və 

s. çalıĢır, ailənin təminatında onun da öz payı 

olur. Bundan baĢqa, qadın çox zaman ev əməyi 

və bir sıra məiĢət problemləri ilə məĢğul olmaq 

məcburiyyətində qalır. Ona görədir ki, bu ailə ti-

pinə istismarçı ailə tipi də deyirlər. 

Eqalitar ailədə və ya “bərabər münasibət-

lər” ailəsində ailə vəzifələri və öhdəliklər daha 

dəqiq və ədalətli Ģəkildə bölüĢdürülür. Ər və ar-

vad problemin həllində bir-birinə yaxından kö-

mək göstərir, ailənin problemləri və həyatı ilə 

əlaqədar qərarları birlikdə məsləhətləĢmə və 

qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində qəbul edirlər 

(səh.42-44). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 212-215-ci səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

13. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Toydan sonra isə vəziyyət dəyiĢir. Gənclər 

görüĢ üçün tələsmirlər, çünki artıq bir yerdədir-

lər. Dilimizdə ər-arvadları səciyyələndirən bir 

çox gözəl sözlər vardır: ömür-gün yoldaĢı, həyat 

yoldaĢı və s. Demək, sevəndə, nikah bağlayanda, 

evlənəndə fikirləĢmək lazımdır ki, ömrün boyu 

həyatda sənə yoldaĢlıq edəcək adamı seçirsən və 

artıq seçmisən. Ailədə isə bütün ömür boyu həyat 

etmək çətindir. Bir çoxları bu yolu axıra qədər 

qət edə bilmirlər. BirgəyaĢayıĢ Ģəraitində bəzi 

gənclərin xarakterindəki kəm-kəsirlər meydana 

çıxır. Onların bir qismi keçmiĢdə olduğu kimi qa-

dına qulluqçu, dayə kimi yanaĢır, evdə özünü tə-

kəbbürlü apararaq heç nədən qanıqaralıq salır, 

gənc qadının xətrinə dəyir, onun həmiĢə öz ərinin 

qulluğunda durmasını, vaxtlı-vaxtında çayını, xö-

rəyini süfrəyə gətirməsini, pal-paltarını yuyub 

ütüləməsini təkidlə tələb edir. Belələri hətta ba-

zarlığı da arvadının öhdəsinə buraxır. Əgər ar-

vad: “Əlimdə iĢim var, dur özünə çay süz” desə 

bu, əri haldan çıxarar, “Özümçün çay süzən idim, 

daha niyə evlənirdim?!” 

Əlbəttə, ailə həyatına belə yanaĢmaq düz-

gün deyildir. 

Bəzən isə əksinə olur. Gənc arvad qız vax-

tından evdə hər iĢi hazır görüb, anası yeməyini 

biĢirib, paltarını yuyub, sərib, ütüləyib, yatağını 

yığıĢdırıb, ayaqqabılarını təmizləyib. Qız, ər 

evinə hazırlıqsız gəlib, ailədə öz vəzifələrini ye-

rinə yetirə bilmir və yaxud yetirmək istəmir. 

Gənc arvad ərinin haqlı tələblərinə əhəmiy-

yət vermir, onun nüfuzunu gözləmir, yerli-yersiz 

ona irad tutur. Səmimiyyət, mehribanlıq olmayan 

yerdə isə ailənin ömrü qısalır. Hər xırda məsələ 

üstündə ər-arvad arasında münaqiĢə qopur, heç 

kim digərinə güzəĢtə getmək istəmir. Gənc 

ailənin həyatında belə hallara yol verilməsi 

xoĢagəlməz nəticələrə gətirib çıxarır (səh.49-50). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 116-117-ci səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

14. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Gənc ər-arvad bir-birinə münasibətdə həs-

sas və diqqətli olmalı, qayğı göstərməlidir. On-

lardan biri bikef olanda digəri bunun səbəbini 

öyrənməli, mümkün qədər bu bikefliyi aradan 

qaldırmağa çalıĢmalıdır. Əlbəttə, bu vaxt nəva-

ziĢ göstərmək, xoĢ sözlər iĢlətmək vacibdir. 

Bayramlarda, ad günlərində gənc ər-arvad bir-

birlərini təbrik etməlidir. Əlamətdar hadisələrlə 

əlaqədar olaraq kiĢi qadınına gül-çiçək dəstəsi 

təqdim edir, özünün insanlıq, ərlik vəzifəsini ye-

rinə yetirir, bununla sübut edir ki, həyat yoldaĢı-

nı yenə də əvvəlki kimi sevir. 

Hazırda ərlə arvad arasında ixtilaf bəzən 

kimin ailə baĢçısı olması haqqında söhbətdən 

irəli gəlir. Ölkəmizdə ailənin baĢçısı əsasən kiĢi-

dir. Əgər vaxtilə, uzaq keçmiĢdə ərin arvad üzə-

rində hökmranlığı həm iqtisadi sistemlə, xalq 

adət və ənənələri ilə, həm də qanun yolu ilə 

möhkəmləndirilirdisə, hazırda nə ölkəmizin 

Əsas Qanununda – Konstitusiyasında, nə də res-

publikamızın “Ailə Məcəlləsi”ndə ailə baĢçısı 

məsələsinə toxunulmur. Çünki ər və arvad ailə 

münasibətlərində və uĢaqların tərbiyəsində eyni 

hüquqlara malikdirlər. Bir də, mahiyyət etibari-

lə, söhbət kimin ailə baĢçısı olmasından deyil, 

ailənin sağlam mənəvi-psixoloji əsas üzərində 

qurulmasından, onun möhkəmliyindən və bir 

sıra baĢqa cəhətlərindən getməlidir. 

Ailə baĢçısı məsələsi münasibətlərin mə-

nəvi xarakterini müəyyənləĢdirir. Gənc ailələrin 

bəzilərində kiĢi və qadın öz funksiyalarını eyni 

səviyyədə yerinə yetirilər. Paltar yumaq, xörək 

biĢirmək, döĢəməni silmək, mebelləri qaydaya 

salmaq, bazara və mağazaya getmək və s. ilk 
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baxıĢda əhəmiyyətsiz və xırda iĢ kimi görünür. 

Gənc ər-arvad bəzən həmin iĢlərin görülməsi ilə 

ailə həyatı münasibətləri arasında sıx əlaqə ol-

duğunu baĢa düĢmürlər. Əslində isə bütün bun-

lar ər-arvad məhəbbətinin inkiĢafına və möh-

kəmlənməsinə güclü təsir göstərir, ailə münasi-

bətlərini tənzimləyir. 

Ailədə bütün iĢlər qadının öhdəsinə bura-

xıldıqda o hədsiz yorulur və ona kömək etmədiyi 

üçün ərindən inciyir, ona acığı tutur. Nəticə eti-

barilə bu, ailə həyatının mənəvi və emosional ba-

xımdan təmin olunmasına maneçilik törədir. 

Ailədə hər iĢin, o cümlədən fiziki qüvvə tələb 

edən iĢlərin qadının öhdəsinə buraxılması onu 

vaxtından əvvəl qocaldır. Qadın gözəlliyini qoru-

maq, onun həmiĢə təravətli və Ģux olmasını tə-

min etmək kiĢilərin borcudur. Axı gözəllik qayğı 

sevir, qayğı olmayan yerdə gözəllik də solub ge-

dir. Ailədə bütün təsərrüfat iĢlərinin yalnız kiĢi-

nin üzərinə qoymaq da doğru deyildir. Ər-arvad 

bütün iĢləri əlbir Ģəraitdə yerinə yetirməlidirlər. 

KiĢi qadının ağır zəhmət tələb edən iĢləri görmə-

sinə razı olmamalı, ona kömək göstərməlidir. 

Təsərrüfat iĢləri planlaĢdırılarkən asudə 

vaxt da nəzərə alınmalıdır. 

Gənclərin bir qismi evləndikdən sonra va-

lideynləri ilə bir yerdə yaĢayır. Bu, istər-istəməz 

ər-arvaddan, həm də yaĢlı nəsildən səbir, təm-

kin, eləcə də qayğı və nəvaziĢ tələb edir. Oğul, 

hər Ģeydən əvvəl ata-anası ilə arvadı arasında 

yaxĢı münasibətin bərqərar olmasına çalıĢmalı-

dır. O özü valideynlərinin hörmətini saxlamalı, 

onların ağıllı məsləhətlərini eĢitməli, onların 

qayğısına qalmalı, vaxtlı-vaxtında əhvallarını 

soruĢmalıdır. Belə münasibət gəlinə də sirayət 

edir. O da qayınatasının və qayınanasının hör-

mətini saxlayır, onları ata-ana gözündə görür. 

Əgər oğul valideynlərini saymır və onların qay-

ğısına qalmırsa, söz yox ki, gəlindən bunu göz-

ləmək mənasızdır. 

Gəlin ailənin üzvü kimi özünü aparmalıdır. 

O elə davranmalıdır ki, hamının sevimlisi olsun, 

hər xırda iĢ üstündə ailəyə söz-söhbət, narazılıq 

salmasın, qocaları incitməsin. AĢıq Ələsgər de-

yərdi: “Can deməklə candan can əskik olmaz”. 

YaĢlılar da cavanların yaxın məsləhətçiləri 

olmalı, gənc ailənin daxili iĢlərinə qarıĢmamalı, 

əksinə, gənc ər-arvad arasında söz-söhbət baĢ 

qaldıranda onları sakitləĢdirməlidirlər. 

Orta ər-arvadlıq yaĢı dövründə valideynlər, 

əsasən, övladlarını böyütmək qayğısına qalır, on-

ların təlim və tərbiyəsi ilə məĢğul olurlar. Elə ki 

uĢaqlar böyüyür, təhsil alır, ailə qururlar, yavaĢ-

yavaĢ ata evini tərk edirlər, böyük ər-arvadlıq ya-

Ģı dövrü baĢlayır. Bu dövrdə artıq müəyyən həyat 

təcrübəsi qazanmıĢ ər-arvad keçdikləri yola nəzər 

salır, çətinlikləri, uğurları yada salırlar. Hər Ģey 

arxada qalmıĢdır. Ər və arvad ötüb-keçən illərdə 

mənalı izlər qoymuĢlarsa, həmin illərə görə fərəh 

hissi keçirirlər. Artıq onlar gəlin gətirmiĢlər, qız-

ları ərə getmiĢdir. Nəvələr, nəticələr, kötücələr 

dövrələrində atılıb-düĢür, oynayırlar. Həyat da-

vam edir. Onlara da qayğı göstərmək lazımdır. 

Ġndi onların ürəyində nəvə, nəticə, kötücə toyu 

keçir. Bəli, yaĢamağa dəyər! 

Ailənin aspektləri. Ailənin aĢağıdakı as-

pektləri vardır: 

Sosial təsisat olmaq etibarilə ailə ər-arvad, 

valideynlər və uĢaqlar arasındakı münasibətləri 

tənzim edən sosial normalarla, sanksiyalarla, 

davranıĢ normaları ilə, hüquq və vəzifələrlə 

səciyyələnir. 

İqtisadi ailə - iqtisadi cəhətlərlə, ümumi 

ailə ilə bağlı olan Ģəxsləri əhatə edir. Məhəllə 

ailə - tərəfləri yaĢayıĢ əlaməti üzrə birləĢdirir. 

Bioloji aspekt valideynlərdən və uĢaqlardan iba-

rət olur. 

Şəxsiyyətin ailədəki yerinə əsasən ailələr 

bölünür: 1. Valideyn (ata) ailəsi – insanın ana-

dan olduğu ailə. 2. Reproduktiv ailə - insanın 

özünün yaratdığı ailə. 

Ailənin yaşayış yerindən asılı olaraq ailə-

lər bölünür: 1. Natrilokal ailə - ərin valideynləri 

ilə yaĢayan gənc ailə. 2. Matrilokal ailə -arvadın 

valideynlər ilə yaĢayan gənc ailə.3. Neolokal 

ailə - valideynlərin yaĢayıĢ yerindən aralıda yer-

ləĢən mənzilə köçüb orada həyatını quran ailə. 

Ailədə başçılıq tipinə görə ailələr bölünür: 

1. Eqalitar ailə - ər-arvadın bərabərliyinə əsas-

lanan ailə. 2. Avtoritar ailə - ər-arvaddan birinin 

iqtisadi hökmranlığına əsaslanan ailə. 

Sosial tərkibin eyniliyi (oxĢarlığı) üzrə: 1. 

Sosial homogen (eynicinsli, həmcinsli) ailə. 2. 

Keterogen (eyni cinsli olmayan) ailə. 

Ailə məişətinə, tərzinə görə ailələr bölü-

nür: 1. Ailə - “təsəlli”. 2. UĢağın diqqət mərkə-

zində olduğu və onun hökmlərinə tabe olan ailə. 

3. Ġdman komandası, yaxud müzakirə klubu tipli 
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ailə. 4. Rahatlığı, sağlamlığı, nizam-intizamı 

birinci yerə qoyan ailə. 

Ailə stajı üzrə: 1. Təzə toyları olmuĢ oğlan 

və qız – 1-2 aydan yarım ilə qədər nikahda olan-

lar. 2. Gənc ailə - yarım ildən üç ilədək ailə hə-

yatı. 3. UĢaq gözləyən ailə - perspektiv hamiləli-

yin baĢlanğıcından çağanın dünyaya gəlməsinə 

qədər olan müddət. 4. Orta ər-arvadlıq dövrü – 3 

ildən 10 ilə qədər birgə yaĢama. 5. Böyük ər-ar-

vadlıq dövrü – 10-20 il ailə stajı. 6. YaĢlı ər-ar-

vadlıq cütlüyü – birinci uĢağın dünyaya gəlməsi 

və nəvələrin doğulmasından sonra yaranır. 

Ailədə münasibətlərin və atmosferin key-

fiyyəti üzrə: 1. Uğurlu ailə. 2. Möhkəm (sabit) 

ailə. 3. Pedaqoji baxımdan zəif ailə. 4. Möhkəm 

(sabit) olmayan ailə. 5. PozulmuĢ ailə. 

Asudə vaxtın keçirilməsinin xarakteri 

üzrə: 1. Açıq ailə. 2. Qapalı ailə. 

Ailə həyatının xüsusi şəraiti üzrə: 1. Tələ-

bə ailəsi. 2. Distant ailə. 3. Nikahdankənar ailə. 

Sosial səfərbərlik üzrə: 1. Reaktiv ailə. 2. 

Orta fəallığa malik ailələr. 3. Fəal ailələr. 

Psixoloji sağlamlığın vəziyyəti üzrə: 1. Sağ-

lam ailə. 2. Nevroz ailə. 3. Viktineogen ailə. 

Coğrafi əlamət üzrə: 1. ġəhər ailəsi. 2. Kənd 

ailəsi. 3. Uzaq(laĢdırılĢ) ailə (məsələn, Uzaq ġimal 

və s.). 

Ailənin bu və ya digər kateqoriyası onda 

baĢ verən sosial-psixoloji hadisələrlə, ona xas 

olan əyani (maddi)-praktik fəaliyyətin psixoloji 

aspektlərini özündə birləĢdirən nikah-ailə müna-

sibətlərilə, ailənin sosial-psixoloji məqsədi və 

ailə üzvlərinin fərdi-psixoloji tələbatları, emo-

sional əlaqələrinin xüsusiyyətləri və ünsiyyət 

dairəsi və onun məzmunu ilə səciyyələnir 

(səh.50-54). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 219-223-cü səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

15. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ġctimai istehlak fondlarına daxil olan gəlir-

lər də büdcənin gəlir hissəsinin mənbəyi kimi çı-

xıĢ edir. Buraya təqaüdlər, pensiyalar, xəstəlik 

vərəqələri üzrə ödəniĢlər, mükafatlar və analara 

yardımlar, lotereya biletlərindən uduĢlar, mənzi-

lin kirayə verilməsindən alınan pullar, ev təsərrü-

fatı üzrə müxtəlif iĢlərdən gəlirlər, qohumların, 

tanıĢların verdikləri hədiyyələr və s. daxildir. 

Büdcə düzgün planlaĢdırılmalıdır ki, gəlir 

və çıxar arasındakı nisbət gözlənilsin. Gəlirlə çı-

xar arasında uyğunsuzluq olduqda ailənin öhdə-

sindəki pul tez bir zamanda xərclənir, ailə borca 

düĢür. Ailə büdcəsinin səmərəli aparılması nor-

mal ailə məiĢətinin və onun çoxtərəfli funksiya-

larının yerinə yetirilməsinin zəruri Ģərtidir. 

Ailə iqtisadiyyatının düzgün planlaĢdırıl-

ması həm ailənin özü, həm də uĢaqların tərbiyə-

si üçün psixoloji iqlimin yaxĢı olmasına Ģərait 

yaradır, ailənin tələbatının ödənilməsi söz-söh-

bətsiz ötüĢür. 

Ailə büdcəsinin demokratik əsaslarla plan-

laĢdırılması və bölüĢdürülməsi və bu iĢə ailənin 

bütün üzvlərinin, o cümlədən uĢaqların cəlb 

edilməsi onlarda iqtisadi təfəkkürün və iqtisadi 

mədəniyyətin formalaĢmasına müsbət təsir gös-

tərir. UĢaqlar anlamalıdırlar ki, ata, həmçinin 

ana iĢləyirsə onun evə gətirdiyi maaĢ yalnız 

xərclənməsi mümkün olan yaxĢı bir Ģey olaraq 

qalmır. Həmin pul valideynlərinə bir ay ərzində 

iĢ yerlərindəki faydalı əməyinə görə verilir. Hər-

gah ana evdar qadındırsa və yalnız evdə təsərrü-

fat iĢləri ilə məĢğuldursa, uĢaqlar analarının 

əməyinə hörmətlə yanaĢmalı və həmin iĢin səy 

və gərginlik tələb etdiyini anlamalıdırlar. 

KiĢi də öz növbəsində evə pul gətirdiyini 

addımbaĢı xatırlatmamalı və anlamalıdır ki, əgər 

səkkiz saat iĢdə çalıĢırsa, qadın bəlkə gün ərzin-

də 15 saat ailə təsərrüfatı ilə məĢğul olur. Səhər 

saat yeddinin yarısında oyanır, səhər yeməyi ha-

zırlayır, ailə üzvlərini yedizdirib uĢaqları məktə-

bə, ərini iĢə yola salır. UĢaqlar da, əri də evdən 

çıxanda ondan təmiz, ütülü paltar istəyir. Ailə 

üzvləri kimisi məktəbə, kimisi istehsalata yolla-

nandan sonra qadın gündəlik evin səliqə-sahma-

nı ilə məĢğul olur, paltar yuyur, qurudur, ütülə-

yir, nahar və Ģam yeməyi hazırlayır, süfrəyə gə-

tirir, qabları yuyub yığıĢdırır. Səhər hamıdan əv-

vəl yataqdan qalxan qadın axĢam da hamıdan 

gec - saat 23-də, 24-də yatağına uzanır. 

Ailə büdcəsi ailənin həyat tərzindən xeyli 

dərəcədə asılıdır. Ailə üzvləri ailənin büdcəsi ilə 

tanıĢ olmalıdırlar. UĢaq da atanın və ananın 

əmək haqqı barədə təsəvvürə malik olmalıdır. 

Ailənin maliyyə planının uĢaqdan gizli qalması 

məqsədəuyğun deyil. Əksinə, müəyyən yaĢdan 

sonra o, tədricən ailə büdcəsinin müzakirəsinə 

cəlb olunmalıdır. Bu ona görə lazımdır ki, ailə-

nin gəliri və çıxarı barədə məlumatı olan uĢaq 
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yersiz tələblər irəli sürmür. BaĢa düĢür ki, pulun 

bir hissəsi ərzaq məhsullarının alınmasına, bir 

qismi kommunal xərclərinin (iĢıq, qaz, su və s.) 

ödənilməsinə, nəqliyyatda gediĢə, gündəlik mət-

buatın, bəzi ev avadanlıqlarının alınmasına sərf 

olunmalıdır. Bundan baĢqa, planlaĢdırılmamıĢ 

tədbirlər, məsələlər də ortaya çıxır ki, onlar da 

müəyyən xərc tələb edir (xəstəliklə bağlı dər-

manların alınması, təmir iĢləri, toy Ģənliklərində 

iĢtirak və s.). 

Ailə üzvlərinin ad günlərinin qeyd olun-

ması, asudə vaxtın və istirahətin keçirilməsi ilə 

bağlı tədbirlər də büdcənin ağıllı planlaĢdırılma-

sını zərurətə çevirir. 

Kasıb və orta səviyyəli ailələrdə gəlirlər 

bir növ üzdə olur. Varlı ailələr pulu genə-bol 

xərclədiklərindən büdcəni planlaĢdırmaq bəzən 

heç ağıla da gəlmir. Bəzi ailələrin bir çoxunun 

evinə pul axınının ardı-arası kəsilmir, uĢaqlar 

baĢqa uĢaqlar qarĢısında imkanlı olmaları ilə 

öyünürlər. 

Ailənin gəlir və çıxarının ümumi məbləği 

hesab olunur. Bu xərclər hər bir ailədə ağıllı Ģə-

kildə planlaĢdırılmalıdır. Eyni zamanda daha zə-

ruri ehtiyacları nəzərə almaqla onlar növbələĢdi-

rildikdə ailənin həyatında qayda-qanun və mütə-

Ģəkkillik hökm sürər. Bütün bunlar məiĢət mə-

dəniyyətinin yüksəldilməsi baxımından da fay-

dalıdır. Ailənin büdcəsinə düzgün münasibət 

böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daĢıyır. 

Büdcə ingiliscə budjet sözündən olub çan-

ta mənasını verir. Ailənin maddi və mənəvi tələ-

batlarının təmin edilməsi ailə büdcəsi ilə sıx su-

rətdə bağlıdır. Ailənin güzəranı onun iqtisadiy-

yatının səmərəli idarə olunmasından çox asılı-

dır. Ailənin üzvləri nəinki əmək haqqı alınanda, 

hətta müxtəlif mənbələrdən (mükafat, nəĢr olun-

muĢ kitabın qanorarı və s.) pul daxil olduğu hal-

larda da düĢünərək hərəkət etməlidirlər. 

Valideynlərin xəsis, simic deyil, məhz qə-

naətcil olması və uĢaqlarında da qənaətcillik tər-

biyə etmələri ailənin büdcəsini düzgün planlaĢ-

dırmağa və ailənin öhdəsində olan pulun ağıllı 

xərclənməsinə imkan verir. 

Büdcənin qayğısına ailənin hər bir üzvü 

qalmalıdır. Bu heç də yalnız maddi məna daĢı-

mır. Ailənin gəlirləri qayğısına qalmaq ailəni 

möhkəmləndirir, onun hər bir üzvünün dəyərlilik 

hissini artırır, yalnız istehlak münasibəti deyil, 

həm də sərvət yaradıcısı Ģüurunu tərbiyə edir. 

Ailəyə aylıq nə qədər pul gəlməsindən ası-

lı olmayaraq, gəlir çıxardan çox olmalıdır ki, 

ailə maddi çətinliklərlə üzləĢməsin. Bədxərclik-

lə evdarlıq bir araya sığmır. 

Hər bir ailənin qənaət edib yığılmıĢ pulu 

olmalıdır. Belə ehtiyat pul ailənin psixoloji ra-

hatlığı üçün son dərəcə vacibdir. Həmin puldan 

ailə üzvlər üçün geyim əĢyalarının, evə mebel, 

məiĢət avadanlıqları almaq, qonaqları qəbul et-

mək və s. üçün istifadə olunur (səh. 59-63). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 265-268-ci səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

16. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

YaĢadığı məhəllənin, küçənin yerləĢdiyi 

ərazinin (bazara, dəmiryolu vağzalına, avtovağ-

zala yaxınlığı), dostluq və yoldaĢlıq etdikləri 

uĢaqların əxlaqı onlara təsir edir. Məhəllə uĢaq-

ları arasında daha nüfuzluları olur. Digər uĢaqlar 

onun ətrafında cəmlənir, məsləhəti ilə oturub-

dururlar. Həmin yeniyetmə və gəncin Ģəxsiyyə-

tini müəyyənləĢdirmək, sonra əməli tədbir gör-

mək valideyn üçün zəruridir (səh. 134). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

YaĢadığı məhəllənin, küçənin yerləĢdiyi 

ərazinin (bazara, dəmiryolu vağzalına, avtovağ-

zala yaxınlığı), dostluq və yoldaĢlıq etdikləri 

uĢaqların əxlaqı onlara təsir edir. Məhəllə uĢaq-

ları arasında daha nüfuzluları olur. Digər uĢaqlar 

onun ətrafında cəmlənir, məsləhəti ilə oturub-

dururlar. Həmin yeniyetmə və gəncin Ģəxsiyyə-

tini müəyyənləĢdirmək, sonra əməli tədbir gör-

mək valideyn üçün zəruridir (səh. 304). 

17. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Yeniyetmələrin hədsiz dərəcədə əzizlən-

məsi, onların hər cür tələblərinə güzəĢtə gedil-

məsi, bəzi hərəkət və davranıĢlarında onlara sər-

bəstlik verilməsi çox vaxt pis nəticələnir. 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

UĢaq və yeniyetmələrin hədsiz əzizlənmə-

si, hər cür tələblərinə güzəĢtə gedilməsi, bəzi 

hərəkət və davranıĢlarında onlara sərbəstlik 

verilməsi də pis nəticələnir (səh. 308). 

18. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 
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Tutduğu xoĢagəlməz hərəkətlərə görə evdə 

heç bir cəza almayan, hətta valideynlərindən biri 

tərəfindən dəstəklənən övladlar da vardır. Onlar-

da belə fikir yaranır: “Madam ki ona hər Ģeyə 

icazə verilir, mane olan, xətrinə dəyən yoxdur, o 

nə istəsə edə, hətta qanunu da poza bilər. 

Bir çox ailələrdə uĢaq və yeniyetmələrə 

qarĢı həddindən ziyadə tələbkarlıq göstərilir. 

Cəzanın ədalətli olmasına fikir verilmir. Bir çox 

hallarda cəza müstəsna dərəcədə sərt xarakter 

daĢıyır ( səh. 135). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Tutduğu xoĢagəlməz hərəkətlərə görə 

evdə heç bir cəza almayan, hətta valideynlərin-

dən biri tərəfindən dəstəklənən uĢaqlar da var-

dır. Onlarda belə fikir yaranır: “Madam ki ona 

hər Ģeyə icazə verilir, mane olan, xətrinə dəyən 

yoxdur, o nə istəsə edə, hətta qanunu da poza 

bilər. 

Bir çox ailələrdə uĢaq və yeniyetmələrə 

qarĢı həddindən artıq tələbkarlıq göstərilir. Cə-

zanın ədalətli olmasına fikir verilmir. Bir çox 

hallarda cəza müstəsna dərəcədə sərt xarakter 

daĢıyır. (səh.308). 

19. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Bəzi valideynlər uĢağın hansı yaĢda oldu-

ğuna fikir vermir, kiçiyə də, böyüyə də eyni tə-

ləbkarlıqla yanaĢırlar. Əgər uĢaqlar evdə səs sa-

lır, heç cür sakitləĢmirlərsə, ata, yaxud ana mü-

bahisəni kəsmək üçün onların hər birinə eyni 

tərzdə acıqlanır. Bu ciddilik uĢaqların hər birinə, 

müxtəlif cür təsir göstərir. Böyük yaĢlı uĢaqlar 

bu münasibəti yüngül qarĢılayır, kiçik yaĢlılar 

özlərini yığıĢdırır, balacalar isə ağlamsınıb du-

rurlar (səh. 139). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Bəzi valideynlər uĢağın hansı yaĢda oldu-

ğuna fikir vermir, kiçiyə də, böyüyə də eyni tə-

ləbkarlıqla yanaĢırlar. Əgər uĢaqlar evdə səs sa-

lır, heç cür sakitləĢmirlərsə, ata, yaxud ana mü-

bahisəni kəsmək üçün onların hər birinə eyni 

tərzdə acıqlanır. Bu ciddilik uĢaqların hər birinə, 

müxtəlif cür təsir göstərir. Böyük yaĢlı uĢaqlar 

bu münasibəti yüngül qarĢılayır, kiçik yaĢlılar 

özlərini yığıĢdırır, balacalar isə ağlamsınıb du-

rurlar (səh. 311). 

20. Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ailə tərbiyəsində uĢaqların temperament 

tipləri də nəzərə alınmalıdır. Temperament ti-

pindən asılı olaraq, hər bir oğlan və qıza necə 

yanaĢmaq, onun hisslərini düzgün qiymətləndir-

mək asanlaĢır (səh. 139). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Ailə tərbiyəsində temperament tipləri də 

nəzərə alınmalıdır. Bu, temperament tipindən 

asılı olaraq, hər bir oğlan və qıza necə yanaĢ-

maq, onun hisslərini düzgün qiymətləndirmək 

asanlaĢır (səh. 311). 

21. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Tərbiyədə fərdi yanaşma prinsipi. Ailədə 

tərbiyə vasitələri seçərkən uĢağın fərdi xüsusiy-

yətlərini də nəzərə almaq lazım gəlir. Bəzi Ģəxs-

lər fərdi yanaĢma və fərdi tərbiyəni bir-biri ilə 

eyniləĢdirirlər, halbuki onlar arasında fərq var-

dır (səh. 140). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Tərbiyədə fərdi yanaşma prinsipi. Ailədə 

tərbiyə vasitələri seçərkən uĢağın fərdi xüsusiy-

yətlərini də nəzərə almaq lazım gəlir. Bəzi Ģəxs-

lər fərdi yanaĢma və fərdi tərbiyəni bir-biri ilə 

eyniləĢdirirlər, halbuki onlar arasında fərq var-

dır (səh. 312). 

22. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Hörmət və tələbkarlıq prinsipi. Bəzi vali-

deynlər övladlarına yalnız tələbkarlıq göstərir, 

onlara hörmətlə yanaĢmağın lazım gəldiyini 

unudurlar. UĢaq nə qədər nadinc və sözəbax-

maz, davakar və kobud olsa belə, valideyn 

onunla mərifətli, nəzakətli və mədəni davranma-

lı, pedaqoji etikanın tələblərini pozmamalıdır 

(səh. 140). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Hörmət və tələbkarlıq prinsipi. UĢaq istər 

balaca, istərsə də böyük olsun, hər halda vali-

deyn ona hörmət etməli, onun Ģəxsiyyəti ilə he-

sablaĢmalıdır. Bəzi ata-analar övladlarına yalnız 

tələbkarlıq göstərir, onlara hörmətlə yanaĢmağın 

lazım gəldiyini unudurlar. UĢaq nə qədər nadinc 

və sözəbaxmaz, davakar və kobud olsa belə, va-

lideyn onunla mərifətli, nəzakətli və mədəni 
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davranmalı, pedaqoji etikanın tələblərini pozma-

malıdır (314). 

23. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyin gözlənilməsi 

prinsipi. Bir çox hallarda ailə üzvləri bu prinsipə 

əməl etmirlər. Ata tərəfindən uĢağa verilən tap-

Ģırıq, bəzən ana tərəfindən pozulur (səh. 1400. 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 
(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyin gözlənilmə-

si prinsipi. Bir çox hallarda ailə üzvləri bu prin-

sipə əməl etmirlər. Ata tərəfindən uĢağa veril-

miĢ tapĢırıq, yaxud cəza sonradan ana tərəfindən 

ləğv edilir (səh. 317).. 

24. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi. Ailədə 

tərbiyə iĢləri müəyyən sistem və ardıcıllıqla 

aparılmalıdır. Bu iĢlə hər gün, hər saat, hər an, 

müntəzəm Ģəkildə məĢğul olmaq lazımdir. Sis-

temsizlik, nəzarətsizlik tərbiyənin uğurla aparıl-

masına maneçilik törədir. Sistemlilik o demək-

dir ki, həyata keçirilən hər hansı bir tədbir bir-

birini tamamlasın, tərbiyəvi təsirlər zamanı va-

hidlik gözlənilsin (141). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyindən 

(Bakı: Mütərcim, 2015) köçürülmüĢdür: 

Sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi. ailədə 

tərbiyə iĢləri müəyyən sistem və ardıcıllıqla 

aparılmalıdır. Bu iĢlə hər gün, hər saat, hər an, 

müntəzəm Ģəkildə məĢğul olmalıyıq. Sistemsiz-

lik, nəzarətsizlik tərbiyənin uğurla aparılmasına 

maneçilik törədir. Sistemlilik o deməkdir ki, hə-

yata keçirilən hər hansı bir tədbir bir-birini ta-

mamlasın, tərbiyəvi təsirlər zamanı vahidlik 

gözlənilsin (səh. 318). 

25. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Ziya Göyalp Ziya Göyalp türk fenimizi-

mindən danıĢarkən diqqəti aĢağıdakılara yönəl-

dirdi: “Əski türklər həm demokratik, həm də qa-

dın hüquqlarına hörmət edən feminist idilər… 

Əski türk qadınları tamamilə azad və sərbəst ol-

duqlarına baxmayaraq, dəyərsiz iĢlərlə məĢğul 

olmazdılar”. 

Ər-arvad həmiĢə çətinliklərə hazır olmalı-

dır. Bu, ona görə lazımdır ki, ortaya müəyyən 

bir problem, gözlənilməz hadisə çıxdıqda özləri-

ni itirməsinlər. Ailə üzvlərində bir-birinə möh-

kəm inam olmalıdır. Bu inam Ģərə, böhtan və 

iftiraya sinə gərməkdə onlara kömək edir, onları 

sarsılmağa qoymur. 

Ər-arvadlıq borcu ilə müqayisədə ailə bor-

cu anlayıĢı nisbətən geniĢ məna daĢıyır. Ailə 

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

cılıq, babalıq-nənəlik və nəvəlik borcu ilə qırıl-

maz tellərlə bağlıdır. Hər Ģeydən əvvəl, biz 

ailədən danıĢarkən əvvəl Ģərəf, ləyaqət, namus, 

abır, həya və s. anlayıĢlar baxımından qiymət-

ləndiririk. Bu zaman “yaxĢı ailə” “nümunəvi 

ailə”, “tərbiyəli ailə”, “tərbiyəsiz ailə”, “ləyaqət-

siz ailə”, “Ģərəfsiz ailə” anlayıĢlarına müraciət 

edirik. Valideynlər oğullarına həyat yoldaĢı ax-

taranda qızın ailəsinə mənəvi dəyərlər baxımın-

dan yanaĢır. Onun ata-anasının, bacı-qardaĢları-

nın ailədə, cəmiyyətdə, məhəllədə, iĢdə mövqe-

yi necədir, tərbiyələri necədir; ər-arvadın bir-bi-

rinə, uĢaqlarına münasibətləri, ailənin tərbiyəvi 

potensialı, mənəvi və psixoloji iqlimi necədir? 

Bu yerdə atalarımızın müdrik öyüd-nəsihətləri 

yada düĢür: “Anasının keçdiyi körpüdən qızı da 

keçər”, “Anası gəzən ağacları, balası budaq-bu-

daq gəzər”, “Qız anadan öyüd alar”. BaĢqa xalq-

ların atalar sözləri də bu iĢdə bizə yol göstərir: 

“Anaya baxıb qızı, ataya baxıb oğulu tanıyar-

lar”, “Layiqli qardaĢ bacıya çadradır”, “Qocala-

rın sözüylə arvad al, cavanların sözüylə at” 

(ərəb atalar sözü), “YaxĢı qız yaxĢı da ana olar” 

(əfqan atalar sözü)), “Bəkməzi küpdən al, qadı-

nı kökdən al” (türk atalar sözü), “Qızı tanımaq 

istəyirsənsə, gərək anasını görəsən, lap yaxından 

tanımaq istəyirsənsə, gərək nənəsini görəsən” 

(atalar sözü) və s. 

Qıza elçi gələndə də oğlan evi barədə mə-

lumat toplayırlar. Bu da təbiidir. Valideynlər 

qızlarının necə bir ailədə yaĢayacağını, bu ailədə 

qarĢılıqlı münasibətlərin əxlaq normalarına uy-

ğun qurulub-qurulmadığını bilmək istəyirlər. 

Oğlanın özünün və valideynlərinin ailə borcuna 

necə əməl etdiklərini, ailə qarĢısında məsuliyyət 

daĢıyıb-daĢımadıqlarını aydınlaĢdırmaq istəyir-

lər. Ailədə xoĢ, səmimi münasibət, bu və ya di-

gər problemlə bağlı ər və arvadın bir-biri ilə 

məsləhətləĢməsi, lazım gələrsə, ailənin digər 

üzvlərinin-oğlanların və qızların, baba və nənə-

nin fikrini öyrənmək ailənin mənəvi dayaq-ları-

nı möhkəmləndirir. Həzrəti Məhəmməd əleyhis-

səlam məsləhət görərdi: 
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* Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq 

qoymayın. 

* Övladlarınızla xoĢ rəftar edin, onlara qar-

Ģı ədalətli olun, birini o birindən üstün tutmayın. 

* Ataya itaət-Allaha itaətdir. Atanın üzünə 

ağ olmaq-Allahın üzünə ağ olmaqdır. 

* Kiçik qardaĢın böyük qardaĢ qarĢısında 

vəzifəsi, övladın ata qarĢısındakı vəzifəsi kimidir. 

M. Montenin fikirləri də dəyərlidir: “Ailə 

xoĢbəxtliyinin ən inandırıcı sübutu ərlə arvadın 

ömürlərinin sonuna kimi bir-birinə vəfasızlıq 

etmədən istəkli və mehriban yaĢamasıdır”. 

Yuxarıda qeyd olunan fikirlər də ailənin 

mənəvi əsasları barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Ailənin üzvləri ictimai yerlərdə də, iĢ yerində və 

təhsil ocağında da özlərini nümunəvi aparılmalı, 

ailəyə tənə gətirəcək hərəkətlərə yol verməməli, 

ailənin Ģərəfini uca tutmalıdırlar. 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 234-236-cı səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

26. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

Əgər ailəni insanın mənəvi və psixoloji 

baxımdan rahatlıq, dinclik tapdığı yer kimi qə-

bul etsək o (ailə), böyük hərflərlə yazılmalı olan 

Evdir. “Ailə” və “ev” sinonim sözlər insanların 

Ģüuruna həkk olub. Biz ailə deyəndə evimizi, 

evimiz deyəndə ailəmizi düĢünürük (səh. 232). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyindən köçürülmüĢdür 

Əgər ailəni insanın mənəvi və psixoloji 

baxımdan rahatlıq, dinclik tapdığı yer kimi qə-

bul etsək o (ailə), böyük hərflərlə yazılmalı olan 

Evdir. “Ailə” və “ev” sinonim sözlər insanların 

Ģüuruna həkk olub. Biz ailə deyəndə evimizi, 

evimiz deyəndə ailəmizi düĢünürük (səh. 239). 

27. “Ailə pedaqogikası” (Bakı: ADPU, 

2016) dərsliyindəki aĢağıdakı hissə: 

4.3. Ailədə sanitar-gigiyena mədəniyyəti 

və sağlamlıq tədbirləri 

Ġstər ər-arvad, istərsə də ailənin digər üzv-

ləri – uĢaqlar və b. gigiyena mədəniyyətinə, zəru-

ri tibbi məlumatlara malik olmalı, öz sağlamlıq-

ları qayğısına qalmalıdırlar. Lazım gəldikdə, ailə 

üzvlərindən hər hansı biri xəstələndikdə, zədələn-

dikdə, ürəyi ağrıdıqda, kiməsə soyuq dəydikdə 

ona ilk tibbi yardım göstərməyi bacarmalıdırlar. 

Ġlk növbədə, ailədə gigiyenik tələblər göz-

lənilməlidir. Vaxtlı-vaxtında dırnaqların tutulma-

sı, saçın kəsilməsi və ya qaydaya salınması, bə-

dənin təmiz saxlanılması, vaxtlı-vaxtında çim-

mək, otaqların təmizlənməsi, süfrənin təmizliyi, 

pal-paltarın, döĢək ağlarının yuyulması, qayna-

dılması və s. diqqət mərkəzində dayanmalıdır. 

Evdə kiçik aptekin olması və burada ilk 

tibbi yardım üçün tələb edilən dava-dərmanın 

saxlanması vacibdir. Ailə üzvlərinin iynə vur-

mağı bacarması, bir tərəfdən, zəruri hallarda tə-

cili tibbi xidmətin göstərilməsi, digər tərəfdən, 

ailənin büdcəsinə qənaət edilməsi baxımından 

faydalıdır. Ailə üzvləri yalnız xəstələnəndə de-

yil, sağlam olanda belə həkimə müraciət etməli, 

müayinədən keçməli, diĢlərini, gözlərini həkimə 

göstərməli, qan analizi verməli, həkimin məslə-

hətinə qulaq asmalıdırlar. 

AzyaĢlı uĢaqları olan ailələrdə ana övlad-

larının peyvəndlərini vaxtlı-vaxtında vurdurma-

lıdır. 

Ailə üzvləri yoluxucu xəstəliklərlə bağlı 

zəruri məlumatlara yiyələnməlidirlər. 

Son dövrlərdə qazanılmıĢ immundefisit 

sindromu (qısaldılmış halda: azərbaycanaca – 

QİÇS; rusca – SPİD, ingiliscə - AİDS; fransızca 

– SİDA) insanlar üçün bəlaya çevrilmişdir. QİÇS 

ilk dəfə ötən ilin səksəninci illərində Fransanın 

Paster adına institutunun bir qrup tədqiqatçısı tə-

rəfindən qeydə alınmıĢdır. Onlar xəstələrdən biri-

nin iltihablaĢmıĢ limfa vəzisindən məlum olma-

yan virus kultası aĢkara çıxarıb və ona insanın 

immun defisit virus adı verdilər. Lakin hələ bu 

hadisəyə qədər, yəni 1980-ci ildə ABġ-da 5 nəfə-

rin naməlum xəstəliyə tutulduğu məlum olmuĢ-

du. Xəstəlik immun sistemindəki pozğunluqla 

müĢayiət olunurdu. Virusu ilk dəfə Lyik Monten-

ye kəĢf etmiĢdir. 

QazanılmıĢ immundefisit sindromu ucba-

tından 11 milyondan çox uĢaq bir, yaxud hər iki 

valideynindən məhrum olmuĢdur. Bu bəlalı xəs-

təlikdən müalicə olunmaq və onun profilaktikası 

üçün təsirli preparatlar, vasitələr, vaksinlər hələ 

də yoxdur. QĠÇS-ə yoluxmamaq üçün hələ ki, 

yeganə vasitə qoruyucu vasitələrdir. Lakin bu da 

həqiqətdir ki, QĠÇS heç də yalnız cinsi əlaqə 

yolu ilə keçmir. QĠÇS-ə yoluxmuĢ Ģəxs üçün 

istifadə olunmuĢ iynənin digər adamlara vurul-

ması, qaynadılmamıĢ Ģpris və iynə ilə venaya 

narkotik maddələrin yeridilməsi, yoluxmuĢ qan 

və onun məhsullarının vurulması, dölün ana bət-
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nində, yaxud sonradan döĢ əmizdirməklə yolux-

durulması da ciddi təhlükə yaradır. 

QĠÇS-lə törənən infeksiya ömrü boyu in-

sana yol yoldaĢı olur. Ġnsanlar haqqında danıĢı-

lan amilləri nəzarətdə saxlamağı bacararsa, təh-

lükəli xəstəlik ondan yan keçər. QĠÇS-lə müba-

rizə məqsədilə hər il milyardlarla dollar xərclə-

nir. Bu məbləğin ən yaxın 45-50 milyard dollara 

çatacağı gözlənilir. 

QĠÇS virus xəstəliyidir. Bu xəstəlik müali-

cə olunmur və ölümə səbəb olur. QĠÇS virusu-

nun son dərəcə qorxulu əlamətlərindən biri öz in-

kiĢafı üçün immun sistemini təĢkil edən üzvlərin 

hüceyrələrində inkiĢaf edərək həmin üzvlərin 

məhvinə səbəb olmasıdır. Xəstəliyin əlamətləri 

bunlardır: limfa vəzilərinin ĢiĢərək böyüməsi, 

arxa hissəsində, qoltuqdakı və körpücük sümüyü-

nün üstündə olan vəzilərdəki dəyiĢikliklər və s. 

Limfa düyünləri böyüyərkən bədənin həra-

rəti yüksəlir, yuxusuzluq, baĢ ağrıları, dəridə lə-

kəvari səpgilər, bəzi hallarda ishal yaranır. Hə-

min əlamətlər az sonra ötüb keçir, hətta xəstə 

özünü gümrah hiss edir. Lakin xəstəliyin uzun 

sürən gizli dövrünə qədəm qoyulur. Bu dövrdə 

bir sıra simptomlar - dəridə irinlər (furunkulyoz), 

cinsiyyət üzvlərində, selikli qiĢalarda və ağız 

boĢluğunda çoxsaylı yaralar, uçuqlamalar, dəri-

nin və selikli qiĢaların göbələkciklərlə yoluxması 

özünü göstərir. Gizli dövr böyüklərdə təxminən 7 

il, uĢaqlarda 12 ay çəkir. QĠÇS virusu immunitet 

əmələ gətirən üzvləri sıradan çıxardıqdan sonra 

bir çox qorxulu xəstəliklər, o cümlədən mikroor-

qanizmlərlə yoluxması (sepsis), yaman ĢiĢlərin 

inkiĢafı, sətəlcəm insanın üstünə ayaq açır və onu 

hər tərəfdən sıxır, onun ölümünü sürətləndirir və 

canını alır. 

Ailə üzvləri sağlam həyat tərzi keçirməli, 

həyat yoldaĢına sədaqətli olmalı, təsadüfi cinsi 

əlaqələrdən çəkinməlidirlər (səh.265-267). 

“Milli əxlaq və ailə etikası” (Bakı: Mü-

tərcim, 2015) dərsliyinin 247-249-cu səhifələ-

rindən köçürülmüĢdür. 

Bütün bunardan baĢqa da “Ailə pedaqogi-

kası” (Bakı: ADPU-nun nəĢri, 2016) dərsliyində 

xeyli köçürmə hallarına rast gəldik, lakin məqa-

ləmizin həcmini geniĢləndirmək istəmədik. 

Fikrimizcə, Ģərhə ehtiyac yoxdur. 

Əminik ki, müəlliflər yazdıqları “Ailə pe-

daqogikası” dərsliyini nəĢrə hazırlayarkən bu 

plagiatlıq hallarını aradan qaldıracaqlar. 
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POST-PANDEMĠC HĠGHER EDUCATĠON: SETTĠNG THE PRĠORĠTĠES 

 
Xülasə. Təqdim edilən məqalə ali təhsil müəssisələrinin post pandemiya dövrünə hazırlığının, yeni dö-

nəmin yaratdığı reallıqlar kontekstində qısa müddətli strateji həllərin və ali təhsilin yenilənən hədəflərinin 

təhlili məqsədini daĢıyır. COVĠD 19 infeksiyasının yaratdığı yeni Ģərait ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti-

nin uyğunlaĢdırılması baxımından vəziyyətə adaptasiya və keçidin təmin olunmasını tələb edir. Bu, erkən 

pandemiya (2019-2020-ci tədris ilinin ikinci semestri) dönəmində yaranmıĢ vəziyyətdə mövcud resurslar 

üzərindən reaksiyanı ehtiva edirdisə, post pandemiya (2020-2021-ci tədris ilindən etibarən) Ģəraitində ali təh-

sil müəssisələrində tədris prosesinin təĢkili və perspektivləri ilə bağlı yeni strateji planlamanın vacibliyini la-

büd edir. Qeyd olunanların təhlili məqsədi ilə, bir qrup ali təhsil müəssisəsinin (ikisi regional və biri özəl ol-

maqla) rəsmi internet səhifələri üzərindən aparılmıĢ müĢahidələr əsasında ali təhsil müəssisələrinin mövcud 

vəziyyətə reaksiyası və post pandemiya dövrünə hazırlıq səviyyəsi araĢdırılmıĢ, müvafiq nəticələr təqdim 

edilmiĢdir. Məqalədə növbəti tədris ilinin mümkün inkiĢaf ssenariləri əsasında ali təhsil müəssisələrinin qısa 

müddətli strateji hədəfləri təhlil edilməklə, yenilənən iĢ qaydaları çərçivəsində istər təlim və tədrisin, istər 

idarəetmənin, istərsə də tələbələrlə iĢin təĢkili baxımından yeni tələblərin formalaĢdığı nəticəsinə gəlinmiĢ-

dir. Post pandemiya dövrünün daha dinamik texnoloji və iqtisadi inkiĢaf tendensiyalarına yol açacağı səbə-

bindən ali təhsil prosesinin təĢkilində ömürboyu öyrənmə və səriĢtə əsaslı peĢəkar ali təhsil proqramlarının 

tətbiqinin vacibliyi vurğulanmıĢdır. 

Açar sözlər: ali təhsil müəssisələri, pandemiya, ömürboyu təhsil və kvalifikasiyalar çərçivəsi, 

keyfiyyətin təminatı, məsafədən təhsil, öyrənmənin idarəedilməsi sistemləri 

 

Резюме. Целью данной статьи является анализ уровня подготовленности вузов Азербайджана к 

новым условиям, установленным вспышкой COVID 19. В свете конкретной ситуации для вузов важ-

но пересмотреть свои стратегические планы развития, добавив новые инструменты к текущему 
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управлению системами обучения, а также адаптировав свое видение к новым требованиям экономики 

и мирового рынка труда. Очевидно, что требования и реалии раннего пандемического периода (вто-

рой семестр 2019-2020 учебного года) будут отличаться от требований позднего и постпандемичес-

кого периодов, что приведет к многочисленным изменениям в управлении высшим образованием и 

организации процессов обучения. В этом контексте использование существующих ресурсов для 

управления ситуацией будет недостаточно актуальным для второго периода кризисного управления, 

когда потребуются более современные инструменты управления образованием и системой обучения. 

Это, в свою очередь, также сыграет важную роль в повышении совместимости высших учебных заве-

дений и актуальности результатов обучения с требованиями экономики. Мониторинг ряда ВУЗов 

позволяет нам делать выводы об уровне их реакции на текущее состояние и готовность к поздним и 

постпандемическим периодам. Переход к дистанционному и онлайн-образованию будет состоять не 

только из технических и управленческих инноваций, но новое видение организации профессиональ-

ного высшего образования и соответствия региональным квалификационным рамкам (ЕРК) позволит 

заново определить будущую позицию системы высшего образования в целом. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, пандемия, система непрерывного обучения и 

квалификации, обеспечение качества, дистанционное обучение, системы управления обучением. 

 

Summary. The purpose of this article is to analyse the preparedness level of Azerbaijan’s HEIs to the 

new conditions set by the COVID 19 outbreak. In the light of a given situation, it is important for HEIs to 

reconsider their strategic development plans by adding up new tools to the current management of learning 

systems, as well as adapting their visions to the new requirements of the economy and global labor market. It 

is obvious that the requirements of the late and post pandemic periods will be different than the requirements 

and realities of the early pandemic period (second term of 2019-2020 academic year), causing many changes 

in higher education management, and organising learning processes. In this context, applying the existing 

resources to manage the situation will not be actual enough for the second period of the crisis management, 

where more modern education management and learning system tools will be required. This, in its turn, will 

also play an important role in increasing the compatibility of higher education institutions, and relevance of 

the learning outcomes with the demands of economy. Monitoring of number of HEIs performance allows us 

to make conclusions on the level of their reactions to the current situation and preparedness for the late and 

post pandemic periods. Shifting to the distant and online education will not be comprised of technical and 

management innovations only, but new vision on organising professional higher education, and fitting into 

the regional qualifications frameworks (EQF) will reidentify the future stance of the higher education system 

in general. 

Key words: higher education institutions, pandemia, lifelong learning and qualifications framework, 

quality assurance, distance learning, learning management systems 

 

Yeni növ karonavirus pandemiyasının ya-

yılmasının qarĢısının alınması məqsədi ilə adek-

vat addımların atılması ilk gündən qarĢıda duran 

mühüm məsələlərdən olmuĢ, Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər 

görülmüĢ, vəziyyətin idarə edilməsi məqsədi ilə 

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah 

yaradılmıĢdır. “COVĠD-19” ilə mübarizədə cə-

miyyətin və iqtisadiyyatın bütün digər sahələrin-

də olduğu kimi, təhsil sektorunda da müvafiq 

addımlar atılmıĢdır. Tez bir zamanda bütün ölkə 

ərazisinə yayımlanan teledərslərin təĢkili, virtual 

məktəb layihəsinin tətbiqi, ali təhsil müəssisələ-

ri üçün onlayn platformaların müəyyən olun-

ması, sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid 

edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haq-

qı xərclərinin ödənilməsi barədə qərar və bir çox 

digər layihələr təhsil sisteminin funksionallığını 

qorumaq və kurikulmlar üzrə tədrisin təĢkilinin 

təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb etmiĢdir. 

Tədris ilinin sonları yaxınlaĢdıqca ali təhsil 

sisteminin post pandemiya dövrü üçün inkiĢaf 

strategiyalarının formalaĢdırılması daha da ak-

tuallaĢmaqdadır. Ġyun ayının 16-da “Microsoft” 

Ģirkətinin vitse-prezidenti və digər nümayəndələ-

ri ilə keçirilən videokonfrans zamanı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev 

pandemiya dövründə təhsilin məsafədən təĢkili-

nin vəziyyəti, eləcə də sentyabr ayından etibarən 

tədrisin təĢkilinin formaları haqqında düĢünmə-

yin vacibliyini vurğulamıĢdı (1). Ölkə rəhbərinin 

tapĢırıqları ali təhsil sisteminin yeni dövrə hazır-
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lığını, müxtəlif təhlillər və araĢdırmalar əsasında 

ali təhsilin təĢkilinə yeni yanaĢma və prinsiplərin 

zəruriliyini bir daha önə çəkir. Təbii ki, böhran-

dan sonrakı dövrə baxıĢ, yaranmıĢ vəziyyətdə ali 

təhsil müəssisələrinin çevikliyi və ümumi dəyər-

lər kontekstində verəcəyi həllərin adekvatlığı on-

ların gələcək inkiĢaf istiqaməti üçün fundamental 

əhəmiyyət daĢıyacaqdır. 

Pandemiya, yoxsa post-pandemiya döv-

rü üçün strategiyalar? 

2020-ci ilin qlobal proseslərinin fonunda 

yaranmıĢ reallıqların ali təhsil prosesinə olan tə-

sirləri haqqında mülahizələrin kökündə ali təhsil 

sistemlərinin pandemiya dövründə nümayiĢ et-

dirdikləri çeviklik və böhran Ģəraitinə hazırlıq 

səviyyəsi durur. COVĠD-19 dönəmi nümayiĢ et-

dirdi ki, çeviklik və hazırlıq səviyyəsindən asılı 

olaraq, təhsil (tədris) prosesinin dayanıqlığı istər 

coğrafiyalar, istərsə də ali təhsil sistemlərinin 

xarakterinə uyğun olaraq dəyiĢə bilir. Bu səbəb-

dən, yaranmıĢ vəziyyətdə təhsilin təĢkilinin ən 

optimal variantı hesab olunan məsafədən tədrisə 

fərqli baxıĢ və yanaĢmaların sərgilənməsi ali 

təhsil müəssisələrinin və sistemlərinin hazırlıq 

səviyyəsinin göstəricilərini təĢkil edir. Belə ki, 

bir sıra hallarda (əvvəlki təcrübə və inkiĢaf stra-

tegiyalarının tərkib hissəsi olaraq) məsafədən 

təhsilin təĢkili yanaĢma modeli və (və ya) inki-

Ģafın göstəricisi olsa da, bir çox təhsil müəssisə-

ləri tərəfindən obyektiv olaraq mövcud vəziy-

yətdən müvəqqəti çıxıĢ strategiyası kimi yana-

Ģıldığı da məlumdur. Təbii ki, “çıxıĢ strategiya-

sının” təhsilin məsafədən təĢkilinin mahiyyətinə 

və formasına yalnız ənənəvi müəllim-tələbə tə-

masının onlayn müstəviyə daĢınması kimi məh-

dud çərçivədən qurulması yanlıĢ olmaqla strateji 

inkiĢaf konsepsiyasının tərkib hissəsi ola bil-

məz. Bu zaman, təhsilin məsafədən təĢkili pan-

demiya dövrü üçün müvəqqəti keçid strategiya-

sını (əsasən dağınıq və plansız) təĢkil etməklə 

post pandemiya dövrünə yeri reallıqlar çərçivə-

sində deyil, əvvəlki rejimə geri qayıtmaq çərçi-

vəsində baxıĢı formalaĢdırır. Halbuki, son ayla-

rın dinamikası post pandemiya dövrünün pande-

miyaya qədərki dövrdən fərqli olacağını vəd et-

diyi üçün, burada əsas məqam əvvəlki iĢ rejimi-

nə geri qayıtmaq deyil, yeni dövrün tələblərinə 

uyğunlaĢaraq rəqabətə davamlı strategiyanın 

formalaĢdırılmasından ibarət olmalıdır. 

Ali təhsil müəssisələrinin mövcud vəziy-

yətə reaksiyası onların hazırlıq səviyyəsi və 

böhranlı vəziyyətlərin idarəedilməsi baxımından 

sistemli və strateji idarəetmə iĢinin səviyyəsinin 

göstəricisidir. YaranmıĢ vəziyyətin idarəolun-

ması üzrə atılan addımların davamlı və düzgün 

kommunikasiya edilməsi vacibdir. Kommunika-

siya zənciri ali təhsil prosesinin bütün maraqlı 

tərəflərinin, o cümlədən ictimaiyyətin və poten-

sial tələbələrin də maraqlarını nəzərə almalıdır. 

Ali təhsil müəssisələrinin adekvat reaksiya-

larının rəsmi internet səhifələrində necə əks olun-

duğu müĢahidə etmək məqsədi ilə 10 ali təhsil 

müəssisəsinin (bir özəl və iki regional universitet 

daxil olmaqla) böhranın idarəedilməsinə dair mə-

lumatlılıq səviyyəsinə nəzər yetirilmiĢdir. Qeyd 

olunmalıdır ki, bütün ali təhsil müəssisələri mü-

təmadi olaraq onlayn dərslər və tədbirlər haqqın-

da məlumat yerləĢdirmiĢ, təhsil müəssisəsinin 

onlayn platformalar üzərindən idarəoluna bildiyi-

ni nümayiĢ etdirməyə çalıĢmıĢdırlar. Bununla ya-

naĢı, böhranlı vəziyyətin idarəedilməsi və plan-

lanması ilə bağlı rəsmi sənəd və göstəriĢlərə az 

rast gəlinmiĢdir. Təqdim edilən cədvəldən görün-

düyü kimi, saytları izlənilmiĢ ali təhsil müəssisə-

lərindən yalnız ikisi mövcud dövrdə tədrisin (ses-

siyanın) təĢkili ilə bağlı ətraflı məlumatı (qayda-

ları/strategiyanı) yerləĢdirmiĢ və yalnız bir ali 

təhsil müəssisəsinin distant təhsil proqramları 

haqqında məlumat təmin edilmiĢdir. Ali təhsil 

müəssisələrinin hər birinin saytında imtahan ses-

siyasının gediĢi haqqında məlumat verilsə də, 

yalnız iki ali təhsil müəssisəsinin saytında yara-

dılmıĢ video resurslara rast gəlinmiĢ və ya onla-

rın yerləĢdirildiyi saxlanc haqqında məlumat 

paylaĢılmıĢdır. Ali təhsil müəssisələrinin saytla-

rında növbəti tədris ilinin təĢkili ilə bağlı hər han-

sı məlumat, qərar, strategiya və s rast gəlinmə-

miĢdir. Halbuki, bu qərarlar yalnız yeni qəbul 

prosesi üçün deyil, həmçinin, mövcud təhsil 

proqramları üzrə tədrisin təĢkili baxımından, elə-

cə də digər maraq qruplarının, xüsusi ilə əmək 

bazarının gözləntilərinin cavablandırılması baxı-

mından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Digər ali təhsil sistemlərinin müĢahidəsi 

göstərir ki, distant təhsilin tətbiqi və məsafədən 

təhsilə marağın pozitiv dinamikasının olduğu ali 

təhsil sistemləri pandemiya dövrünün çağırıĢları-

nı daha rahat Ģəkildə idarə edə bilirlər. Belə ali 

təhsil sistemlərinin post pandemiya dövrü üçün 

çıxıĢ strategiyaları daha praktik (distant təhsilin 

səmərəlilik göstəricilərinin auditoriyada təhsillə 

bərabərləĢdirilməsi, “məcburi” distant təhsil 

müddətində təhsil haqlarının yenidən formalaĢdı-

rılması, ənənəvi kapmus idarəetməsinə mümkün 

risklərin hesablanması və idarəedilməsi və s) mə-

sələlərin həllini ehtiva edir, ali təhsil müəssisələ-

rinin rəqabətədavamlılıq səviyyəsini yüksəldir. 

Məsafədən təhsil təcrübəsinin (öyrənmənin 

idarəedilməsi sistemləri) olmadığı və ya yeni ya-

randığı ali təhsil sistemləri üçün isə, bu, obyektiv 

olaraq, ənənəvi təhsil prosesinin onlayn öyrənmə 

sistemlərinə daĢınması, məsafədən təhsilin təĢkili 

üçün maddi-texniki imkanların və bacarıqların 

xəritələnməsi, bəzən isə məsafədən təhsilin ma-

hiyyətinin qavranılması kimi məsələlərlə ölçülür. 

T.Frankfurtun qeyd etdiyi kimi, hadisələrin müs-

bət tərəfi “baĢ verməsi bir neçə illər çəkəcəyi 

proseslərin sürətlənməsi” oldu (10). Burada ali 

təhsil müəssisələrinin mövcud vəziyyətin idarə 

edilməsinə baxıĢı və yanaĢması vacib elementləri 

müəyyən edir (cədvəl 2). 

Nəzərə alınmalıdır ki, mövcud təhsil proq-

ramlarının məsafədən təhsilə adaptasiya etdiril-

məsi onların tamamilə distant təhsil formasına 

keçidini Ģərtləndirmir (Ģərtləndirməli deyil). 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı e-öy-

rənmənin informasiya və kommunikasiya texno-

logiyalarının tətbiqi vasitəsi ilə ali təhsil səviy-

yələrində öyrənmə prosesinin dəstəklənməsi və 

inkiĢaf etdirilməsi kimi müəyyən edərək, bu 

prosesin, müxtəlif sistemlərdən, o cümlədən 

elektron və onlayn resursların tətbiqi, kampus 

Ģəraitində və ya bütövlükdə onlayn proqramlar-

dan asılı olaraq dəyiĢdiyini qeyd edir (9). BaĢqa 

sözlə, tədris prosesinin tamamilə onlayn platfor-

ma üzərindən təĢkili bir sıra elementlərin möv-

cudluğunu və müvafiq infrastrukturun qurulma-

sını tələb edir, o cümlədən müvafiq normativ 

bazaya və əmək bazarının gözləntilərinə/spesi-

fikliyinə söykənir. Deyilənlərlə yanaĢı, iqtisa-

diyyatın və cəmiyyətin sifariĢinin (zərurət) ilə 

ənənəvi təhsilin “müqaviməti”-nin səviyyəsin-

dən asılı olaraq ali təhsil müəssisələrinin qarĢı-

sında “ənənəvi, yoxsa məsafədən təhsil dilem-

masının” aktuallığı qalacaqdır. 

Beləliklə, mövcud vəziyyətin idarəolun-

ması ilk dövrdə adaptativ xarakterli olmaqla 

yeni idarəetmə mərhələsinə keçidi Ģərtləndirmə-

li olsa da, növbəti aylarda prosesin idarəedilmə-

si əsas məqamı formalaĢdırmalıdır. Böhranın 

idarəedilməsi tədris prosesinin “ənənəvi təhsilin 

onlayn müstəviyə daĢınması” mərhələsindən 

müxtəlif səviyyəli və əhatəli “onlayn təhsil plat-

formalarının yaradılması” mərhələsinə yüksəl-

dəcəkdir ki, bu da, nəticə etibarı ilə ali təhsil 

müəssisələrinin strateji baxıĢının yenilənməsinə 

təsirsiz ötüĢməyəcəkdir. 

Cədvəl 2: Pandemiya Ģəraitinin idarə edil-

məsi 
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Beləliklə, böhran dövründə ali təhsil pro-

sesinə yeni(lənmiĢ) baxıĢın müəyyən olunması, 

müvafiq təhsil sistemi daxilində yeni modellərin 

tətbiqi və onların tələbəyönlülüyünün, o cümlə-

dən, prosesin təĢkili və iqtisadiyyatdakı iĢtirakı 

baxımından rəqabətə davamlılığın təmin olun-

ması məqsədi ilə post pandemiya dövrünə he-

sablanmıĢ müvafiq strateji qərarların verilməsi 

vacibdir. Nəzərə alınmalıdır ki, pandemiya döv-

rü üçün hesablanmıĢ keçid strategiyası daha 

uzun müddətli Ģəraitdə post pandemiya dövrü-

nün rəqabətədavamlı fəaliyyətinin stimullaĢdı-

rılmasına xidmət etməlidir. 

2020-2021-ci tədris ili: mümkün ssena-

rilər hansılardır? 

Bu məqalə hazırlanarkən yeni koronavirus 

infeksiyasına yoluxanların sayı dünya üzrə 10, 

357 662 nəfəri, ölənlərin sayı isə 508, 055 nəfəri 

ötmüĢdü (6). Ölkəmiz üçün analoji göstəricilər 

müvafiq olaraq 18, 112 nəfər və 220 nəfər civa-

rında təĢkil etmiĢdi (2). Ən çox yayılma halları-

nın müĢahidə edildiyi ərazilərə Bakı, Sumqayıt, 

Gəncə və Lənkəran Ģəhərləri daxildir. Ali təhsil 

müəssisələrinin paylanmasına görə ölkə universi-

tetlərinin 90%-dən çoxu məhz bu Ģəhərlərdə yer-

ləĢmiĢdir (cədvəl 3). 2018-2019-cu tədris ilində 

ali təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb olunmuĢ 

171, 104 nəfər tələbə kontingentinin (3) mütləq 

əksəriyyətinin qeyd olunan coğrafiyalara paylan-

dığını nəzərə alaraq tədris prosesinin təĢkilinin 

yalnız ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin bər-

pası kontekstindən deyil, eləcə də COVĠD-19 in-

feksiyasının yüksək yayıldığı areallarda sosial 

(demoqrafik) sıxlığın idarəedilməsi kontekstin-

dən də əhəmiyyətli olduğu qənaətinə gəlmək 

olar. 
 

Cədvəl 3: Ali təhsil müəssisələrinin dörd mərkəz üzrə xəritələnməsi 
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Ssenari 1: Pandemiya vəziyyətinin səngi-

məsi və yoluxma hallarının minimuma enməsi 

Ģəraitində ali təhsil müəssisələrinin ənənəvi təd-

ris prosesini bərpa etməsi texniki baxımdan ən 

rahat ssenarini təĢkil edir. Bu halda ali təhsil 

müəssisələri tədrisin təĢkilini ənənəvi qaydada 

bərpa etməklə, əvvəlki semestrdə yaranmıĢ prob-

lemlərin (sənədlər, qeydiyyatlar və s.) həlli ilə 

məĢğul olacaqlar. Bu, istər yeni infrastruktur, is-

tərsə də bacarıqlar baxımından kompleks yenilik-

lər tələb etməyən və “geriyə adaptasiya” üçün ən 

optimal variantdır. 

Ssenari 2: Pandemiya vəziyyətinin həllin-

də və insanların yoluxma səviyyəsində əsaslı də-

yiĢikliklərin olmayacağı, yoluxma hallarının yük-

sələn dinamikasının davam edəcəyi təqdirdə ali 

təhsil müəssisələri əvvəlki semestrdə formalaĢ-

mıĢ təcrübəni, yəni məsafədən tədrisin təĢklinin 

daha təkmil formasına keçid kimi reallıqla 

qarĢılaĢacaqlar. Bu vəziyyətdə, ali təhsil müəs-

sisələri istər infrastruktur, istərsə də insan resurs-

ları baxımından siyasətinə əsaslı yeniliklər etmə-

li, tədrisin məsafədən təĢkilinə nail olmalıdırlar. 

Ssenari 3: Nəzərə alınmalıdır ki, ali təhsil 

müəssisələri üçün ən optimal hazırlıq göstəricisi 

yuxarıda qeyd olunan hər iki ssenarinin sinerji 

edilmiĢ elementləri üzrə tədris prosesinin (“qa-

rıĢıq və ya dəyiĢən cədvəllər (tədris planla-

rı)”) təĢkili olacaqdır. Bu zaman, ənənəvi təhsil 

prosesinin onlayn rejimlə davamlı əvəzlənməsi 

metodlarının, müvafiq qaydada çevik tədris 

planlarının tətbiqi nəzərdə tutulmalıdır. 

Yoluxma hallarının dinamikası və tədris 

planının spesifikliyi çevik planlaĢdırma və yer-

dəyiĢmələr sisteminin təmin olunmasını tələb 

edəcək. Vəziyyətdən asılı olaraq, ali təhsil 

müəssisələri sosial təcrid qaydalarını təmin et-

məklə istər tədris planının icrasında, istərsə də 

fiziki və məsafədən təhsilin təĢkilində adekvat 

çevikliyi nümayiĢ etdirməlidir. Təbii ki, belə bir 

vəziyyət ali təhsil müəssisəsinin idarə olunma-

sında, onların dəyiĢən reallıqlara hazırlıq səviy-

yəsində özünü nümayiĢ etdirəcəkdir. 

Ssenari 4: Yoluxma hallarının dinamikası 

nəzərə alınaraq sərtləĢdirilmiĢ təcrid rejiminin 

coğrafiyalar üzrə fərqli tətbiqi təcrübəsi gös-

tərir ki, oxĢar iĢ metodunun ali təhsil müəssisə-

ləri üçün də tətbiqi ehtimalları istisna olunma-

malıdır. Bu, istər regional, istərsə də, filialları 

olan ali təhsil müəssisələri üçün fərqli ssenarilə-

rin hazırlanması anlamına gələ bilər. 

2019-2020-ci tədris ilində ölkə üzrə ümu-

mi tələbə kontingentinin böyük hissəsini əhatə 

edən üç böyük universitetinin filiallarında təhsil 

alan tələbələrin ümumi sayı təxminən 6 min nə-

fəri təĢkil etmiĢdir. Qeyd olunan statistika Bakı 

Ģəhəri üzrə yükün azaldılmasına xüsusi təsir et-

məsə də, müvafiq qaydada idarəetmə prosesinə 

təsir edəcək amillərdəndir. 

 

 
 

Regional imkanların (ətraf coğrafiyalarda 

yaĢayan tələbələrin “yerləĢdirilməsi”, kreditlərin 

tanınması prosedurunun funksionallaĢdırılması, 

resursların və infrastruktur imkanlarının hesab-

lanması və s.) dəyərləndirilməsi vacibdir. Bu, 

təhsil prosesinə əlçatanlıq və bərabərlik (equity& 

equality), ali təhsilin peĢəkar xarakterinin və re-

gional ali təhsil müəssisələrinin yerli iqtisadiy-

yatla əlaqəliliyinin təmin edilməsi kimi məsələlə-

ri bir daha aktuallaĢdıracaqdır. 

Qısamüddətli strategiyalar hansı nümu-

nələrin üzərində qurulmalıdır? 
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Pandemiya vəziyyətinin yaratdığı sərt 

izolyasiya Ģəraitində tədris prosesinin təĢkili ali 

təhsil müəssisələrinin mövcud vəziyyətə reaksi-

yası, rəvan keçidin və yeni şəraitə adaptasiyanın 

təmin olunması vasitəsi ilə post pandemiya döv-

rünə hazırlığı ehtiva edir. Məsafədən təhsilin 

təĢkilində maliyyə və mövcud infrastrukturla 

bağlı yaranan ehtiyaclar təhsilverənlər üçün təd-

ris və təlim prosesinin mümkün iĢlək mexaniz-

minin iĢlənilməsi baxımından daha da mürək-

kəbləĢir (11). Təhsil proqramlarının idarə edil-

məsində çevikliyin təmin olunması, adaptativ 

addımların atılması, müvafiq bacarıqların artırıl-

ması və infrastruktura çıxıĢların təmin edilməsi 

kimi məsələlərin həllini özündə labüd edən pro-

ses təxminən aĢağıdakı inkiĢaf trayektoriyasın-

dan keçməli idi: 

 

Cədvəl 5: Böhran vəziyyətinin inkiĢaf trayektoriyası 

 

 
 

Göründüyü kimi, qarĢıda duran mühüm 

vəzifələr sırasında ali təhsil müəssisələrinin təq-

dim edəcəyi yerli və spesifik xarakterli həll stra-

tegiyalarının əsasında inzibati, professor-müəl-

lim və tələbə heyətlərinin istifadəsi üçün plat-

formalar tətbiq edilməli, bu platformalar üzrə 

bacarıqların artırılması və əlçatan infrastruktu-

run təmin olunması həyata keçirilməlidir. 

E-öyrənmə və öyrənmənin (təlimin) ida-

rəedilməsi sistemləri: nəzərə alınmalıdır ki, mə-

safədən təhsilin təĢkili qloballaĢmıĢ iqtisadiy-

yatın mühüm reallıqlarından biri kimi xüsusi ilə 

1990-cı illərdən etibarən elmi və texnoloji ye-

niliyin nəticəsində inkiĢaf etmiĢdir. Bununla ya-

naĢı ali təhsil müəssisələrinin məsafədən təhsilə 

baxıĢı birmənalı olmamıĢ, bir sıra hallarda on-

layn təhsil elementlərinin ənənəvi təhsil sistemi-

nə təhdid bucağından yanaĢılmıĢdır. Bu səbəbdən 

2.2 trilyon ABġ dolları həcmində olan qlobal ali 

təhsil sənayesinin onlayn seqmentinin ümumi 

payı 2%-dən aĢağıdır (11). Bu isə pandemiya Ģə-

raitində onlayn tədrisin təĢkilinin yaratdığı qlobal 

çağırıĢın həcmini təsəvvür etməyə imkan verir. 

S.E. Kandri qeyd edir ki, COVĠD 19 dönəmi mə-

sələlərin yerini dəyiĢməklə “dünənin maneələrini 

bu günün xilaskarına” çevirmiĢdir (11). 

Təbii ki, məsafədən təhsil bütöv bir öyrən-

mə mexanizmi (forması) olmaqla ali təhsil proq-

ramlarının tədrisində mühüm mərhələni təĢkil 

edir. Ali təhsil bazarında bu seqment bir neçə on 

illik tarixə malik olsa da, hazırda, ənənəvi təhsil-

dən onlayn təhsilə keçidin baĢ verməsi haqqında 

danıĢmaq mümkün deyildir. Nəzərə alınmalıdır 

ki, məqsəd “ənənəvi və ya distant ali təhsil di-

lemması” çərçivəsində seçim etməkdən deyil, ya-

ranmıĢ yeni reallıqlar çərçivəsində daha uğurlu 

strategiyaların tətbiqindən ibarət olmalıdır. 

Ġ. Dobre qeyd edir ki, 1990-cı illərdən eti-

barən öyrənmə sistemləri dörd kateqoriya alətlər 

vasitəsi ilə formalaĢmıĢdır ki, bu da istər müxtə-

lif alətlər üçün mövcud lisenziyaların səviyyə-

sindən, istərsə də müvafiq infrastruktur baxı-

mından fərqlənir (cədvəl 6). (8/316) 
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Cədvəl 6: Öyrənmənin idarəemtə sistemlərinin kateqoriyaları (Ġ.Dobre) 

 
Qlobal çəkisinin sürətlə artdığı e-öyrənmə 

seqmentini ĠƏĠT dörd kateqoriya əsasında ol-

maqla aĢağıdakı kimi qruplaĢdırır: 

-ġəbəkə tərəfindən dəstəklənən – müxtə-

lif onlayn resurslar, o cümlədən kurs haqqında 

və dərs haqqında materialların onlayn yerləĢdi-

rilməsi elementlərini nəzərdə tutan auditoriyada 

tədris prosesi; 

ġəbəkədən asılı – tədris prosesinin bir 

çox elementinin, o cümlədən onlayn müzakirə-

lər, tapĢırıqlar və layihələr və s Ģəbəkə üzərin-

dən təĢkili ilə yanaĢı auditoriyada tədris vaxtına 

əsaslı müdaxilə etməyən tədris prosesi; 

- QarıĢıq model – e-öyrənmə elementləri 

auditoriya yükünü əvəz etməyə və bir sıra üzbə-

üz tədris prosesini əvəzləməyə baĢlasa da təhsil-

alananın kampusla fiziki təmasının saxlandığı 

tədris prosesi; 

- Tamamilə onlayn – təhsilalanlara mə-

kan və zaman fərqi tanımadan təhsil almaq im-

kanı yaradan tamamilə onlayn tədris prosesi (9). 

Təbii ki, formasından asılı olmayaraq, öy-

rənmə (bəzi təhsil müəssisələrəində hələ də öy-

rətmə) prosesi biliyin yaradılması və transforma-

siyası, eləcə də bacarıqların formalaĢdırılmasını 

ehtiva edir. Öyrənmənin idarəedilməsi sistemi tə-

lim-tədris prosesinin dəstəklənməsi və təlimin 

(dərsin) səmərəli çatdırılmasına xidmət edərək 

müəllimlərə, öyrənənlərə (tələbələrə) və təhsil 

idarəçilərinə zaman və məkan məhdudiyyətindən 

asılı olmayaraq müvafiq xidmətlərə əlçatanlıq və 

istifadə imkanları yaratmaqla (7/158) biliyin ötü-

rülməsi və bacarıqların qazanılması prosesini 

daha rahat və əl çatan etməyi hədəfləyir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, qlobal səviyyədə 

təklif edilən onlarla modellər mövcuddur ki, on-

ların tətbiqi yalnız problemin həllinə yönəlmir, 

eləcə də təhsil müəssisəsini təhsilalananın rə-

qəmsal cihazına “gətirməklə” (məs, “öyrənmə 

pasportu” (14) təhsil prosesinin gələcək inkiĢaf 

trayektoriyalarında yeni hədəfləri müəyyən edir. 

YenilənmiĢ tədris planları: ali təhsil müəs-

sisələrinin çevik reaksiyası tədris planlarında da 

çevikliyin təmin olunmasını əhatə edəcəkdir. Təd-

ris olunan fənlər, həmin fənlər üzrə mövzular, elə-

cə də pedaqoji və istehsalat təcrübələrinin (yeni-

dən) planlaĢdırılması vacib məsələlərdəndir. Fən-

lər üzrə mövzuların nəzəri və təcrübi xarakteri, 

eləcə də müvafiq təlim mühitinin tələbləri nəzərə 

alınaraq çevik və “hibrid” (qarıĢıq) metodların tət-

biqi qaçılmazdır. Pandemiya vəziyyətinin dəyiĢən 

xarakterini nəzərə alaraq, ali təhsil müəssisələri 

məkan və zaman konteksti üçün daha çevik ola 

biləcək cədvəllər hazırlamalıdır. 

Keyfiyyətin təminatı sistemi: yeni Ģəraitin 

tələblərinə uyğun olaraq təĢkil edilən tədrisin tə-

lim nəticələri və bacarıqların qazanılması prose-

sinə təsirsiz ötüĢməyəcəyini nəzərə alaraq, pan-

demiya dövrünə keçid mərhələsinin təlim prose-

sinin nəticələri təhlil edilməli, yeni semestrdə 

müvafiq risklərin idarəedilməsinin planlaĢdırıl-

ması vacibdir. Bu zaman, keyfiyyət meyarlarının 

necə təmin olunacağı mühüm məsələlərdən oldu-

ğundan, ali təhsil müəssisələrinin yeni dövr üçün 
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strategiyaları müvafiq platformaların yaradılma-

sını özündə əks etdirməlidir. Növbəti semestr 

üçün tədris platformaları müəyyən edilərkən təh-

sil proqramları üzrə daxili keyfiyyətin təminatı 

sisteminin funksionallığı təmin olunmalıdır. Bu 

baxımdan, 2020-ci ilin sentyabr ayınadək, ali təh-

sil müəssisələri yeni tədris platformaları, öyrən-

mənin idarəediləməsi sistemlərinin müvafiq alət-

lərindən bəhrələnərək tədrisin məsafədən təĢki-

lində keyfiyyətin təminatı məsələlərinə xüsusi 

diqqət ayırmalıdırlar. 

Ġnsan resursları siyasəti və infrastruktu-

ra əlçatanlıq: yeni yaranmıĢ Ģərait müvafiq ba-

carıqların və biliyin tətbiqini tələb etdiyindən, ali 

təhsil müəssisələrinin insan resursları siyasətinin 

(strategiyasının) yenilənməsinə, istər məzmunun 

çatdırılması (professor-müəllim heyəti), istərsə 

də təĢkili (inzibati heyət) baxımından müvafiq 

kvalifikasiya və təcrübəyə sahib əməkdaĢların 

peĢəkar inkiĢafına təsirsiz ötüĢməyəcəkdir. 

Ötən semestrin müĢahidələri nümayiĢ et-

dirdi ki, tədrisin məsafədən təĢkili zamanı müva-

fiq təcrübə otaqları və laboratoriyaların imkanla-

rından istifadənin və (e) kitabxanalara çıxıĢın tə-

min olunması məqsədi ilə ali təhsil müəssisələri 

müvafiq infrastruktura əlçatanlığın yeni metodla-

rı və planlarını akademik heyətə (professor-müəl-

lim, tədqiqatçılar və tələbələr) təqdim etməlidir. 

Qeyd olunanlar təhsil proqramının tərtibatı və 

təsdiqi zamanı da nəzərə alınmalı olan mühüm 

elementlərdəndir. Ali təhsilin dövlət standart və 

proqramında qeyd olunduğu kimi maddi-texniki, 

tədris bazası və kadr potensialına qoyulan tələb-

lər ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarının strukturu-

nun tərkibinə aid proseslərdəndir (4). Ali təhsil 

müəssisələri və ayrı-ayrı təhsil proqramları üzrə 

müvafiq tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 

səriĢtə əsaslı və müasir tələblərə uyğun hazırlan-

mıĢ modul əsaslı dərs vəsaitlərinin və təhsilalan-

ların öyrənmə və mənimsəmə prosesini istiqa-

mətləndirmək məqsədi daĢıyan digər maddi re-

sursların təmin olunması zəruridir. 

Professor-müəllim heyətinin müvafiq baca-

rıqlarla təmin edilməsi, hər kəsin istifadəsi (tex-

niki və metodoloji olaraq) üçün vahid platforma-

nın tətbiqi kimi qərarların verilməsi vacibdir. Bu 

zaman açıq çıxıĢ (open access) imkanları, ali təh-

sil müəssisələrinin beynəlxalq açıq çıxıĢ platfor-

malarına əlçatanlığı təmin olunmalıdır. 

Tələbə həyatı və sosial məsuliyyətlilik: 

Təhsilalanların tələbə və sosial həyatının təĢkili 

ali təhsil müəssisələrinin üzərinə düĢən missiya-

lardandır. UNESCO-nun məlumatına əsasən 

2020-ci ilin martından etibarən mövcud vəziy-

yət 1.5 milyarddan çox Ģagird və tələbənin (qlo-

bal təhsilalanların 95%-dən çoxu) həyatına əsas-

lı təsir etmiĢdir (12). Mütəxəssislərin qeyd et-

diyi kimi, COVĠD-19 pandemiyasının təsiri hət-

ta texnologiya meyilli Z (1996-2015-ci illər ara-

sı doğulmuĢ insanlar) və Alfa (2015-ci ildən 

sonra doğulanlar) nəsillərinin də həyatına təsir-

siz ötüĢməmiĢdir (12). Bu isə, yeni Ģərtlər çərçi-

vəsində təhsilalanların sosial həyatının təĢkilndə 

ali təhsil müəssisələrinin reaksiyasını vacib edir. 

Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində 

fəaliyyət göstərən tələbə təĢkilatlarının əsasən 

mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada fəaliyyət göstərdiyi-

ni, bu təĢkilatların inkiĢafında son dövrlərin tə-

ləbə könüllülük hərəkatının xüsusi çəkisini nə-

zərə alaraq, verilmiĢ Ģəraitdə qeyd olunan həssas 

canlanmanın qorunması istiqamətində iĢlər apa-

rılmalı, müxtəlif layihələrin, o cümlədən startap 

layihələrin həvəsləndirilməsi üçün əlavə tədbir-

lər görülməlidir. 

Ali təhsilin yenilənən hədəfləri. 

Böhranlı vəziyyətin ardınca yaranacaq Ģə-

raitin daha dinamik inkiĢafa və innovativ həllərə 

yol açacağından ali təhsil müəssisələri əmək baza-

rı və iqtisadiyyatın tələblərini və onların qlobal 

formalaĢması tendensiyalarını davamlı təhlil et-

məli, tədris prosesini bu tələblərə uyğun qurmalı-

dırlar. Nəzərə alınmalıdır ki, pandemiya dövrü 

iqtisadiyyatın digər sahələrinə olduğu kimi ali təh-

sil sektoru üçün də çevik və dinamik hədəflər 

müəyyən etdiyindən, iqtisadiyyatın digər sektorla-

rının xüsusiyyətləri, proqnozları və gözləntiləri ali 

təhsil proqramlarının hədəflərinə çevrilməlidir. 

AĢağıdakı cədvəldə peĢəkar ali təhsil pro-

sesinin qarĢısında duran hədəflərin ümumi spe-

sifikasiyası təklif olunmuĢdur. Göründüyü kimi, 

müasir qlobal proseslərin və iqtisadi dinamikli-

yin fonunda ali təhsilin peĢəkar kadrların hazır-

lanması prosesindəki yanaĢması ömürboyu öy-

rənmə ehtiyacları üzərində qurulmalı, əldə edi-

lən kvalifikasiyaların beynəlxalq rəqabətliliyi 

təmin olunmalıdır. Qeyd olunanların çərçivəsin-

də ali təhsil müəssisələrinin müasir iqtisadiyya-

tın yeni trendləri əsasında formalaĢmıĢ öyrənmə 

sistemlərini tətbiq edəcəkləri gözləniləndir. 
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Cədvəl 7: Ali təhsilin hədəfləri 

 
 

SəriĢtə əsaslı ali təhsil: müasir ali təhsil 

prosesinin təĢkili zamanı Təhsilin inkiĢafı üzrə 

Dövlət Strategiyasının, eləcə də Azərbaycanın 

üzv olduğu ali təhsil sistemlərinin beynəlxalq 

Ģəbəkələrinin (EHEA) müəyyən etdiyi prinsip-

lərdən irəli gələrək səriĢtə əsaslı olması vacib-

dir. Bu kontekstdə, Ömürboyu təhsil üzrə Milli 

Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin tələblərinin nəzərə 

alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir, AzMKÇ-

nin müəyyən etdiyi meyarların tətbiqi ali təhsi-

lin təĢkilində keyfiyyətin təminatı sisteminin 

funksionallığı üçün müstəsna rol oynayır (5). 

Təbii ki, təhsil prosesinin yekununda, ha-

zırlanmıĢ kadrların sahib olduğu bilik və bacarı-

ğın, baĢqa sözlə kvalifikasiyaların iqtisadiyyat 

üçün səmərəliliyinin müəyyən (və təmin) olun-

ması vacibdir. BaĢqa sözlə, təhsilin forması və 

təĢkili qaydasından asılı olmayaraq ali təhsil 

müəssisələri səriĢtə əsaslı təlim prosesini təmin 

etməli, pandemiya dövründə qazanılmıĢ tələbə 

nailiyyətlərinin iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun-

luğunu təmin edən (və ölçən) real alətlərə (key-

fiyyət, təlim nəticələri və s) sahib olmalıdırlar. 

Tələbəyönlü və səriĢtə əsaslı ali təhsilin təĢkili 

məqsədi ilə ali təhsil müəssisələri əvvəlcədən 

müəyyən edilmiĢ resursların tətbiqini, tədris pro-

sesinin iqtisadiyyat və cəmiyyətlə əlaqəli təĢkilini 

təmin etməlidir. Təhsil prosesinin iqtisadiyyatla 

əlaqəliliyi, istər təhsil proqramlarının tərtibatın-

da, istərsə də onların icrasında, təmin olunmalı, 

akademik heyətin (təhsilalanlar, müəllimlər və 

tədqiqatçılar) istehsalatla əlaqələliliyi müxtəlif 

layihələr, birgə fəaliyyətlər, tədqiqatlar və s vasi-

təsi ilə, eləcə də iqtisadiyyatın müvafiq sahəsində 

çalıĢan təcrübəçi mütəxəssislərin tədris prosesinə 

cəlb edilməsi vasitəsilə təmin edilməlidir. 

Ömürboyu (iĢləyərək) öyrənmə ehtiyacı: 

dinamik iqtisadiyyat və sürətli texnoloji inkiĢaf 

ömürboyu öyrənmə və iĢdə öyrənmə kimi eh-

tiyacları bir daha aktuallaĢdıracaqdır. Əmək Ģə-

raiti ilə öyrənmə prosesinin uzlaĢdırılması ali təh-

silin təĢkili fəlsəfəsinə təsirsiz ötüĢməyəcək, istər 

təhsil proqramlarının müəyyən olunmasında, 

istərsə də tədris prosesinin təĢkilində özünü gös-

tərəcəkdir (13). ĠĢ Ģəraitində əldə edilmiĢ bacarıq 

və biliklərin tətbiqi imkanları və tanınması ali 

təhsil kvalifikasiyasının əldə edilməsinə olan 

standart tələblərinə, eləcə də tədris müddətinə tə-

sir edəcəyini proqnozlaĢdırmaq çətin deyildir. ĠĢ-

ləyərək öyrənmə ehtiyacı ali təhsil proqramının 

konkret vaxt və məkan çərçivəsində çeviklik an-

lamını yaratmaqla yanaĢı, ali təhsil müəssisələri-

nin xarakterinə təsir edəcəyi, daha peĢəkar (əsa-

sən bakalavriatura və ixtisaslaĢmıĢ peĢəkar ma-

gistratura proqramları olan) ali təhsil müəssisələ-

rinin formalaĢacağı ehtimallarını artırır. Dünya 

Ġqtisadi Forumunun “Gələcəyin iĢləri 2018” he-

sabatında qeyd olunduğu kimi, yeni texnologiya-

ların inkiĢaf dinamikasına uyğun olaraq 2022-ci 

ilə qədər əmək bazarında tələb olunan bacarıqla-

rın 42%-i yenilənəcək, ümumi iĢçilərin 54%-nin 

yenidən hazırlıq və ya əlavə hazırlıq ehtiyacları 

formalaĢacaqdır (15). Qeyd olunan konktekstdə, 

ali təhsil müəssisələri müvafiq trendlərlə ayaqlaĢ-

malı, ömürboyu (iĢdə) öyrənmə ehtiyacı əsasında 
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ali təhsilin və yenidən təlimin təĢkilində çeviklik 

nümayiĢ etdirməlidirlər. 

“Keyfiyyətin və kvalifikasiyaların mo-

billiyi”: təhsil prosesinin təĢkilinə təsir edən 

amillər ali təhsilin sürətlə yenilənməsini labüd 

edəcəkdir. Təhsil prosesinin konkret zaman və 

məkana bağlılığı azaldıqca müəllim və tələbələ-

rin mobilliyinin yüksəlməsi fonunda beynəlxalq 

birgə təhsil proqramlarının sayının artacağı qa-

çılmazdır. Belə Ģəraitdə, yerli ali təhsil müəssi-

sələrində tədrisin təĢkili və kadr hazırlığının sə-

viyyəsi qabaqcıl keyfiyyət standartlarına (ESG) 

cavab verməlidir. Qazanılan kvalifikasiyaların 

daha geniĢ əmək bazarlarının kvalifikasiya çər-

çivələrinin (EQF) səviyyəsinə uyğunlaĢması isə 

dövrün tələblərindəndir. Unutmaq olmaz ki, 

böhrandan sonrakı dövr ali təhsil müəssisələri 

arasındakı əməkdaĢlığı sürətləndirməklə rəqabə-

tədavamlı sistemlərin inkiĢafına səbəb olacaq-

dır. Yeni Ģəraitdə rəqabət anlayıĢı əməkdaĢlıq 

anlayıĢı ilə sintez təĢkil edəcək, rəqabətə davam 

gətirməyən (müvafiq keyfiyyət standartları ol-

mayan, səriĢtə əsaslı təhsil proqramları tətbiq et-

məyən və s.) ali təhsil müəssisələrinin daha qa-

baqcıl ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaĢlıq im-

kanlarının məhdudlaĢacağı istisna deyildir. 

Yeni “növ istehlakçı” və “bulud” təhsili-

nə keçid: təhsilin məsafədən təĢkilinə keçid ali 

təhsil müəssisələrinin daxilində risk amillərini (re-

surslar, maddi-texniki bazanın yenilənməsi, açıq 

imkanlar (open access), saxlanclara (repository) 

əlçatanlıq, innovativ strategiyalar, təhsil proqram-

larının aktuallığı, tələbə qəbulu və mobilliyi, təklif 

olunan kvalifikiasiyaların rəqabətliliyi və s) daha 

da qabardacaq. Yeni idarəetmə strategiyaları çağ-

daĢ texnoloji imkanların tətbiqi və buna artan tələ-

bat əsasında formalaĢacaqdır. BaĢqa sözlə, yeni 

dövr ali təhsil müəssisələrinin qarĢısında texnoloji 

imkanların tətbiqini (tədrisi təĢkili və metodları 

daxil olmaqla) tələb edəcəkdir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, texnoloji inkiĢafın 

yaratdığı qlobal əlçatanlıq kontekstində isteh-

lakçının müvafiq sifariĢi həm iqtisadiyyatın xa-

rakterindən və müvafiq infrastruktura əl çatanlı-

ğından, həm də ali təhsilin qlobal inkiĢafının nə-

ticəsində baĢ verəcəkdir. Burada təhsilalan anla-

yıĢına ənənəvi baxıĢın transformasiyası daha di-

namik xarakter alacaqdır. 

“Bulud təhsilə” keçid istər vaxt, istərsə də 

resursların daha səmərəli istifadəsi baxımından 

daha optimal həllər təklif etməklə təhsil prosesi-

nin “hər yerdə və hər zaman” öyrənmək fəlsəfə-

si üzərində formalaĢmasına gətirəcək ki, bu da, 

istər insan resurslarının inkiĢafı və bacarıqların 

artırılması, istərsə də texnoloji infrastruktur (və 

əlçatanlığı) baxımından ali təhsil müəssisələri-

nin qarĢısında duran vacib məsələlər sırasında-

dır. Bu baxımdan sürətli texnoloji inkiĢafın im-

kanlarının nəzərə alınması qaçılmazdır. 

Beləliklə, tədrisin məsafədən təĢkili prose-

sində yuxarıdakıların tətbiqinə dair ali təhsil 

müəssisələrinin aydın keçid (pandemiya dövrü 

üçün) və inkiĢaf (post pandemiya dövrü üçün) 

strategiyaları olmalıdır. Qeyd olunan strategiyalar 

pandemiya Ģəraitində müvafiq kvalifikasiyalı kadr 

hazırlığının təĢkili və bu prosesinin əmək bazarı, 

iqtisadiyyat və digər maraq qrupları ilə əlaqələndi-

rilməsinin həllərini özündə ehtiva etməlidirlər. 
AzMKÇ – Ömürboyu təhsil üzrə Milli 

Kvalifikasiyalar Çərçivəsi 

EHEA – Avropa ali təhsil məkanı 

EQF – Avropa Kvalifikasiyalar Çərçivəsi 

ESG – Keyfiyyətin təminatı üzrə Avropa stan-

dartları və qaydaları 

Tədqiqatın aktuallığı. Böhranlı vəziyyətin 

idarə edilməsi müvafiq çıxıĢ strategiyalarının tətbiqi 

ilə yanaĢı post pandemiya dövrünün reallıqlarına ha-

zırlığı özündə ehtiva edir. Qeyd olunan problemin 

diqqət mərkəzində saxlanılması tədqiqatın aktuallı-

ğını müəyyən edir.   

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Məqalə ali 

təhsil müəssisələrinin rəhbər iĢçiləri, eləcə də ali təh-

sil prosesinin təĢkilinin və idarə edilməsinin tədqiqa-

tını həyata keçirən tədqiqatçılar, doktorant və disser-

tantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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CULTURAL EDUCATION: JUDGMENTS AND SUGGESTIONS 

 
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb, təhsillə mədəniyyətin formalaĢdırılmasının ma-

hiyyətinə aydınlıq gətirilib. Təhsilalanlarda mədəniyyətin-yüksək intellektin formalaĢmasında ictimai-huma-

nitar fənlərin imkanları araĢdırılıb. Mədəniyyətyönlü təhsilin səciyyəvi cəhətləri iĢıqlandırılıb. Təhsilalanlar-

da mədəniyyətĢünaslığa dair nəzəri biliklərin verilməsinin zəruriliyi əsaslandırılıb. Təhsilalanların vaxtaĢırı 

elm və mədəniyyət mərkəzlərinə, muzeylərə, teatr və rəsm qalereyalarına getmələri tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: təhsil, mədəniyyət, yönlülük, ictimai fənlər, ictimai şüur, mədəniyyətşünaslıq, dünyagörüşü 

 

Резюме: В статье обосновывается актуальность темы, уточняется сущность формирования 

культуры посредством образования. Исследованы возможности общественных и гуманитарных пред-

метов в формировании культуры и высокого интеллекта у обучаемых. Выделены характерные осо-

бенности воспитания ориентированного на культуру. В статье обоснована необходимость обеспечить 

студентов теоретическими знаниями в области культурологии. Студентам рекомендуется время от 

времени посещать научные и культурные центры, музеи, театры и художественные галереи. 

Ключевые слова: образование, культура, ориентация, общественные науки, общественное 

сознание, культурология, мировоззрение 

 

Summary: The article substantiates the relevance of the topic, clarifies the essence of the formation of 

culture through education. The possibilities of social and humanitarian subjects in the formation of culture 

and high intelligence among students are investigated. The characteristic features of culture-oriented 
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education are highlighted. The article substantiates the need to provide students with theoretical knowledge 

in the field of cultural studies. Students are encouraged to visit scientific and cultural centers, museums, 

theaters and art galleries from time to time. 

Keywords: education, culture, orientation, social sciences, social consciousness, culturology, 

worldview 
 

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqik, 

bu dəyərləri qoruyuruq, saxlayırıq, ənənələri 

yaşadırıq və bizim gücümüz də bundadır”. 

 

Ġlham Əliyev 

 

Azərbaycan Respublikası öz tarixində sü-

rətli, iqtisadi, siyasi dövrünü yaĢayır. DəyiĢil-

məsi zəruri olanlar sürətlə dəyiĢir, təkmilləĢir, 

müasirləĢir. Xalqın milli mentaliteti də yüksəlir. 

Bunun üçün dövlətimiz milli-mənəvi dəyərləri-

mizin dayanaqlığını saxlamaq və onu daha da 

təkmilləĢdirmək məqsədi ilə təhsil sahəsində 

dövlət siyasətinin aĢağıda sadalanan prinsipləri-

nə xüsusi diqqət yetirir: 

-“humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, 

millilik və dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəli-

lik, fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik, varislik, li-

berallaĢma və inteqrasiya” (1). Sadaladığımız 

təhsil siyasətimizin prinsipləri milli və bəĢəri 

dəyərlərin sintezinə söykənir. Ölkəmizi inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə yönələn islahatların 

hesabına dünyanın sosial, mədəni, iqtisadi cə-

hətdən inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin səviyyəsinə çat-

dırmaq mümkündür. Ġctimai, iqtisadi və mədəni 

tərəqqiyə xidmət edən hazırki Ģəraitdə qarĢıya 

çıxan problemlər isə bilavasitə mədəniyyət sa-

həsində bəĢər tarixinin, dünyanın inkiĢaf təcrü-

bəsinin öyrənilməsini, kompleks əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsini zərurətə çevirir ki, bütün sa-

dalananlara mükəmməl mədəniyyət siyasəti sa-

yəsində nail olmaq mümkündür. 

Azərbaycanda beynəlxalq miqyaslı siyasi, 

iqtisadi, idman, dini və mədəniyyət məsələlərinə 

həsr edilmiĢ tədbirlərin keçirilməsi ölkəmizin 

inkiĢaf etmiĢ dövlətlər sırasında olmasını sübut 

edir. Belə tədbirlərdə təhsil və mədəniyyətin in-

kiĢafı üçün çox vacib qərarlar qəbul edilir. Bu 

baxımdan Azərbaycanın dövlət orqanları təhsil 

və mədəniyyət institutlarının Avropa standartla-

rına uyğun Ģəkildə qurulması istiqamətində fəa-

liyyət göstərirlər. 

Ölkəmizdəki təhsil və mədəniyyət sahələ-

rində fəaliyyət göstərən qurumlar milli-mədəni, 

intellektual qüvvələr öz iĢləri ilə dövlətin mədə-

niyyət sahəsindəki siyasətinin hazırki vəziyyə-

tini təhlil edir və bu siyasətin perspektivlərinə 

aydınlıq gətirirlər. 

Hər bir dövlətin gücü, qüdrəti onun əhali-

sinin intellektual səviyyəsindən asılıdır. Güclü 

vətəndaĢı olan dövlət həmiĢə güclü və qüdrətli 

olur. Bu baxımdan “Azərbaycan Respublikasın-

da təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda 

deyilir: “Sosial – iqtisadi həyatın müasirləĢdiril-

məsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandı-

ğı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi 

ilə məhdudlaĢmır. Təhsil prosesində əldə olunan 

bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma 

və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin la-

yiqli üzvü olması üçün lazımi Ģərait yaradır, onu 

biliyi və etik davranıĢı sayəsində örnək ola bilə-

cək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətənda-

Ģa çevirir” (2, s. 2). Bu baxımdan təhsilalanlarda 

etik-əxlaqi normaları formalaĢdırmağa imkanı 

olan tarix, həyat bilgisi, fəlsəfə, etika, estetika, 

ədəbiyyat, rəsm və təsviri incəsənət, musiqi, hü-

quq və s. fənlərin təlim və tərbiyəvi imkanların-

dan səmərəli istifadə etməliyik. 

XXI əsrdə gənc nəsildə həyati əhəmiyyət 

kəsb edən yüksək mədəni səviyyəni formalaĢdır-

maq üçün nə etməliyik və necə etməliyik? Yük-

sək mədəniyyət deyəndə insanın həyatdakı bütün 

fəaliyyətinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilmə-

sidir. YaĢam dövrünü mənalı keçirmək, dünyanı 

dərk edərək yaĢamaq, hər bir kəsin cəmiyyətə 

fayda verərək yaĢamasını təmin etməliyik. Ġnsa-

nın dünyagörüĢünü təĢkil edən ictimai Ģüur for-

malarını gənc nəsildə formalaĢmasını nəzərdə tu-

turuq. Bu məqsədlə təhsilalanlara ictimai-huma-

nitar fənlərin tədrisində aĢağıda sadalanan çox 

zəruri hesab etdiyimiz ictimai Ģüur formalarının 

mənimsədilməsini zəruri hesab edirik: 1) elmi 

Ģüur; 2) iqtisadi Ģüur; 3) estetik Ģüur; 4) siyasi 
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Ģüur; 5) hüquqi Ģüur; 6) əxlaqi Ģüur; 7) fəlsəfi 

Ģüur; 8) ekoloji Ģüur; 9) teoloji Ģüur və s. 

Elmi ədəbiyyatda “mədəniyyət” anlayıĢı-

nın 250-dən çox tərifi var. Mədəniyyətin çox-

saylı təriflərindən ikisinin məqalənin mövzusu-

na bilavasitə aidiyyatı var. 

1. Mədəniyyət “istehsalat, ictimai və əqli 

cəhətlərdə insanın əldə etdiyi nailiyyətin məc-

musudur”. Məsələn, mədəniyyət tarixi, qədim 

yunan mədəniyyəti və s. 

2. Mədəniyyət nəyinsə yüksək səviyyəsi-

dir, yüksək inkiĢafdır. Məsələn, istehsalat mədə-

niyyəti, natiqin nitq mədəniyyəti, müğənninin 

səhnə mədəniyyəti, bədən tərbiyəsi mədəniyyə-

ti, aktyorun səhnə mədəniyyəti, aparıcının bədii 

qiraət mədəniyyəti, davranıĢ mədəniyyəti və s. 

Sorğu ədəbiyyatlarından gətirilən misallar-

dan aydın olur ki, mədəniyyətin daĢıyıcıları ya bir 

Ģəxsiyyət (dövlət məmurlarında idarəçilik mədə-

niyyət), ya da insan birliyidir (qədim çinlilərin 

mədəniyyəti). Deməli, belə olduqda çox asan gör-

mək olur ki, hər iki halda mədəniyyətin özünə fəa-

liyyət kimi, məhz onun inkiĢafının ən yüksək sə-

viyyəsi kimi baxılır. Lakin, birinci halda mədəniy-

yət qlobal Ģəkildə qiymətləndirilir və ön planda 

nəticə aspekti (nailiyyətlərin məcmusu), ikinci 

halda isə prosessual səviyyə (yüksək inkiĢaf, baca-

rıq), yaxud fəaliyyətin təĢkili üsulu irəli çıxır. 

Bu məna təmayüllərini L.A. Onikova özü-

nün tərtib etdiyi “Qısa siyasi lüğət” də belə ifa-

də edir: “mədəniyyət insanların həyat və fəaliy-

yətinin təĢkili üsullarında, həmçinin onların ya-

ratdıqları maddi və mənəvi nemətlərdə ifadə 

olunmuĢ cəmiyyətin, insanın yaradıcı qüvvə və 

qabiliyyətinin tarixən müəyyən inkiĢaf səviyyə-

sidir” (3, s. 15). 

Deməli, “mədəniyyət” anlayıĢını izah et-

mək üçün onun mənasını subyektdən-mədəniy-

yətin daĢıyıcısından asılı olaraq hissələrə ayır-

maq lazımdır. Belə daĢıyıcı ümumən ya cəmiy-

yət, ya da ayrıca götürülmüĢ adam, cəmiyyətin 

üzvü, Ģəxsiyyət ola bilər. Deyilənlərdən məlum 

olur ki, psixoloqların fəaliyyət prinsipinə müva-

fiq olaraq, Ģəxsiyyət fəaliyyəti də formalaĢır və 

onun bütün səciyyələri fəaliyyət göstəriciləri va-

sitəsi ilə sübut olunur. 

MüĢahidə və araĢdırmalardan aydın olur ki, 

təhsilalanların mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi-

nin üç optimal yolu var: birincisi, təhsilin məzmu-

nunun mədəniyyətyönlülüyünün yüksəldilməsi, 

ikincisi, təhsilalanların mədəniyyəti, tarixi, incə-

sənəti təbliğ edən muzeylərə, teatrlara getmələri-

nin təĢkil edilməsi üçüncüsü, kütləvi informasiya 

vasitələrində mədəniyyət məsələlərinin təbliğinə 

dair maarifləndirmənin daha da təkmilləĢdirilməsi. 

ĠnkiĢaf etmiĢ dövlətlərin təcrübəsində təh-

silin məzmununun təkmilləĢdirilməsi və inkiĢaf 

etdirilməsi ilə pedaqoji və tədris fəaliyyətinin sə-

mərəliyi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi təhsil 

sistemlərinin müasirləĢdirilməsinin prioritet isti-

qamətlərindən biridir. Bu cür yanaĢma zamanı 

məqsəd və nəticənin nisbəti, məqsədə nail olma-

nın ölçüsü təhsilin keyfiyyət göstəriciləri kimi 

xarakterizə olunur. Bu cür yanaĢma təhsil siste-

minin iĢlənib hazırlanması və obyektiv qiymət-

ləndirilməsi məsələlərini aktuallaĢdırır: a) təlim 

prosesinin konseptual modelləĢdirilməsi və layi-

hələndirilməsi mərhələsində formalaĢdırılmıĢ 

məqsədlər; b) təlimin geniĢləndirilməsi prosesi 

kimi təlim və tədrisin məqsədyönlü təĢkilati for-

ma və metodları; c) təlim prosesinin müxtəlif 

mərhələlərinin çərçivəsində nail olunmuĢ nəti-

cələr və s. 

Mədəni irsə giriĢ kimi izah edilən təhsil, 

Ģəxsiyyətin mədəni özünü eyniləĢdirməsi Ģəxsi 

və ictimai tələblərdən asılı olaraq gerçəkliyin 

dərk edilməsinin adekvat üsul və metodlarının 

seçimini determinasiya edir. Bu ideyalar pedaqo-

gikanın ənənələrinə əsaslanır. S.Ġ. Gissen mədə-

niyyət və təhsil problemlərinin arasında mövcud 

olan əlaqəni əsaslandıraraq, təhsilin məqsədlərini 

mədəni dəyərlərə qoĢulmaq kimi formalaĢdırmıĢ-

dır. XX yüzilliyin sonunda A.P. Valitskaya “mə-

dəni yaradıcılıq məktəbi” konsepsiyasında “sa-

vadlı insan” ideyasından “mədəniyyət insanı” 

ideyasına keçid haqqında tezisi formalaĢdıraraq, 

öz iĢlərində bənzər mövqe nümayiĢ etdirmiĢdir. 

Bu məsələ pedaqoji səylərin Ģəxsiyyətin inkiĢafı-

na yönəldiyi zaman yalnız mədəniyyətlər dialoqu 

məntiqində qurulmuĢ Ģəxsiyyətyönlü təlimin 

paradiqmasında həll edilə bilər. Onun təĢəkkül 

tapmasında əsas halqa müasir təhsilin hədəf-

məqsəd istiqamətlərinə müvafiq xüsusi təhsil 

proqramlarının yaradılmasıdır. 

L.S. Vıqotskiy mədəni Ģəxsiyyətin forma-

laĢdırılmasına və insanın həyata hazırlanmasına 

yönəldilmiĢ fəaliyyət formalarının, təfəkkür me-

todları və üsullarının inkiĢaf etdirməsi kimi 

müəyyən edir. Bu zaman mədəniyyət özünün 

humanist aspektində: insanın özünün onun icti-
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mai əlaqələri və münasibətlərinin bütün zəngin-

liyi və çoxcəhətliliyində, onun varlığının bütün 

tamlığında insanın özünün istehsalı kimi aĢkara 

çıxır. Ontogenetik səviyyədə, məhz psixikanın 

ontogenetik inkiĢafı prosesi, L.S. Vıqotskinin 

davranıĢ və psixikanın inkiĢafının mədəni-tarixi 

nəzəriyyəsinin əsasında durur. Ġnsanın psixi 

inkiĢafının mənbələri və determinantları tarixi 

baxımdan təĢəkkül tapmıĢ mədəniyyətin kökün-

də durur. Bu nəzəriyyənin əsas müddəaları on-

dan ibarətdir ki, insanın psixi inkiĢafının əsasın-

da onun həyat fəaliyyətinin sosial vəziyyətinin 

keyfiyyət dəyiĢiklikləri durur. Təlim və tərbiyə 

uĢağın psixi inkiĢafının ümumi cəhətləridir, in-

sanda meydana gəlmiĢ psixoloji yeni törəmələr 

mədəniyyət ilə determinasiya olunmuĢ həyat 

fəaliyyətinin ilkin formasının interiorizasiyasın-

dan törənmiĢdir. 

L.S. Vıqotski, V.S. Bibler mədəniyyətin 

konsepsiyasında “insanın davranıĢ və psixikası-

nın mədəni-tarixi inkiĢafı” nəzəriyyəsini inkiĢaf 

etdirərək, fərdin özünü determinasiyasının for-

maları kimi inkiĢaf prosesini Ģüuru müəyyən 

edən və onu əvvəlcədən müəyyən edə bilmək 

qabiliyyətinə malik olan və beləliklə də fərdə 

özünü determinasiya etmək imkanı verən təfək-

kürün inkiĢafı kimi görür. Mədəniyyətin feno-

menlərində təfəkkürün inkiĢaf etdirilməsi dü-

Ģüncənin dərinliyinə daxil olan, düĢüncəni yeni 

bir Ģəkildə müəyyən edən, onu əvvəlcədən 

müəyyən etmək qabiliyyətinə malik olan möv-

cudluqdur (xarici determinasiya güclərinə və 

Ģüuraltından determinasiya impulslarına qarĢı). 

Bu zaman təfəkkürün, düĢüncənin inkiĢafı “mə-

dəniyyətdə birgə mövcudluğa ucalmaq kimi 

müəyyən edilir” (4, s. 15-16). 

Beləliklə, Ģəxsiyyətin ümumi mədəni inki-

Ģafına biz fərdin məxsus olduğu mədəniyyət 

üçün ənənəvi təfəkkür, fəaliyyət üsullarının, 

universal simvolların, ideyaların, dəyərlərin, 

adətlərin, davranıĢ norma və qaydalarının, eti-

qadların və ənənələrinin fərd tərəfindən mənim-

sənilməsi kimi baxa bilərik. Bu mədəniyyətin 

nümayəndələri özlərinin həyat fəaliyyətlərini 

yuxarıda sadalananlar vasitəsilə təĢkil edirlər. 

ġəxsiyyətin mədəni inkiĢafı onun mövcudluğu-

nun sosial-mədəni konteksti, tarixən inkiĢaf 

edən mədəniyyətin təsiri ilə müəyyən edilir. 

Təhsilalanın mədəni inkiĢafının bütün mərhələ-

lərində aparıcı amillər ailənin, uĢağı əhatə edən 

insanların, mühitin, müəyyən andan etibarən – 

təhsilalanın pedaqoji baxımdan təĢkil edilmiĢ 

sosiallaĢdırılması və inkultrasiyası prosesi kimi 

təhsilin inkiĢafetdirici, formalaĢdırıcı, öyrədici 

və tərbiyəedici təsiridir. 

V.S. Bibler mədəni inkiĢaf mühitini mədə-

ni cəmiyyət kimi – “mədəniyyətin güc sahəsin-

də” insanların sərbəst ünsiyyəti forması kimi 

müəyyən edir. Mədəniyyət, onun dəyərləri, mə-

nimsəmə və qavrama prosesində özünün məz-

mununu, mənasını dəyiĢdirərək, insanının fərdi-

liyinin mahiyyətini təĢkil edir. Bütün inkultrasi-

ya prosesi – bu, Ģəxsiyyətin fasiləsiz fərdiləĢmə-

si prosesidir. Bir tərəfdən, təhsil alan cəmiyyət 

normalarını mənimsəyir, digər tərəfdən isə özü-

nün fərdiliyini formalaĢdırır. Bununla belə for-

malaĢma prosesinin özü müxtəlif xarakter daĢı-

yır: Ģəxsi keyfiyyətlərin inkiĢaf etdirilməsi, təc-

rübənin qazanılması, “Mən” və “Sənin” “birgə 

mövcudluğunda” özünün mənəvi dünyasının ak-

tuallaĢdırılması, reallaĢdırılması məsələləri 

meydana çıxır” (3). 

Təhsil Ģəxsiyyətin və cəmiyyətin maraqla-

rında həyata keçirilən və nəsillərin mədəni varis-

liyini, insanın özünün sosial-mədəni funksiyaları-

nı yerinə yetirməyə hazır olmasını təmin edən 

mədəni inkiĢaf prosesinin tərkib hissəsi kimi tə-

lim və tərbiyəni özündə birləĢdirir. Təhsilin məz-

munu yalnız bilik, bacarıq və vərdiĢləri əhatə et-

mir, həm də yaradıcı fəaliyyət təcrübəsini, dün-

yaya emosional-dəyər münasibətini əhatə edir. 

Azərbaycan sovet imperiyasının tərkibin-

də olduğu dövrdə təhsilin tarixən formalaĢmıĢ 

texnokratik istiqaməti Ģagirdlərin real tələbat-

ları, həyat təcrübəsinin tələbləri, dünyaya və alı-

nan ümumi orta təhsilin xarakteri arasında əhə-

miyyətli uyğunsuzluğa gətirib çıxarmıĢdır. 

Məlum olduğu kimi XXI əsrin əvvəllərin-

də mədəni inkiĢaf amillərinin dəyiĢməsinin Ģahi-

di olduq. Ən əhəmiyyətli amillərə aĢağıdakıları 

aid etmək olar: a) Ģəxsiyyətin aksioloji sahəsinin 

transformasiyası – prioritetin maddi dəyərlər sa-

həsində yerdəyiĢdirməsi; b) məktəb təhsili və 

ailə tərbiyəsinin məktəblinin sosiallaĢdırılması 

prosesinə təsirinin azalması; c) ekran mədəniy-

yəti, kütləvi informasiya vasitələri və informasi-

ya texnologiyalarının rolunun artması. 

MüĢahidələr göstərir ki, hazırda mədəni-

yönlü təhsil dövlətin milli siyasətinin ən mühüm 

aspekti, humanist dünyagörüĢünün formalaĢma-
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sının aparıcı amillərindən biri kimi xüsusi diq-

qət yetirilir. Tədris fəaliyyəti prosesində mədəni 

irsin mənimsənilməsi, mədəni vərdiĢlərin əldə 

edilməsi problemi – dayanıqlı və bununla yanaĢı 

tarixi baxımdan özünəməxsus sosial-mədəni 

tamlıq kimi cəmiyyətin sosial-mədəni yenilən-

məsinin fundamental vasitəsidir. 

Ümumi təhsilin məzmunu – bu, Ģəxsiyyətin 

baza mədəniyyətinin məzmunudur. Məktəb təhsi-

linin mədəniyönlü paradiqması aĢağıdakılara əsas-

lanır: təhsil sistemi özünün əsas məzmun – struk-

tur parametrlərində onun məzmunu və formalarına 

cavab verərək, “mədəniyyət məkanını” əks etdirir. 

Bu cür yanaĢma öz növbəsində təhsilin məzmunu-

nun dominatlarının dəyiĢdirilməsini – dünyanın 

mədəniyönlü mənzərəsinə keçidi nəzərdə tutur. 

Onun mahiyyəti – mədəniyyətin həyat fəaliyyəti 

məkanı kimi, mənəvi – maddi mühit kimi, yaradı-

cısı Ġnsan olan “ikinci təbiət” kimi dərk edilməsin-

dədir. Bu cür yanaĢma mədəniyönlü təhsili mədə-

niyyətə yüksəltmək kimi müəyyən edərək onun 

inkiĢafının proqnostik modelinin iĢlənib hazırlan-

ması və aprobasiyasını təklif edir. 

Elmi bilik (o cümlədən kulturoloji bilik) 

hər zaman tarixi və sosial baxımdan Ģərtləndiril-

miĢ, insanların müəyyən tələbatları, məqsədləri 

və istəkləri ilə əlaqədar olan insan fəaliyyətinin 

nəticəsidir. Buna əsaslanaraq, biz humanitar 

bilik sistemində kulturoloji təhsilin məzmununu 

müəyyən etməliyik. 

“Mədəniyönlü” anlayıĢı XX əsrin son on-

illiyində elm və təhsil sahəsində inteqrativ pro-

sesləri əks etdirən geniĢ kulturoloji diskursun 

inkiĢafı kontekstində formalaĢmıĢdır. XX əsrin 

qlobal geosiyasi böhranları mədəni fenomenlə-

rin xarakteri və mahiyyətinin izah və dərk edil-

məsi məsələlərinin elmi baxımdan araĢdırılma-

sını ön plana çıxarmıĢdır. ĠnkiĢafın davamlılığı 

və təhlükəsizliyi prinsiplərinin, qarĢılıqlı müna-

sibətlərin dialoq növünün əsasında həyat fəaliy-

yətinin təĢkil edilməsi məsələlərinin vacibliyi 

dərk edildikcə, kulturoloji təhsil probleminə 

olan diqqət aktuallıq qazanmıĢdır. 

Mədəniyyətyönlü təhsil – bu, mədəni inki-

Ģafın yalnız xüsusi deyil, həm də olduqca vacib 

aspektidir. Bu təhsil prosesi – bu, Ģəxsiyyətin 

maksimum inkiĢaf etdirilməsi və onun Ģəxsiyyət 

səviyyəsində ictimai həyat kontekstinə daxil ol-

ması məqsədi ilə mədəniyyətə fasiləsiz və da-

vamlı yüksəlməkdir. BaĢqa sözlərlə, təhsilalanla-

rın mədəni təhsili – müəllimlərin və tərbiyəçilə-

rin rəhbərliyi altında və valideynlərin və yaxınla-

rın bilavasitə iĢtirakı ilə kütləvi informasiya vasi-

tələrinin, mühitin təsiri ilə həyata keçi-rilən təh-

silalanların ümumi mədəni inkiĢaf prosesinin ən 

mühüm tərkib hissəsidir. Müəllimlərin qarĢısında 

duran əsas məsələ mədəniyyət mətnlərinin əsa-

sında özünü mədəniyyət məkanında dərk etməyə, 

“Mən” və “Sənin” “birgə mövcudluğuna” doğru 

hərəkət kimi dialoq vəziyyətini qurmaqdan iba-

rətdir. Məsələ olduqca çətindir, belə ki, mədəniy-

yət mətnləri çox sayda müxtəlif verbal və qeyri-

verbal, Ģifahi və yazılı, bədii və elm mətnlərindən 

ibarətdir. Mədəniyyət mətnləri kimi müxtəlif 

mənbələrin eyniləĢdirilməsi və Ģərh edilməsi təc-

rübənin formalaĢması yalnız humanitar fənlərin 

inteqrativ təlimi zamanı mümkündür. Humanitar 

və bədii fənlərin təlimi prosesində formalaĢmıĢ 

elmi, ədəbi, musiqi və digər mətnlərin eyniləĢdi-

rilməsi və Ģərh edilməsi bacarıqları mədəniyyət 

təbliğ edən fənlərin öyrədilməsi prosesində inteq-

rasiya olunmalı və inkiĢaf etdirilməlidir. 

Mədəniyyətyönlü təhsilin keyfiyyət baxı-

mından məzmunu onun həcminə və xarakterinə 

təsir edən mənbə və amillərlə müəyyən edilir. Bu 

təhsilin məzmununun ən ümumi mənbəyi – mə-

dəniyyət, maddi, mənəvi və bədii mədəniyyət 

əsərlərində öz təcəssümünü tapan, bəĢəriyyətin 

mədəni təcrübəsidir. Hər bir mədəni dövr mədə-

niyyəti cəmiyyətin tələbatlarına və qarĢısında du-

ran məsələlərinə cavab verən yeni, yalnız ona xas 

olan məzmunla doldurur. Mədəniyyətyönlü təh-

silin məzmunu cəmiyyətin kulturoloji biliklərdə, 

kulturoloji tədqiqatlarda təhlil edilmiĢ dünyagörü-

Ģünü əks etdirir və təhsilalnlarda yalnız mədə-

niyyət dünyasının ümumi mənzərəsini deyil, həm 

də mədəniyyət dünyasına intellektual, emosional – 

dəyər münasibətin formalaĢmasına yönəlmiĢdir. 

Mədəniyyətə dair elmi biliklər insanın mə-

dəni-yaradıcı fəaliyyət prosesini onu tarixi inkiĢaf-

da tədqiq edərək, mədəniyyət haqqında elm 

kompleksinin sistem əmələgətirici amili qismində 

deyil, həm də məktəbdə ümumi humanitar təhsilin 

ümummədəni tərkib hissəsinin inteqrasiyaedici 

amili qismində çıxıĢ edir. Mədəniyyətin fəlsəfəsi-

nin antropologiya, etnoqrafiya, etnolinqvistika, 

etnopsixologiya, sosiologiya, semiotika, sənətĢü-

naslıq və mədəni həyatın müxtəlif, çox vaxt da ol-

duqca spesifik sahələrini öyrənən digər humanitar 

fənlər ilə “sərhəddində” meydana gələn mədəniy-
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yətə dair bu fənn həm də onun müxtəlif aspektlə-

rində öyrənən inteqrativ fəndir. Bu zaman insanın 

fəaliyyətinin əsas forması kimi mədəni yaradıcılı-

ğın təzahürlərinin mövcudluğu həlledici rol oyna-

yır. Bu isə öz növbəsində mədəniyyətə dair meto-

dologiyanın xüsusiyyətini müəyyən edir. 

Biz inanırıq ki, mədəni təmayüllü təhsilə 

nail olsaq uĢağa yalnız sosial təcrübənin ötürül-

məsi deyil, həm də hər bir Ģagirdin unikallığı-

nın, dəyərinin nəzərə alınması ilə Ģəxsiyyətin 

daxili subyektiv dünyasının formalaĢması, onun 

intellektual imkanlarının geniĢləndirilməsi, tə-

fəkkür və düĢüncənin inkiĢaf etdirilməsidir. Mə-

dəniyyətyönlü təhsilin tələblərinə uyğun olaraq 

bu təhsilin məqsədi sadəcə təhsilalanlar tərəfin-

dən müəyyən tədris materialının mənimsənilmə-

si deyil, həm də Ģəxsiyyətin fərdi intellektual re-

surslarının geniĢləndirilməsi və mürəkkəbləĢdi-

rilməsini bildirir. 

Təhsilalanların subyektlik prioritetlərinə 

əsaslanaraq, təlim prosesində təlim modellərinin 

müxtəlif tiplərini inteqrasiya etmək lazımdır: em-

pirik və nəzəri biliklərin mənimsənilməsini təmin 

edən informativ tip; mədəniyyətin ümumbəĢəri, 

ümummilli və etnik dəyərlərinin mənimsənilməsi 

prosesində təhsilalanların fəaliyyətinin və aktivli-

yinin səmərəliliyini müəyyən edən evristik tip; 

ümummədəni məzmunda əqli və praktik tədris 

fəaliyyətlərinin formalaĢdırılmasına yönəldilmiĢ 

təlim metodlardan istifadə edilməlidir. Bu, öz 

növbəsində, təlimin forma və metodlarının effek-

tivliyinin, müəllimin rolunun qiymətləndirilməsi-

nə münasibəti dəyiĢir. Müəllim müasir məktəbdə 

təlimin gediĢini, yalnız sinfin deyil, müəllimin 

proqnostik, layihə fəaliyyətinin formaları, təlimin 

fərdi strategiyasının iĢlənib hazırlanması, tədris 

pedaqoji diaqnostika, təhsilalanların tədris və ya-

radıcı fəaliyyəti-nin fərdi idarə edilməsi və məs-

ləhət verilməsi ön plana çıxarılmalıdır. 

Təhsilalanların intellektual səviyyəsini 

yüksəltmək üçün aĢağıda sadalanan amillərin 

nəzərə alınması mütləqdir: 

1. Təbii-coğrafi Ģərait 

2. Bioloji kod 

3. Sosial mühit – dövlət təminatı – mək-

təb, yol, iĢ yeri, su, qaz, elektrik, ailə tərkibi, 

əmək kollektivi və ümumi götürdükdə cəmiyyət 

4. Tarixi Ģərait – müasir dövrümüz 

5. Mədəni mübadilə - bu iĢ təhsil və mə-

dəniyyət iĢçilərinin üzərinə düĢür. 

Təhsilalanların ümumi intellektual səviyyə-

sinin yüksəldilməsi, insan amilinin önə çəkilməsi 

məhsuldar qüvvələrin inkiĢafına birbaĢa təsir 

edən amildir. Bu da təhsil və tərbiyədən keçir. 

Azərbaycan vətəndaĢlarının mədəni səviy-

yəsinin yüksəldilməsi, əslində, dövlət tərəfindən 

islahat tələb edir. Yaponiya, Cənubi Koreya və 

Finlandiyanın təcrübəsini nümunə kimi göstərə 

bilərik. I Pyotru tarixdə saxlayan müha-ribələr-

dəki qələbələri deyil, keçirdiyi islahatlar oldu. 

Etiraf etməliyik ki, bəzilərimizdə (bu çox az qi-

simdir) ələbaxımlıq, pintilik, tənbəllik, paxıllıq, 

kobudluq, dələduzluq və s. var. Bunların çoxu-

nun günahkarları biz təhsil iĢçiləriyik. Ona görə 

ki, təhsildə uğursuzluğa görə cəza yoxdur, daha 

doğrusu, var, amma iĢlətmirik. 

Fikrimizcə mədəniyyət dərin dünyagörüĢ-

lə, yüksək səviyyəli ziyalılıqla yanaĢı, cəmiyyə-

tə öz faydalı iĢ əmsalını yüksəltməklə töhfə ver-

məkdir. Mədəniyyət cəmiyyət həyatında hər Ģe-

yin ən yüksəyidir. Təhsilalanların mədəni səviy-

yəsini yüksəltmək üçün məcburetmədən istifadə 

olunmalıdır. Bu da təhsildə tələbkarlıq və Ģəffaf-

lıq tələb edən bir iĢdir. Amerika psixoloqu Kor-

negin yazır: “Ġnsana istənilən iĢi gördürmək 

üçün onu məcbur etmək lazımdır”. 

Ümumi təhsil, orta ixtisas və ali təhsilin 

bakalavriat pillələrində ixtisasından asılı olma-

yaraq bütün təhsil alanlar “MədəniyyətĢünaslı-

ğın əsasları” fənnindən imtahan verməlidirlər. 

Həmin fənnin məzmununa insanın ümumi dün-

yagörüĢünə, mədəni inkiĢafına kömək edən, mə-

dəniyyət və incəsənət nümunələri salınmalıdır. 

Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatından seçmə 

bədii əsərlərin oxunması təmin edilməlidir. 

Təhsilalanların dünyagörüĢünün daha da 

təkmilləĢdirilməsinə yönəldilmiĢ təlim-tərbiyə 

prosesində nəfs tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetiril-

məlidir. Əslində cəmiyyətdəki neqativ hadisələ-

rin böyük əksəriyyətinin motivində nəfsin idarə 

olunmazlığı durur. 

Təhsilalanların və təhsilverənlərin elmi 

mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair aĢağı-

dakı məzmunda mülahizə və təkliflərimiz var: 

1. Kütləvi informasiya vasitələrinin – tele-

viziya, radio, qəzet və jurnalların illik (daimi) iĢ 

planlarına gənc nəslin müasir tələblər baxımın-

dan tərbiyə edilməsi mövzusunda veriliĢlərin, 

məqalələrin və reportajların təĢkili. Debat və 

müzakirə Ģəkilində təĢkil edilən həmin tədbirlər 
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yüksək ixtisaslı peĢəkar mütəxəssislərin iĢtirakı 

ilə aparılmalıdır. Eləcə də ailə tərbiyəsinə həsr 

ediləcək televeriliĢlərdə Ģəxsiyyətin vətəndaĢlıq 

funksiyası, vicdanlı iĢçi və ailə baĢçısı kimi 

mövzulara müraciət edilməlidir. 

2. UĢaq bağçalarında məktəbə hazırlıq 

proqramları daha da dərinləĢdirilməli və təkmil-

ləĢdirilməlidir. Onlara mədəni davranıĢ norma-

ları aĢılanmalıdır. Ġbtidai təhsil, ümumi orta təh-

sil, tam orta təhsil, bakalavriat pillələrində “Mə-

dəniyyətĢünaslığın əsasları” fənnini tədris plan-

larına məcburi fənlər sırasına daxil edilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik; 

3. “MədəniyyətĢünaslığın əsasları” fənni-

nin məzmunu Ģagirdlərin yaĢ səviyyəsinə uyğun 

fənnə dair siniflər üzrə proqram və dərsliklər ha-

zırlanmalıdır. Həmin proqram və dərsliklər icti-

maiyyətin müzakirəsindən sonra tətbiqinə baĢla-

nılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Proqram-

da etika, estetika, tolerantlıq tərbiyəsi, fiziki tər-

biyə, ekoloji tərbiyə, vətənpərvərlik tərbiyəsi, 

nəfs tərbiyəsi, davranıĢ tərbiyəsi, əqli tərbiyə, 

əmək tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi, iqtisadi və əmək 

mədəniyyəti, siyasi mədəniyyət tərbiyəsi, demo-

kratiklik və hüquq mədəniyyəti tərbiyəsi. Bədii 

tərbiyə, ailə münasibətləri mədəniyyəti, Ģəxsi gi-

giyenik mədəniyyəti, yaĢadığı evin, həyətin, kü-

çənin, məhəllənin təmiz və səliqəli saxlanılması 

teoloji mədəniyyət, geyim, ünsiyyət və nitq mə-

dəniyyəti məsələlərinə yer verilməlidir. 

4. Təhsil sistemində Azərbaycan dili və ri-

yaziyyat nə qədər vacib hesab edilirsə, “Mədə-

niyyətĢünaslığın əsasları” fənni də bir o qədər va-

cib hesab edilməlidir. ÜmumbəĢəri dəyərlərlə 

xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin sintezi əsa-

sında ali təhsilin bakalavriat pilləsində etika və 

estetika fənləri bərpa olunmalıdır. Məktəbdən-

kənar tərbiyə müəssisələrinin formal fəaliyyətinə 

son qoyulmalıdır. Onlar iĢlək vəziyyətə gətiril-

məlidir. Bütün tədris müəssisələrinin tədris plan-

larına elm, mədəniyyət və incəsənət abidələrinə 

ekskursiyaların təĢkilinə Ģərait yaradılmalıdır. 

5. Mədəniyyət və turizm Nazirliyi təhsilalan-

ların və əhalinin mədəni səviyyəsini yüksəltmək 

üçün mədəniyyət mərkəzlərinin, kitabxanaların, 

klubların, muzeylərin, teatrların həm keyfiyyətini, 

həm də kəmiyyətini müasirləĢ-dirməlidir. 

6. Təhsilalanların tədris ili ərzində 4 dəfə 

kollektiv dram teatrlarına, muzeylərə, opera və 

musiqili komediya teatrlarına getmələri təmin 

olunmalıdır. Təhsilalanların mədəni səviyyəsi-

nin yüksəldilməsinə xidmət edən proqramlarda 

qayda və intizama bağlılıq, sosial məsuliyyət, 

iradə möhkəmliyi məsələlərinə xüsusi yer veril-

məlidir. Eləcə də təhsilalanlarda humanizm, in-

sanlara və ətraf aləmə qayğıkeĢ münasibət və 

məhəbbət, vicdanlılıq, həqiqətə bağlılıq, ədalət, 

xeyirxahlıq, inam, vətənpərvərlik və s. vacib 

problemlər aĢılanmalıdır. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, təhsilalanlar-

da yüksək mədəni səviyyəni formalaĢdırılması-

na ailə, məktəb, ictimai mühit, mühüm təsir 

qüvvəsinə malikdir. Onlar güclərini birləĢdirib 

məqsədəuyğun fəaliyyət göstərsələr mərhələlər-

lə biz öz istəyimizə nail ola bilərik. 
Problemin aktuallığı. Hər Ģeyin ölçüsü hesab 

edilən insanın ömürboyu təkmilləĢməyə, özünün in-

tellektual və mədəni səviyyəsini yüksəltməyə ehti-

yac duyur. Nə qədər cəmiyyət var bu problem daim 

aktual olaraq qalacaq. Hazırladığımız məqalə bu sa-

hədəki boĢluğun doldurulmasında az da olsa müəy-

yən rol oynayacaq. 

Problemin elmi yeniliyi. Təhsilverənlərə mə-

dəniyönlü təhsilin əhəmiyyəti, onun təĢkili məsələlə-

rinə dair düzgün və sistemli istiqamət verməsidir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Mədəniyönlü 

təhsilin təĢkilinə dair yaradılmıĢ iĢ sistemindən təhsil 

müəssisələrinin tarix, ədəbiyyat, musiqi, təsviri incə-

sənət müəllimləri, eləcə də məktəb rəhbərləri gündə-

lik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər. 
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ESSENCE OF THE INTERDISCIPLINARY PARADIGM IN EDUCATION 
 

Xülasə. Bu məqalədə interdisiplinar paradiqma anlayıĢını “mübahisəli anlayıĢ” keyfiyyətində statusu-

nu metodoloji təhlil etməyə, interdisiplinarlıqdan təhsil, elm və praktika sahələrində istifadə olunması meyar-

larını müəyyən etməyə çalıĢmıĢıq. Məlum olduğu kimi, müasir elmi ədəbiyyatda istifadə olunan təriflər, tə-

yinlər, terminlər barədə vahid rəy yoxdur. Bu, Ġlk növbədə öz həllini gözləyən məsələ barədə - disiplinarlıqla 

bağlı terminlərə, ifadələrə aiddir. Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülən adlar və terminlər fərqlidir. 

Bu fərqlilik isə tədqiqatçının malik olduğu fəlsəfi dünyagörüĢü, həmin sahənin ümumi məzmunu barədə tə-

səvvürlər, elmin və təhsil sisteminin cəmiyyətdə sosial-siyasi rolu, yaradılan yeni interdisiplinar sahənin baĢ-

lıca məqsədi, mahiyyəti, interdisiplinarlıq məsələləri üzrə diskussiyada həmin tədqiqatçının mövqeyi, nəha-

yət, interdisiplinar məsələlər üzrə (məsələn, təhsil ilə bağlı, tədqiqatçı, təhsil və idarəetmə prosesləri və s.) 

digər mənbələrdən qaynaqlanır. Pedaqoji nöqteyi-nəzərdən interdisiplinar təlimin ən böyük üstünlükləri dis-

kussiyalarda iĢtirak ilə eyni mövzuya müxtəlif yanaĢmaq və qiymətləndirmək imkanlarının əldə edilməsidir. 

Bu zaman müxtəlif təlim metodları üçün geniĢ fürsət yaranır, nəticədə Ģagirdlərin koqnitiv bacarıqların for-

malaĢması üçün zəruri Ģərait yaradılır. 

Açar sözlər: paradiqma, sosial elmlərin metodoloji məsələləri, ali təhsil, interdisiplinar paradiqma 

anlayışı. 
 

Резюме. В статье рассматривается понятие интердисциплинарной парадигмы, как «противоре-

чивого понятия», с тем, чтобы проанализировать методологическийего статус, а также определить 

критерии использования интердисциплинарности в образования, науке и практике обучения. Как из-

вестно, среди специалистов нет единого мнения об определениях, категориях, терминах, используе-

мых в современной научной литературе. Это относится и к вопросу, который также ждет своего ре-

шения, то есть к терминам и фразам, относящимся к понятию дисциплинарности. 

Имена и термины, выдвигаемые многими исследователями, различны. Разница связана с тем, что 

у исследователей могут быть разные философские подходы, представления об общем контексте исс-

ледуемой области, мнение о социально-политической роли системы науки и образования в обществе, 

позиция относительно основной цели, сущности новой междисциплинарной области, позиция в обсуж-

дении междисциплинарных вопросов и, наконец, по междисциплинарным вопросам (например, связан-

ных с образованием, исследованиями, процессами образования и управления и т. д.). С педагогической 

точки зрения основными преимуществами междисциплинарного обучения являются получение воз-

можности подходить с разных позиций и оценивать одну и ту же тему, участвуя в дискуссиях. В это 

время создаются широкие возможности для применения различных методов обучения, что создает 

необходимые условия для формирования у учащихся необходимых когнитивных навыков. 

Ключевые слова: парадигма, методологические проблемы общественных наук, высшее 

образование, междисциплинарная парадигма. 
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Summary. The article discusses the concept of an interdisciplinary paradigm as a “controversial 

concept”, in order to analyze its methodological status, as well as to define the criteria for the use of 

interdisciplinarity in education, science and teaching practice. As is known, there is no consensus among 

specialists on definitions, categories, and terms used in modern scientific literature. This also applies to a 

question that is also waiting to be resolved, that is, to terms and phrases related to the notion of disciplinary. 

Names and terms put forward by different researchers are different. The difference is due to the fact that 

researchers may have different philosophical approaches, ideas about the general context of the area being 

studied, an opinion about the socio-political role of the system of science and education in society, a position 

regarding the main goal, the essence of a new interdisciplinary area, and finally, on interdisciplinary issues 

(for example, related to education, research, education and management processes, etc.). From a pedagogical 

point of view, the main advantages of interdisciplinary training are to get an opportunity to approach from 

different positions and evaluate the same topic while participating in discussions. At this time, there are 

ample opportunities for the application of various teaching methods, which creates the necessary conditions 

for the development of the necessary cognitive skills in students. 

Keywords: paradigm, methodological issues of social sciences, higher education, interdisciplinary 

paradigm. 

 

Ali təhsilin interdisiplinar paradiqması 

problem bilavasitə nəhəng pedaqoq, filosof, din-

Ģünas alim, Çex Respublikasının milli fəxri, 

dünya Ģöhrətli elm və təhsil təĢkilatçısı Yan 

Amos Komenskinin elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə 

sıx bağlıdır. Onun yaradıcılığı bütövlükdə inter-

disiplinarlığın parlaq nümunəsidir. Orta əsr və 

erkən yeni dövr Avropa mədəniyyəti və elmi in-

terdisiplinar dünyagörüĢün və interdisiplinar tə-

fəkkür tərzinin və üslubunun, rasionalizm və hu-

manizmin təzahürləri olduğu kimi, Komenski-

nin interdisiplinar elmi-pedaqoji yaradıcılığı 

Avropanın interdissiplinar didaktik ənənələri 

üzərində köklənmiĢdir. 

Orta əsrlərin Ġslam ġərqi və Xristian Avro-

pası mədəniyyətlərinin mahiyyəti, bunları öyrə-

nən mediyivistika elminin özü interdisiplinar təd-

qiqatların və interdisiplinar metodologiyaların 

parlaq nümunəsidir. Fikrimizcə, Komenskinin 

pedaqoji elmlər və didaktika sahəsində yaratdığı 

ideyaların təsirlərini yalnız sələfləri Rene Dekart 

və Frensis Bekonun elm və fəlsəfə sahəsində et-

dikləri ilə müqayisə oluna bilər. Komenski, Rus-

so, Pestalossi və Fröbelin sələfi olmuĢdur [1]. 

Məlumdur ki, interdisiplinar inteqrasiya 

bir yanaĢma kimi təhsil üçün yeni deyil. Bunun 

bünövrəsi ilk dəfə XX əsrdə qoyulmuĢ və həmi-

Ģə olduğu kimi təhsilin mütərəqqi hərəkatı ilə 

əlaqəlidir. Ġnterdisiplinar əlaqələrin nəzərə alın-

ması Ģagirdlərə təlimin perspektivlərini görmə-

yə, tədris zamanı fənlərin sintez edilməsi iĢini 

son məqsəd kimi baĢa düĢülməsinə Ģərait yara-

dır. Bu iĢdə Ģagirdlərə dəstək vermək, həvəslən-

dirmək lazımdır. Nəticədə onlarda tənqidi təfək-

kür formalaĢır, yaradıcılığa, əməkdaĢlığa və ün-

siyyətə meyl yaranır. 

Ġnterdisiplinar əlaqələr üzrə mütəxəssislər 

biliklərin qovuĢması, inteqrasiya olunması əhə-

miyyətini və vacibliyini qeyd edir, müxtəlif fən-

lərin elmi-metodoloji əsaslarına tənqidi yanaĢ-

maq, ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün ümu-

mi çıxıĢ nöqtələrini axtarmağı təklif edirlər [2]. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, interdisiplinar 

təhsil müəllimlərə öz həmkarları ilə fikir müba-

diləsini aparmaq, ümumi təhsil məqsədlərini tə-

yin etmək və müxtəlif mövqelərdən deyilən fən-

ləri qiymətləndirmək imkanını əldə edirlər. 

Pedaqoji nöqteyi-nəzərdən interdisiplinar 

təlimin ən böyük üstünlükləri diskussiyalarda iĢ-

tirak ilə eyni mövzuya müxtəlif yanaĢma kəsi-

yindən qiymətləndirmək imkanıdır. Bu zaman 

müxtəlif təlim metodlar üçün geniĢ fürsət yara-

nır, nəticədə Ģagirdlərin koqnitiv bacarıqların 

formalaĢması üçün Ģərait yaradılır. Müxtəlif 

intellektualları cəlb edən iki təlim metodikası, 

elə bir strukturdur ki, fənlərarası bilikləri nəzərə 

alan təhsilə səbəb olaraq qrup təlimi və sorğu 

məlumatlara əsaslanan bilikləri formalaĢdırma-

ğa nail olur. Belə strategiyalar tənqidi təfəkkürə, 

yaradıcılığa, əməkdaĢlığa və ünsiyyət bacarıqla-

rın formalaĢmasına səbəb olur. Hər iki halda 

qrup təlimindən istifadə olunur. 

1. Ġnterdisiplinar termini və anlayıĢı. Ter-

minlə anlayıĢ arasında bir mənalı əlaqə mövcud 

deyil. Bu ən azından iki vəziyyətdə təzahür edir. 

Birincisi, terminin mənası anlayıĢın mənasına 

aydınlıq gətirir. Ġkincisi, əksinə, terminin məna-

sı anlayıĢın mənası ilə heç bir əlaqəsi olmur. 

ġərh etdiyimiz “interdissiplinar” və ondan törə-
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nən digər terminlər hər iki vəziyyəti özündə eh-

tiva edir. Bu termin ingilis dilində “interdiscipli-

narity” (azərbaycanca tələffüzü – intedisiplineri-

ti) formasında yazılır. 

Terminin ikinci komponenti “disciplin” 

sözünün hərfi mənası - “arasında”, “kəsiĢmə”, 

“aralıq” kimi dilimizə tərcümə olunur. Ġkinci 

komponenti “dissiplin” fənn kimi tərcümə olu-

nur. Ən yaxĢı halda terminin mənasını “fənlər-

arası” və “fənlərin qovuĢuğu”, “fənlərin kəsiĢdi-

yi nöqtə” kimi tərcümə edə bilərik, lakin bu hər-

fi məna anlayıĢın mənasını açmağa kömək et-

mir. Fikrimizcə, bu məsələdə ümumikulturoloji 

pedaqoji kontekst anlayıĢın mənasına aydınlıq 

gətirə bilər [3]. Qısaca desək, hər hansı bir anla-

yıĢın mənası onun tətbiq olunduğu yaxud istifa-

də olunduğu elm, bilik, sənət və sosiomədəni sa-

hələrdən hasil olunur. “Ġnterdisiplinarlıq” yaxud 

“interdisiplinar” anlayıĢı bu qaydadan kənarda 

qalmır. Həmin anlayıĢın ən çox tətbiq olunduğu 

yaxud iĢləndiyi sahələr – təhsil, bilik, elm, təd-

qiqat, nəzəriyyə, metodologiya, didaktika və s. 

sahələrdə tez-tez tətbiq olunur. Beləliklə, "inter" 

prefiksinin anlayıĢ aspektinə aĢağıdakı qaydada 

yekun vura bilərik: 

 Fənlər arasında mübahisəli məkan. 

 Fənn anlamlarına əsaslanan fəaliyyət 

və inteqrasiya adlanır. 

 Koqnitiv irəliləyiĢi təmin edən inteqra-

siyanın nəticəsi “hərtərəfli anlamaq” adlanır. 

1. ĠT “disiplin” (“fənn”) və “interdis-

siplin” (fənlərarası sahə) hissələri 

Akademiya daxilində “disiplin” (fənn) ter-

mini tədrisin xüsusi hissəsinə - fizika, psixologi-

ya və yaxud tarix kimi biliklərə aid edilir. Fənlər 

ziddiyyət təĢkil edən substansiya və sintaksisa 

malikdirlər. Fənlər özünütəĢkil etmə və digərlə-

rinin təsdiq etdikləri arqument və tələblər üçün 

qaydaların müəyyən edilməsi üsullarıdır. Onlar 

özləri üçün əhəmiyyət kəsb edən problemlər və 

mövzular haqda və digər məsələlər barədə müx-

təlif dillərdə danıĢırlar. Ümumi anlaĢılan bir dil 

olmadan fənlər arasında dialoq və ünsiyyətin 

baĢ tutması çətin məsələdir. Əlbəttə ki, hər fən-

nin öz intellektual tarixi, razılaĢmaları, fənlər və 

metodlar üzrə münaqiĢələri vardır. 

Fənlərin tədris və təhsilində maraqlı olan 

alimlər cəmiyyəti mövcuddur. fənlər hansı feno-

menlərin, fundamental konsepsiyaların öyrənil-

diyini və irəlilətdiyini müəyyən edən, müəyyən 

tədqiqat üsullarını əhatə edən, tədqiqat və töhfə-

lərin mübadiləsi üçün forumlar və alimlər üçün 

karyera yollarını təklif edən cəmiyyətdir [4]. 

Məhz karyera üzərində olan gücləri sayəsində 

fənlər bu güclü üstünlükləri dəstəkləmək bacarı-

ğına malikdirlər. Fənlərarası sahələrə (interdis-

siplinlərə) gəlincə, interdisiplinar sahələr yaran-

dıqca fənlər və interdisiplinarlıq arasında möv-

cud olan sərhədlər son illər ərzində əhəmiyyəti-

ni itirməkdədir. 

Elə elm sahələri vardır ki, onlar ənənəvi 

fənlərin sərhədlərini keçərək qeyri-formal alim 

qruplarından baĢlayaraq özlərini yaxĢı təqdim 

etmiĢ tədqiqat və tədris cəmiyyətlərinədək geniĢ 

əlaqə spektrini əhatə edir. Tez-tez xatırlanan in-

terdisiplinar sahələrə aid nümunələr neyroelmlər 

və biokimyadır. Fikrimizcə, bu siyahıya həm də 

ekologiya, nanotexnologiya, geobiologiya, da-

vamlı inkiĢaf elmi və texnikası, konfliktologiya, 

politologiya, psixolinqvistika, etnomusiqiĢünas-

lıq, feminologiya, urbanistika (Ģəhərsalma) və 

AzərbaycanĢünaslıq kimi fənlər də aiddir. Ġnter-

disiplinar sahə fənləri öz mənĢəyinə, xarakteri-

nə, statusuna və inkiĢaf səviyyəsinə görə ənə-

nəvi fənlərdən fərqlənir. 

Misal üçün, interdisiplinar molekulyar 

biologiya sahəsi dezoksiribonukleyn turĢusunun 

(DNK) strukturu ilə bağlı kəĢflərə və yeni tex-

nologiyaların inkiĢafına cavab olaraq inkiĢaf et-

miĢdir. Yalnız ayrıca fənlər üzrə mütəxəssislərin 

– kimyaçıların, genetiklərin, fiziklərin, bakterio-

loqların, zooloqların və botaniklərin – bacarıq 

və biliklərini bir araya gətirməklə bir çox müasir 

tibbi problemlər öz həllini tapa bilər. Konsepsi-

yaların inkiĢaf etdirilməsi. Fənlər, tətbiqi sahələr 

və interdisiplinar sahələr nəsə donuq və dəyiĢ-

məz deyillər, onlar sosial və intellektual kon-

struksiyalar yaxud konsepsiyalar kimi daim 

inkiĢaf edir və zaman amilindən asılıdırlar. Bu 

səbəbdən də bu günün fənni dünənin alt-fənni 

yaxud mövcud fənnin bir qolu ola bilər. Nümu-

nə kimi XIX əsrin ortalarına qədər ədəbiyyatın 

bir qolu kimi kollec və universitetlərdə ikinci 

dərəcəli bir rol oynayan Tarix fənninin təkamü-

lünü göstərmək olar. 

Tarix fənni keçmiĢdə siyasət və iqtisadiy-

yatın aspektlərini əhatə edən müstəqil fənnə 

çevrilmək üçün böyük təkamül yolu keçmiĢdir. 

Bu gün humanitar elmlərə daxil olan, lakin 

həmçinin sosial elmlərə də aidiyyatı olan tarix 
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öz yerini möhkəmlətmiĢ peĢəkar bir fəndir. Ġn-

terdisiplinar tədqiqatın strukturu aĢağıdakı kimi-

dir: (1) tədqiqatçılar fənni və yaxud tədqiqat ob-

yektini mövcud fənn çərçivəsindən ayırır; (2) 

onlar fənlər tərəfindən diqqətin olmaması səbə-

bindən bilik sahəsində yaranmıĢ boĢluqları dol-

dururlar; (3) tədqiqat böhranlı kütləyə çatarsa, 

tədqiqatçılar yeni bilik məkanı və yeni peĢəkar 

rollar yaratmaq vasitəsilə sərhədləri yenidən tər-

tib edə bilərlər. 

2. Ġnterdisiplinar tədqiqatın əsas tərifləri 

Birinci tərifə görə, "Ġnterdisiplinar tədqi-

qat hər hansı bir sualın cavablandırılması, prob-

lemin həlli, çox geniĢ mürəkkəb mövzuya müra-

ciət edilməsi prosesidir ki, həmin problemdən 

uyğun Ģəkildə bəhs etmək ayrıca fənn və yaxud 

peĢənin imkanı xaricindədir... disiplinar pers-

pektivlərə əsaslanır və daha hərtərəfli perspekti-

vin qurulması vasitəsilə öz ideyalarını inteqrasi-

ya edir. [6, s. 393–394]. 

Ġkinci tərifə görə interdisiplinar tədqiqat 

“komandaların yaxud fərdlərin tədqiqat forması 

olaraq iki və ya daha çox fənlərdən yaxud ixti-

saslaĢdırılmıĢ bilik sahəsindən məlumatları, 

faktları, metodları, alətləri, perspektivləri, kon-

sepsiyaları və nəzəriyyələri inteqrasiya etməklə, 

həlli yolları ayrıca bir fənnin yaxud sahənin təd-

qiqat təcrübəsinin hüdudlarından kənarda prob-

lemlərin əsaslı surətdə anlamasını irəlilətmək 

yaxud həll edilməkdən ibarətdir” [7, s. 26]. 

Üçüncü tərifə görə, interdisiplinar təhsil 

“tələbələrin problemləri anlamaq, problemlərə 

müraciət etmək və tək fənnin yaxud təlim sahə-

sinin çərçivələrindən kənar yayılmıĢ yeni yanaĢ-

maları və həlləri yaratmaq bacarıqlarını artırmaq 

məqsədilə fərdi fakültə müəllimlərin yaxud ko-

mandaların iki yaxud daha çox fəndən məlumat-

ları, faktları, metodları, alətləri, perspektivləri, 

konsepsiyaları yaxud nəzəriyyələri müəyyən 

edən, qiymətləndirən və inteqrasiya edən tədris 

planı və təlimat proqramı kimi müəyyən edirlər” 

[4, s. 3]. Dördüncü tərifə görə, interdisiplinarlıq 

"koqnitiv tərəqqinin formalaĢdırılması məqsədi-

lə iki və yaxud daha çox fənlər əsasında bilik və 

düĢüncə tərzlərinin ayrı-ayrı fənlərin vasitələri 

ilə mümkün olmayacaq üsullarla inteqrasiya 

edilməsi bacarığıdır – məsələn, fenomenin izah 

edilməsi, problemin həll edilməsi, məhsulun ya-

radılması, yeni məsələnin (sualın) qaldırılması 

[5, s. 16]. Nəhayət, beĢinci tərifə görə, interdi-

siplinarlıq "iki hissədə ibarət olan prosesdir: o, 

əsasən ayrıca fənn perspektivlərinə tənqidi Ģə-

kildə əsaslanır və öz anlayıĢlarını mövcud mü-

rəkkəb fenomenin yaxud yeni mürəkkəb feno-

menin yaradılmasının hərtərəfli dərk edilməsinə 

inteqrasiya edir" [6, s. 248]. Bu təriflərin hamısı 

aĢağıdakı ümumi elementdən ibarətdir: 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqatın xüsusi diqqət 

mərkəzi var. 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqatın əsas diqqət 

mərkəzi tək fənnin perspektivi çərçivəsindən kə-

nara çıxır. 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqatın fərqli xüsu-

siyyəti onların mürəkkəb problem yaxud sual 

ətrafında cəmlənməsidir. 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqat müəyyən edilə 

bilən proses yaxud sorğu ilə səciyyələnir. 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqat ayrı-ayrı fənlə-

rə əsaslanır. 

- Fənlər interdisiplinar tədqiqatın kon-

kret əsas istiqaməti haqda anlayıĢ yaradır. 

- Ġnteqrasiya və sintez interdisiplinar təd-

qiqatın məqsədidir. 

- Ġnterdisiplinlar tədqiqat prosesinin hə-

dəfi praqmatikdir: yeni anlayıĢ, yeni məhsul ya-

xud yeni məna formasında koqnitiv inkiĢaf ya-

radır. Qeyd edək ki, məna termini humanitar 

elmlər üçün olduqca vacibdir. Bir qayda olaraq 

“məna” sənətkarın (məsələn, rəssamın) yaxud 

müəllifin məqsədi ilə eyniləĢdirilir. [3, s. 27]. 

Bu beĢ tərif aĢağıda göstərilmiĢ beĢ ümu-

mi elementdən ibarətdir: 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqatın xüsusi diqqət 

mərkəzi var. 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqatın əsas diqqət 

mərkəzi tək fənnin perspektivi çərçivəsindən kə-

nara çıxır. 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqatın fərqli xüsu-

siyyəti onların mürəkkəb problem yaxud sual 

ətrafında cəmlənməsidir. 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqat müəyyən edilə 

bilən proses yaxud sorğu ilə səciyyələnir. 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqat ayrı-ayrı fənlə-

rə əsaslanır. 

 Fənlər interdisiplinar tədqiqatın kon-

kret əsas istiqaməti haqda anlayıĢ yaradır. 

 Ġnteqrasiya interdisiplinar tədqiqatın 

məqsədidir. 

 Ġnterdisiplinlar tədqiqat prosesinin hədəfi 

praqmatikdir: yeni anlayıĢ, yeni məhsul yaxud 
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yeni məna formasında koqnitiv inkiĢaf yaradır. 

Qeyd edək ki, məna termini humanitar elmlər 

üçün olduqca vacibdir. Bir qayda olaraq “məna” 

sənətkarın (məsələn, rəssamın) yaxud müəllifin 

məqsədi ilə eyniləĢdirilir. [3, s. 27]. 

Burada disiplinar və interdisiplinar anla-

yışlar arasında olan fərqi izah etmək faydalı 

olar. Disiplinar anlayıĢ mütəxəssisin tədqiqata 

əsaslanmış müəyyən bir problemə baxıĢıdır. 

Ġnterdisiplinar anlayıĢ interdisiplinar tədqiqat 

ideyası və prosesi (yaxud onların hər hansı bir 

versiyası) bütöv və məqsədyönlü nəticənin yara-

dılması üçün istifadə edildikdə yaranır. 
Problemin aktuallığı. Tələbələrin problemlə-

ri anlamaq, problemlərə müraciət etmək və tək fən-

nin yaxud təlim sahəsinin çərçivələrindən kənar ya-

yılmıĢ yeni yanaĢmaları və həlləri yaratmaq bacarıq-

larını artırmaq məqsədilə interdisiplinar yanaĢmanı 

öyrənmək olduqca vacibdir. 

Problemin yeniliyi. Ġnterdisiplinar tədqiqat 

hər hansı bir sualın cavablandırılması, problemin 

həlli, çox geniĢ mürəkkəb mövzuya müraciət edil-

məsi prosesidir ki, həmin problemdən uyğun Ģəkildə 

bəhs etmək ayrıca fənn və yaxud peĢənin imkanı xa-

ricindədir. Nəticədə disiplinar və daha hərtərəfli 

perspektivin qurulması vasitəsilə burada ideyalar 

inteqrasiya edə bilər. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Elə elm sa-

hələri vardır ki, onlar ənənəvi fənlərin sərhədlərini 

keçərək qeyri-formal alim qruplarından baĢlayaraq 

özlərini yaxĢı təqdim etmiĢ tədqiqat və tədris cəmiy-

yətlərinədək geniĢ əlaqə spektrini əhatə edir. Bu da 

tədris üçün olduqca önəmlidir, onun keyfiyyətini 

xeyli yaxĢılaĢdırır. 
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Xülasə: Ġnnovativ fəaliyyət fərdi bir kateqoriya kimi, yaradıcı bir proses və yaradıcı fəaliyyətin nəticə-

si kimi çıxıĢ edə bilər. Ali təhsil müəssisələrində müəyyən dərəcədə fəaliyyət azadlığının mövcudluğunu nə-

zərdə tutur. Müəllif məqalədə əsasən, pedaqoji heyətin innovativ fəaliyyətinin mahiyyətini, məqsədlərini, 

innovativ fəaliyyətə olan ehtiyacı, onların təhsil prosesindəki önəmini və digər məsələləri açıqlayır. 

Açar sözlər: təhsil prosesi, innovativ fəaliyyət, pedaqoq, ali təhsil müəssisəsi 

 

Резюме: Инновационная деятельность может выступать как отдельная категория, как творчес-

кий процесс и как результат творческой деятельности. Oна подразумевает определенную степень сво-

боды действий в высших учебных заведениях. Согласно статье, автор раскрывает сущность и цели 

инновационной деятельности педагогических кадров, необходимость инновационной деятельности, 

их значение в образовательном процессе и другие вопросы. 

Ключевые слова: образовательный процесс, инновационная деятельность, педагог, высшее 

учебное заведение 

 

Summary: Innovative activity can act as an individual category, as a creative process and as a result 

of creative activity. It implies a certain degree of freedom of action in higher education institutions. 

According to the article, the author explains the essence and goals of innovative activities of pedagogical 

staff, the need for innovative activities, their importance in the educational process and other issues. 

Keywords: educational process, innovative activity, pedagogue, higher education institution 

 
Təhsil prosesində yeniliklərin və innovasi-

yaların tətbiqi müasir təhsilin əsas tələblərindən 

biridir. Burada tədris prosesinin istər nəzəri is-

tərsə də təcrübi baxımdan yenilənməsi zəruridir. 

Yenilənmə mürəkkəb təĢkilat hesab edilən təhsil 

müəssisəsinin bütün sahələrini əhatə etməlidir. 

Belə ki, təlim-tərbiyə prosesi, tədris proqramla-

rının məzmunu, tədris olunan fənlərin formatı, 

müəssisənin ümumi mədəniyyəti, elmi-tədqiqat 

fəaliyyəti, maliyyələĢdirmə, infrastruktur, idarə-

etmə və digər sahələrdə yeniliklərin və innova-

siyaların tətbiq olunması mütləqdir. 

Müasir təhsil ali təhsil müəssisələrinin, 

eləcə də pedaqoji heyətin innovativ fəaliyyətini 

Ģərtləndirir. 

Əsas mətn. Ġnnovativ fəaliyyət nədir? 

Təhsildə innovativ inkiĢaf nəzəriyyəsinin 

qurulmasına yönəlmiĢ aktiv tədqiqatlar 30-cu 

illərdən etibarən aparılır. XX əsrdə Ġ.ġumpeter və 

Q.MenĢ "innovasiya" terminini elmi dövriyyəyə 
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təqdim etdilər. Bu andan etibarən "innovasiya" 

anlayıĢı və onunla əlaqəli olan terminlər "innova-

siya prosesi", "innovasiya fəaliyyəti" və baĢqaları 

elmi kateqoriyalar statusunu qazandı və bir çox 

elmlərin konseptual sistemlərini zənginləĢdirdi. 

Təhsil prosesində innovasiya fəaliyyəti – 

innovasiya prosesinin müəyyən bir təhsil səviy-

yəsində, habelə prosesin özündə təmin edilməsi 

üçün görülən tədbirlər məcmusudur. 

Ġnnovativ fəaliyyətin əsas funksiyalarına 

pedaqoji prosesin tərkib hissələrində baĢ verən 

dəyiĢikliklər aiddir: təhsilin məzmunu, məqsəd-

lər, formalar, metodlar, texnologiyalar, tədris 

vəsaitləri, idarəetmə və s. [2] Ġnnovativ fəaliy-

yətin baĢ verməsini həmin an anlamaq çox za-

man çətin olur (məs. yeni proqramların hazırlan-

ması və ya yeni məqsədlərin qoyulması), çünki 

bu proses çox zaman pedaqoji fəaliyyətin metod 

və formaları kimi Ģüurlu və Ģüursuz, kortəbii və 

məqsədli Ģəkildə həyata keçirilir. 

Ġnnovativ fəaliyyətin məqsədi ənənəvi sis-

temlə müqayisədə təhsilalanın Ģəxsiyyətinin 

keyfiyyətli dəyiĢdirilməsidir. Buna, peĢəkar fəa-

liyyətdə məlum olmayan didaktik və tədris 

proqramlarının tətbiqi nəticəsində nail olmaq 

mümkündür. Ġnnovativ fəaliyyətin məqsədi el-

min və təcrübənin ən yeni nailiyyətlərindən isti-

fadə edərək, hər hansı bir fəaliyyəti həvəsləndir-

mək bacarığının inkiĢafı, əldə edilən məlumatı 

müstəqil Ģəkildə təhlil etmək qabiliyyəti, qeyri-

ənənəvi yaradıcı təfəkkürün formalaĢması, uĢaq-

ların təbii qabiliyyətlərinin maksimum dərəcədə 

açıqlanması vasitəsilə inkiĢafını təmin etməkdir. 

Pedaqogikada "innovativ fəaliyyət" anla-

yıĢı daha dərin məna kəsb edir və geniĢ seman-

tik əhatəyə malikdir. 

Bu, daha yaxĢı nəticələr və yeni biliklər 

əldə etmək, yeni pedaqoji təcrübəni tətbiq etmək 

məqsədilə təlim-tərbiyə prosesini müqayisə et-

mək və öyrənmək yolu ilə öz pedaqoji təcrübəsi-

ni dərk etməyə yönəlmiĢ məqsədyönlü pedaqoji 

fəaliyyətdir. Eyni zamanda innovativ fəaliyyəti, 

tədrisin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına yönə-

lən pedaqoji yeniliklərin planlaĢdırılmasını və 

tətbiqini həyata keçirən yaradıcı proses kimi də 

qəbul etmək olar. O pedaqoqun yaradıcı poten-

sialını əks etdirən sosial-pedaqoji fenomendir. 

Pedaqoji kateqoriya olaraq bu termin nis-

bətən cavan olduğuna görə, ona müxtəlif yanaĢ-

malar var. Müasir pedaqogika lüğətində bu ter-

min belə Ģərh edilir: "Pedaqoji innovasiya – pe-

daqoji fəaliyyətdəki bir yenilikdir, təlim və təh-

silin məzmunu və texnologiyasındakı effektivli-

yi artırmaq məqsədi olan dəyiĢiklikdir". 

Müasir təhsil sistemində hansı hallar 

müəllimin innovativ fəaliyyətinə olan ehtiyacı 

müəyyən edir? 

Müasir Ģəraitdə cəmiyyətin, mədəniyyətin 

və xüsusi ilə təhsilin pedaqoji fəaliyyətin inno-

vativ yönümünə ehtiyacını bir sıra hallar müəy-

yən edilir: 

1. Təhsil sisteminin, təhsil müəssisələrin-

də təlim-tərbiyə prosesinin təĢkili üçün metod 

və texnologiyaların kökündən yenilənməsini zə-

ruri edən sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər. Müəllimin 

innovativ fəaliyyəti təhsil siyasətinin yenilən-

məsi üçün bir vasitədir; 

2. Təhsilin məzmununun humanistləĢdiril-

məsi, tədris fənlərinin həcmi və məzmununda 

olan davamlı dəyiĢikliklər; yeni təĢkilati üsulla-

rın və təlim texnologiyaların axtarıĢını tələb 

edən yeni fənlərin tətbiqi. Belə olduğu halda 

tədris mühitində pedaqoji bilik və ustalığın rolu 

və nüfuzu yüksəlir, pedaqoqların peĢəkar inkiĢa-

fı məsələsi gündəmə gəlir; 

3. Pedaqoji yeniliklərin mənimsənilməsi 

və tətbiq olunmasına qarĢı müəllimlərin münasi-

bətlərindəki dəyiĢiklik. Tədris prosesinin məz-

mununun ciddi Ģəkildə tənzimlənməsi Ģəraitində 

müəllimlərin yalnız yeni proqramların, dərslik-

lərin və s. müstəqil seçilməsində deyil, həm də 

pedaqoji fəaliyyətin yeni üsul və metodlarından 

istifadə etməsində məhdudiyyət var idi. Bu gün 

təhsildə innovativ fəaliyyət seçici, tədqiqat xa-

rakter daĢıyır və müəllimlərə innovasiyaların 

irəli sürülməsində və tətbiqində lazım olan Ģə-

raiti yaradır; 

4. Təhsil müəssisələrinin rəqabət qabiliy-

yətliliyini formalaĢdıran bazar münasibətlərinə 

daxil olması. 

Ġnnovativ fəaliyyət və onunla əlaqəli bü-

tün proseslər yüksək dərəcədə müəllimin inno-

vativ potensialından asılıdır. Buna görə bu fak-

tora xüsusi ilə diqqət etmək lazımdır. Müəllimin 

innovativ potensialı aĢağıdakı əsas göstəricilərlə 

bağlıdır [2]: 

- yeni ideyalara açıq olması; 

- yeni fikir və ideyalar istehsal etmək ba-

carığı və ən əsası onları praktik olaraq həyata 

keçirmək və modelləĢdirmək bacarığı; 
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- fəaliyyətləri inkiĢaf etdirməyə hazır ol-

ması, bu hazırlığı təmin edən daxili vasitə və 

metodların mövcudluğu; 

- mədəni və estetik inkiĢaf və təhsil; 

- inkiĢaf etmiĢ innovativ Ģüur; 

- Ģəxsiyyətin tolerantlığı; 

Müəllimin innovativ fəaliyyətə hazır ol-

masını onun bu fəaliyyət üçün tələb olunan Ģəx-

si və xüsusi keyfiyyətlərinin formalaĢması 

müəyyən edir. ġəxsi keyfiyyətlər dedikdə, müəl-

limin yüksək iĢ qabiliyyəti, stressə dözümlülü-

yü, yüksək emosional statusu, yaradıcılığa hazır 

olması və s. nəzərdə tutulur. Xüsusi keyfiyyətlər 

dedikdə isə, yeni texnologiyaları, təlimin yeni 

metod və üsullarını mənimsəmə qabiliyyəti, 

yeni layihələri hazırlayıb təqdim etmək bacarığı, 

çatıĢmamazlıqları müəyyən edib, təhlil etmək 

qabiliyyəti və s. nəzərdə tutulur. 

Müəllimlərin innovativ fəaliyyət göstər-

mələri üçün onlara akademik azadlığın verilmə-

si Ģərtdir. Lakin burada da onların Ģəxsi məsu-

liyyəti çox önəmlidir. 

Ġnnovativ qərar vermək, müəyyən riskə 

getmək, innovasiyanın tətbiqi zamanı yarana bi-

ləcək konfliktləri və maneələri aradan qaldırmaq 

bacarıqları bir müəllimin innovativ fəaliyyətinin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində vacib 

olan göstəricilərdir. 

Ümumiyyətlə, innovativ fəaliyyətin dəyəri 

ondan ibarətdir ki, o, hər bir Ģəxsə özünü ifadə 

etmək, qabiliyyət və bacarıqlarından istifadə et-

mək və yaradıcı olmaq imkanlarını yaradır. [3] 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyətində innova-

tivliyi müəyyən etmək o qədər də asan məsələ 

deyil. Bir tərəfdən müəllimin fəaliyyətində yeni-

likçi hesab edilən hər Ģeyi asanlıqla sadalamaq 

mümkündür, məsələn məzmun, texnologiyalar, 

metodika, müasir Ģəraitdə yenilikçi olan yanaĢ-

malar və s. Digər tərəfdən isə, onun innovativ 

fəaliyyətini əsaslandırmaq, sübut etmək və təq-

dim etmək heç də göründüyü kimi asan deyil. 

Ümumiyyətlə innovasiya pedaqoqun fəaliyyətin-

də olan məzmunu, məqsədi, həyata keçmə müd-

dəti, və s. özündə əks etdirən böyük bir sistemdir. 

Təhsildəki innovasiyaları təyiantına görə 2 

növə aid etmək mümkündür: [1] 

-ümumi (təhsil müəssisəsinin optimallaĢ-

dırılması, humanist mövqelər və praktik texno-

logiyalar, pedaqoji proseslərin təĢkili və idarə 

edilməsi, informasiya texnologiyaları); 

-Ģəxsi (müasir təhsil paradiqması ilə uy-

ğunlaĢan və birbaĢa təhsil müəssisələrində tətbiq 

olunan müəllif hüquqlu innovasiyalar). 

Təlim-tərbiyə prosesinə aid ən çox rast gə-

linən və əhəmiyyətli olan innovasiyalar aĢağıda-

kılarla bağlıdır: 

-fəal təhsil paradiqmasına keçməklə və 

təhsildə səriĢtəyə əsaslanan yanaĢmanın tətbiqi 

ilə. Çünki ənənəvi bilik yanaĢması artıq dinamik 

inkiĢaf edən cəmiyyətin tələblərinə əsaslı Ģəkil-

də cavab vermir (təhsilin məzmunu); 

- innovativ tədris prosesinin (metodika, 

texnologiya, metod və təlim üsulları və s.) inkiĢa-

fının aparıcı amili hesab edilən təlim prosesinin 

təĢkili və yeni təhsil texnologiyalarının tətbiqi; 

- hər bir fərd üçün ömürboyu açıq, çevik, 

fasiləsiz təhsil sisteminin (təhsilin təĢkilati for-

maları) formalaĢdırmasına imkan verən ümumi 

təhsilin profilləĢdirilməsi və ixtisaslaĢması; 

- təhsildə innovativ prosesləri və effektiv-

liyi Ģərtlərindən idarəetmə fəaliyyətinin peĢəkar-

laĢdırılması (təhsilin idarə edilməsi). 

Təhsilin məzmunundan asılı olaraq inno-

vativ proseslər iki növə bölünür: metodikyönlü 

və problemyönlü. [4] 

Metodikyönlü innovasiya proseslərinin 

əsasında müəyyən bir təlim texnologiyası və 

metodologiyasının tətbiqi durur. Məsələn, müa-

sir informasiya texnologiyalarının tətbiqi; təhsil 

məzmununun inteqrasiyası prinsipinin tətbiqi; 

inkiĢaf etdirən təlim; fərqləndirilmiĢ təlim; layi-

hə təlimi; problem təlim; proqramlaĢdırılmıĢ tə-

lim; modul təlimi və s. 

Müasir tədrisin təĢkili zamanı metodik-

yönlü innovativ proses müəllimin aĢağıdakı ya-

naĢmalarını Ģərtləndirir: 

-Ģəxsiyyətyönlü yanaĢma. Tələbələrin fər-

di inkiĢafına nail olmaq üçün iĢ metodlarını və 

vasitələrini seçərkən müəllim əməkdaĢlıq, yar-

dım, anlaĢma, hörmət və dəstək strategiyasından 

istifadə etməlidir. 

- əsaslı (mahiyyət) yanaĢma. Burada 

müəllim fənlərarası əlaqələrin qurulmasında tə-

ləbələrin əsas (mahiyyət) sistemli biliklərini for-

malaĢdırmaqla onların bacarıqlarının inkiĢafını 

təmin edir. 

- əməliyyat-fəaliyyət yanaĢması. Dövlət təh-

sil standartlarının əsas mövqelərinə əsaslanır. Tə-

ləbələrin hərəkət etmə (fəaliyyət göstərmə) bacarı-
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ğı biliyin əldə edilməsi prosesində formalaĢır, yəni 

bilik onun praktik tətbiqi zamanı mənimsənilir; 

- peĢəkaryönlü (səriĢtəyə əsaslanan) ya-

naĢma. Tələbələrin peĢə bacarıqlarının (səriĢtə-

lərinin) formalaĢmasında ifadə olunur; 

- akmeoloji yanaĢma. Ġnnovativ tədrisin 

təĢkili zaman tələbələrin yaradıcı təfəkkürünün, 

özünü inkiĢaf etdirməsinin, özünü tərbiyəsi və 

özünü idarə etməsinin formalaĢdırılması üçün 

yeni tədris vəsaitlərinin və metodlarının hazır-

lanması və yenilənməsi ilə sıx bağlıdır; 

- yaradıcı-inkiĢaf etdirən yanaĢma. Tələ-

bələrdə hər hansı bir fəaliyyətə qarĢı məhsuldar 

və yaradıcı təfəkkürü,elmi-yaradıcı bacarıq və 

vərdiĢləri formalaĢdırır. 

-kontekstual yanaĢma. Tədris olunan fən-

lərin məzmununu dövlət təhsil standartına uy-

ğun ifadə olunur. 

Adından göründüyü kimi, problemyönlü 

innovasiya prosesləri rəqabət bacarıqlı bir Ģəx-

siyyətin formalaĢması ilə əlaqəli müəyyən prob-

lemlərin həllinə yönəldilmiĢdir. 

Bu yanaĢma tələbələrə öz Ģəxsi və sosial 

əhəmiyyətini dərk etmək; özünü aktuallaĢdır-

maq, problem və məsələlərin həllini görmək; 

azadlığı və əsaslandırılmıĢ riski adekvat qəbul 

etmək; öz qabiliyyətlərini ən uyğun məqamda 

həyata keçirmək üçün maksimum dərəcədə 

cəmləĢdirmək bacarıqları öyrədir. [4] 

Təhsil sistemində yeniliklərin növlərinə 

görə aĢağıdakı təsnifatları mövcuddur: [5] 

1. Miqyasına görə: federal; reqional; milli-

reqional; təhsil müəssisəsi səviyyəsində. 

2. Pedaqoji əhəmiyyətə görə: bir-biriyə 

bağlı olmayan; təcrid olunmuĢ; modul; sistemli. 

3. MənĢəyinə görə: modifikasiya olunmuĢ 

(qabaqcıl); birləĢdirilmiĢ (yeni komponentin əv-

vəllər mövcud olunana birləĢdirilməsi; kökün-

dən yeni. 

Nəticə. Ġlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, 

innovativ fəaliyyətlə məĢğul olmağın əsas sə-

bəblərindən biri, təhsil sahəsində xidmət göstə-

rən hər bir təĢkilatın/müəssisənin üzləĢməli ol-

duğu güclü rəqabətdir. Bu gün əgər bir təhsil 

müəssisəsi öndə getmək və üstün olmaq istəyir-

sə, o, müstəqil olaraq rəqabət qabiliyyətliliyini 

qorumalı, təhsil bazarındakı vəziyyəti, əsas və 

potensial rəqiblərinin plan və strategiyalarını, 

yeni elmi və texnoloji nailiyyətlərin ortaya çıx-

masını və s. diqqətlə izləməlidir. 

Ġkincisi, ali təhsil müəssisələrdəki mövcud 
vəziyyət onu göstərir ki, bəzi müəllimlər aktiv ola-
raq innovativ fəaliyyətlə məĢğul ola bilmirlər və 
bu fəaliyyət sadəcə formal xarakter daĢıyır. Müəl-
limlərin fəal innovativ fəaliyyətlə məĢğul ola bil-
məməsinə aĢağıda qeyd olunan amillər təsir edir: 

- tələbələrin baza hazırlıqlarının aĢağı sə-
viyyədə olması; 

- müəllimlərin öz fəaliyyətlərinin ənənəvi 
üsullar üzərində qurmaları; 

- müəllimlərin innovativ dəyiĢikliklərə 
tam hazır olmamaları; 

-müəllimlərin müxtəlif məktəbdənkənar 
fəaliyyətlərlə yüklənmiĢ olduqları səbəbindən 
yeniliklərə qarĢı motivasiyalarının olmaması və 
ya zəif olması və s. 

Tədris, təlim-tərbiyə prosesinə innovasi-
yaların tətbiqi zamanı müəllimlərin müxtəlif 
növ dəstəyə ehtiyacı vardır. Bunlardan, psixoloji 
və elmi-metodiki dəstəkləri, pedaqoq-təcrübəçi 
və metodistlər tərəfindən keçirilən fərdi konsul-
tasiyaları, müəllimlərin innovativ fəaliyyətlə 
bağlı seminarlarda iĢtirakını, innovasiyalarla 
bağlı kifayət qədər ədəbiyyatın və əlbəttə ki, 
müasir maddi-texniki bazanın mövcudluğunu 
qeyd etmək lazımdır. Buna görə də pedaqoji he-
yətin fəaliyyətində bu sahədə əhəmiyyətli nəti-
cələrin əldə edilməsi üçün geniĢmiqyaslı və əha-
təli iĢlər görülməlidir. 

Üçüncüsü, davamlı innovativ fəaliyyətlə 
məĢğul olan təhsil müəssisələri aĢağıdakı üstün-
lükləri əldə etmiĢ olurlar: 

- təhsil xidmətləri bazarında rəhbər(lider) 
mövqeyinin tutulması; 

- davamlı inkiĢafı və ən yaxĢı aparıcı təc-
rübələrin daha da yaxından öyrənilməsini və ya-
yılmasını təmin edən innovativ infrastrukturun 
yaradılması; 

- təhsil müəssisəsinin müsbət imicinin 
yaradılması. 

Problemin elmi yeniliyi. Ali təhsil müəssisə-

lərində pedaqoji heyətin innovativ fəaliyyətinin ma-

hiyyətinin öyrənilməsindən ibarətdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

innovativ fəaliyyətin ali təhsil müəssisələrinə və pe-

daqoji heyətə qazandırdığı üstünlüklərin açıqlanması 

ali təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin idarəetmə strategi-

yalarının və müəllimlərin fəaliyyətlərinin yenidən 

nəzərdən keçirilməsinə səbəb olacaqdır. 

Problemin aktuallığı. Ali təhsil müəssisələri 

və pedaqoji heyətin innovativ fəaliyyətlərinin araĢdı-

rılmasına ciddi ehtiyac vardır. 
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Xülasə: Məqalədə respublikamızın təhsil sistemində aparılan islahatlar tələbyönümlük prinsipinə uy-

ğun olaraq təhsilin məzmunun innovativ dəyiĢikliklərlə tənzimlənməsinin əsas tələblərdən biri kimi qarĢıya 

qoyulması, təhsildə aparılan bu kimi yeniliklərin təhsil səviyyəsinin inkiĢafının sürətləndirilərək, inkiĢaf et-

məkdə olan ölkələrin təhsili səviyyəsinə çatdırılmasından danıĢılaraq, təhsilin inkiĢafına bu cür yanaĢmaların 

ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji ġuralarının fəaliyyətinin modernləĢdirilməsini aktuallaĢdırması xarak-

terizə olunur. Bununla bağlı məqalədə ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji ġuralarının fəaliyyətinin innova-

tiv tələblər əsasında təĢkili texnologiyasından geniĢ Ģəkildə bəhs olunur. 

Açar sözlər: ümumtəhsil müəssisəsi, pedaqoji şura, müəllim, şura üzvləri, hüquq, vəzifə, forma, 
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şagird, valideyn, səriştə, əməkdaşlıq. 

 

Резюме: В статье рассматриваются реформы в системе образования страны как одно из основ-

ных требований по регулированию содержания образования в соответствии с принципом, ориентиро-

ванным на спрос, ускорением развития таких инноваций в образовании, доведением их до уровня об-

разования в развивающихся странах. Характеризуется актуализацией модернизации деятельности пе-

дагогических советов. В связи с этим в статье рассматриваются технологии организации деятельнос-

ти педагогических советов общеобразовательных школ на основе инновационных требований. 
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Summary: The article considers reforms in the country's education system as one of the main 

requirements for regulating the content of education in accordance with the demand-oriented principle, 

accelerating the development of such innovations in education, bringing them to the level of education in 

developing countries. It is characterized by the actualization of the modernization of the activities of 

pedagogical councils. In this regard, the article discusses the technology of organizing the activities of 

pedagogical councils of comprehensive schools based on innovative requirements. 
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Respublikamızın təhsil sistemində aparı-

lan islahatlar tələbyönümlük prinsipinə uyğun 

olaraq təhsilin məzmunun innovativ dəyiĢiklik-

lərlə tənzimlənməsini əsas tələblərdən biri kimi 

qarĢıya qoyur. Təhsildə aparılan bu kimi yeni-

liklər təhsil səviyyəsinin inkiĢafının sürətləndiri-

lərək, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin təhsili sə-

viyyəsinə çatdırılmasına xidmət edir. Təhsilin 

inkiĢafına bu cür yanaĢmalar təhsilin səmərəlili-

yinin təminatçısı kimi məktəblərdə bu istiqamət-

də görülən iĢlərə təkan vermək məqsədi ilə 

ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji ġuraları-

nın fəaliyyətinin təĢkili texnologiyasının mo-

dernləĢdirilməsini aktual məsələlərdən biri kimi 

qarĢıya qoyur. 

Bu gün Azərbaycan təhsilində tətbiq olu-

nan qabaqcıl texnologiyaların və idarəetmə 

üsullarının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan 

innovasiyaların böyük rolu gələcək nəslin uğur-

lu gələcəyini təmin etməkdədir. Ġnsan kapitalı-

nın inkiĢafı prosesində baĢlıca vəzifə ölkənin 

təhsil sistemini modernləĢdirməkdir. Bu proses 

texnologiyaları çevik mənimsəmək, mobil idarə-

etmə sisteminə nail olmaq imkanı verəcəkdir. 

Ġdarəetmənin modernləĢməsi təhsildə bilik və 

bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və də-

yərlər əldə etmək üçün müvafiq Ģərait yaradılır 

ki, cəmiyyətin hər bir adamı nümunəvi ailə üz-

vünə və vətəndaĢa çevirə bilir. Bu gün vərdiĢ et-

diyimiz kompüter texnologiyası, müxtəlif riya-

zi-iqtisadi modellərin tətbiqi yolu ilə idarəetmə-

də, əvvəllər çox çətin olan və ya mümkün olma-

yan fiziki iĢləri elmi əsaslarla yerinə yetirməyə 

imkan verir. Riyazi modellərin qurulması ilə 

idarəetmə müxtəlif problemləri həll edir. Müasir 

idarəetmə modellərin qurulması, kompüterlərin 

tətbiqi, yüksək rabitə texnologiyası, iqtisadi-ri-

yazi üsulların tətbiqini menecmentə gətirdi və 

çox böyük dəqiqliklə həyata keçirdi. Bu gün 

görkəmli alimlər kibernetikanı, informatikanı, 

iqtisadi-riyazi modelləri, kompüter texnologiya-

sını, mürəkkəb rabitə texnologiyasını və s. elmi-

texniki yenilikləri bərqərar etdilər. 

Ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji Ģu-

ralarının fəaliyyəti ilə bağlı aparılan araĢdırma-

lar göstərir ki, hər bir iqtisadi sistemin normal 

fəaliyyətinin təmin edilməsində dövlət həlledici 

rol oynayır. Dövlət çoxfunksiyalı sistem olmaq-

la vətəndaĢlarla, təĢkilatlarla cəmiyyətdə möv-

cud olan müxtəlif qurumlar arasında münasibət-

lərin bütöv bir kompleksini özündə əks etdirir. 

Ərazi və əhali dövlətin yaranması və mövcudlu-

ğu üçün zəruri maddi Ģərtdir. Lakin dövlətin və 

cəmiyyətin idarə və təĢkilatların idarə edilmə-

sində ictimai xarakterli xüsusiyyətlərə malik 

mexanizmlərin yaradılması bu gün üçün çox ak-

tualdır. Bu istiqamətdə idarəetmənin fəaliyyəti-

nin kollegiallığın formalaĢması, təĢkili və tətbiqi 

yollarının araĢdırılaraq, yeni kontekstə forma-

laĢdırılaraq, inkiĢaf etdirilməsi ümumtəhsil 

müəssisələrinin Pedaqoji Ģuralarında iĢin təĢkili-

nin texnologiyalarının modernləĢdirilməsini ak-

tual problem olaraq tədqiq edir. Bununla bağlı 

hazırda “Ümumtəhsil məktəblərində Pedaqoji Ģu-

raların iĢinin təĢkili texnologiyası” mövzusunda 

aparılan tədqiqat iĢini yerinə yetirərkən məktəb-

lərdə bu sahənin yeni texnologiyalarla tətbiqi, 

modernləĢdirilməsi imkanlarının və Pedaqoji ġu-

raların fəaliyyətinə yeni yanaĢmaların tətbiq 

olunması haqqında araĢdırmaların davam etdiril-

məsi planlaĢdırılmıĢdır.Bu istiqamətdə tədqiqatın 

aparılması ümumtəhsil məktəbləri üçün Pedaqoji 

Ģuralarının fəaliyyətinin modernləĢdirilməsi me-

xanizmlərinin hazırlanması məqsədi daĢıyır. Bu 

isə öz növbəsində Pedaqoji ġuranın fəaliyyətinin 

innovativ əsaslarla təĢkili ilə Pedaqoji ġura üzv-

lərinin, eyni zamanda təhsilverənlərin kompeten-

siyalılığının artırılması üçün innovativ modellə-

rin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Hal-hazırda məktəblərdə yeniləĢən məz-

mun, metod və qiymətləndirmə prosesləri, ida-

rəetmə funksiyalarının ciddi surətdə dəyiĢdiril-

məsini tələb edir. Müasir məktəbi təkbaĢına ida-

rə etmək metodu inzibati amirliyə yönəlməyə 

aparıb çıxarır. Buna görə də pedaqoji idarəetmə-

də məzmun etibarı ilə kollegiallığa üstünlük ve-

rilir. Kollegiallıq ümumi əhəmiyyətli iĢlərin bir 

qrup Ģəxslər tərəfindən birlikdə ümumi müzaki-

rəsi və həlli mənası daĢıyır. Bu pedaqoji idarəet-

mədə kollegial orqanların həyata keçirdiyi rəh-

bərlik metodudur. Pedaqoji idarəetmədə kolle-

giallıq tapĢırılan iĢi ümumi və Ģəxsi məsuliyyə-

tinin uzlaĢdırılması fonunda icrası, kollektiv qə-

rar qəbuletmə ilə həyata keçirilir. Onun məqsədi 

atılan addımın, fəaliyyətinin cavabdehlik məsu-

liyyətini təmin etməkdən ibarətdir. Kollegiallıq 

məsələyə dərin və hərtərəfli düĢünərək yanaĢ-

mağı təmin edir. Pedaqoji idarəetmə, məhz kol-

legiallıq prinsipi üzərində fəaliyyət göstərir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin idarəolunmasında 
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pedaqoji Ģəraiti elmi cəhətdən qiymətləndirmək, 

təlim-tərbiyənin nəticələrini əvvəlcədən duy-

maq, iĢdə əsas məsələləri kollegial müzakirə 

edib qərar qəbul etmək, bütövlükdə düzgün ya-

naĢma ilə iĢləri vaxtında icra etmək əsas məsələ 

kimi qarĢıda durur. Müasir məktəbə ayrı-ayrı sa-

hələrdən ibarət bütöv bir sosial pedaqoji sistem 

kimi baxılır. Bu sistem məktəbin daxilində təĢ-

kil olunmuĢdur və xarici mühitlə də müəyyən 

əlaqəyə malikdir. Məktəbi idarə edənlər və idarə 

olunanlar qarĢılıqlı sistemdə bütövləĢir. Məktə-

bin rəhbərlərini və pedaqoji kollektivi birləĢdi-

rən idarəedici yarımsistem aparıcı rol oynayır. 

Ümumi təhsil müəssisələrində Pedaqoji ġura ali 

idarəetmə orqanı hesab olunur, öz fəaliyyətini 

öz Əsasnaməsinə əsasən qurur. 

Ümumi təhsil müəssisəsində Pedaqoji ġu-

ranın təĢkili texnologiyası pedaqoji kollektivin 

hər bir üzvünü müəssisənin idarəolunmasına 

fəal cəlb etməklə, demokratik Ģəraitdə qarĢıda 

duran aktual məsələləri müzakirə edib kollegial 

qərarlar qəbul etmək məqsədilə yaradılır. Peda-

qoji ġura ən azı 3 nəfərdən ibarət pedaqoji kol-

lektivi olan ümumi təhsil müəssisəsində təĢkil 

olunur. Pedaqoji ġuranın tərkibinə "Təhsil haq-

qında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

31.0.2-ci bəndində müəyyən olunmuĢ aidiyyəti 

pedaqoji iĢçilər, müəssisənin həkimi və ictimai 

əsaslarla fəaliyyət göstərən VMA-nın (valideyn 

komitəsinin) sədri daxil edilirlər. Müəssisənin 

direktoru Pedaqoji ġuranın sədri olur. ġuranın 

katibi hər dərs ili üçün ilk Ģura iclasında onun 

üzvləri arasından seçilir. 

Məktəbin Pedaqoji ġurası Azərbaycan Res-

publikası pedaqoji idarəetmədə dövlət siyasətinə 

əsaslanaraq elmi, nəzəri, fəlsəfi, kollegial və döv-

lət-ictimai xarakterli idarəetmə prinsiplərinə uy-

ğun, hüquqi-normatıv sənədlər çərçivəsində fəa-

liyyət göstərmək səlahiyyətinə malikdir. 

Ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji ġu-

ralarının fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı əldə 

olunan nəticələrin təhlili göstərir ki, səriĢtəli, 

yüksək təĢkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan 

məktəb rəhbərləri Pedaqoji ġuranın fəaliyyətin-

də müəyyən sistem yarada bilmiĢlər. Belə siste-

min mövcud olduğu məktəblərdə pedaqoji Ģura 

üzərinə düĢən idarəetmə funksiyasını müəyyən 

dərəcədə yerinə yetirə bilir. 

Aktuallıq, kollegiallıq, kollektivçilik, aĢ-

karlıq, konkretlik, razılaĢdırma, nəzəriyyə ilə 

praktikanın vəhdəti və təsirlilik belə prinsiplər-

dəndir. Həmin prinsiplərin hər biri pedaqoji Ģura 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələlərində müxtəlif 

təsir səviyyəsinə malik olur. Belə ki, Pedaqoji 

ġuranın keçirilməsinin bir mərhələsində prinsip-

lərin hamısı deyil, onlardan biri və ya bir neçəsi 

vacib ola bilir. BaĢqa Ģəkildə desək, müəyyən 

bir mərhələ üçün riayət edilməsi vacib olan bir 

prinsip digər mərhələdə o qədər də vacib olma-

ya bilər. Bunu aydın təsəvvür etmək üçün Peda-

qoji ġuranın fəaliyyət mərhələlərini və həmin 

mərhələlərdə rəhbər tutulası prinsipləri nəzərdən 

keçirməyi lazım bildik. 

Təhlil və müĢahidələr göstərir ki, əksər 

halda bütün Ģura iclaslarında məruzəçilər də, çı-

xıĢ edənlər də eyni adamlar olur və bütün Ģura 

üzvlərinin fəallığı təmin edilmir. Bu isə Ģura icla-

sının maraqsız keçməsinə səbəb olur, əksər üzv-

lər passiv dinləyici, seyrçi kimi çıxıĢ edirlər. Belə 

halların qarĢısını almaq üçün ilk növbədə Pe-

daqoji ġuranın üzvlərinin seçilməsinin Ģuranın 

Əsasnaməsindəki tələblərə və müəyyənləĢdiril-

miĢ prinsiplərə uyğun təĢkili və bunun əsasında 

Ģuranın tərkibinin hər il yenilənməsi ilə səriĢtəli 

müəllimlərin prosesə cəlb olunmasına ciddi ya-

naĢılmalıdır. Eyni zamanda, Ģurada daha çox say-

da müəllimə əlavə tapĢırıqlar verməklə onları 

müzakirəyə çıxarılan məsələlərin hazırlanmasına 

cəlb etmək, kiçik hesabatlarını dinləmək və s. 

yollarla fəallaĢdırmaq məqsədəuyğundur. 

Tədqiqatçılar Pedaqoji ġuranın fəaliyyəti-

ni Ģərti olaraq 4 mərhələyə ayırırlar: 

1. ġuranın iĢinin planlaĢdırılması; 

2. ġura iclaslarının, eləcə də müzakirə və 

həll ediləcək məsələlərin hazırlanması; 

3. Ġclasın gediĢinin təĢkili; 

4. Qərarların qəbulu və icrasının təĢkili. 

Pedaqoji ġuranın fəaliyyət zamanı bu sis-

temliliyə əməl edərək, iĢini sadalanan mərhələ-

lərlə təĢkil etməsi ümumtəhsil müəssisəsində pe-

daqoji prosesin səmərəli təĢkilinə zəmin yaradır. 

“Ümumtəhsil müəssisələrinin Pedaqoji 

ġurası haqqında Əsasnamə”yə görə iclasları Ģu-

ranın sədri-müəssisənin rəhbəri idarə edir və 

müzakirə olunan və haqqında qərar qəbul edilən 

məsələlər hər dərs ilinin əvvəlində seçilmiĢ Ģu-

ranın katibi tərəfindən protokollaĢdırılır. Proto-

kol kitabı səhifələnib, müəssisənin rəhbəri tərə-

findən möhürlənərək və imzalanaraq, RTġ-nın 

müdiri tərəfindən təsdiq olunur. Protokol kitabı 
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tam dolmayınca onun dəyiĢdirilməsinə, ağ yer-

lər və boĢ vərəqlər saxlanılmasına icazə verilmir 

və hər bir iclasın protokolu Ģuranın sədri və ka-

tibi tərəfindən imzalanır və möhürlənir. Lakin 

aparılan araĢdırmalar zamanı “Pedaqoji ġura 

haqqında Əsasnamənin tələblərindən irəli gələn 

bu vəzifələr indiyədək necə həyata keçirilmiĢ-

dir?”, “Məktəb Pedaqoji ġuraları həmin vəzifə-

lərin öhdəsindən gələ bilirmi?” kimi yaranan 

suallara təkmənalı cavab vermək çətindir. Çünki 

tədqiqat və məktəb Pedaqoji ġuralarının iĢ təc-

rübəsinin öyrənilməsi nəticələri göstərir ki, res-

publikanın ümumtəhsil müəssisələrində Pedaqo-

ji ġuraların fəaliyyətində həddindən artıq müx-

təliflik müĢahidə edilir. Bir çox məktəblərdə Pe-

daqoji ġuranın kollektiv idarəetmə funksiyasın-

dan səmərəli istifadə edilsə də əksər məktəblər-

də bunu görmək çətindir. Bir qisim məktəblərdə 

isə Pedaqoji ġuralar tam formal xarakter daĢıyır. 

Bu formallığın aradan qaldırılması məqsədi ilə 

Pedaqoji ġura üzvlərinin dünya təcrübələrinə və 

respublikamızın innovativ təhsil sisteminin tə-

ləblərinə uyğun olaraq öz iĢ proseslərini tətbiq 

etmələri iĢin səmərəli təĢkilinə zəmin yaradır. 
Problemin aktuallığı. Təhsilin innovativ 

əsaslarla təĢkili ümumtəhsil məktəblərində təlimin 

səmərəliliyinin təmin edilməsini, pedaqoji prosesin, 

təlim-tərbiyə sahəsində məktəbin daxili nizam-inti-

zam qaydalarının formalaĢdırılmasını tənzimləyən 

Pedaqoji ġuranın fəaliyyətinin təĢkili texnologiyası-

nın təhsilin müasir tələbləri əsasında modernləĢdiril-

məsini aktual məsələlərdən biri kimi qarĢıya qoyur. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ümum-

təhsil məktəblərinin Pedaqoji ġuralarının iĢinin inno-

vativ texnologiyalarla formalaĢdırılması istiqamətlə-

ri araĢdırılmıĢdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

ümumtəhsil müəssisələrində Pedaqoji ġuralarının 

fəaliyyətinin təĢkili texnologiyasının yaradılması 

məqsədi ilə məktəblərdə mövcud təcrübənin öyrəni-

lərək, ümumiləĢdirilməsi və innovativ texno-logiya-

larla: innovativ forma və məzmunla, resurslarla 

praktikaya tətbiqi təĢkil edir ki, bundan da ali və orta 

ixtisas məktəblərinin müəllimləri, metodistlər, tələ-

bələr və magistrlar, valideynlər bəhrələnə bilərlər. 
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30 ildən çoxdur ki, onu tanıyıram. Ġlk gün-

lərdən necə tanıĢamsa da, indi də elədir. Sadə, 

təvazökar, qayğıkeĢ, dosta, yoldaĢa həmdəm 

olan, yol göstərən və baĢqa səciyyəvi xüsusiy-

yətləri ilə həmiĢə diqqəti cəlb edib. O zaman 

fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) idi, indi isə 

pedaqogika elmləri doktoru, professor, Rusiya 

Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqi-

qi üzvü, əməkdar müəllimdir. O, həm də iste-

dadlı yazıçı, jurnalist, tərcüməçi kimi də yaxĢı 

tanınır. Ümumiyyətlə, çoxĢaxəli fəaliyyəti onu 

cəmiyyətimizin çox dəyərli Ģəxsiyyəti səviyyə-

sinə yüksəltmiĢ və tarixləĢdirmiĢdir. 

Haqqında bəhs etdiyim dəyərli insan peda-

qoq alim Akif Nurağa oğlu Abbasovdur. Akif 

müəllimin ömür yolu ilə tanıĢlıqdan məlumdur 

ki, onun fəaliyyətində aparıcı yeri elmi tədqiqat-

lar tutur. O, pedaqogika, psixologiya elm sahələ-

rinə aid çoxsaylı əsərlərin müəllifidir. Onun 

ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblər üçün 

yazdığı dərslikləri, dərs vəsaitləri həmiĢə maraqla 

qarĢılanmıĢ və müəllimlik peĢəsinin sirlərinə yi-

yələnmək üçün ən dəyərli elmi mənbə kimi qiy-

mətləndirilmiĢdir. Akif müəllimin tədris vəsaitlə-

ri həm elmi yeniliyi, həm də dil, üslub xüsusiy-

yətlərinə görə xüsusilə seçilmiĢ, bir müəllif kimi 

onun özünəməxsus mövqeyi, yanaĢmaları, son 

dərəcə anlaĢıqlı Ģəkildə yaza bilməsi həmiĢə diq-

qət çəkmĢ və həm həmkarları, həm də oxucular 

tərəfindən rəğbətlə qarĢılanmıĢdır. 

Professor A.N. Abbasovun yazdığı və ha-

zırda ali və orta ixtisas məktəblərində istifadə 

olunan “Milli əxlaq və ailə etikası”, “Ġxtisasa gi-

riĢ” və “Ailə pedaqogikası” dərslikləri əslində 

hər bir Ģəxsin stolüstü kitabına çevrilib. Bu dərs-

liklərdən müəllimlər, tələbələrlə bərabər vali-

deynlər, pedaqoji təhsil almayan gənclər, evdar 

xanımlar da bəhrələnirlər. Televiziya kanalların-

da ailə problemlərinə aid veriliĢlərdə bu kitaba 

dönə-dönə istinad olunması onun praktik dəyər-

liliyinin mühüm göstəricilərindən biri kimi qeyd 

oluna bilər. 

Akif müəllim həqiqətən, ailə pedaqogikası 

üzrə böyük mütəxəssis, çox ciddi elmi-tədqiqat-

lar aparmıĢ səriĢtəli alimdir. Pedaqogika elminin 

müxtəlif istiqamətləri üzrə tədqiqatlarla yanaĢı 

o, uzun illərdir ki, davamlı olaraq ailə problem-

ləri ilə bağlı pedaqoji-psixoloji araĢdırmalar 

aparır. Elmlər doktorluğu dissetasiyasını da Ģa-

girdlərin ailə həyatına hazırlanması probleminə 

həsr etmiĢdir (fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası 

isə Ģagirdlərin hüquq tərbiyəsinə aiddir). 

Təcrübə göstərir ki, cəmiyyət inkiĢaf et-

dikcə ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi, ailə 

dəyərlərinin qorunması ilə bağlı tələbatlar daha 

da artır. Bu gün ailə institutunun təməllərinin ta-

rixi ənənələrimiz əsasında daha da möhkəmlən-

dirilməsinə, Azərbaycan gənclərinin müstəqil 

ölkənin vətəndaĢları kimi öz milli dəyərlərinə 

möhkəm tellərlə bağlanması üçün pedaqoji cə-

hətdən maarifləndirilməsinə böyük ehtiyac var-

dır. Bu, həm də onu deməyə əsas verir ki, ailə 

tərbiyəsi, ailənin pedaqoji problemləri, məktəb-

ailə əlaqələrinin yeni mexanizmlərlə qurulması, 

gənclərdə vətəndaĢlıq mövqeyinin formalaĢma-

sında mühüm vasitə olan ailə Ģüurunun inkiĢaf 

etdirilməsi aktual məsələlər kimi bu gün də diq-

qət mərkəzində olmalıdır. 

Professor Akif Abbasov qeyd etdiyimiz 

məsələlərlə bağlı ardıcıl, sistemli tədqiqatlarını 

davam etdirir. Bu baxımdan onun ailə tərbiyəsi 

problemləri ilə bağlı tədqiqatlarını insan həyatı-

nın yol xəritəsi adlandırmaq olar. Bu xəritədə 
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insanın doğuluĢundan baĢlayaraq ömür strategi-

yası bütöv Ģəkildə əksini tapmıĢ, həyat fəlsəfəsi-

nin mahiyyəti verilmiĢdir. Maraqlı cəhət həm də 

budur ki, Akif müəllim cinslərarası fərqləri də 

nəzərə alır, oğlan və qızların ayrı-ayrılıqda xa-

rakteristikasını, onların inkiĢaf xüsusiyyətlərini 

diqqətə çatdırır, təhsildə, ailədə, ictimai həyatda 

daĢıdıqları vəzifələrə, həyata keçirdikləri funksi-

yalara uyğun olaraq hər birinin öhdəliklərini 

əsaslandırır, elmi Ģərhini verir. 

Məlumdur ki, cəmiyyətin tərəqqisi, sağ-

lam təməllər üzərində möhkəmlənməsi və inki-

Ģafı həm də sağlam ailələrdən, ailələrin möh-

kəmliyindən xeyli dərəcədə asılıdır. Çünki cə-

miyyət üzvləri olan uĢaqlar, yeniyetmələr ailə-

lərdə dünyaya göz açır, ailələrin tərbiyəsi ilə bö-

yüyür və həyatda mövqe qazanmaq, özünü təs-

diq etmək uğrunda mübarizəyə baĢlayırlar. Bu 

prosesdə ailənin verdiyi “məhsul” necədirsə, cə-

miyyətdə də öz təsirini ona uyğun göstərəcəkdir. 

Biz istəyirik ki, balalarımızda, övladlarımızda 

güclü vətən sevgisi, dövlətçiliyə məhəbbət ol-

sun. Biz istəyirik ki, böyüyən məsələlər öz vali-

deynlərini, tarixi dəyərlərimizi, dilimizi, tarixi-

mizi, mədəniyyətimizi sevsinlər, düĢmənə qarĢı 

mübariz olsunlar, müstəqil dövlətimizlə, üç-

rəngli bayrağımızla fəxr etsinlər və s. 

Bütün bunlara nail olmaq üçün ailə tərbi-

yəsinin düzgün aparılması, ailə dəyərlərimizin 

müqəddəs irs kimi qorunması vacibdir. Bu ba-

xımdan prof. Akif Abbasovun tədqiqatçılıq ənə-

nəsinə sadiq qalaraq müasir Ģəraitdə ailə tərbi-

yəsi, yeniyetmə və gənclərin müstəqil ailə həya-

tına hazırlanmaları problemlərini yenə də gün-

dəmdə saxlaması və problemə tarixilik-müasir-

lik kontekstindən yanaĢmaqla ciddi məsələləri 

ön plana çıxarması təqdirəlayiqdir. 

Akif müəllimin ailə tərbiyəsi və gənc nəs-

lin ailə həyatına hazırlanması ilə bağlı tədqiqat-

larında ata, ana, bacı, qardaĢ, baba, nənə və nə-

vənin ailədəki statusu, rolu, onların qarĢılıqlı 

münasibətləri, vəzifələri barədə zəngin məlu-

matlar vardır. Bu tədqiqatlarda “tam ailə nədir, 

onu necə qorumalı?” suallarına aydınlıq gətir-

məklə yanaĢı, natamam ailələrdə yaranan prob-

lemlərdən də bəhs olunur, onun pedaqoji xarak-

teristikası verilir, çıxıĢ yolları göstərilir. 

Prof. A.N. Abbasovun elmi yaradıcılığında 

korreksiya pedaqogikası, inklüziv təhsil problem-

ləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar da mühüm yer 

tutur. Bu tədqiqatların nəticələri ümumtəhsil 

məktəblərində tətbiq olunur.Onun sağlamlıq im-

kanları məhdud olan ibtidai sinif Ģagirdləri üçün 

yazdığı “Oxu” dərslikləri (2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci 

siniflər üçün) elmi-nəzəri və praktik baxımdan 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu gün Akif Abbasov pedaqogika elmin-

də Dədə Qorqud timsalında olan bir Ģəxsiyyət-

dir. O, bu elm sahəsi ilə məĢğul olan müasirləri-

nə, gənclərə həmiĢə mərhəmət, diqqət və qayğı-

sı ilə seçilib. O, hazırda Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil Ġnstitutunun elmi katibi vəzifəsin-

də çalıĢır. Eyni zamanda institutun “Elmi əsərlə-

r”i jurnalının baĢ redaktorudur. Akif müəllim 

elmi-tədqiqatın metodologiyası, onun təĢkili, 

aparılma texnologiyasını mükəmməl bilən, bilik 

və bacarıqlarını gənclərə sevə-sevə öyrədən çox 

dəyərli alimdir. O, 50-dən çox doktorant, disser-

tant və gənc tədqiqatçılara elmi rəhbərlik edərək 

onların pedaqoq alim kimi formalaĢmasında bö-

yük rol oynamıĢdır. Yeri gəlmiĢkən, qeyd edim 

ki, prof. A.N. Abbasov mənim də elmi rəhbərim 

olmuĢ və onun elmi tövsiyələri dəyərliliyi ilə 

hər zaman diqqətimi çəkmiĢ və mənim üçün 

əhəmiyyətli olmuĢdur. 

Akif müəllim pedaqogikanın elmi-nəzəri 

problemləri ilə bağlı geniĢ tədqiqatlar aparmıĢ-

dır. O, ilk növbədə pedaqogikanı fundamental 

və eyni zamanda praktik bir elm sahəsi kimi di-

gər elmlər sırasında haqlı olaraq yüksək dəyər-

ləndirir. Həqiqətən, pedaqogika elmi insanĢü-

naslıq, mənəviyyat elmi kimi yüksək dəyərə la-

yiqdir. Məhz bu elm vasitəsilə cəmiyyətdə yeni 

nəsil formalaĢdırmağın məzmunu, prinsipləri və 

metodları müəyyənləĢir. Məhz bu elmin kömə-

yilə cəmiyyətin inkiĢaf sahəsinə uyğun yeni tipli 

Ģəxsiyyət, vətəndaĢ yetiĢdirmək yolları öyrəni-

lir, müvafiq modellər hazırlanır və tətbiq olunur. 

Bu baxımdan prof. Akif Abbasovun nəzəri-pe-

daqoji problemləri innovativ yanaĢmalar əsasın-

da tədqiq etməsi, konseptual nəticəyə gəlməsi 

pedaqogika elminə yeni məzmun verir, onu mil-

li xüsusiyyətlərlə zənginləĢdirir. O, elmi araĢdır-

malarında tərbiyədə Ģəxsi nümunənin nəzərə 

alınması prinsipinə həmiĢə xüsusi əhəmiyyət ve-

rir. Təcrübə göstərir ki, tərbiyə iĢinin təĢkilində, 

cəmiyyət üçün layiqli vətəndaĢların yetiĢdiril-

məsində bu, ən vacib məsələlərdən biridir. Çün-

ki tərbiyəçi Ģəxsi nümunə göstərmədikdə əksər 

hallarda deyilən sözlər, nəsihətlər nə qədər qiy-
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mətli olsa belə nəticəsi səmərəli olmur. Tərbiyə 

olunan ilk növbədə tərbiyəçinin sözü ilə əməli-

nin nə dərəcədə vəhdət təĢkil etdiyinə diqqət ye-

tirir. Əgər tələb olunan keyfiyyətlər tərbiyəçinin 

özündə yoxdursa, o zaman tərbiyə olunan Ģəxs 

də deyilən nəsihətlərə, məsləhətlərə əhəmiyyət 

vermir, o, ya öz düĢündüyü kimi, ya da təcrübə-

də rast gəldiyi kimi hərəkət etməyə baĢlayır. 

Beləliklə də, Ģəxsiyyətin formalaĢmasında 

boĢluqlar yaranır və bu da cəmiyyətdə insanlar-

arası münasibətlərdə yeni problemlərin, ixtilaf-

ların meydana çıxmasına zəmin hazırlayır. 

Professor Akif Abbasov müasir pedaqogi-

kanı klassik pedaqogika ənənələri üzərində inki-

Ģaf etdirir. O heç zaman tarixi ənənələri unut-

mur. Etiraf edək ki, biz bəzən müasirlikdən bəhs 

etməklə keçmiĢi kölgədə qoyur, xalq pedaqogi-

kasını, milli dəyərləri lazımi səviyyədə qiymət-

ləndirmirik. Halbuku bu günkü mənəvi qazanca, 

nailiyyətlərə görə xüsusilə milli dəyərlərimizə 

borcluyuq. Bu dəyərlər xalqımızın bütövlükdə 

həyat tərzi, tərbiyə məktəbi, milli mentalitetimi-

zin struktur və məzmununun ona xəttini təĢkil 

edir. Ona görə də təlim-tərbiyə iĢində bu xüsu-

siyyətlərin nəzərə alınması olduqca vacibdir. 

Professor Akif Abbasov problemə bu ba-

xımdan yanaĢaraq ənənə və müsirlikdə varisliyi 

xüsusi dəyərləndirir, müasir pedaqoji elmlərin 

inkiĢafının məhz bu elmi əsaslar üzərində müm-

kün olduğunu vurğulayır və tədqiqatlarında hə-

min metodoloji yanaĢmaya üstünlük verir. 

Akif müəllimin tədqiqatarında Ģagirdlərin 

hüquq tərbiyəsi və islam dəyərlərinin tərbiyəvi 

imkanları problemi də xüsusi yer tutur. Məlum-

dur ki, müasir dövrdə, ölkəmizdə demokratik, 

hüquqi cəmiyyət quruculuğunun inkiĢaf etdiril-

diyi bir zamanda böyüyən nəsilərin hüquqi bilik 

və bacarıqlara dərindən yiyələnməsi çox vacib-

dir. Müasir Ģəxsiyyətin xarakteristikası verilər-

kən hüquqi bilik və bacarıqlardan yan keçmək, 

onu nəzərə almamaq mümkün deyil. ġəxsi key-

fiyyətlər sırasında mənəvi komponentlərlə yana-

Ģı, hüquqi bilik və bacarıqları özündə əks etdi-

rən cəhətlər də qeyd olunmalıdır. Bu baxımdan 

prof. A.N. Abbasovun tədqiqatlarında müasir 

Ģəxsiyyətin paradiqmaları problemi diqqəti çəkir 

və Ģəxsiyyətin bütövlüyünün, tamlığının kontur-

ları əsaslandırılır. 

Bu tədqiqatlarda islam dəyərlərinə xüsusi 

yer ayrılması da Ģəxsiyyət probleminin müasir 

yanaĢmalar əsasında araĢdırılmasının zəruriliyi 

tələbindən irəli gəlir. ÇağdaĢ zəmanəmizin ən 

vacib tələblərindən biri budur ki, hər bir insan 

mənsub olduğu milli, həm də dini dəyərlərə hör-

mətlə yanaĢsın. Ġnsanın Ģəxsiyət kimi keyfiyyət-

ləri sırasında dini dəyərlərə hörmət məsələsi xü-

susi yer tututr. Belə ki, dini dəyərlərimizə hör-

mət bəsləməyən, onun tərbiyəvi mahiyyətini 

yaxĢı dərk etməyən insanın Ģəxsə keyfiyyətlə-

rində boĢluqlar aydın görünür. 

Hamıya məlumdur ki, Ġslam dəyərləri in-

sanları təhsilli olmağa, elm öyrənməyə, vətəni, 

doğma yurdu, ailəni qorumağa, saflığa müqəd-

dəsliyə, bərabərliyə,birliyə, dostluğa, insan hü-

quqlarının qorunmasına, mərhəmətə və s. kimi 

dəyəryönlü amallar uğrunda mübarizəyə səsləyir. 

Professor Akif Abbasovun həmin məsələ-

lərlə bağlı araĢdırmaları bu baxımdan əhəmiy-

yətlidir və tərbiyəvi təsirləri böyükdür. 

Akif müəllimin elmi-pedaqoji fəaliyyətin-

də əsas istiqamətlərdən biri onun elmi-təĢkilatçı-

lıq fəaliyyətidir. O, institutun elmi katibi, dokto-

rantların elmi rəhbəri, elmi məsləhətçisi, respub-

lika üzrə pedoqoji tədqiqatların əlaqələndirilmə-

si Ģurasında Pedaqogika üzrə elmi Ģuranın üzvü, 

institutun “Elmi əsərlər” jurnalının baĢ redakto-

ru kimi həqiqətən çox məhsuldar fəaliyyət gös-

tərir. Onu yaxından tanıyan elm adamları bəzən 

belə bir ifadə də iĢlədirlər: Akif müəllimin “yax-

Ģı qələmi” var. 

Apardığı elmi-tədqiqatlar sübut edir ki, 

prof. A.N. Abbasov güclü elmi təfəkkür sahibi-

dir. Onda problemi təhliletmə və nəticəçıxarma 

bacarığı çox yüksəkdir. Açığını deyək ki, əslin-

də bunlar, ümumiyyətlə, alimlərə aid keyfiyyət-

lər kimi səciyyələnir. Lakin onun fərdiliyi, özü-

nəməxsusluğu, elmi yanaĢma xüsusiyyətləri ta-

mamilə seçilir. O, elmi redaktor kimi həmiĢə 

yüksək dəyərləndirilib. Maraqlı cəhət budur ki, 

Akif müəllim təkcə elmi əsərlərə deyil, həm də 

bədii yazılara, filmlərə də redaktorluq edib və 

indi də bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdi-

rir. O, yazıçı Ağarəhim Rəhimovun ssenarisi 

əsasında çəkilmiĢ, Qarabağ hadisələrindən bəhs 

edən “Canavar balası” və “Qırmızı qar” filmlə-

rinin, bir çox roman və povestlərin redaktoru ol-

muĢdur. Bütün bu keyfiyyətlər professor Akif 

Abbasovun elmlə yanaĢı ədəbiyyata, sənətə nə 

qədər bağlı olduğunun göstəricisi kimi izah olu-

na bilər. Uzun illərdir ki, o, Azərbaycan Yazıçı-
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lar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 

üzvüdür. O, neçə-neçə dəyərli roman, povest, 

pyes və hekayələrin müəlifi kimi respublikamız-

da çox yaxĢı tanınır. Onun “Atatürk” (pyes), 

“Sultan II Murad” (roman), Üfateh Sultan Məh-

mət” (roman), “Aldanma sözlərə” (roman), 

“Samsundan baĢlanan yol” (roman və pyes), 

“Acı xatirələr” (roman”, “Xəyanət” (povest) və 

s. kimi iri həcmli, dəyərli bədii əsərləri, o cüm-

lədən çoxsaylı hekayələri oxucular tərəfindən 

sevə-sevə oxunur. Bu bədii əsərlərdə torpaq, 

yurd sevgisi, vətənpərvərlik hissi, mənəvi-əxlaqi 

keyfiyyətlərin tərənnümü orijinal üslubda bədii 

boyalarla verilmiĢ, eyni zamanda tarixi gerçəkli-

yin özü oxucuya çatdırılmıĢdır. 

Müəllif “Atatürk”, “Sultan II Murad”, 

“Fateh Sultan Məhmət”, “Samsundan baĢlanan 

yol”, “Böyük türk” və b. əsərlərində türk oğulla-

rının tarixi qəhrəmanlıqlarını, onların türk döv-

lətçiliyi tarixində göstərdikləri fədakarlıqlarını 

elə təsvir edir ki, oxucu özünü sanki həmin tari-

xi hadisələrin iĢtirakçısı kimi hiss edir. Bu hiss-

lər oxucunun da düĢmənlərə qarĢı mübarizə əz-

mini gücləndirir, türk dünyasına sevgisini, mə-

həbbətini daha artırır. 

Bu əsərlər Azərbaycan övladlarının vətən-

pərvərlik tərbiyəsi iĢində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə ki, tərbiyə prosesində prof. A. Abba-

sovun bədii yaradıcılıq nümunələrinə istinad 

olunması üçün təhsil proqramlarının geniĢ im-

kanlar mövcuddur. 

Humanitar fənlərin tədrisində, yaxud dərs-

dənkənar vaxtlarda müəllifin müvafiq yaradıcı-

lıq nümunələrindən bəhrələnməklə Ģagirdlərin 

milli-mənəvi tərbiyəsini istiqamətləndirmək, on-

larda milli ruhu formalaĢdırmaq mümkündür. 

Professor, yazıçı Akif Abbasovun yaradı-

cılığının digər bir istiqaməti tərcüməçilik fəaliy-

yətidir. O, rus və ingilis dillərindən bir çox bədii 

əsərin tərcüməçisi kimi tanınır. Ġngilis dilindən 

tərcümə etdiyi Uilyam Somerset Moemin “Ya-

ğıĢ”, “Edvard Barnardın iflası”, “Yolagəlməq 

qadın” povestləri, Qrehem Qrimin “Canlılar ya-

Ģayan otaq” pyesini, rus dilindən tərcümə etdiyi 

Georgi Xuqayevin “Andro və Sandro”, Mar 

Bayciyevin “Duel”, TouĢan Esenovanın “Ali 

təhsilli arvad”, Georgi Xuqayevin “Andro və 

Sandro” pyesləri və digər bir sıra əsərlər maraq-

la oxunur, rəğbətlə qarĢılanır. 

Hazırda yazıçı Akif Abbasovun bədii əsər-

lərinin 10 cildi çap olunmuĢdur. Bu əsərlər alim, 

yazıçı, tərcüməçi, jurnalist Akif Abbasov təfək-

kürünün və yaradıcılıq yolunun nəticəsi olaraq 

yaranmıĢ bir xəzinədir. Bu xəzinə isə həm də 

Azərbaycan xalqınındır. Ġndi xəzinənin açarı 

oxucuların əlindədir. Xəzinəyə dərindən bələd ol-

maq istəyən hər zaman onunla maraqlanacaq, 

oradan əxz etdiyini mənimsəməklə kifayətlənmə-

yəcək, dəyərləri gələcək nəsillərə ötürəcək və 

beləliklə, Akif Abbasov irsi daim yaĢayacaq. 

Professor, yazıçı, tərcüməçi, jurnalist Akif 

Abbasov bu gün də yazır, yaradır. O, ömrünün 

70-ci baharını yaĢayır. Onu hər zaman sağlam 

görmüĢük, heç zaman yoruldum deməyib. Ru-

hən çox cavandır. Arzu edirik ki, bundan sonra 

da Akif müəllim sağlam ömür yaĢasın, ruhu hə-

miĢə cavan olsun. Yaradıcılıq eĢqi hər zaman 

coĢub çağlasın. 

 
Ġntiqam Cəbrayılov 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin müdiri 
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STATEMENT OF THE PROBLEM OF THE FORMATION OF COGNITIVE INTERESTS 

IN THE WORKS OF CLASSICAL EDUCATORS 

 
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlarda idraki maraqları formalaĢdırmağın əhəmiyyəti ilə 

bağlı hələ XVII əsrdə meydana gəlmiĢ, sonradan XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində daha da 

inkiĢaf etmiĢ ideyalara nəzər salınmıĢ, pedaqoji fiki nümayəndələrindən Y.A. Komenskinin, P.F. Kapterye-

vin, E.Ġ. Konradinin, L.V. Pisarevanın, S.T. ġatskinin, L.A. Qardonanın, L.F. Zaxareviçin və Ġ.Ç. Krasovski-

nin nəzəriyyələrinə konkret münasibət bildirilmiĢdir. 

Klassik pedaqogika nümayəndələri uĢağın təbii idraki maraqlarına təlim və tərbiyənin müəyyən dərə-

cədə təsirini qəbul edərək, onların “irsi” meyllərinin inkiĢafı üçün pedaqoji vasitələrin imkanlarından istifa-

dənin mümkünlüyü qənaətinə gəlirlər. Onların fikrincə, tərbiyənin vəzifəsi əsası qoyulmuĢ müsbət maraqları 

inkiĢaf etdirib və mənfi olanların inkiĢafını ləngitməkdir. 

Açar sözlər: idrak, təfəkkür, idrak maraqları, uşaqların “irsi” meylləri, idrak maraqlarının 

komponentləri 

 

Резюме: В статье обращено внимание на важность формирования познавательных интересов у 

дошкольников, которые появились в XVII веке, а затем получили развитие во второй половине XIX, 

и в начале XX века. Выражено конкретное отношение к теориям представителей таких педагогичес-

ких идей, как Ю. Коменский, П.Ф. Каптерьев, Э.И. Конрадинин, Л.В. Писарев, С.Т. Шатский, Л.А. 

Гардон, Л.Ф. Захаревич и И.С. Красовский. 

Представители классической педагогики, оказывая в какой-то мере влияние образования и вос-

питания на естественные познавательные интересы ребенка, приходят к выводу, что можно использо-

вать возможности педагогических средств для развития их «наследственных» тенденций. По их мне-

нию, задача образования состоит в том, чтобы развить положительные интересы и замедлить разви-

тие негативных интересов. 

Ключевые слова: познание, мышление, познавательные интересы, «наследственные» 

склонности ребенка, компоненты познавательных интересов 

 

Summary. Article focuses on the importance of the formation of cognitive interests in preschool 

children who appeared in the XVII century and then developed in the second half of the XIX century and the 

beginning of the XX century, and a specific attitude to the theories of Y.A. Komensky, P.F. Kapteriev, E.I. 

Konradin, L.V. Pisarevа, S.T. Shatsky, L.A. Gardon, L.F. Zakharevich and I.Ch. Krasovsky. 
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Representatives of classical pedagogy, taking to some extent the influence of education and 

upbringing on the child’s natural cognitive interests, come to the conclusion that it is possible to use the 

capabilities of pedagogical tools to develop their “hereditary” tendencies. In their opinion, the task of 

education is to develop fundamental positive interests and slow down the development of negative ones. 

Key words: cognition, thinking, cognitive interest, “inherited” inclinations of the child, indicators of 

cognitive interests. 

 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlarda idraki ma-

raqları formalaĢdırmağın əhəmiyyətini təhlil et-

məyə baĢlayarkən, bu məsələ ilə bağlı klassik 

pedaqoqların ideyalarına nəzər salmamaq ol-

maz. Y.A. Komenski (4) idrak marağını – insan-

da inkiĢaf etdirilməli olan ən vacib xüsusiyyət 

hesab edirdi. O, uĢaqlarda biliklərə marağı ma-

terialın mənimsənilməsinin vacib Ģərti kimi gö-

rür və uĢağın daxili aləminə güvənməyi təklif 

edirdi: “Ġnsanda təbiətən özfəaliyyət və öz-özü-

nə hərəkət gücü vardır…”. O, tərbiyə metodika-

sının mahiyyətini “…Ģəxsiyyətin özünüinkiĢafı-

nı təmin edən, Ģagirdləri idrak fəallığına təhrik 

edən metod, forma və vasitələrin axtarılmasında 

görürdü” (4, s. 72). 

“XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əv-

vəllərində Rusiyada pedaqoji fikrin antologiya-

sı”nın müəlliflərinin (1) qeyd etdikləri kimi, XIX 

əsrin ikinci yarısında Rusiyada təlimlə bağlı mə-

sələlərə müraciət edərkən doqmatik yolla biliklə-

rin əldə olunmasının əvəzinə idraki maraqlara tə-

lim vasitəsi kimi baxmağa baĢladılar. Bu vaxta 

kimi “təbiət hadisələri və fövqəltəbii qüvvələr 

qarĢısında olan qorxu və dəhĢətlərin” əvəz olun-

duğu maraqların artıq inkiĢaf etdirilməsi vacibli-

yi meydana çıxdı” (1, s. 247). Bu əsərdə tədqiq 

olunan problemlə bağlı o dövrün pedaqoqlarının 

maraqlı ideyalarına rast gəlirik. Xüsusən, idrak 

maraqlarına böyük əhəmiyyət verən P.F. Kapter-

yev yazırdı: “… bütün əqli və hətta mənəvi, fizi-

ki inkiĢafa səbəb olan amil də biliyə marağın ya-

ranmasına xidmət edir … . Bu səbəbdən bütün 

didaktikanın əsas vəzifəsi zehni fəaliyyətin ilk 

mərhələsi kimi, uĢaq və gənclərin maraqlarının 

inkiĢaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsidir” (1, 

s. 258). Ġdrak maraqlarının inkiĢaf etdirilməsində 

o, ətraf aləmə, məqsədyönlü təsirə, cəlbedici 

məzmuna, təlimin fəal metodlarından (təcrübə, 

uĢaq özfəaliyyətinin inkiĢafı, əyanilik demonstra-

siyası) istifadəyə xüsusi əhəmiyyət vermiĢdir. 

E.Ġ. Konradi “Ananın tövbəsi” (5) əsərin-

də, uĢaq davranıĢında müəyyən bir istiqamətin 

tərbiyə olunmasının vacib Ģərti kimi uĢaq ma-

raqlarının formalaĢdırılması məsələsinə böyük 

diqqətlə yanaĢmıĢ, marağın təzahür göstə-ricilə-

rini axtararaq, onları məhz uĢaq məsələlərində 

tapmıĢdır. Onun fikrincə, uĢaq məktəbəqədər 

yaĢda hər Ģeylə maraqlı olur və bu, öz təzahürü-

nü onların verdiyi çoxsaylı suallarda tapır. 

L.V. Pisareva (7) tərbiyəyə idraki maraq-

ların inkiĢafı ideyasını gətirərək, uĢaqlarda yara-

nan maraqların psixoloji yaĢ xüsusiyyətlərini 

verməyə çalıĢmıĢdır. O, uĢaq maraqlarının məz-

mununu və müxtəlif yaĢ dövrlərində onların xü-

susiyyətlərini müəyyən etməyə cəhd göstərmiĢ-

dir. Özünün “UĢaq maraqları və pedaqoji iĢdə 

onun əhəmiyyəti” adlı iĢində qeyd edir ki, yaĢla 

bağlı uĢağın dərk etmə qabiliyyətləri də inkiĢaf 

edir, dərinləĢir, geniĢlənir və öz inkiĢafında beĢ 

mərhələdən keçir: hissi, obyektiv, subyektiv, ay-

dın və məntiqi. 

L.V. Pisareva təsdiq edir ki: “… uĢaq bü-

tün maraqlara qadir, lakin fərqli dərəcədə, rü-

Ģeymlərlə doğulurlar: birində bir Ģeyə maraq, di-

gərindəki maraqdan yüksək olur. Fərdiyyət inki-

Ģaf etdikcə fərdi sayda müxtəlif maraqlar ətraf 

aləmdəki bu və ya digər təsirlərin altında getdik-

cə daha da kəskinləĢməyə baĢlayır” (7, s. 78). 

UĢağın təbii maraqlarına təlim və tərbiyənin 

müəyyən dərəcədə təsirini qəbul edərək, L.V. 

Pisareva uĢağın “irsi” meyllərinin inkiĢafı üçün 

pedaqoji vasitələrin imkanlarından istifadənin 

mümkünlüyü qənaətinə gəlir. Onun fikrincə, tər-

biyənin vəzifəsi əsası qoyulmuĢ müsbət maraq-

ları inkiĢaf etdirib və mənfi olanların inkiĢafını 

ləngitməkdir. 

“XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əv-

vəllərində Rusiyada pedaqoji fikrin antologiya-

sı”na (1) yenidən müraciət edərək biz, idrak ma-

raqlarının formalaĢdırılmasının mahiyyətinə dair 

S.T. ġatskinin ideyaları ilə də tanıĢ olduq. Onun 

elmi-tədqiqat iĢlərində idraki maraqların əhə-

miyyətinə xüsusi önəm verilir. O, belə hesab 

edir ki, uĢağın təcrübəsi ilə ətrafdakı adamların 

təcrübəsinin müqayisəsi yeni idraki tələbatların 

təzahürünə gətirib çıxarır. Bu isə fəaliyyətə ma-

raq doğurur, sonra uĢaq fikirləri, mühakimələri, 

adətləri, hərəkətləri və maraqları yaranır. Peda-
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qoqun uĢaqlarda fəaliyyətə marağın yaranması-

na düzgün münasibət göstərməsi emosional tər-

biyəvi gücə də malik olur. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlarda idrak ma-

raqlarını ayrı-ayrı aspektlərə bölərək araĢdıran 

L.A. Qardonanın bu məsələyə baxıĢını da nəzər-

dən keçirmək vacib olar. O qeyd edir ki, “nəinki 

böyük məktəbəqədər yaĢ dövründən baĢlayaraq, 

hətta kiçik məktəb yaĢı dövründə biz onlarda 

maraq istiqamətlərinin olduğunu görürük” (2, s. 

141). Müəllif marağın keyfiyyətli xüsusiyyətlə-

rindən danıĢarkən: müddəti, intensivliyi, davam-

lılığı, istiqamətin xarakterini nəzərdə tutur və 

onun gəldiyi qənaətə görə, bu xüsusiyyətləri 

yaĢla məhdudlaĢdırmaq olmaz. L.A. Qardonanın 

fikrincə, uĢaqların maraqları yaĢ hədləri ilə deyil, 

təlim-tərbiyə ilə Ģərtləndiyi üçün, yaĢlar arasında 

sədlər yoxdur: “… yaĢlı dövründə maraq barəsin-

də deyil, öz hərəkətliliyi və gözəlliyi ilə uĢağın 

diqqətini cəlb edən bu və ya digər obyektə olan 

maraq anlarından danıĢmaq lazımdır. Bu hal ki-

çik məktəbəqədər yaĢ dövründə də baĢ verir. Bö-

yük məktəbəqədər yaĢda, fəaliyyət prose-sinin 

özünə istiqamətlənməklə yanaĢı, onun nəticəsi də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu, maraq-

lar barədə danıĢmağa əsas verir. Lakin onlar hələ 

birtərəfli, dəyiĢkən və təsadüfi olur. Ġlk növbədə 

canlı və hərəkətdə olan hər bir Ģey maraq yaradır 

ki, bu da uĢağa fəallıq göstərmək – hərəkət et-

mək, fəaliyyət yaratmaq imkanı verir. Bu yaĢda 

maraqlar, məlum olduğu kimi, subyektiv xarakter 

daĢıyır, yəni onları cəlb edən obyekt, ilk növbədə 

özü üçün deyil, subyekt üçün lazımlı nöqteyi-nə-

zərdən keçirilir” (2, s. 141). 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlarda idrak ma-

raqlarını inkiĢaf etdirməyin əhəmiyyətini müəy-

yən edən digər yanaĢmaları da nəzərdən keçir-

mək lazımdır. Tədqiqatların bir qismində idraki 

maraqlar uĢaq fəaliyyətinin motivi kimi nəzər-

dən keçirilir. L.F. Zaxareviç (3) və Ġ.Ç. Krasov-

skinin (6) tədqiqatları nümunəsində, görürük ki, 

onlar idraki maraqlara fəaliyyət növü kimi ba-

xır. Onların fikrincə, idraki maraqların meydana 

gəlməsi məktəbəqədər yaĢlı uĢağın idraki fəallı-

ğa meylli olması ilə Ģərtlənir. 

Lakin idraki maraqlar və motivasiya ara-

sında qarĢılıqlı asılılıq əlaqələri mövcuddur. Belə 

ki, motivasiyaya idraki maraqların yaranma və 

inkiĢafı amili kimi də baxılır. Məsələn, A.K. 

Markovanın tədqiqatında idraki maraqların inki-

Ģafı və motivasiya sahəsinin formalaĢdırılması 

səviyyəsi arasındakı əlaqə təhlil olunur. Onun 

fikrincə motivasiya, - “sosial cəhətdən Ģərtləndi-

rilmiĢ təhsildir, o insanın həyatı boyu yaranır və 

dəyiĢir. Motivasiya sahəsi intellektual-əməliyya-

tın vəhdətində inkiĢaf edir” (8, s.13). 

Didaktika problemlərini öyrənən bəzi təd-

qiqatçılar uĢaqlarda idrak maraqlarının inkiĢafı-

na sistematik təlimdən öncə baĢlamağı vacib he-

sab edirlər: B.Q. Ananyev L.Ġ. Bajoviç, L.A. 

Venqer, V.V. Davıdov, N.Q. Marozova, L.S. 

Slavina, P.Y. Xrustaleva, A.P. Usova, D.B. 

Elkonin. Onlar belə qəbul edirlər ki, vaxtında 

formalaĢmamıĢ idrak maraqları uĢaqlarda mək-

təb çətinliklərinin yaranmasına, aktiv düĢüncə 

fəaliyyətinin aĢağı düĢməsinə, təlimdə motivasi-

yanın yoxluğuna səbəb olur. 

Beləliklə, uĢaqların idraki maraqlarının 

mahiyyətini üzə çıxararkən, əvvəllər söylənilmiĢ 

və nümunə gətirdiyimiz Ģərhlərdən belə çıxır ki, 

idraki maraq Ģəxsiyyətin əĢyaya və ya hər hansı 

fəaliyyətə istiqamətlənmiĢ meyllərlə müəyyən 

edilir. Ġdraki maraq, bir tərəfdən əĢyalara və ətraf 

aləm gerçəkliklərinə fəal idraki münasibətdir, 

digər tərəfdən isə Ģəxsiyyətin inkiĢaf istiqamə-

tinin xüsusi cəhətidir, istiqamətin digər cəhətləri 

ilə bağlı olan mürəkkəb dinamik hadisədir. 
Problemin aktuallığı. Hazırkı dövrdə ümum-

təhsil proqramının strukturunda dəyiĢikliklərlə bağlı 

məktəbəqədər təhsil müddətində uĢaqlarda idrak 

maraqlarının formalaĢması məsələsi xüsusi kəskin-

liklə ortaya çıxır. Məqalədə əks olunmuĢ tədqiqat 

materialları məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlarda idrak ma-

raqlarının formalaĢdırılmasının ilkin Ģərtlərinin öyrə-

nilməsinə həsr olunmuĢdur. 

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri və ailələrdə uĢaqla idraki ünsiyyət for-

malarının geniĢləndirilməsi və idrak fəaliyyətinə 

qarĢı uĢaqlarda motivasiyanın inkiĢafı onlarda idrak 

maraqlarının formalaĢdırılması prosesini daha da sə-

mərəli edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın 

materialları məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tə-

lim iĢinin təĢkili və ali təhsil müəssisələrində peda-

qoji kadr hazırlığı zamanı istifadə oluna bilər. 
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Резюме: Огромный рост информации приводит к умножению текстов разного типа. Адаптиро-

ванные тексты востребованы в обучении иностранным языкам. Адаптированный текст – это вид вто-

ричного текста, который создан в новой коммуникативной ситуации и предназначен для нового адре-

сата с его фоновыми знаниями. 
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Xülasə: Məlumat çoxluğu müxtəlif növ mətnlərin qrtmasına gətirib çıxarır. Adaptə edilmiĢ mətnlər 

xarici dillərin öyrənilməsində əhəmiyyətlidir. Bu tipli mətnlər yeni kommunikasiya Ģəraitində diqqəti mərkə-

zində dayanır 
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Summary: A huge increase in information leads to a multiplication of texts of different types. 

Adapted texts are in demand in teaching foreign languages. An adapted text is a type of secondary text that is 

created in a new communicative situation and is intended for a new addressee with his background 

knowledge. 
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Любой текст, каким бы легким или 

сложным он не являлся, зависит от того, как 

воспринял его читатель, опираясь на знания 

о мире, принимая информацию и фильтруя 

ее по мере интереса. Читатель может менять 

вкусы на протяжении всей жизни, так как у 

него меняются навыки понимания. При про-

чтении текста адресат может недопонять 

идею автора, не понять речь, и то, что отно-

сится к непонятности самого текста. К слож-

ностям непонимания текста следует отнести 

незнакомые для читателя слова, употреблен-

ные в непонятном ему значении. Приведем 

примеры фразеологизмов: Аника-воин, бал-

бешка стоеросовая, ветряная мельница, во-

зыметь действие, давать стрекоча, гусь лап-

чатый, навострить лыжи, пуп земли и т.д. 

К приемам непонимания текста отно-

сятся: неправильное восприятие написанно-

го, небольшой словарный запас читателя, 

незнание терминологии, иноязычной культу-

ры народа. Чтобы понять неродной текст, 

необходимо использовать языковые культур-

ные знания. Иноязычные студенты, изучая 
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язык, чаще всего имеют дело не с текстом-

источником, а со вторичным или адаптиро-

ванным текстом. Выше сказанное можно 

представить в виде схемы: 

Автор текста – текст – оригинал – тол-

кователь – адаптированный текст – реци-

пиент. По этой схеме осуществляется толко-

вание сообщений, полученных из источни-

ков. Тексты могут быть различных стилей: 

художественные, публицистические, науч-

ные. Адаптированный текст имеет свои осо-

бенности: учет интереса учащихся, учебные 

цели, коммуникативная сторона, культуроло-

гические реалии. 

Под адаптированным текстом пони-

мают вторичный текст с изменениями или в 

содержании, или в упрощении материала. 

Также каждый адаптированный текст имеет 

свои цели: направлены на получателя или ад-

ресата, диалогическое взаимодействие не 

только с реципиентом, но и с другими текс-

тами. Новый текст может отличаться и раз-

мером: уменьшением или увеличением. 

В Большом энциклопедическом слова-

ре адаптированный текст понимается как 

“облегченный текст литературно-художест-

венного и другого произведения, приспособ-

ленный для малоподготовленных читателей 

или детей, применяется чаще всего при изу-

чении иностранных языков”. 

Во вновь образованном тексте смысл 

текста остается тем же, что и в первоначаль-

ном тексте, но адаптированный текст интер-

текстуален. Каждое высказывание несет в 

себе незнакомые сведения: первоначальная 

информация, эмоциональная и психологи-

ческая нагрузка. Восприятие этих компонен-

тов зависит от манеры говорящего, отноше-

ний между говорящим и слушающим, психо-

логические отношения. Понимание текста 

зависит от того, как читатель подходит к по-

ниманию воспринятого. К исследованию 

этого вопроса было принято много подходов 

ученых-лингвистов. Это работы Н.М.Бахти-

на, В.И.Карасика, Ю.М.Лотмана и другие. 

Рассматривая данные работы авторов, можно 

сделать вывод, что читатель применяет свои 

знания о социуме и фильтрует всю информа-

цию, оставляя необходимое. Но, в течении 

жизни, как было отмечено выше, меняются 

мнения об окружающем мире. Также у чита-

теля появляются сложности с непонятными 

словами, словосочетаниями. Непонятность 

текста заключается в недостаточном уровне 

знаний, недопонимания каких-то аспектов и 

нюансов в сфере культуры, науки, природы и 

т.д. Также для понимания нужно иметь не 

только словарный запас слов, но и понять, 

какую тему освещает текст. Например, текст, 

посвященный авиационной теме, не будет 

понят читателем. Приведем небольшой 

отрывок из рассказа М.Галлая “Встреча на 

аэродромах”: “…Впрочем, вернее будет ска-

зать, что смотреть было почти не на что, и 

это-то в сущности, и привлекло к турбалету 

всеобщее внимание. Перед нами был обыч-

ный, почти голый – четыре тонкие, на глаз 

казавшиеся очень хрупкими, длинные ноги 

шасси как у рояля, колесиками сбоку был 

прикреплен реактивный двигатель, постав-

ленный вертикально – на попа так, что ее 

реактивная среда создавала тягу, падавшую 

вверх”. Этот отрывок понятен тем, кто зна-

ком с летным делом (турболет – двухмотор-

ный самолет для легких воздушных линий, 

на попа – вертикально, тяга – сила, которая 

вырабатывается двигателем и толкает само-

лет сквозь воздушную среду). 

Для понимания текста, необходимо 

анализировать его в коммуникативной ситуа-

ции. Адаптированный текст, как мы знаем, 

это вторичный текст. Перед ним стоит задача 

– учесть особенности читателя: возраст, оп-

ределенный уровень подготовки или сту-пе-

ни. Текст может быть упрощен, сокращен. 

Суть текста-первоисточника – форма должна 

остаться, но меняется построение предложе-

ния, точка зрения автора адаптированного 

текста. Автор вторичного текста должен 

предугадать запросы адресата, его пробелы, 

учесть эти особенности и создать новый 

текст, учитывая вышеперечисленное. Такой 

способ подачи текста применяется в методи-

ке преподавания иностранных языков давно. 

Этому вопросу посвящены работы таких ме-

тодистов, как Брыгина Л.О., Попова О.В. и 

другие. 

Автор адаптированного текста, соз-да-

вая его, подбирает слова и выражения, поня-

тия. Выше мы говорили о том, что автор-ин-
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форматор доносит сведения об окружающем 

мире с помощью восприятия. Информация, 

предоставленная автором, после адаптации 

может стать новой и дополнительной для 

чтения. У читателя должна быть и когнитив-

ная информация в виде своего мнения, виде-

ния окружающего мира. Читатель старается 

дать объяснение ситуации. Любая ситуация 

может иметь несколько объяснений, исходя 

из разных методов и целей. К таким объясне-

ниям относят: причину, предысторию, вос-

становление, связи между моментами проис-

шедшего. Объяснение присутствует всегда 

там, где есть понятие прочитанного, в кото-

ром наблюдается достаточно информации. 

Наряду с объяснением необходимо исполь-

зовать толкование. Толкование проявляется 

там, где есть недостаток информации. Напри-

мер, читая произведение-роман М.Булгакова 

“Бег”, мы получим информацию о том, что в 

нем говорится о разгроме белогвардейского 

движения и судьбе русской иммиграции. Сам 

автор преследовал следующую цель: оценить 

гражданскую войну, позиции красных и 

белых, оценить ситуацию, став над ними. По 

истечении многих долгих лет, толкователь 

может иначе оценить происшедшее и дать 

свою оценку тем далеким событиям с пози-

ции настоящего времени и поколения. 

Объяснение и толкование занимают 

важную роль в процессе обучения. Они вхо-

дят в педагогический дискурс. Педагогичес-

кий дискурс – это система коммуникации 

всего образовательного процесса, имеющая 

свои цели и, которая обеспечивает опереже-

ние в событиях. Дискурс – это результат вос-

приятия текста, когда воспринимаемый 

смысл совпадает с замыслом отправителя 

текста. Дискурс представляет собой явление 

промежуточного порядка между речью, об-

щением, языковым поведением с фиксируе-

мым текстом, то есть дискурс – это процесс 

живого вербализуемого общения, в нем есть 

присутствие спонтанности, завершенности. 

Многие исследователи по-своему опреде-

ляют толкование термина “дискурс”. Отме-

тим, что К.Ф.Седов говорил “под словом 

дискурс понимается целостное речевое 

произведение в многообразии его когнитив-

но-коммуникативных функций”, О.Д.Вишня-

кова [6] – “Дискурс –единство и взаимодей-

ствие текста и средств его реализации”. 

Можно сделать вывод, что дискурс есть 

текст, а текст есть тип дискурса. И текст, и 

дискурс взаимосвязаны, то есть они находят-

ся в положении коммуникации. Как сказал 

Чан Ким Бао “Текст имеет своего напарника 

в виде дискурса. Дискурс – это текст в дейст-

вии. Текст понимается как инь, дискурс – как 

янь. Они подчиняются закону взаимопроник-

новения. Это означает, что в тексте есть эле-

менты дискурса, а в дискурсе есть элементы 

текста”. Толкование и объяснение являются 

компонентами текстами-дискурса, а также 

адаптированного текста. [7] 

Адаптированные тексты применяются, 

как было дано выше, в пределах педагоги-

ческого дискурса. К этому дискурсу примы-

кают учебные тексты. Участниками дискурса 

являются педагог и обучающийся, которые 

пересекаются в направлении познания вто-

рых и толкования первых. В тексте заложено 

представление о реалиях и как образуется 

картина окружающего мира. В адаптирован-

ном тексте мы получаем представление об 

объекте действительности и учитываем фо-

новые знания обучающихся, а также возраст-

ные данные. Эти все составляющие влияют 

на выразительные средства, стиль, подбор 

языкового материала. Одной из составляю-

щих является диалогичность. Ведь в тексте 

существуют вопросы, риторические выска-

зывания. Например, что такое вербальные 

средства и чем они отличаются от невербаль-

ных? Автор, задавая вопросы учащимся, 

подводит их к познанию текстовой информа-

ции. Адаптированный текст, таким образом, 

направлен на обучение языку через новые 

познания, но и, тем не менее, учитывая, как 

мы ранее отметили, возрастной ценз. И, если 

текст-дискурс рассчитан на читателей одно-

го уровня знаний, то адаптированный текст 

сохраняет мотивацию познания на про-тяже-

нии всего представленного. 

Каждое произведение, в нашем исс-ле-

довании, имеет свою композицию, то есть 

грамотное построение образов, гармонично 

распределенных между частями целого, 

включающих различные элементы и приемы. 

В конце текста задаются вопросы для про-
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верки знаний прочитанного материала, для 

закрепления и повторения, а также даются 

упражнения, ключевые слова, диалоги, зада-

ния-размышления. При составлении текстов 

на начальном этапе синтаксическая структу-

ра простая, а затем идет усложнение, которое 

проявляется в длине предложений, в слож-

ности оборотов, пунктуации. 

Автор должен все принимать во внима-

ние. Важным фактором для понимания 

текста является его лексический состав. Если 

даны слова более усложненные, то эта пере-

насыщенность усложняет текст. В тексте-ис-

точнике всегда содержится подробная ин-

формация, а в адаптированном тексте неко-

торых терминов можно избежать. 

В нашей работе мы говорим о вербаль-

ных средствах, но и невербальные средства 

позволительно использовать, то есть мы зат-

рагиваем креолизацию в тексте. Креолизация 

имеет составляющие элементы: иллюстра-

ция, шрифт, цвет, реклама, рисунки, фото-

графии, схемы и т.д. Анисимова предложила 

типологию креолизованных текстов, которая 

основана на внутритекстовых структурно-се-

мантических отношениях между вербальны-

ми и изобразительными компонентами. При 

добавлении изображения образуются ограни-

чения для понимания текста: невербальный 

текст накладывается на вербальный, то есть 

обучающиеся смешивают воспринимаемую 

информацию, появляется так называемый, 

скрытый дискурс. Иллюстрации могут со-

держать портреты писателей, композиторов, 

рисунки известных памятников, природные 

объекты. Эти компоненты помогают уча-

щимся воспринять новую информацию, по-

нять ее и запечатлеть в памяти. Приведем 

пример – текст “Крепость Чыраг-гала”. 

Крепость Чыраг-гала 

В Азербайджане в 120 километрах на 

север находится крепость Чыраг-гала. Она 

расположена на вершине горы, на юго-вос-

точном склоне Большого Кавказского хребта 

и являлась цитаделью Гильгильчайской обо-

ронительной стены. 

Крепость Чыраг-гала была воздвигнута 

в V-VI веках нашей эры на высоте 1232 мет-

ра над уровнем моря. Так как она распола-

гается высоко, то можно было обозревать ог-

ромную территорию. В давние времена в 

крепости зажигали огни, предупреждая об 

опасности. Недаром она и получила название 

Крепость-светильник. Она служила средст-

вом обороны до XVIII века. 

Что же представляет собой эта кре-

пость? Чыраг-гала сооружена в виде непра-

вильного прямоугольника, а на северо-восто-

ке к ней примыкают глубокие обрывы. Кре-

пость состоит из одной главной башни и 16 

малых башен. Стены и башни построены из 

неотесанных камней разного размера. Су-

ществует легенда, что камни сооружения 

крепили друг к другу без какой-либо смеси. 

Крепость является живым свидетелем вре-

мен Сасанидов. Это один из немногих зам-

ков Азербайджана, который остался непоко-

ренным ни монголами, ни арабами, ни гун-

нами. Недалеко от крепости находится водо-

хранилище – овдан, которое когда-то пита-

лось подземными водами. 

Увы, за последние 200 лет крепость 

практически разрушена. Камни крепости под 

воздействием дождей и ветров постепенно 

разрушаются. Чыраг-гала включена прави-

тельством Азербайджана в список архитек-

турных памятников мирового значения.  

 

 
 

Нами был дан адаптированный текст, в 

котором был также представлен рисунок – 

элемент креолизации. Этот рисунок делает 

текстовую информацию более полной, так 

как читатель не только познает книжные 

данные вербальными средствами, но и не-

вербальными, и это вносит то дополнение, о 

котором должен догадаться читатель. 

Итак, говоря об адаптированном 

тексте, отметим, что в этих текстах происхо-
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дит формирование познавательной картины 

мира и предлагаются явления, которые не 

поддаются чувственному восприятию. Адап-

тированный текст направлен на хорошую пе-

редачу информацию читателю, сохраняя то, 

что является актуальным для аудитории. 

Адаптируя текст, автор учитывает особен-

ности читателя, недостаток его знаний в оп-

ределенной сфере и старается заполнить ин-

формационные пробелы. Адаптированные 

тексты выполняют и просветительную функ-

цию. Изучение таких текстов ведет к спосо-

бам повышения понятности информации в 

тексте. 
Актуальность статьи. Адаптированный 

текст строится как новый текст на основе текста-

источника. Читателю нужна информация и тогда 

необходимо принимать адаптацию текста. Адап-

тированный текст служит для заполнения инфор-

мационных лакун. 

Научная новизна статьи. Представляя 

адаптированный текст, преследуются такие цели, 

как повышение понятности текста для читателя, 

упрощение языка, построение новой композиции 

текста. Автор вызывает интерес читателя за счет 

сохранившегося замысла. 

Практическая значимость и применение 

статьи. Практическая значимость статьи заклю-

чается в применении адаптированных текстов в 

обучении РКИ. Чтение адаптированного текста 

является хорошим ресурсом для достижения 

цели изучения иностранного языка и применения 

его в практике. 
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Xülasə: Məqalədə erkən yaĢlı uĢaqların fiziki, idraki, estetik-yaradıcı və sosial-emosional inkiĢafını 

əhatə edən metodik komplekslərdən danıĢılır. Eyni zamanda, körpələr qrupunda bu istiqamətdə aparılan iĢin 

sistemli davam etdirilməsi məqsədi ilə valideynlərlə qarĢılıqlı əməkdaĢlıqdan, 1-3 yaĢlı uĢaqların ümumi 

inkiĢafını tənzimləyən metodik komplekslərin xüsusiyyətləri haqqında valideynlərin maarifləndirilməsindən, 

tərbiyəçi-müəllimlərin valideynlərlə variativ görüĢlər təĢkil edərək, onlarla müəyyən söhbətlər aparmaların-

dan, uĢaqların ümumu inkiĢafının innovativ yollarla, oyun texnologiyaları ilə tətbiqindən danıĢılır. 

Açar sözlər: erkən yaşlı uşaq, körpələr qrupu, tərbiyəçi-müəllim, metodik kompleks, xüsusiyyət, ailə, 

valideyn, inkişaf sahələri, idrak, fiziki, estetik, sosial-emosional, məzmun standartları, oyun, fəaliyyət növü, 

əməkdaşlıq, inkişaf. 

 

Резюме: В статье рассматриваются методические комплексы, охватывающие физическое, ког-

нитивное, эстетически-творческое и социально-эмоциональное развитие детей младшего возраста. В 

то же время, с целью систематического продолжения работы в этом направлении в детской группе, 

взаимного сотрудничества с родителями, обучения родителей особенностям методических комплек-

сов, регулирующих общее развитие детей в возрасте 1-3 лет. Повествуется о работе учителей-воспи-

тателей, об организации различных встреч с родителями, о применении инновационных способов, 

игровых технологий. 

Ключевые слова: ребенок раннего возраста, младенческая группа, учитель-воспитатель, 

методологический комплекс, особенности, семья, родитель, области развития, когнитивные, 

физические, эстетические, социально-эмоциональные, содержательные стандарты, игра, вид 

деятельности, сотрудничество, развитие 

 

Summary: the article discusses the methodological complexes that cover the physical, cognitive, 

aesthetic-creative and socio-emotional development of young children. At the same time, in order to 

systematically continue the work in this direction in the infant group, mutual cooperation with parents, 

educating parents about the features of methodological complexes regulating the overall development of 

children aged 1-3 years, educators-teachers by organizing various meetings with parents, we are talking 

about its application in innovative ways, with game technology. 

Key words: early childhood, infant group, educator-teacher, methodological complex, feature, family, 

parent, developmental areas, cognitive, physical, aesthetic, socio-emotional, content standards, play, type of 

activity, collaboration, development. 

 

Təhsilin ilk pilləsi olan məktəbəqədər təh-

silin inkiĢaf edərək dünya təhsili səviyyəsinə 

çatdırılması, ölkəmizin iĢıqlı gələcəyi olan uĢaq-

ların ümumi inkiĢafının hələ erkən yaĢ dövrlə-

rindən baĢlayaraq təmin edilməsi məqsədi ilə 

respublikamızın Prezidenti Ġlham Əliyev Cənab-
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larının və Respublikanın Birinci Vitse-Preziden-

ti Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə atdıq-

ları imzalar, göstərdikləri əvəzolunmaz xidmət-

lər məktəbəqədər təhsilin sürətli inkiĢafında 

özünü göstərməkdədir. UĢaqların ümumi inkiĢa-

fına, gələcək məktəb həyatına hazırlanmalarına 

təkan verən məktəbəqədər təhsillə bağlı Prezi-

dent Ġlham Əliyev Cənablarının 14 aprel 2017-

ci il tarixdə imzaladığı 585-VQ nömrəli Məktə-

bəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununun 7-ci maddəsində deyilir: 

“7.2. Məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uĢaqların 

erkən yaĢ dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı po-

tensialının və mədəni səviyyəsinin inkiĢafının, 

psixoloji dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, 

sadə əmək vərdiĢlərinə yiyələnməsinin, ətraf 

aləmə, Ģəxsi sağlamlığın qorunmasına həssas və 

Ģüurlu münasibətinin, zəruri həyati bacarıqlara 

yiyələnməsinin, Ģəxsiyyətinin formalaĢdırılma-

sının əsası qoyulur”. (1) Qanuna əsasən son illər 

respublikamızda məktəbəqədər təhsil sahəsində 

əldə edilmiĢ nailiyyətlər erkən yaĢ dövrlərindən 

baĢlayaraq uĢaqların inkiĢaf xüsusiyyətlərini 

əhatə edən fiziki, idraki, sosial və emosional in-

kiĢaf komplekslərinin formalaĢmasına, bu isti-

qamətdə hüquqi təminatlarına xidmət edən əsas 

məqsədlər kimi dəyərləndirilir. 

Respublikamızda innovativ əsaslı məktə-

bəqədər təhsilin çağalıq (doğulandan 1 yaĢadək) 

və körpəlik dövrünü (1-3 yaĢ) əhatə edən erkən 

uĢaqlıq dövrü uĢaqların fiziki və əqli inkiĢafı ba-

xımından həyatlarında mühüm dövr hesab edi-

lir. Belə ki, bu dövrdə uĢaqların baĢ beyin ya-

rımkürələrinin inkiĢafı, boy və çəkilərinin art-

ması, yerimələri, ətrafdakı səslərə, hadisələrə 

danıĢıq səsləri və sözlərlə reaksiya vermələri, 

sensor bacarıqları və s. inkiĢaf edir. Çağalıq 

(anadan olandan 1 yaĢadək) və körpəlik dövrünə 

(1-3 yaĢ) ayrılan erkən yaĢ dövrdə uĢaqların fi-

ziki və əqli inkiĢafı sürətlənərək, il ərzində orta 

hesabla 4-5 sm boy və 1-2 kq çəki artımı müĢa-

hidə olunur. UĢaqların çəkisi doğulduğu vaxtda-

kı 3,2 kq-dan bir yaĢın sonunadək orta hesabla 

9-10 kq-a, həyatının ikinci ilində 11-12 kq-a, 

üçüncü ilində isə 14-14,5 kq-a qədər artır. Do-

ğulandan 2 yaĢa qədər olan müddət isə uĢaqların 

beyninin ən sürətlə inkiĢaf etdiyi dövr olduğun-

dan, valideyn və tərbiyəçi-müəllimlər bu həssas 

dönəmdə uĢağa fiziki və psixoloji cəhətdən ehti-

yatla yanaĢmalı, onların inkiĢafı istiqamətində 

öz iĢlərini məktəbəqədər təhsilin tələblərinə uy-

ğun təĢkil etməlidirlər. Bu baxımdan tərbiyəçi-

müəllimlərin valideynləri 1-3 yaĢlar üzrə müəy-

yənləĢdirilmiĢ məzmun standartları ilə tanıĢ edə-

rək, iĢin təĢkilini aĢağıdakı tələblər və prinsiplər 

üzrə həyata keçirmələrini tövsiyə etmələri iĢin 

səmərəliliyi ilə nəticələnir: 

1-3 yaĢ dövrünü əhatə edən məzmun stan-

dartları: 

“I. Fiziki inkiĢaf, sağlamlıq və təhlükə-

sizlik. 

1.1. Fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. 

1.2. Masa arxasında mədəni davranıĢ və 

gigiyena qaydalarına əməl edir. 

1.3. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. 

II. Ġdrakın inkiĢafı. 

2.1. ƏĢya və hadisələr haqqında ilkin tə-

səvvürə malik olduğunu nümayiĢ etdirir. 

2.2. Sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. 

2.3. ƏĢya və hadisələr haqqında ilkin tə-

səvvürlərə malik olduğunu nümayiĢ etdirir. 

III. Estetik və yaradıcı inkiĢaf. 
3.1. Sadə bədii yaradıcılıq bacarıqları nü-

mayiĢ etdirir. 

3.2. Sadə əmək bacarıqları nümayiĢ etdirir. 

IV. Sosial-emosional inkiĢaf. 

4.1. Ünsiyyət bacarıqları nümayiĢ etdirir. 

4.2. Sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq və 

vərdiĢlərini özünəməxsus tərzdə nümayiĢ etdirir. 

4.4. Hörmət (münasibət) və dözüm (tole-

rantlıq) nümayiĢ etdirir”. (2) 

Erkən yaĢlı uĢaqların inkiĢaf xüsusiyyətlə-

rini əks etdirən sadalanan məzmun standartları-

nın müxtəlif fəaliyyət növlərinin icrası prosesin-

də reallaĢdırılması zamanı Məktəbəqədər təhsi-

lin kurikulumunun aĢağıdakı prinsiplərinə isti-

nad olunur: 

- ġəxsiyyətyönlülük prinsipi erkən yaĢlı 

uĢaqlara Ģəxsiyyət kimi yanaĢaraq, subyekt-sub-

yekt münasibətlər zəminində onlarda həyat üçün 

zəruri olan dəyərlərin formalaĢdırılmasını nəzər-

də tutur. 

- Erkən yaĢlı uĢaqların psixo-fizioloji xü-

susiyyətlərini, yaĢ və inkiĢaf cəhətdən fərdi ba-

carıqlarını, fiziki və əqli inkiĢafını əhatə edən 

diferensiallaĢdırma və fərdiləĢdirmə prinsipi 

fəaliyyət növlərinin bu xüsusiyyətlərə əsasən 

təĢkilini tələb edir. 

- Ġdrak fəallığı erkən yaĢlı uĢaqların təlim 

materiallarının koqnitiv xakarterliliyinə və bu-



Kifayət RəĢid qızı Məmmədova 

76  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

nun əsasında uĢaqların idraki bacarıqlarının in-

kiĢaf etdirilməsinə xidmət edir. 

- Erkən yaĢ dövrlərində dominantlıq təĢkil 

edən əyanilik prinsipi körpələr qrupunda uĢaq-

ların öyrənmə motivinin artırılmasına və yiyə-

ləndiklərini asanlıqla mənimsəmələrinə xidmət 

edir. 

- Tərbiyəçi-müəllim-uĢaq-valideyn müna-

sibətlərində qarĢılıqlı əlaqəni təmin edən əmək-

daĢlıq prinsipi erkən yaĢ dövrlərindən baĢlaya-

raq uĢaqların mənimsədiklərinin bacarıqlarında 

möhkəmlənməsini təmin edən təkanverici prin-

siplərdəndir. 

- Nəticəyönlülük prinsipi əldə olunacaq 

nəticənin əvvəlcədən müəyyənləĢdirilərək, kör-

pələr qrupunda fəaliyyətin həmin nəticələrə əsa-

sən təĢkil olunmasına xidmət edir. 

Erkən yaĢ dövrlərində (1-3 yaĢ) uĢaqların 

inkiĢafı istiqamətində aparılan iĢin nəticəyö-

nümlüyünün təmin edilməsi məqsədi ilə körpə-

lər qrupunda uyğun təlim strategiyalarının tətbi-

qi iĢin səmərəliliyinə Ģərait yaradır. Bununla pa-

ralel olaraq valideynlərin də ailədə uĢağın müx-

təlif fəaliyyətlərini Məktəbəqədər təhsilin kuri-

kulumunun aĢağıda sadalanan təlim strategiya-

larına uyğun təĢkil etmələri uĢağın fiziki və əqli 

inkiĢafı, həmçinin tərbiyəçi-müəllimlərlə qarĢı-

lıqlı əməkdaĢlığın səmərəli təĢkili baxımından 

məqsədəuyğundur: 

- Sujetli-rollu oyunlar. Süjetli-rollu 

oyunlar hər hansı bir problemə müxtəlif nöqte-

yi-nəzərdən yanaĢmağı tələb edir. Bu üsul uĢaq-

lara hadisələrin iĢtirakçısı olmaq və mövcud və-

ziyyətə baxmaq imkanı verməklə, oyun prose-

sində rola girərək, mövcud vəziyyəti görmələri-

nə Ģərait yaradır. Valideynlər unutmamalıdırlar 

ki, inkiĢaf komplekslərinin hərəkətverici qüvvə-

lərindən hesab olunan sujetli-rollu oyunlar erkən 

yaĢlı uĢaqların həmyaĢıdları, yaxud özündən bö-

yük və kiçiklərlə birgə fəaliyyət göstərməsinə, 

tanıĢ süjetə yeni epizodlar qoĢmasına, böyüklə-

rın köməyi ilə öz oyunu üçün oyuncaqlar seçib, 

tanıĢ əməliyyatı digər oyun situasiyalarına ke-

çirməsinə və s. Ģərait yaradaraq, onların sərbəst 

fəaliyyətini formalaĢdırır. Bunu nəzərə alaraq, 

valideynlərin övladları ilə ailədə sujetli-rollu 

oyunlar təĢkil etmələri uĢaqlarda oyun prosesin-

də müəyyən rola uyğun olaraq ananın, həkimin, 

sürücünün rolunu ifa etmə, tanıdıqları heyvanla-

rın səsini və hərəkətini təqlid etmə və s. kimi 

bacarıqlar formalaĢdırmaqla, onların ətrafdakı 

cisim və hadisələrə daha yaxından öyrənmələri-

nə Ģərait yaradır. 

- Hərəkətli oyunlar zamanı uĢaqlar birgə 

oyuna qoĢulur və sadə məzmunlu hərəkətli 

oyunlardan istifadə edir. Bu zaman oyunu əv-

vəlcə kiçik qruplarla, sonra birgə oynamağı təĢ-

kil etmək lazımdır. 

- Didaktik oyunlar. Oyuncaqlar və stol-

üstü çap oyunları uĢaqların inkiĢafı üçün mü-

hüm vasitədir. Ona görə də əĢyanın rəngi, for-

ması, böyüklüyü ilə əlaqədar oyunlar keçirmək 

lazımdır. Belə oyunlar uĢaqların diqqətinin, tə-

fəkkürünün, qavrayıĢının, təxəyyülünün, kiçik 

motor hərəkətlərinin inkiĢafını təmin edir. 

Oyuncağı hissələrinə ayırmaq və yığmaq üzrə 

oyunların təĢkili məqsədəuyğundur. (3) 

UĢaq dünyaya gəldiyi vaxtdan elementar 

inkiĢaf təzahürləri ilə müĢahidə olunan nitq ba-

carıqları da mühüm inkiĢaf xüsusiyyətlərindən 

biri kimi erkən yaĢ dövrlərindən baĢlayaraq sis-

temli inkiĢafa keçid alır. Körpələr qrupunda bu 

istiqamətdə aparılan iĢin ailədə valideyn tərəfin-

dən sistemli Ģəkildə davam etdirilməsi validey-

nin uĢağı erkən dövrün ilk yaĢlarından baĢlaya-

raq sosial aləmə cəlb etməsində, fəaliyyət zama-

nı elementar bilik və bacarıqlara yiyələndir-mə-

sində, uĢağın yeni öyrəndiyi əĢyanın adını mün-

təzəm olaraq təkrarlaması və yaĢına uyğun sadə 

iĢlərə cəlb olunmasında, uĢağa “Nədir?”, “Necə-

dir?”, “Nə üçün?” və s. kimi suallar verərək on-

ları cavablandırmasına çalıĢmasında və s. özünü 

göstərir. Erkən yaĢlı uĢaqların müxtəlif fəaliyyət 

növlərində sosial bilik və bacarıqlara yiyələn-

mələrini təmin etmək məqsədi ilə valideynlərə 

aĢağıdakılar tövsiyə olunur: 

- uĢaqla tez-tez ünsiyyətə girin, müraciət 

edin və səs, jest, mimika, yaxud söz və cümlə 

ilə cavablandırmasına çalıĢın; 

- uĢağa ətrafdakıların adlarını çağıraraq, 

onlarla danıĢmasına və beləliklə, nitqinin inkiĢa-

fına Ģərait yaradın; 

- ünsiyyət zamanı uĢaqlarda müsbət emo-

siyalar yaradaraq, özündən böyüklər və kiçiklərin 

müsbət nümunələrini təqlid etmək istəklərini 

dəstəkləyin; 

- ilin bütün fəsillərində hava Ģəraitindən 

asılı olaraq mütəmadi gəzintiyə çıxarın və ətraf-

da gördüyü cisim və hadisələrlə tanıĢ edib, adla-

rını söyləyin; 
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- canlı və cansız aləmlə tanıĢ edin, ilk dəfə 

gördüyü varlığın adını və nə üçün istifadə olundu-

ğunu deyin, onun adını uĢaqla birgə təkrarlayın; 

- evdə, yaxud gəzinti zamanı nəzarətiniz 

altında həmyaĢıdları, özündən böyük və kiçik 

uĢaqlarla birgə oynamasına Ģərait yaradın, unut-

mayın ki, uĢaqlar yalnız digər uĢaqla oynayan 

zaman ətrafdakı cisim və hadisələri daha həvəs-

lə və asanlıqla öyrənir; 

- birgə fəaliyyət uĢaqları çox sevindirdiyin-

dən, onlarla tez-tez birgə fəaliyyət təĢkil edin; 

- uĢaqlar ətrafdakı əĢya və hadisələri oyun 

vasitəsi ilə daha asanlıqla və həvəslə öyrəndiyin-

dən, onlarla hər gün rəngarəng oyunlar keçirin; 

- yaĢına uyğun olaraq oyuncaqları mate-

rialına və istifadə qaydasına görə düzgün seçin, 

oyuncaqların adlarını deyin və uĢağa həmin ad-

ları təkrarlamağı təklif edin; 

- oyuncağın xarakterik xüsusiyyətinə və 

uĢağın yaĢına uyğun sujetli-rollu, hərəkətli, ya-

xud didaktik oyun təĢkil edərək, özünüzlə, digər 

doğmalarla, kiçik yaĢlı uĢaqlarla oynamasına Ģə-

rait yaradın; 

-uĢaqda tolerantlıq və empatik (özünü baĢ-

qasının yerinə qoyma) hisslər formalaĢdırın. 

Məsələn, qayğıya, yaxud köməyə ehtiyacı olan-

ların qayğısına qalmağın, oyuncağı tək yox, di-

gər uĢaqla oynayaraq, paylaĢmağın vacib oldu-

ğunu uĢağa oyunlarla, nümunələrlə, yaxud kiçik 

ssenarilərlə nümayiĢ etdirərək, mənimsəmələri-

nə Ģərait yaradın; 

- yaĢına uyğun olan sadə əmək bacarıqla-

rının birgə fəaliyyət zamanı tətbiqinə Ģərait ya-

radıb, müxtəlif fəaliyyət növlərində fərdi, yaxud 

yarımqrup və kollektiv iĢtiraka cəlb edərək, qar-

Ģılıqlı əməkdaĢlıq etməsinə imkan yaradın; 

- yaĢ səviyyəsinə uyğun olan müsbət göz-

ləntilərinizi vurğulayaraq, nəzərinə çatdırın, hət-

ta kiçik nailiyyətlərini də alqıĢlayın və stimulve-

rici ifadələrlə dəyərləndirin, bütün bunlar uĢağın 

yeni nailiyyətlərinə yol açır; 

- fəaliyyət zamanı gözlədiyiniz bacarığı 

nümayiĢ etdirə bilməsə bezməyin, yenidən cəhd 

etməyə həvəsləndirin, çünki təkrarlamaq yolu 

ilə yeni cəhdlər uĢağı yeni nailiyyətlərə çatdırır; 

- heç bir halda uĢağa qarĢı zorakılıq və aq-

ressivlik göstərməyin, çünki bu, uĢaqda psixolo-

ji travma, özünəinamsızlıq və qorxaqlıq yarada-

raq, inkiĢaf dinamikasına sipər çəkir; 

- yeni nə isə öyrətdiyiniz zaman “Ay sağ 

ol!”, “Çox sağ ol!”, “Bir dəfə də de”, yaxud “Bir 

dəfə də et, daha yaxĢı alınacaq” və s. deyərək, 

həvəsləndirin, bu zaman uĢaq uğursuzluq qor-

xusundan, yaxud kompleksdən uzaqlaĢaraq, tək-

rar fəaliyyətə can atmaqla, bacarığını daha yaxĢı 

nümayiĢ etdirməyə çalıĢır və uğuruna sevinir. 

- erkən dövrün ikinci yaĢlarından baĢlaya-

raq uĢağa cinsi mənsubiyyətini anladın, yəni 

qız, yaxud oğlan olduğunu vurğulayın, buna uy-

ğun olaraq seçdikləri oyuncağa və oynadıqları 

oyuna nəzarət edin. Əgər övladınız oğlandırsa 

gəlinciklə oynamasına, yaxud qızlara məxsus 

bəzək əĢyalarını öz saçlarına, paltarlarına tax-

malarına və s. yol verməyin və bunun doğru ol-

madığını sadə dillə izah edərək, uĢağa baĢa sa-

lın. Məsələn, “Gəlinciklə bacın oynasın, sən oğ-

lansan, gəl maĢın sür”, “Sən böyüyəndə əsgər 

olacaqsan!”, “Sən kublarla gözəl ev tikə bilər-

sən” və s. deyib uĢağı həmin oyuncaqlarla oyna-

mağa yönəldin. 

Valideynlər nəzərə almalıdırlar ki, uĢaqla-

rın nitqinin inkiĢafına yönəlmiĢ sadalanan bu 

tövsiyələr aĢağıdakı fəaliyyət növləri zamanı 

uĢaqların elementar ünsiyyət bacarıqlarına daha 

asanlıqla yiyələnmələrini təmin edir: 

- Əmək. UĢaqların sadə əmək bacarıqları-

na cəlbi onların məiĢətdə istifadə olunan əmək 

alətləri, müxtəlif peĢələrlə bağlı sözlər öyrənmə-

lərinə Ģərait yaradır; 

- Oyun əsas fəaliyyət növü olmaqla, uĢaq-

larda motiv yaradaraq, onların müstəqil fikir bil-

dirmələrini, sərbəst fəaliyyətlərini təmin edərək, 

nitqlərinin inkiĢafını intensivləĢdirir; 

- Gündəlik məişət fəaliyyəti uĢağın nitqi-

nin inkiĢafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstə-

rir və valideynin Ģəraitə uyğun olaraq istənilən 

mövzuda nitq üzrə təĢkil etdiyi iĢ uĢağın nailiy-

yəti ilə nəticələnir; 

- Nağıl, hekayə, şeirin oxunması, yaxud 

danıĢılması emosionallığı ilə uĢağın nitqində 

daha dərindən iz buraxır və uĢağın səsləri, söz-

ləri, yaxud cümlələri valideynin dodaqlarına 

diqqətlə baxmaqla, həm də eĢitməklə daha təbii 

Ģəkildə qavramasına səbəb olur; 

- Şəkilli albom, yaxud şəkilli kitablarla iĢ 

uĢaqların nitqinin inkiĢafında böyük rol oynayır. 

Belə ki, valideynlərin kitabdakı Ģəkillərin adları-

nı söyləməsi və uĢaqla birlikdə təkrarlaması 
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uĢaqların sözləri düzgün ifadə edərək, asanlıqla 

öyrənmələrinə Ģərait yaradır. 

Erkən yaĢlı uĢaqların ümumi inkiĢafı ilə 

bağlı tərbiyəçi-müəllim-valideyn əməkdaĢlığın-

da diqqət yetirilməli vacib məqamlardan biri də 

uĢaqların rejim qaydaları ilə bağlıdır. UĢağın 

dünyaya göz açdığı andan baĢlayaraq gündəlik 

həyatının sistemli təĢkilini nizamlayan, onun 

sağlam böyüməsinin təməlini qoyan rejim uĢaq-

ların əqli və fiziki cəhətdən sağlam böyümələri 

istiqamətində aparılan iĢin səmərəli təĢkili kimi 

dəyərləndirilir. Bu baxımdan tərbiyəçi-müəllim-

lərin körpələr qrupunda müasir məktəbəqədər 

təhsilin tələblərinə uyğun tətbiq olunan rejim 

qaydaları ilə valideynləri yaxından tanıĢ etmələ-

ri və onların dəstəyi ilə uĢaqların gündəlik fəa-

liyyətlərinin ailədə də bu rejim əsasında təĢkili-

nə nail olmaları uĢaqların ümumi kompleks in-

kiĢafına zəmin yaradır. AraĢdırmalar da göstərir 

ki, erkən yaĢlı uĢaqların fiziki, idraki, estetik və 

sosial inkiĢaf xüsusiyyətlərinin kompleks for-

malaĢdırılması istiqamətində əldə olunan nailiy-

yətlər ailələrlə aparılan ikitərəfli əməkdaĢlığın 

nəticəsidir və bunun da əsas göstəricisi vali-

deynlərlə tərbiyəçi-müəllimlərin uĢaq inkiĢafı 

barədə bir-birlərini mütəmadi olaraq məlumat-

landırmalarıdır. Deyilənləri nəzərə alaraq hər bir 

tərbiyəçi-müəllimin uĢaqların inkiĢafının sis-

temliliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə vali-

deynlərlə müntəzəm olaraq variativ görüĢlər təĢ-

kil edərək, onlara müəyyən tövsiyələr vermələri 

iĢin səmərəli təĢkilinə zəmin yaradır. 
Problemin aktuallığı: “Erkən yaĢlı uĢaqların 

inkiĢaf xüsusiyyətlərinin kompleksi” mövzusunun 

hazırda körpələr qrupunda tərbiyəçi-müəllim və va-

lideyn əməkdaĢlığında yaranmıĢ problemlərin araĢ-

dırılaraq, aradan qaldırılması yollarının müəyyənləĢ-

dirilməsi və bu sahədə iĢin yaxĢılaĢdırılması məqsə-

di ilə aktual məsələlərdən biri kimi tədqiq edilməsi 

müasir məktəbəqədər təhsilin zəruri tələblərindən 

biri kimi dəyərləndirilir. 

Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə erkən 

yaĢlı uĢaqların inkiĢaf xüsusiyyətlərinin komplekslə-

ri və bu istiqamətdə tərbiyəçi-müəllim-valideyn 

əməkdaĢlığının təĢkili yolları araĢdırılmıĢdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədən 

ali və orta-ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə-

lər və magistrantlar, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi-

nin metodistləri, tərbiyəçi-müəllimlər və valideynlər 

bəhrələnə bilərlər. 
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Xülasə. UĢaq ilk vətəndaĢlıq dərslərini ailədə keçir. Tərbiyəni ilk növbədə ailədə alır. Burada nümunə-

vi davranıĢ və rəftar qaydalarına, ünsiyyət və nitq mədəniyyətinə yiyələnir, ona böyüklərə, qadınlara hörmət-

lə yanaĢmaq (böyüyə hörmət), dostluq və yoldaĢlıq, sadəlik və təvazökarlıq, qəhrəmanlıq, cəsurluq, mərdlik, 

yaxĢılıq və xeyirxahlıq, ədalət, humanizm, vicdanlılıq, səmimilik, qayğıkeĢlik və s. öyrədilir. 

Valideynlər ilk tərbiyəçilərdir. Onlar nümunəvi olmalı, tərbiyə metodikasına yiyələnməli, tərbiyəetmə 

səriĢtəsinə malik olmalıdır. Necə etmək lazımdır ki, ailədə uĢaqların tərbiyəsi ilə bağlı iĢlər səmərəli aparıl-

sın? Ġlk növbədə tərbiyə metodlarının imkanlarından faydalanmaq lazımdır. Məqalədə tərbiyə metodlarının 

düzgün seçilməsi uĢaqların ailə tərbiyəsinin səmərəlilik amili kimi nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: təlim metodları, təlim metodlarının düzgün seçilməsi, uşaqların ailə tərbiyəsi, uşaqların 

ailə tərbiyəsi, təlim metodlarından istifadə 

 

Резюме. Ребенок берет первые уроки гражданственности в семье. Он воспитывается в первую 

очередь в семье. Здесь ему учат правилам образцового поведения, культуре общения и речи, уваже-

ния к взрослым, женщинам, дружбе и духу товарищества, простоте и смирению, героизму, смелости, 

отваге, доброжелательности, справедливости, гуманизму, честности, искренности, заботе и т.д. 

Родители первые воспитатели. Они должны быть образцовыми, владеть навыками и методиками 

воспитания. Что можно предпринять для повышения эффективности воспитания детей в семье? Прежде 

всего, необходимо использовать возможности воспитательных методов. В статье рассматривается 

правильный выбор методов воспитания как фактор эффективности семейного воспитания детей. 

Ключевые слова: методы воспитания, правильный выбор методов воспитания семейное 

воспитание детей, использование методов воспитания 

 

Summary. The child takes the first lessons of citizenship in the family. He is brought up primarily in 

the family. Here he is taught the rules of exemplary behavior, the culture of communication and speech, 
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respect for adults, women, friendship and camaraderie, simplicity and humility, heroism, courage, courage, 

goodwill, justice, humanism, honesty, sincerity, caring, etc. 

Parents are the first educators. They must be exemplary, possess the skills and methods of upbringing. 

What can be done to increase the effectiveness of upbringing in the family? First of all, it is necessary to use 

the possibilities of parenting methods methods. The article considers the correct choice of methods of 

upbringing as a factor in the effectiveness of family upbringing of children. 

Keywords: parenting methods, the right choice of parenting methods, family upbringing of children, 

the use of parenting methods 

 

Məlum olduğu kimi, Ģəxsiyyətin təĢəkkül 

tapıb formalaĢmasında baĢlıca olaraq irsiyyət, 

mühit və tərbiyə mühüm rol oynayır. Bu amillə-

rin arasında tərbiyənin özünəməxsus əhəmiyyəti 

vardır. Hətta bir sıra hallarda tərbiyənin rolunun 

hədsiz ĢiĢirdilməsi halları da olmuĢdur. 

Belə ki, hələ XVIII əsrdə ingilis filosofu 

və pedaqoqu Con Lokk fitri ideyalar nəzəriyyə-

sinə qarĢı çıxaraq, ”ağ lövhə” (tabula rasa) nə-

zəriyyəsini irəli sürmüĢdür. Həmin nəzəriyyəyə 

görə, yenicə doğulan uĢağın beyni ağ lövhəyə 

bənzəyir, onun kimi təmizdir. Bu “lövhə” üzə-

rində nə istəsən yazmaq olar. 

Con Lokk belə bir fikirdə idi ki, aldıqları 

tərbiyə nəticəsində adamların onda doqquzu 

faydalı və ya faydasız, xeyirxah və ya bədxah, 

xoĢniyyətli və ya pisniyyətli olurlar. Ġnsanların 

arasındakı fərqləri tərbiyə yaradır. 

Həmin dövrün fransız mütəfəkkirləri Klod 

Andrian Helvetsi və Deni Didro “ağ lövhə” nə-

zəriyyəsinin tərəfində dayanırdılar. Helvetsinin 

də fikrincə, Ģəxsiyyətin inkiĢafında tərbiyə hər 

Ģeyi həll edir, dahilər tərbiyənin köməyilə yetiĢə 

bilər. Hətta tərbiyə iĢlərini səmərəli qurmaqla 

ictimai quruluĢu dəyiĢdirmək mümkündür. 

Deni Didro da bu qənaətdə idi ki, tərbiyə 

böyük imkanlara malikdir. Fəqət Didro Helvetsi 

kimi demirdi ki, tərbiyə hər Ģeyə qadirdir. O, 

Helvetsiyə müraciətlə aĢağıdakı fikri irəli sürür-

dü: “Siz təsdiq edirsiniz ki, tərbiyə hər Ģeydir. 

YaxĢı olar ki, deyəsiniz, tərbiyə çox Ģeydir”. 

Ġstər Con Lokk, istərsə də Helvetsi və 

Didro insanın təĢəkkül tapıb formalaĢmasında 

tərbiyənin roluna son dərəcə geniĢ yer verirdilər. 

Bu, real düĢünən mütəfəkkirlərin diqqətindən 

kənarda qala bilməzdi. 

Belə ki, V.Q. Belinski öz mövqeyini orta-

ya qoydu. Onun qənaətincə, körpənin ruhu üzə-

rində istənilən Ģeylər yazıla bilən ağ lövhə deyil-

dir: “o elə bir toxumdur ki, ondan ağac ola bilər, 

elə bir imkandır ki, ondan adam ola bilər”. 

Siracəddin Urməvi (1198-1283) hələ XIII 

əsrdə çex pedaqoqu Yan Amos Komenskidən 

(1592-1970), ingilis filosofu və pedaqoqu Con 

Lokkdan (1632-1704), fransız materialistləri 

Klod Adrian Helvetsidən (1811-1848) və Deni 

Didrodan (1713-1784) bir neçə əsr əvvəl insanın 

təĢəkkül tapıb formalaĢmasında bu və ya digər 

amilin deyil, hər üç amilin (irsiyyətin tərbiyənin 

və mühitin) rolunu diqqət mərkəzinə gətirirdi. 

Bu barədə Urməvi yazırdı: “Xasiyyətlər (əxlaq), 

habelə ideyalar, əqidələr fitri (anadangəlmə) ol-

mayıb sonradan qazanılır, islah edilə-edilə for-

malaĢır” (1, s. 37). 

Biz bu məqalədə yalnız tərbiyə amilinin 

üzərində dayanmağı, uĢaqların böyüyüb yetiĢ-

məsində, cəmiyyətə layiqli vətəndaĢ olmaların-

da ailə tərbiyəsinin, tərbiyə metodlarının rolu 

üzərində dayanmaq istəyirik. 

UĢaq ilk vətəndaĢlıq dərslərini ailədə ke-

çir. Tərbiyəni ilk növbədə ailədə alır. Burada 

nümunəvi davranıĢ və rəftar qaydalarına, ünsiy-

yət və nitq mədəniyyətinə yiyələnir, ona böyük-

lərə, qadınlara hörmətlə yanaĢmaq (böyüyə hör-

mət), dostluq və yoldaĢlıq, sadəlik və təvazökar-

lıq, qəhrəmanlıq, cəsurluq, mərdlik, yaxĢılıq və 

xeyirxahlıq, ədalət, humanizm, vicdanlılıq, sə-

mimilik, qayğıkeĢlik və s. öyrədilir. 

Valideynlər ilk tərbiyəçilərdir. Onlar nü-

munəvi olmalı, tərbiyə metodikasına yiyələnmə-

li, tərbiyəetmə səriĢtəsinə malik olmalıdır. 

K.D. UĢinskinin belə bir fikri var: “Tərbi-

yəçinin cavan ruha olan təsiri elə bir tərbiyə va-

sitəsidir ki, onu nə dərs kitabları ilə, nə də əxlaqi 

nəsihətlərlə və nə də cəza və mükafat sistemi ilə 

əvəz etmək olar” (2, s. 39). 

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 

Necə etmək lazımdır ki, ailədə uĢaqların 

tərbiyəsi ilə bağlı iĢlər səmərəli aparılsın? Ġlk 

növbədə tərbiyə metodlarının imkanlarından 

faydalanmaq lazımdır. 

Prof. A.N. Abbasov tərbiyənin metodları-

na belə bir tərif verir: “Tərbiyənin metodları de-
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dikdə, tərbiyənin vəzifələrinə çatmaq üçün tər-

biyəçinin (valideynin, müəllimin) istifadə etdiyi 

yol və vasitələr, üsullar sistemi baĢa düĢülür” (3, 

s. 254). 

Tərbiyə metodlarına bir çox pedaqoqlar, 

eyni zamanda bəzi mütəfəkkirlər münasibət bil-

dirmiĢlər. Ġstər ailə Ģəraitində, istərsə də təhsil 

müəssisələrində onun tətbiqinin səmərəli yolla-

rına aydınlıq gətirilmiĢdir. 

Nəsrəddin Tusi tərbiyənin (əxlaq tərbiyə-

sinin) metodlarına münasibət bildirmiĢ, rəğbət-

ləndirmə tədbirlərindən tərif, həvəsləndirmə və 

ürək-dirək vermənin; cəzalandırma tədbirlərin-

dən bir balaca qulaqburması vermənin və hədə-

qorxu gəlməni qeyd etmiĢdir. 

Tərbiyə metodlarından danıĢarkən prof. 

Z.Ġ. Qaralov yazırdı: “Tərbiyə metodları fərdlə-

ri, bütövlükdə cəmiyyəti necə görmək, hansı 

səmtə istiqamətləndirmək niyyətinə xidmət gös-

tərmiĢdir. Buna görə də tərbiyənin metodları 

onun məzmunu, formaları və vasitələri ilə üzvi 

surətdə əlaqəli olmuĢdur” (4, c. 2, s. 13). 

Professorun qənaətincə, “Bütün dövrlərdə 

bütün tərbiyə nəzəriyyə və təcrübəsində həmiĢə 

tətbiq olunan tərbiyə metodlarına aĢağıda göstə-

rilənləri aid etmək mümkündür: əxlaqi təlim, 

inandırma, alıĢdırma, rəğbətləndirmə və cəza-

landırma, sevindirmə və kədərləndirmə və s.” 

(4, c. 2, s. 13). 

Ailədə uĢağın tərbiyə olunması metodları 

dedikdə, valideynlər tərəfindən uĢağın Ģüuruna 

və davranıĢına məqsədyönlü təsirin göstərilmə-

sinə imkan verən yol anlaĢılır. 

Ailə tərbiyəsinin metodları tərbiyə prose-

sinin məqsəd və vəzifələrinə, məzmununa, uĢaq-

ların imkanlarına əsasən müəyyənləĢdirilir. Ailə 

tərbiyəsinin bir sıra metodları vardır. 

Onları diqqət mərkəzinə gətirək: 

1. Ġnandırma metodu. Bu metodun kö-

məyilə əsasən uĢağın Ģüuruna, ağlına, idrakına 

təsir edilir. BaĢa salmaq, öyüd-nəsihət, nəsihət, 

məsləhət və s. əsas yer tutur. 

Ġnandırma səmərəli metodlardan biridir. 

Bu metoddan ehtiyatla istifadə olunmalıdır, çün-

ki hər hansı bir söz, hətta təsadüfi bir söz də 

uĢağı nəyə isə inandıra bilər (mənfi, yaxud müs-

bət yönümdə). 

Hər bir Ģəxsin tərbiyəsində nəsihət və öyü-

dün özünəməxsus rolu vardır. Tarixən bir sıra 

“Nəsihətnamələr”, “Əxlaqnamələr” meydana 

gəlmiĢdir. Onların müəllifləri tanınmıĢ mütəfək-

kirlər, klassik pedaqoqlardır. Bi fikir baxımın-

dan Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə yaz-

dığı nəsihət, Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasi-

ri”ni, Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Nəsihət-

lər”ini, Mir Möhsün Nəvvabın “Nəsihətnamə”-

sini, Məhəmməd Tağı Sidqinin “Həkimanə söz-

ləri”ni qeyd edə bilərik. 

Odur ki, müsbət keyfiyyətlərin tərbiyə 

olunmasından, intizamın təmin edilməsindən 

ötrü uĢaqlarda ata-analarının dediklərinə inam 

formalaĢdırılmalıdır. 

Deməli, inandırma metodunun imkanlar 

əsas götürülməlidir. 

Ġnandırma metodunun bir sıra növləri var-

dır. Onlara aiddir: baĢasalma, dilətutma, xatırla-

ma, nəsihət, tövsiyə, öyüd, söhbət, xəbərdarlıq 

və s. 

2. AlıĢdırma metodu. Ailə tərbiyəsində 

uĢağın fəaliyyətinin təĢkili və ictimai davranıĢ 

təcrübəsini formalaĢdıran metodu olan alıĢdırma 

metoduna da geniĢ yer verilir. 

Prof. A.N. Abbasovun yazdığı kimi, 

“AlıĢdırma bu və ya digər müsbət hərəkət və 

davranıĢa aid vərdiĢlərin yaradılmasını nəzərdə 

tutur” (3, s. 256). 

Valideyn hər hansı hərəkətin zəruriliyini, 

bu və ya digər keyfiyyəti özündə tərbiyə etmə-

yin vacibliyini övladına izah edir. 

Prof. M.Ə. Muradxanov hələ ötən əsrin 

altmıĢıncı illərində yazırdı: “UĢağın əxlaqlı hə-

rəkət etməsi üçün o həm də mətin iradəyə malik 

olmalı, əxlaqi tələblərin çətinliklərinə dözə bil-

məlidir. YaxĢı və pis hərəkətlərin nədən ibarət 

olmasını və ümumiyyətlə, əxlaqın normalarını 

izah etdikdən sonra və ya onunla yanaĢı olaraq, 

uĢağın bu normaları həyata keçirməsinə nail ol-

malıdır. Əgər tərbiyə iĢində bu sonuncuya lazı-

mi yer verilməsə, tək izahat iĢi ilə böyük nəticə 

əldə etmək olmaz. Ġnsana üzməyi ancaq sahildə 

təlimat verməklə öyrətmək mümkün olmadığı 

kimi, uĢağı da həyatda əxlaqlı hərəkətlərə alıĢ-

dırmadan, əxlaqi hərəkətləri ifadə etmək üçün 

çətinlikləri aradan qaldırmaqda təmrin etdirmə-

dən onda əxlaqi davranıĢ yaratmaq mümkün de-

yildir. Əxlaqi hərəkətləri icra etmək əvvəllər Ģa-

gird üçün çətin olacaq, lakin o, bu çətinliklərə 

baxmayaraq öz tənbəlliyinə qalib gələrək həmin 

hərəkəti icra edərsə, iradəsi müəyyən qədər 

möhkəmlənər” (5, s. 295). 
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ġüura təsir göstərmək (baĢasalma) vasitə-

silə uĢağın yiyələnməli olduqları onun davranıĢ 

və ünsiyyətində öz ifadəsini tapmalı və möh-

kəmlənməlidir. Bu məqsədlə vacib sayılan dav-

ranıĢ təcrübəsi, yaxĢı hərəkət təkrar etdirilir. Be-

ləliklə, ailədə düzgün davranıĢa, nəzakətli və 

xeyirxah hərəkətlərə uĢağı alıĢdırmaqla mədəni 

adətlər formalaĢdırılır. 

Ailədə davranıĢ təcrübəsinin tərbiyə olun-

ması alıĢdırmanın köməyilə – uĢaqlarda zəruri ba-

carıq və vərdiĢlərin, mədəni adətlərin meydana 

gətirilməsi ilə baĢlanır. DavranıĢ tərzinin dəfələrlə 

təkrar etdirilməsi adət kimi ümumiləĢir. Mədəni 

adətlər uĢaqları mənəvi təcrübəyə yiyələndirir. 

Prof. A.N. Abbasovun düzgün qənaətinə 

görə, davranıĢ təcrübəsinin formalaĢdırılması və 

bu istiqamətdə fəaliyyətin təĢkili bir-biri ilə əla-

qədar olan üç mərhələdən ibarətdir. Professor 

həmin mərhələlərin aĢağıdakılardan ibarət oldu-

ğuna diqqəti yönəldir: 

“1) Ģagirdlərə yaxĢının, xeyrin, pisin, Ģərin 

nə olduğunu öyrətmək; 

2) müvafiq təsəvvürlərin məktəblilərin 

davranıĢ təcrübəsinə çevrilməsi; 

3) Ģagirdlərin mədəni adətlərə üstünlük 

vermələri, xoĢagəlməz hərəkətlərə meyl göstər-

məmələri” (3, s. 258). 

AlıĢdırma metodunun növlərinə də müna-

sibət bildirmək lazım gəlir. Həmin növlərə aĢa-

ğıdakıları aid etmək olar: tapşırıq, sərəncam, tə-

ləb, oyun, rejim, yarış, ictimai rəy, tərbiyəvi və-

ziyyətin yaradılması, pedaqoji tələb, ictimai-fay-

dalı əmək və s. 

3. Tələb - mühüm tərbiyə metodlarından-

dır. Bu metodsuz düzgün tərbiyə çətindir. Lap 

kiçik yaĢlarından ailədə uĢaqlara müəyyən tə-

ləblər verilir. Tələbin əsas formalarından biri 

göstəriĢdir. GöstəriĢi sakit səslə, mehribanlıqla 

vermək lazımdır. Lakin elə vəziyyət yaradılma-

malıdır ki, uĢaqda belə bir təsəvvür yaransın ki, 

tələbi, göstəriĢi yerinə yetirməmək də olar. Əsə-

biləĢmə, uĢağın üstünə qıĢqırmaq olmaz. 

4. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma me-

todları. Tərbiyənin səmərəli metodlarından biri 

də rəğbətləndirmədir. 

Rəğbətləndirmə uĢağın nümunəvi davranı-

Ģını və hər hansı bir fəaliyyətini müsbət qiymət-

ləndirməkdir. 

Rəğbətləndirmə uĢağa qayğı ilə yanaĢıl-

masını, onun bacarığını və istedadını, yaxĢı iĢi-

ni, nümunəvi davranıĢ və rəftarını, təĢəbbüskar-

lığını müsbət qiymətləndirməyi nəzərdə tutur. 

Rəğbətləndirmə zamanı obyektivliyə əməl 

edilməlidir. Yoxsa nümunəvi davranıĢı və yaxĢı 

fəaliyyətə malik uĢaq inciyə, ruhdan düĢə bilər. 

Rəğbətləndirmə metodunun bəzi növləri 

vardır. Onlara aiddir: tərif, etibar, təĢəkkür, təq-

diretmə, inam göstərildiyini uĢağa bildirmək, 

hədiyyə vermək, gəzməyə aparmaq və s. Təq-

diretmə sadəcə tərif deyil, uĢağın hər Ģeyi düz-

gün etdiyini göstərir. 

UĢağı yersiz tərifləmək də olmaz. Bu 

müsbət deyil, bəzən mənfi nəticələnə, oğlanda, 

qızda xudpəsəndlik, lovğalıq yarada bilər. 

Tərbiyənin metodlarından biri də cəzalan-

dırmadır. Ailədə cəzalandırmanın, adətən aĢağı-

dakı növlərinə müraciət edilir: tənbeh,, danlaq, 

nəzərdə tutulmuş hər hansı bir işi təxirə salmaq 

və s. 

Cəzalandırma tədbirləri ilə uĢağı təngə gə-

tirmək olmaz. Fiziki cəza yolverilməzdir. Cəza-

dan nadir hallarda istifadə olunmalıdır. Cəzalan-

dırma düzgün, ədalətli və obyektiv olmalıdır. 

Nəsirəddin Tusi yazırdı: “Çox danlamağa 

adət edib hər Ģeyi qadağan etməkdən çəkinmək 

lazımdır, bu sırtıqlaĢmağa, acığa düĢüb həmən 

iĢi bir də görməyə sövq edər (insan qadağan 

olunmuĢ Ģeylərə həvəskar olar); nəsihətə qulaq 

asmaqdan bezər, zəhləsi gedər, “qorxaq” olma-

dığını nəzərə çarpdırmaq xatirinə bəd əməllərə 

baĢlayar, bəlkə daha incə hiylələrə əl atar” (6, s. 

s. 158). 

5. Valideynin Ģəxsi nümunəsi. Ata-ana-

nın nümunəsi güclü tərbiyə vasitəsidir. K.D. 

UĢinski yazırdı: “Tərbiyəçinin Ģəxsiyyətinin ca-

van ruha təsiri elə bir təsir qüvvəsidir ki, onu nə 

dərs kitabları ilə, nə əxlaqi nəsihətlərlə və nə də 

cəza və mükafat sistemi ilə əvəz etmək olar” (2, 

s. 39). 

Böyük pedaqoq qənaətlərində haqlıdır. 

UĢaqlar, xüsusən məktəbəqədər və kiçik 

məktəb yaĢlı oğlanlar və qızlar böyükləri, xüsu-

sən ata-analarını, baba-nənələrini, özlərindən 

böyük bacı-qardaĢlarını yamsılamağı, təqlid et-

məyi xoĢlayırlar. Lakin unutmaq olmaz ki, 

uĢaqlar nəinki yaxĢı adətləri, bəzən eyni zaman-

da pis, xoĢagəlməz davranıĢ rəftar və ünsiyyət 

nümunələrini də təqlid edirlər. 
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Problemin aktuallığı. Tərbiyə metodlarının 

düzgün seçilərək uĢaqların ailə tərbiyəsində istifadə 

olunması aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Tərbiyə metodlarının 

düzgün seçilməsi uĢaqların ailə tərbiyəsinin səmərə-

lilik amili kimi nəzərdən keçirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar üçün faydalı 

ola bilər. 
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Xülasə: Məqalədə keyfiyyətin idarə edilməsinin əsas metodu olan ibtidai təhsildə Ģagirdlərin fəaliyyət 

dinamikasının fərdi monitorinqinin, gənc nəslin yaradıcı, emosional, sosial səviyyəsini, dəyiĢən tələblərini, 

münasibətlərini, davranıĢlarını qiymətləndirmək üçün yeni texnologiyaların tapılması təcrübəsi araĢdırılır. 

Həmçinin, bu üsulun tətbiqi ilə hər bir Ģagird haqqında dolğun, dövrü və fasiləsiz Ģəkildə fərdi məlumatların 

toplanılması və əldə olunmuĢ məlumatların aĢkarlıq prinsipləri əsasında təhlili təhsilin keyfiyyətini təyin 

etdiyi vurğulanır. 

Açar sözlər: təhsilin keyfiyyəti, yeni qiymətləndirmə sistemi, pedaqoji monitorinq, portfolio 

 

Резюме: В статье рассматриваются эксперименты по поиску новых технологий для оценки 

творческого, эмоционального, социального уровня, меняющихся потребностей, установок, поведения 

молодого поколения, индивидуального мониторинга динамики успеваемости учащихся в начальном 

образовании, что является основным методом управления качеством. Подчеркивается, что этот под-

ход определяет качество образования путем сбора полных, периодических и непрерывных персональ-

ных данных о каждом учащемся и анализа информации, полученной на основе принципов прозрач-

ности. 

Ключевые слова: качество образования, новая система оценки, педагогический мониторинг, 

портфолио 

 

Summary: The article discusses experiments to search for new technologies to assess the creative, 

emotional, social level, changing needs, attitudes, behavior of the young generation, individual monitoring of 

the dynamics of student performance in primary education, which is the main method of quality 

management. It is emphasized that this approach determines the quality of education by collecting complete, 

periodic and continuous personal data about each student and analyzing information obtained on the basis of 

transparency principles. 

Keywords: quality of education, new assessment system, pedagogical monitoring, portfolio 
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Keyfiyyət, o cümlədən təhsilin keyfiyyəti 

mümkün olanlardan ən yaxĢısını müdrikliklə 

seçmək yolu ilə əldə edilir. O, təsadüfün yox, 

aydın məqsədin, əsl zəhmətin, ağıllı rəhbərlik və 

mükəmməl icranın nəticəsidir. 

XXI əsrdə təhsil sisteminə münasibətdə 

sosial sifariĢ dəyiĢdi və buna uyğun olaraq onun 

nəticələri haqqında təsəvvürlər də dəyiĢdi. Cə-

miyyət qazanılmıĢ bilik səviyyəsi ilə müəyyən-

ləĢdirilən ənənəvi keyfiyyət göstəricilərindən 

uzaqlaĢdı və digər yeni göstəricilərə təhsil isti-

qamətində müvafiqlik, variativlik, təhsil mühi-

tində aĢkarlıq, təhsilin yeni keyfiyyətinin əldə 

olunmasında nəticəyönümlülüyə istiqamətləndi. 

Bu proses ibtidai təhsildə keyfiyyət göstəricilə-

rinin təkmilləĢdirilməsinin vacibliyini tələb etdi. 

DəyiĢikliklər yalnız bu istiqamətdə deyildi. 

Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul 

olunan dövlət təhsil standartlarının ümumAvro-

pa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaĢdırıla-

raq təhsil pillələri üzrə müvafiq keyfiyyət göstə-

riciləri sisteminə (təhsil proqramları, abituri-

yentlərin hazırlıq səviyyəsi, maddi-texniki baza, 

infrastruktur, informasiya resursları, təhsil ve-

rənlərin peĢəkarlıq və elmi-pedaqoji səviyyəsi, 

mütərəqqi tədris texnologiyaları və s.) uyğun 

olaraq müəyyən edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən təh-

silin keyfiyyəti təhsil prosesinin hər bir üzvünün 

təhsil müəssisələrindən gözlədikləri xidmətin və 

ya təhsilin məqsəd və vəzifələrinin yerinə yeti-

rilməsi səviyyəsindən asılıdır. Odur ki, ibtidai 

təhsil sisteminin də keyfiyyəti “Təhsil haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu”ndan irəli 

gələn tələblərlə müəyyənləĢdirilir (2). 

Təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldil-

məsində yeni qiymətləndirmə sisteminin qarĢı-

sında duran vəzifələr bunlardır: 

- təhsil prosesində Ģagirdlərin stimullaĢdı-

rılması və ruhlandırılması; 

- təhsil prosesinin subyektləri ilə dəqiq 

əksəlaqənin təmin olunması; 

- Ģagirdlər və onların valideynlərinin müs-

təqil qiymətləndirmə iĢinə cəlb olunması; 

- ibtidai təhsil sisteminin səmərəli, sürətli, 

çevik idarə edilməsi üçün keyfiyyətli və dəqiq 

məlumatlarla təminatı; 

Pedaqoji proses iĢtirakçılarının təhsil xid-

mətlərinin və təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndi-

rilməsinin yeni mexanizminə aĢağıdakılar aiddir: 

- vətəndaĢların təhsil xidmətləri, onların 

keyfiyyəti haqqında dolğun, inandırıcı, yeni, 

müvafiq məlumatlar alması üçün Ģəffaf, açıq, 

aĢkar məlumatlandırma sisteminin yaradılması; 

- təhsil xidməti istifadəçilərinin və ictimai 

institutların təhsilin keyfiyyət səviyyəsinə nəza-

rət və qiymətləndirilməsində iĢtirakının təmin 

edilməsi; 

- təhsilin vəziyyəti və inkiĢafının ictimai 

monitorinqi və ictimai ekspertizası (yoxlanılma-

sı) sisteminin inkiĢaf etdirilməsi. 

Ekspertiza – yaranmıĢ suallara düzgün ca-

vab almaqda maraqlı olan Ģəxslərin göstəriĢi ilə 

mütəxəssislər tərəfindən aparılan tədqiqatdır. 

Müstəqil ekspertiza – müstəqil Ģəxs tərə-

findən aparılmıĢ tədqiqatlara əsaslanır və nəticə-

lərin əldə edilməsi üçün keçirilən təhsil fəaliy-

yətinin Ģəraiti və nəticələrinin təhlilidir. 

Cəmiyyətdə gedən demokratiya prosesi 

qiymətləndirmə ilə məĢğul olanların əhatəsinin 

geniĢlənməsinə səbəb oldu. Əgər əvvəllər yalnız 

müvafiq inzibati struktur mütəxəssisləri və 

müəllimlərin qiymətləndirmə subyektləri kimi 

keçirdiyi peĢəkar ekspertizanın nəticələri diqqət 

çəkirdisə, bu gün artıq ictimai ekspertiza mexa-

nizmi iĢə salınmıĢdır. Bu baxımdan, qiymətlən-

dirmənin subyektləri kimi Ģagirdlərin valideyn-

ləri, ictimai təĢkilatlar və geniĢ mənada cəmiy-

yət çıxıĢ edə bilər. 

Ġbtidai təhsil praktikasında təhsilin keyfiy-

yət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə Ģagird-

lərin valideynlərinin də cəlb olunduğu müstəqil 

ekspertiza təĢkil edilir. Ġbtidai təhsildə müstəqil 

ekspertiza təhsil fəaliyyətinin Ģəraiti və təhsildə 

əldə edilmiĢ nəticələrin qiymətləndirilməsi məq-

sədi daĢıyır. Təhsil Ģəraitinin qiymətləndirilməsi 

üçün müstəqil ictimai ekspertiza hər il təĢkil 

olunur. Bir qayda olaraq ictimai ekspertizanın 

vəzifəsi ibtidai təhsil müəssisələrinin Ģəraitinin 

və ibtidai təhsil proqramının, məzmununun təh-

sil sahəsində dövlət standartları və “Təhsil haq-

qında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 

maddələrinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi-

dir. Təhsildə əldə olunmuĢ nəticələrin qiymət-

ləndirilməsi üzrə ictimai ekspertiza ibtidai təhsi-

lin son mərhələsində (IV sinifdə) Ģagirdlərin 

növbəti təhsil mərhələsinə keçdiyi dövrdə həya-

ta keçirilir. Valideynlərin müstəqil ictimai eks-

pertizaya cəlb olunması təhsildə daha yüksək 
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nəticələr əldə etməkdə məktəb və ailənin qarĢı-

lıqlı əməkdaĢlığını möhkəmləndirir. 

Ġctimaiyyətlə əməkdaĢlıqda baĢa düĢmək 

vacibdir ki, “keyfiyyət” nisbi anlayıĢdır. Təhsil-

də “yüksək keyfiyyət” anlayıĢı təhsildə keyfiy-

yətin idarə olunması sistemi ilə bilavasitə əlaqə-

lidir. Bu anlayıĢlardan ictimai əlaqələrin inkiĢa-

fı, təhsil müəssisəsi, sinif, müəllimin mövqeyini 

möhkəmlətmək üçün istifadə olunur. 

Hər hansı bir prosesin idarə olunması, ona 

nəzarət, səmərəliliyin sistemli yoxlanması ilə 

həyata keçirilir. Ġbtidai təhsildə keyfiyyətə nəza-

rət bütövlükdə təhsil sisteminə nəzarətlə sıx əla-

qədədir. Onun tərkib hissəsi olmaqla yanaĢı, 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. 

“Müasir pedaqogika ibtidai təhsilin key-

fiyyətini müxtəlif forma və qiymətləndirmə sis-

temi ilə xarakterizə olunan mürəkkəb sistem 

kimi təqdim edir. Məktəbdə təhsilin keyfiyyəti-

nin qiymətləndirilməsi kompleks Ģəkildə həyata 

keçirilir (təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin bü-

tün istiqamətləri qiymətləndirilir). Təhsilin key-

fiyyətinin qiymətləndirilməsinin strukturuna 

əldə olunmuĢ kəmiyyət və keyfiyyət nəticələri-

ni, təlim-tərbiyə prosesinin təĢkili səviyyəsini və 

həyata keçirilmə Ģəraitini əks etdirən göstəricilər 

daxildir” (8). 

Təhsil keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi – 

Ģagirdlərin təhsildə müvəffəqiyyətinin, təhsil 

proqramlarının keyfiyyətinin, təhsil prosesinin 

xüsusiyyətləri, təhsil müəssisələrində, ümumi-

likdə respublika təhsil sistemində təhsil resursla-

rının təminatının dövlət təhsil standartları və 

təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı normativ sənədlərdə 

əks olunan tələblərlə uyğunluq dərəcəsinin 

müəyyənləĢdirən prosesin nəticəsidir. 

Təhsilin nəticəsi – təhsil müəssisəsinin 

strateji planıyla müəyyənləĢdirilən təhsilin məq-

sədinin reallaĢdırılması dərəcəsini əks etdirir. 

Ümumi təhsil sistemində olduğu kimi ibti-

dai təhsil sisteminin keyfiyyətinin qiymətləndi-

rilməsi müxtəlif sahələri – iqtisadi, pedaqoji, 

təĢkilati-idarəetmə, metodik, ictimai, etik sahə-

ləri özündə əks etdirir. 

Ġqtisadi qiymətləndirmə – sərf edilmiĢ 

maddi-maliyyə resursları və alınmıĢ nəticələr 

arasındakı mütənasibliyi, təhsil fəaliyyətinin tə-

minat həcmi, tədbirlərin təĢkilinə xərclənən məs-

rəfləri nəzərdə tutur. 

Pedaqoji qiymətləndirmə – təhsil prosesi 

iĢtirakçılarının təlim, tərbiyə və inkiĢafın məq-

sədi və bu məqsədə çatmaq üçün üsul və vasitə-

lərin tətbiqinin nəticələrini göstərir. 

TəĢkilati-idarəetmədə qiymətləndirmə - 

idarəçilik məqsədlərinə nail olma və planlaĢdı-

rılmıĢ tədbirlərin yerinə yetirilməsinin səviyyə-

sini nümayiĢ etdirir. 

Metodiki qiymətləndirmə – yeni pedaqoji 

layihələrin hazırlanması və tətbiqini, qabaqcıl, 

innovativ təcrübənin vəziyyətini əks etdirir. 

Ġctimai qiymətləndirmə – pedaqoji sahədə 

təhsil xidmətləri istifadəçilərinin razılıq səviy-

yəsini əks etdirir. 

Etik qiymətləndirmə – təhsil mühitində 

etik normalara riayət olunma səviyyəsini nəzər-

də tutur. 

Ġbtidai təhsil sistemi üçün ən vacib xüsu-

siyyətlər onun aĢkarlığı, müvafiqliyi və səmərə-

liliyidir. 

Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində aĢkar-

lıq ən vacib Ģərtlərdən biridir və o aĢağıdakı 

göstəricilərlə qiymətləndirilir: 

- təhsil müəssisəsinin valideynlər, məzun-

lar və təhsillə bağlı cəmiyyətlərin qarĢılıqlı fəa-

liyyətinin səmərəliliyi ilə; 

- təhsil müəssisəsinin munisipal, regional 

səviyyələrdə reytinqi ilə; 

- geniĢ ictimaiyyət üçün kütləvi çıxıĢların 

mümkünlüyü və keyfiyyəti ilə. 

Təhsildə müvafiqlik aĢağıdakı göstərici-

lərlə qiymətləndirilir: 

- Ģagirdlərin məktəbə qəbulu ilə; 

- Ģagirdlərin seçilməsi ilə (kəmiyyət, sə-

bəb, dinamika, qanunla); 

- təhsil xidmətlərinin geniĢləndirilməsi, 

Ģagirdlərin dərsdənkənar vaxtlarının düzgün təĢ-

kili ilə. 

Təhsilin səmərəliliyinin qiymətləndi-ril-

məsinin göstəriciləri: 

- Ģagirdlərin hazırlığının keyfiyyəti (stabil-

lik, inam və təhsil nəticələrinə nail olma səviy-

yəsi); 

- müəllim heyətinin peĢəkarlığı; 

- təhsil müəssisələrinin rəqabətəqabilliyi. 

Təhsilin keyfiyyətinin vacib göstəricilə-

rindən biri də məktəbin innovativ inkiĢafıdır. Bu 

göstərici pedaqoji iĢçi heyətinin eksperimental 

təcrübə iĢinə cəlb olunması və təhsildə yeni key-
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fiyyətlərə nail olmağı üçün modul, lokal və sis-

temli dəyiĢikliklər yaratmaqla qiymətləndirilir. 

Ənənəvi olaraq qiymətləndirmə sistemi 

özündə eyni məzmun və meyarlara əsaslanan 

xarici və daxili qiymətləndirməni birləĢdirir. 

Xarici qiymətləndirmə təhsil standartlarının 

tələblərini reallaĢdırır və məktəblə münasibətdə 

olan kənar təĢkilatlar tərəfindən keçirilir (ida-

rəetmə orqanları, ekspertlər, ictimai təĢkilatlar). 

Daxili qiymətləndirmə - bu, məktəb, Ģa-

gird, müəllim, psixoloq və inzibati iĢçilər tərə-

findən həyata keçirilir. 

Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsin-

də pedaqoji monitorinq daha vacib rol oynayır. 

“Pedaqoji monitorinq – pedaqoji sistemin 

mütəmadi izlənilməsi, vaxtında korrektə edilmə-

si və inkiĢafının proqnozlaĢdırılmasını təmin 

edən məlumatların toplanması, təhlil edilməsi 

və saxlanması sistemidir. Monitorinqin obyekti 

asinif, müəllim, Ģagird, eləcə də, təhsil prosesi-

nin komponentləri və istiqamətləri ola bilər. 

Monitorinqin subyekti təhsil prosesinin bü-

tün iĢtirakçıları – Ģagirdlər, müəllimlər, vali-deyn-

lər, məktəbin inzibati iĢçiləri, cəmiyyət ola bilər. 

Pedaqoji monitorinqin əsas vəzifələri bun-

lardır: 

- təhsil müəssisəsində ibtidai təhsilin key-

fiyyətini yüksəltmək üçün risk faktorlarının üzə 

çıxarılması və vaxtında lazımi dəyiĢikliklər et-

məyə zəmin yaradan diaqnostika və nəzarətin 

vəhdətdə həyata keçirilməsi; 

- nəzarətin obyektivliyinin artırılması və 

Ģagirdlərin təhsil müvəffəqiyyətlərinin qiymət-

ləndirilməsi; 

- təhsil prosesinin nəticəyönlülüyünün, 

təhsil proqramlarının səmərəliliyinin, onların 

təhsil standartlarının tələbləri və normalarını uy-

ğunluğunun, təhsil müəssisəsində innovasiyala-

rın həyata keçirilməsinin obyektiv müəyyənləĢ-

dirilməsi; 

- ibtidai təhsil sisteminin idarəedilməsi ilə 

bağlı və təhsilin inkiĢafı haqqında qərarların 

həllində birgə iĢtirak; 

- təhsil prosesi metodikasının həyata keçi-

rilməsinin səmərəsi və dolğunluğunun qiymət-

ləndirilməsi”. 

Təhsil məkanında bu gün təhsil nəticə-lə-

rinin və keyfiyyətinin müəyyənləĢdirilməsində 

bir-biri ilə sıx bağlı olan 2 əsas yanaĢma möv-

cuddur. 

Birinci yanaĢma Ģagirdin müvəffəqiyyəti-

nin qiymətləndirilməsinin ənənəvi forması olan 

formal qiymətləndirmə ilə çox yaxındır. Təhsi-

lin keyfiyyət indikatoru kimi Ģagirdin öyrənmə 

fəaliyyətində müəyyən nailiyyətlərin göstəricisi 

çıxıĢ edir (yüksək, orta, aĢağı). Bu iĢdə aparıcı 

texnologiya pedaqoji testlərlə aparılır. Bu texno-

logiyanın əsas dəyəri diaqnostikaya az vaxt sərf 

etməklə formal qiymətləndirmə və standartlaĢ-

dırmanın yüksək səviyyəsinə nail olmaqdır. Ġbti-

dai təhsilin nəticələrinin qiymətləndirilməsi res-

publika üzrə yoxlama iĢlərilə həyata keçirilir. 

Ġkinci yanaĢma ibtidai təhsilin inkiĢafının 

yeni istiqamətləri ilə əlaqədardır.Bu yanaĢmada 

Ģagirdlərin hazırlıq səviyyəsinin keyfiyyəti mər-

kəzi yer tutur. “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 19-cu maddəsinin 

9-cu bəndində deyilir: “Ġbtidai təhsilin məqsədi 

təhsilalanlara oxumaq, yazmaq və hesablama 

bacarıqları aĢılamaq, onlarda insan, cəmiyyət, 

və təbiət haqqında ilkin həyati biliklər, məntiqi 

təfəkkür elementləri, estetik, bədii zövq və digər 

xüsusiyyətlər formalaĢdırmaqdan ibarətdir”. 

Artıq təhsilin “bilikyönlülük” vəzifəsin-

dən biliklərin əsasında universal təlim fəaliyyəti 

vasitəsilə “inkiĢafyönlülüyə” keçid öz təsdiqini 

tapmağa baĢlamıĢdır. Təhsildə qiymətləndirmə-

nin əsas meyarı “təhsilin məzmununa” mütləq 

nail olmaq deyil, “öyrənilən elmlərin köməyi ilə 

fəaliyyətə sahib olmaq” əsas götürülür (12). 

Qiymətləndirmənin təĢkil edilməsinin 

optimal üsulu hər bir Ģagird üçün portfolionun 

yaradılmasıdır. 

“Portfolio – Ģagirdin müəyyən zaman ər-

zində müxtəlif sahələr üzrə irəliləyiĢlərini əks 

etdirən fəaliyyət nəticələri və nailiyyətlərinin 

toplanması, qeyd olunması və qiymətləndirilmə-

si vasitəsidir” (10). 

YaradılmıĢ portfolio təhsil prosesində 

diaqnostlaĢdırma, məqsədyönlülük, motivasiya-

edici, məzmun, inikiĢafetdirici, reytinq funksi-

yalarını yerinə yetirir. 

Ġbtidai təhsil sistemində 1-ci sinifdən port-

folio texnologiyasının yaradılması baĢlanır. Qiy-

mətləndirmə iĢinin belə formasından istifadə Ģa-

girdlərin refleksiv və özünüqiymətləndirmə fəa-

liyyətinin inkiĢafına imkan yaradır. Portfolionun 

ibtidai sinif Ģagirdləri üçün əsas xüsusiyyətləri 

onun inteqrativliyi nailiyyətlərinin kəmiyyət və 
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keyfiyyət qiymətləndirilməsi və qiymətlərin fa-

siləsiz əlavə olunmasıdır. 

Ġbtidai siniflərdə portfolio texnolo-giyası-

nın yaradılması, aparılması və reallaĢdırılmasın-

da Ģagirdlər, müəllimlər və valideynlərin bilava-

sitə əməkdaĢlığı müĢahidə olunur. Portfolionun 

təĢkilində valideynlərin iĢtirakı təhsil prosesi və 

onun hər bir mərhələsində təlim nəticələrinin 

daha aĢkar, qarĢılıqlı münasibətlər və nəticələrin 

daha dolğun olmasına səbəb olur. Portfolionun 

tərkibini ilkin diaqnostika və yekun iĢlər təĢkil 

edir. 

Müasir dövrdə böyüyən gənc nəslin yara-

dıcı, emosional, ictimai səviyyəsinin, dəyiĢən 

tələbatlarının, həyata münasibətinin, davranıĢı-

nın qiymətləndirilməsi üçün yeni texnologiyala-

rın axtarıĢı üçün eksperimentlər keçirilir. For-

mallıqdan nisbətən uzaq olan bu yanaĢma Ģagir-

din fərdi inkiĢafı və fəaliyyətinin qiymətləndiril-

məsində müxtəlif yoxlayıcı üsulların tətbiqi ilə 

həyata keçirilir. Təbii ki, qiymətləndirmənin bu 

yolu unifikasiyaya (eyniləĢdirmə, vahid Ģəklə 

salınma) tabe olmur və böyük zəhmət tələb edir. 

Odur ki, ibtidai təhsil sistemində keyfiyyətin 

idarə olunmasında əsas üsul – Ģagirdin təlim 

prosesində irəliləyiĢ dinamikasının fərdi moni-

torinqinin keçirilməsidir. Bu üsulun tətbiqi ilə 

hər bir Ģagird haqqında dolğun, dövrü və fasilə-

siz Ģəkildə fərdi məlumatların toplanılması və 

əldə olunmuĢ məlumatların aĢkarlıq prinsipləri 

əsasında təhlili təhsilin keyfiyyəti təyin edilir. 
Problemin elmi yeniliyi: ibtidai təhsilin key-

fiyyətinin idarə olunmasının pedaqoji sistemi nəzəri 

cəhətdən əsaslandırılmıĢ, müasir məktəbdə Ģagirdlə-

rin təhsil keyfiyyəti ilə təhsil prosesinin idarə olun-

masının keyfiyyəti arasında dialektik əlaqə yaradıl-

mıĢ, təhsilin keyfiyyətinin səmərəli idarə olunması-

nın əsas göstəriciləri açıqlanmıĢdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: problemin 

tədqiqindən əldə olunan nəticələr ibtidai təhsilin 

keyfiyyətinin idarə olunması zamanı məktəb rəhbər-

ləri, aspirantlar və tələbələr tərəfindən istifadə edilə 

bilər. 

Problemin aktuallığı: iqtisadi və siyasi isla-

hatların keçirildiyi Ģəraitdə Azərbaycan təhsil siyasə-

tində təhsilin müasir keyfiyyətinin, dövlətin gələcək 

perspektiv tələblərinə uyğun olaraq onun fundamen-

tallığının təmin edilməsinə ehtiyac var. 
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BEHAVĠOR 

 
Xülasə: Ali varlıq olan insanın psixikası anadangəlmə xüsusiyyətlərdən baĢqa ən çox mühitin təsiri ilə 

formalaĢır. Ətraf mühitdə baĢ verən bütün hadisələr insanın psixikasına mənfi və ya müsbət Ģəkildə təsirsiz 

ötüĢmür. Məqalədə müasir dövrümüzü cənginə almıĢ COVĠD-19-un insan psixikasına təsirindən bəhs olu-

nur. Təbii ki, dünyada pandemiya xarakterli bu virus insan psixikasına müsbət təsir edə bilməz. Hər birimiz-

də bir qorxu, təlaĢ vardır. Məqalədə bu amansız virusun insan psixikasında yaratdığı bir qisim zədələr araĢ-

dırılıb və bu cür zədələrin qarĢısını almaq üçün bəzi məsələlərə toxunulub və təkliflər irəli sürülüb. 

Açar sözlər: COVİD-19, pandemiya, stress, depressiya, qorxu, deviant davranış 

 

Резюме: Психика человека, являющегося высшим существом, помимо врожденных особеннос-

тей, больше всего формируется под воздействием окружающей среды. Все события, происходящие в 

окружающей среде, оказывают негативное или позитивное влияние на психику человека. 

Естественно, вирус пандемического характера в мире не может оказать положительного 

влияния на психику человека. У каждого из нас есть страх, беспокойство. В статье рассматриваются 
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некоторые из повреждений, вызванных этим безжалостным вирусом в психике человека, и затраги-

ваются некоторые вопросы и предложения по предотвращению такого ущерба. 

Ключевые слова: COVİD-19, пандемия, стресс, депрессия, страх, девиантное поведение 

 

Summary: The psyche of a person who is the highest being, in addition to innate features, is most 

formed under the influence of the environment. All events occurring in the environment have a negative or 

positive effect on the human psyche. 

Naturally, a pandemic virus in the world cannot have a positive effect on the human psyche. Each of 

us has fear, anxiety. The article discusses some of the damage caused by this ruthless virus in the human 

psyche, and touches on some questions and suggestions to prevent such damage. 

Key word: COVİD-19, pandemic, stress, depression, fear, the deviant behavior 

 

Bütün dünyada tüğyan edən, həyatımızı zəbt 

edib ümumbəĢəri bir məsələyə çevrilən COVĠD-19 

hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan bu gün 

koronavirus pandemiyasına qarĢı mübarizənin ön 

sıralarında dayanır. Beynəlxalq miqyasda göstəri-

lən səylərə çox ciddi töhfələr verir. VətəndaĢ amili, 

öz vətəndaĢının marağını, sağlamlığını hər Ģeydən 

üstün tutmaq Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti cənab Ġlham Əliyev siyasətinin ana xəttini təĢ-

kil edir. Dövlətimiz pandemiya ilə bağlı neqativ 

halların artmaması, vətəndaĢların rifahının aĢağı 

düĢməməsi məqsədilə bir çox qabaqlayıcı tədbirlər 

həyata keçirməkdədir. 

Cənab Ġlham Əliyevin sərəncamı ilə res-

publika Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edi-

lən tədbirlər planında iĢsiz kimi qeydiyyata alı-

nan Ģəxslərə yaĢayıĢ minimumu həcmində 190 

manat birdəfəlik vəsaitin verilməsi bu istiqamət-

də vətəndaĢlara dövlət dəstəyinin təzahürüdür. 

Belə ki, dövlət baĢçısının mart ayının 18-dən 

baĢlayaraq COVĠD-19 pandemiyası ilə əlaqədar 

imzaladığı sərəncamlarla fermer və təsərrüfatla 

məĢğul olan fiziki Ģəxslərə maddi dəstək durma-

sı, fiziki Ģəxs kimi vergi ödəyicilərinə ödədikləri 

verginin müəyyən qismini geri qaytarması ilə 

özmaliyyə dəstəyi göstərmiĢdir. Bundan əlavə, 

az təminatlı, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan, 

I və II dərəcəli əlilliyi olan, iĢsiz kimi qeydiyya-

tı olan, yaĢa görə əmək pensiyası və sosial müa-

vinət alan Ģəxslərin uĢaqlarının, valideynlərin-

dən birini, yaxud hər ikisini itirmiĢ uĢaqların 

2019/2020-ci tədris ilinin ikinci (yaz) semestri 

üzrə, 2020/2021-ci tədris ilinin birinci (payız) 

semestri üzrə təhsil haqqı məbləğinin dövlət 

büdcəsi hesabına ödənilməsini təmin etmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərə-

findən elan edilən yeni dəstək tədbirləri eyni za-

manda dövlət sektoru və özəl sektor üzrə iĢçilə-

rin əməkhaqqı gəlirlərinin qorunub saxlanılması 

üçün görülən tədbirlər sırasındadır. Cənab Ġlham 

Əliyev tərəfindən Azərbaycan xalqının sağlam-

lığı və rifahı istiqamətində qısa müddət ərzində 

sahibkarlara göstərilən diqqət, ödəniĢli ictimai iĢ 

yerinin yaradılması, ümumilikdə vətəndaĢların 

rifahının qorunub saxlanılması dövlət tərəfindən 

müəyyənləĢdirilən prioritet istiqamətlərdir. 

Bu dünyəvi məsələnin həlli üçün bu gün 

dünya alimləri birləĢib həkimlərə dəstək olmaq 

üçün tədqiqatlar aparırsa, psixoloqların və sosio-

loqların qarĢısında da ictimaiyyət arasında nə-

zarətin təĢkili, cəmiyyətin psixoloji əhval ruhiy-

yəsinin yüksək saxlanılmasına dəstək kimi mü-

hüm və məsuliyyətli bir vəzifə durur. Hər bir və-

zifənin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün əvvəlcə 

məsələnin kökünün tədqiq olunması vacibdir. 

Bu zaman sual olunur: COVĠD-19 nədir? 

Bu, insan psixikasına nə kimi təsirlər edir? Vi-

rus üçün risk qruplarını necə müəyyən etməli? 

Bu təsirlərdən qorunmaq mümkündürmü? 

Məqalədə bir çox tədqiqat və araĢdırmala-

ra nəzər salaraq yuxarıda qeyd edilən suallara 

aydınlıq gətirməyə çalıĢmıĢıq. Ġlk əvvəl qeyd et-

məliyik ki, koronavirus mikroskopla baxıldığın-

da yumru və üzəri çıxıntılı olduğu, taca bənzədi-

yi üçün belə adlandırılmıĢdır. Tibb elmi göstərir 

ki, cəmiyyətdə mövcud olan bu virus adətən 

qrip sindromlu olub qızdırma, quru öskürək və 

nəfəs darlığı ilə müĢahidə olunan virusdur. La-

kin Ġslandiyada aparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində 

aydın olmuĢdur ki, test edilib pozitiv nəticə ver-

miĢ əhalidə Covid-19 simptomu aĢkara çıxma-

mıĢdır. Bu da belə bir nəticəyə əsas verir ki, hə-

min virus simptomsuz da ola bilər (6). Heyvan-

larda və insanlarda müĢahidə olunan bu virus 

protein hüceyrələrindən qidalanaraq, mutasiya-

ya uğrayaraq dəyiĢməyə, daha sürətlə yayılmağa 

və daha çox hüceyrələrə zərər vermək qabiliy-

yətinə malikdir. Bu isə bir daha təsdiqləyir ki, 
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virus mutasiya olunandır və simptomsuz belə 

yoluxma müĢahidə oluna bilər. 

Bu səbəbdən də özünü və ətrafındakıları 

mühafizə etmək hər birimizin borcudur. Çünki 

heç kimin heç nədən sığortalanmadığını nəzərə 

alaraq məhz hazırkı ağır vəziyyət üçün deyə bilə-

rik ki, bütün yaĢ qrupları risk qrupuna aid edilə 

bilər. Belə ki, uĢaqlar, yeniyetmələr, gənclər, yaĢlı 

insanlar, ümumiyyətlə, bütün cəmiyyət risk qru-

puna aid edilir və hər kəs müsəlləh əsgər kimi hər 

bir vəziyyətə hazır olmalı, virusdan qorunmalıdır. 

Virusdan qorunmağın yolu isə, sadə gigi-

yenik qaydalara (əlləri sabunla yumaq, spirtlə-

mək, yerə düĢən əĢyaları təkrar yumaq və s.) 

riayət etmək, maskadan faydalanmaq, sosial mə-

safəni qorumaq və s.-dir. Düzdür, gigiyena qay-

dalarına riayət etmək gündəlik ritualımızın bir 

hissəsidir. Lakin maskadan istifadə və sosial 

məsafə insanlara psixoloji təsirsiz ötüĢmür. Son 

zamanlarda ölkəmizdə və bütün dünyada baĢ 

verən hadisələr, insanlar arasında sosial məsafə 

saxlamaq insanın psixikasına neqativ təsir gös-

tərərək, onun "qorxu" altında gizlətdiyi instink-

tiv tərəflərini bütünlüklə üzə çıxarır. Sosial mə-

safəni saxlamamaqla biz özümüzü və ailə üzvlə-

rimizi yoluxdurma qorxusu yaĢayırıq. Deməli, 

ilk əvvəl insan təĢviĢə düĢür, onun psixikasında 

qorxu hissi yaranır və bu da mövcud vəziyyətdə 

normal qarĢılana bilər. 

Bu zaman qorxu nədir və bizdə hansı fəsa-

da yol aça bilər? Bu gün dünya psixoloqları təs-

diqləyiblər ki, təĢviĢ bədənin normal və sağlam 

funksiyası olmaqla, bizi təhdidlərə qarĢı sayıq 

edir və özümüzü qorumaq üçün tədbirlər görmə-

yimizə kömək edir (5, s. 124). 

Hazırkı vəziyyətlə əlaqədar isə biz yalnız 

özümüzü qorumaqla deyil, həm də bizi əhatə 

edən yaxın ətrafımızda olan Ģəxsləri qorumaqla 

məsuliyyət daĢımıĢ oluruq. Lakin qorxu hissi in-

san psixikasında stress və depressiyaya səbəb 

olur. Stress və depressiya zamanı isə ilk növbə-

də yuxu pozğunluğu müĢahidə olunur. Bilirik 

ki, yuxu orqanizmin fəaliyyəti üçün ən vacib 

amildir. Yuxu zamanı bizim bütün orqanları-

mızda yenilənmə baĢ verir. Yatmaqla biz beyni-

mizə imkan vermiĢ oluruq ki, o özünü toksinlər-

dən təmizləsin. Bilirik ki, melatonin hormonu 

(epifizin ən həssas hormonudur, insan bu hor-

mon sayəsində yuxuya gedir. Yorğunluğu azal-

dır, yaĢlanmağa gecikdirici təsiri vardır) yalnız 

gecələr ifraz olunur. Ġnsan normal yuxu alma-

yanda onun həyat fəaliyyəti zəifləyir, məhsul-

darlığı aĢağı düĢür. Ġnsanda kəskin baĢ ağrıları, 

gərginlik, yaddaĢ zəifliyi, diqqətsizlik, nevrotik 

hallar müĢahidə olunur (2, s. 40). Ġnsan normal 

yuxu yata bilmirsə, deməli, onun sinir sistemi 

dincəlmir. Nəticə etibatilə sinir sistemi digər or-

qanlar üzərindəki hakimiyyətini tam idarə etmə-

miĢ olur və digər orqanların da fəaliyyətinin po-

zulmasına gətirib çıxarır. Yuxusuzluq Ģəkər ris-

kini artırır, orqanizmdə piylənməni sürətləndirir, 

ürək-damar sistemini zədələyərək infakt və 

ölüm riskini artırır. 

Biz sağlam və məhsuldar fəaliyyət üçün 

yuxu rejiminə nəzarət etməliyik. Bunun üçün 

aĢağıdakı cədvəldə qeyd olunmuĢ rejimə riayət 

edilməsini vacibdir. 

 

 
YaĢ kateqoriyaları Yuxu rejimi (saatla) 

Məktəbəqədər uĢaqlar (3-5 yaĢ) 10-13 saat 

Məktəb yaĢlılar (6-13 yaĢ) 9-11 saat 

Yeniyetmələr (14-17 yaĢ) 8-10 saat 

Gənclər (18-25 yaĢ) 7-9 saat 

Böyüklər (26-64 yaĢ) 7-9 saat 

YaĢlılar (65 yaĢdan yuxarı) 7-8 saat 

 

Sosial məsafə saxlamaq insanlarda azad 

iradənin “həbsi” kimi qiymətləndirilə bilir. Bir 

millət olaraq biz qonaq qəbul etməyi, qonaq get-

məyi, qohumlararası münasibətləri daha sıx qo-

ruyub saxlamağa meylliyik. Ciddi karantin reji-

mi bizdə məhdudiyyət yaradır. Bu məhdudiyyət 

isə insanları tənhalığa, qapanmağa məcbur edir, 

onlarda stess və depressiya, narahatlıq meydana 

gətirir, insanların psixikasına mənfi təsir edir. 

Bu kimi halların vaxtında qarĢısı alınmazsa, in-

sanlarda davranıĢ pozulmaları qaçılmaz olar. 

Belə ki, sosial məhdudiyyətlər artdıqca insanlar-

da yuxarıda sadalanan halların təzahürü nəticə-

sində həyəcan və depressiya hallarının yüksəl-
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məsinə, bu cür insanların “təkliyini doldurmaq, 

problemlərindən azad olmaq, dərdini dağıtmaq” 

məqsədilə spirtli içkilərə meyllənməsinə, narko-

tik maddələrdən istifadəyə qərar verməsinə, bu 

kimi ehtiyaclarını qarĢılaya bilmədiyi təqdirdə 

soyğunçuluğa, oğurluğa əl atmaları kimi deviant 

davranıĢlara səbəb ola bilər. Bundan əlavə, qeyd 

etmək vacibdir ki, məhdudiyyətlər təkcə sosial 

məsafə üçün deyil, həmçinin iĢ yerlərinin bağ-

lanması ilə də əlaqədardır. ĠĢ yerlərinin bağlan-

ması bir çox insanın iĢsiz qalması deməkdir. 

Belə olduğu halda biz qeyd edə bilərik ki, iĢsiz-

lik cəmiyyətdə maliyyə çatıĢmazlığının və yox-

sulluğun artmasına səbəb olacaq, bu da insanın 

psixi sağlamlığına təsirsiz qalmayacaqdır. Ġn-

sanların psixi sağlamlığı daha çox sosial, psixo-

loji və bioloji amillərdən asılı olduğu üçün Ģəx-

siyyətin həm irsiyyətindən, həm də xarakter ak-

sentuasiyası və psixi xüsusiyyətlərindən asılı 

olaraq hər hansı bir qüsurun olsa belə onu 

büruzə verməyə bilər. Lakin hazırkı ağır vəziy-

yətdə həm sosial təsir, həm yoxsulluq, həmçinin 

təlim-tərbiyə və təhsil səviyyəsinin aĢağı düĢ-

məsi insanın psixikasında olan bu qüsurları ak-

tivləĢdirə bilər. Bununla da bir daha sübut olu-

nur ki, insan nə qədər inkiĢaf etsə də, onun 

arxeotipləri daimi və dəyiĢilməzdir. 

Bu gün baĢ verən hadisələr insanın psixika-

sına ciddi təsir göstərməklə xroniki stress yaradır 

ki, bu da müxtəlif problemlərin əmələ gəlməsi ilə 

nəticələnir. Belə ki, stress və depresiya halı yaĢa-

yan insanlarda yüksək aqressiya da müĢahidə 

olunduğu üçün onlar təkcə içki aludəçiliyi, nar-

kotik asılılığı, oğurluqla kifayətlənməyib, həmçi-

nin digər neqativ hal hesab olunan suisidə də yö-

nələ bilər. QarĢıya qoyulan məhdudiyyətlərə tab 

gətirməyən Ģəxs intihar və ya digər xəsarət yetir-

mə ilə məsələni “həll etməyə” can atar. Bu hal 

mənfi emosiyaların psixikaya birbaĢa təsiri nəti-

cəsində emosional sferada pozuntuların yaranma-

sı ilə özünü göstərir və Ģəxsiyyətin həyat ahəngi-

nin pozulmasına imkan verir. Qeyd etmək lazım-

dır ki, stress və depressiya zamanı davranıĢda ya-

ranmıĢ psixi pozuntular insanda olan fərdi dəyər-

lər sistemində, eyni zamanda real varlıqla Ģəxsiy-

yət arasındakı münasibətlərdə də pozulmaları 

meydana gətirir. Ġnsan öz üzərindəki Ģüurlu nəza-

rəti itirir və bu da neqativ davranıĢlara yol açır. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, indiki ağır 

vaxt üçün, həmçinin pandemiya sonrası cəmiy-

yətdə deviant davranıĢlı insanların sayının art-

ması və bunun qarĢısının alınmasında dövlət or-

qanlarının iĢinin daha da ağırlaĢması qaçılmaz 

ola bilər. 

Bu səbəbdən də biz daha aktiv Ģəkildə 

maarifləndirmə iĢi aparmalıyıq. Belə maariflən-

dirmə iĢini sosial Ģəbəkələr həyata keçirə bilər, 

kitabçalar hazırlayıb paylaya bilərik. Maariflən-

dirmə zamanı aĢağıdakılara diqqətin yetirilməsi 

məsləhətdir: 

1. Mövcud vəziyyətin sizin psixikanızda 

izlər buraxmasının qarĢısını almaq məqsədilə in-

ternetdə yayımlanan yerli-yersiz məlumatı oxu-

mağa çalıĢmayın. Çünki belə neqativ informasi-

ya Ģüuraltını yükləyə bilər. Bunun üçün internet-

də keçirəcəyiniz vaxtı limitə salmağa çalıĢın. 

Məsələn, gün ərzində yarım saatdan 1 saat arası 

müəyyən edin. Həmin bu müddət ərzində də sizi 

təĢviĢə salacaq yazıları oxumaq yerinə sakitləĢ-

dirə biləcək meditasiya xarakterli məlumatları 

oxumağa, dinləməyə çalıĢın. 

2. Məlumdur ki, mart ayından bu yana 

orta məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesi dayandı-

rılmıĢdır. Baxmayaraq ki, dərslər onlayn təĢkil 

olunaraq kompensasiya edilmiĢdir. Amma elə 

ailələr var ki, onlarda onlayn əlaqə üçün lazımi 

Ģərait yoxdur və onlar bu Ģəraitdən faydalana 

bilmirlər. Nəticədə gün ərzində bir neçə saatını-

zı övladlarınızın təhsilinə ayırsanız, bu, uĢaqla-

rın təhsildən geri qalmamasına, öyrəndiklərini 

unutmamasına kömək göstərərdi. 

3. UĢaqlarınızla yaradıcılıq iĢləri ilə məĢ-

ğul olun. Məsələn, rəsm çəkin, konstruktorla hər 

hansı oyunu tamamlamağa çalıĢın, müxtəlif pazl-

larla Ģəkilləri bir yerdə tamamlamağa cəhd göstə-

rin, gəlinciklər üçün paltarlar tikin və s. Bu çür 

yaradıcı fəaliyyət uĢaqlarınızın yaradıcı təfəkkü-

rünün inkiĢafında müsbət nəticə verərdi. 

4. Əhval-ruhiyyəni yüksək tutmaq üçün 

ilk növbədə ən xoĢ xatirəsi qalan hadisələri yada 

salmaq müsbət nəticələrdi. 

5. Sevdiyiniz iĢlə məĢğul olun. Məsələn, 

uzun müddətdir vaxtınız olmadığından oxuya 

bilmədiyiniz kitabların mütaliəsinə baĢlayın, 

çox sevdiyiniz musiqini dinləyin, xoĢladığınız 

filmləri izləyin, idmanla məĢğul olun, müxtəlif 

stolüstü oyunlar oynayın. 

6. Yuxu və qida rejiminizi pozmayın. Yuxu 

və qida rejiminin fəsadlarından özümüzü qorumaq 

üçün bu Ģərtə mütləq Ģəkildə riayət edilməlidir. 
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7. Yaxın qohumlarınız, dostlarınız və tanıĢ-

larınızla sosial Ģəbəkə vasitəsilə ünsiyyət qurun. 

8. Bir çox iĢ sahələri var ki, onlar öz iĢlə-

rini evdən onlayn olaraq icra etmək məcburiy-

yətindədirlər. Belə olduğu halda hər hansı bir 

məsələnin həlli üçün siz iĢinizi evdən onlayn 

idarə etdiyiniz üçün əvvəlki kimi keyfiyyətli ol-

maya bilər. Belə halın baĢ verməməsi üçün siz 

əvvəlcə məsələnin kökünü araĢdırmalı, sonra 

onun həlli üçün ən səmərəli yolu müəyyənləĢ-

dirməyə çalıĢmalısınız. AraĢdırdığınız yollardan 

ən qısa və məhsuldarını seçməlisiniz. Sonra mə-

sələnin həlli üçün seçdiyiniz yolu həyata keçir-

mək üçün qısa plan qurub məsələni həll edib nə-

ticədən məmnun qalacaqsınız. 

9. Pandemiya ilə mübarizədə vətəndaĢ 

məsuliyyəti amili daha çox önəm 

daĢıyır. Bu prosesin əsasən vətəndaĢın 

Ģəxsi davranıĢı ilə bağlı olması hər bir insandan 

daha çox məsuliyyət tələb edir. Konkret desək, 

hər bir vətəndaĢın pandemiya ilə mübarizəni kə-

nardan verilən göstəriĢləri yerinə yetirmək məc-

buriyyəti kimi deyil, özünün Ģəxsi iĢi kimi qəbul 

etməsi zəruridir. VətəndaĢ bu prosesin obyekti 

deyil, amili, subyektidir. 

Ölkə rəhbərliyi insan sağlamlığına qayğı 

ilə yanaĢdığı kimi, insanın da özü də özünə də-

yər verməlidir. Müəyyən edilmiĢ qaydaları göz-

ləməlidir. Sosial-mədəni, hüquqi, siyasi, psixo-

loji və etik aspektlərdə insanların bunu dərk et-

məsi həm cəmiyyətin konsolidasiyasını, həm də 

xalq həmrəyliyini daha da gücləndirər. 

Hərə öz sahəsində pandemiya ilə mübari-

zədə məsuliyyət hissi ilə dövlətin yanında olarsa, 

inanırıq ki, bu çətinlikdən çox tez və az itkisiz 

xilas ola biləcəyik. Koronavirus infeksiyasının 

yayılmasının qarĢısının alınması istiqamətində 

dövlətin apardığı mübarizədə əhali də həmrəylik 

nümayiĢ etdirməlidir. Dövlətimizin bütün çağı-

rıĢlarına əməl etmək indiki məqamda ən böyük 

vətənpərvərlik nümunəsidir. Hazırda virusa qalib 

gəlməyin yeganə yolu məsuliyyətli davranmaq, 

karantin qaydalarına yerinə yetirməkdir. Biz po-

zuntulara qarĢı nə qədər barıĢmaz olsaq, ətrafı-

mızdakı insanların biganəliyinə qarĢı mübarizlik 

nümayiĢ etdirsək, bir o qədər də tez və yaxĢı 

nəticə əldə etməyə müvəffəq ola bilərik. 
Problemin aktuallığı. Son bir neçə aydan 

bəri COVĠD-19-un yaratdığı pandemik vəziyyət bü-

tün dünyanı silkələyir. Ən güclü dövlətlər belə bu 

bəla ilə mübarizədə 

Praktik əhəmiyyəti maarifləndirmə ilə bağlıdır. 

Maarifləndirmə iĢi əsasən sosial Ģəbəkələr üzərindən 

həyata keçirilməli, kitabçalar hazırlayıb paylanmalı 

və sahədə ciddi təkliflər iĢlənib hazırlanmalıdır. 

DƏBçətinlik çəkirlər. Hətta artıq virusla sa-

vaĢda ölkənin böyük və ya kiçik olması meyarların-

da bir qeyri-müəyyənlik yaranıb, eyni zamanda bu 

ümumbəĢəri bəla bir çox deviant davranıĢların mey-

dana gəlməsinə səbəb olaraq daĢıyır. 

Problemin yeniliyi. Sosial məhdudiyyətlər və 

iĢsizlik artdıqca insanlarda həyəcan, stess və depres-

siya hallarının artmasına, bu cür insanların spirtli iç-

kilərə meyllənməsinə, narkotik maddələrdən istifa-

dəyə qərar verməsinə, bu kimi ehtiyaclarını qarĢılaya 

bilmədiyi təqdirdə soyğunçuluğa, oğurluğa əl atma-

ları kimi deviant davranıĢlara səbəb ola bilər. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı: Qapp-Poliqraf, 2003. 

2. Анисимов В.Н. Мелатонин - роль в организме, применение в клинике, СПб: "Система", 2007, 40 с. 

3. Юнг К.Г. Архетипы коллективного бессознательного // Юнг Карл Густав Психика: структура и 

динамика / К.Г. Юнг. Пер. A.A. Спектор. Науч. ред. Пер. М.В. Марищук. М.: ACT; Мн.: 

Харвест, 2005, 416 с. 

4. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / К,- Г. Юнг; пер: с нем: А. Боковикова: Ш: 

Академическиü Проект, 2007, 288 с. 

5. Lisa Damour, Ph.D. Guiding Teenage Girls Through the Seven Transitions into Adulthood. 2016. 

Перевод на русском языке. Москва, Санкт-Петербург, Издательство «Питер», 2019 , 320 с. 

6. https:// futurism.com/neoscope/half-coronovirus-carriers-no-symptoms 

 

Rəyçilər: sosiol.ü. fəls.dok., dos. S.D. Məmmədova 

psixol.ü. fəls. dok., dos. E.Ə. Əhmədova 

E-mail: sudabeaskerova@gmail.com 

E-mail: sevinc-g2010@mail.ru 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.07.2020 

http://www.melatonin.ru/publications/specialist/rus/pub0014.pdf
mailto:sudabeaskerova@gmail.com
mailto:sevinc-g2010@mail.ru


Nailə Tofiq qızı Hüseynova 

94  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

 

UOT 376. 
 

Nailə Tofiq qızı Hüseynova 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

DAUN SĠNDROMLU UġAQLARDA NĠTQĠN ĠNKĠġAFI ZAMANI LOQORĠTMĠK 

MƏġĞƏLƏLƏRĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Наиля Тофиг гызы Гусейнова 

доктор философии по педагогике, доцент 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПРИ РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

NailyaTofig Huseynova 

doctor of philosophy in pedagogy, associate professor 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

THE MAĠN DĠRECTĠONS OF LOQARĠTHMĠC EXERCĠSES ĠN THE DEVELOPMENT 

OF SPEECH ĠN CHĠLDREN WĠTH DOWN SYNDROME 
 

Xülasə. Loqopedik ritmika uĢağın nitqindəki çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəlmiĢ loqopedik, 

musiqili ritmik və bədən tərbiyəsi üsullarını əhatə edən korreksiya xarakterli özünəməxsus təlim formasıdır. 

Loqoritmika məĢğələlərində nitq, musiqi və hərəkət çox sıx Ģəkildə bir-birinə qarıĢır. 

Loqoritmika məĢğələlərində Daun sindromlu uĢaqlar üçün vacib olan diqqət, qavrama və eĢitmə yad-

daĢının inkiĢafına yer verilir. Loqopedik ritmika məĢğələləri üçün praktik materialları məĢğələlərdən əvvəl 

toplamaq vacibdir. Təlimin ilkin mərhələsində ən sadə məĢqlərdən istifadə etmək lazımdır. Bundan sonra isə 

uĢağın təqdim edilmiĢ materialı mənimsəmə dərəcəsindən asılı olaraq məĢğələyə daha mürəkkəb fəaliyyət 

növlərini daxil etmək olar. 

Daun sindromlu uĢaqlarla elə ilk məĢğələlərdən ayaqları yırğalamadan qaldırmaqla yerimə bacarığına 

gətirib çıxaran davamlı və əlaqəli yerimə vərdiĢlərini formalaĢdırmaq və möhkəmləndirmək lazımdır. 

Açar sözlər: Daun sindromlu uşaq, loqoritmika, məşğələ, korreksiya, möhkəmləndirmək, təlim 

proqramı, diqqət fəallığı, əzələ tonusu. 
 

Резюме. Логопедическая ритмика – это, форма обучения, которая носит специфический харак-

тер, и который направлен на устранение речевых трудностей при помощи логопедических, музыкаль-

но-ритмических и физкультурных способов. На логопедических занятиях речь, музыка и движение 

должны быть тесно взаимосвязаны. 

Главное внимание в логопедических занятиях детей с синдромом Дауна уделяется развитию 

внимания, памяти и фонематического восприятия. Практический материал для занятий по логопеди-

ческой ритмике обязательно нужно подготовить до занятий. На первичных периодах обучения 

используются простые упражнения, в дальнейшем по степени усвояемости материала вводятся более 

сложные по форме виды деятельности. 

С первых занятий детей с синдромом Дауна, их нужно приучать к движениям которые приво-

дят к умению ходить и вырабатывать у них навыки постоянного и связанного хождения. В процессе 

занятий эти умения и навыки нужно формировать и укреплять. 

Ключевые слова: ребенок с синдромом Дауна, логоритмика, занятие, коррекция, закреплять, 

программа обучения, активность внимания, мышечный тонус. 

Summary: Logopedicrithmics exercises is a unique form of correctional training aimed at overcoming 

the child's speech difficulties and covering speech therapy, musical rhythmic and physical education 

methods. In logarithmic lessons- speech, music and movement are very closely intertwined. 
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In logarithmic lessons that are important to focus on the development of perception and memory are 

hearing for children with Down syndrome. It is important to gather practical materials for logopedic 

rhythmic exercises before the lessons. It is necessary to use the simplest exercises at the initial stage of 

training. After that, more complex activities can be included in the lesson, which depending on the child's 

level of mastery of the presented material. Just from the first lessons with children with Down syndrome it is 

necessary to form and judge the habits of continuous and connected walking that lead to the ability to walk 

by lifting the legs without swaying. 

Keywords: children with Down syndrome, logarithmic, training, correction, strengthening, training 

program, attention activity, muscle tone. 

 

Loqopedik ritmika, uĢağın nitqində yara-

nan çətinliklərin aradan qaldırılmasına yönəlmiĢ 

loqopedik, musiqili ritmik və bədən tərbiyəsi 

üsullarını əhatə edən korreksiya xarakterli özü-

nəməxsus təlim formasıdır. Loqoritmika məĢğə-

lələrində nitq, musiqi və hərəkət çox sıx Ģəkildə 

bir-birinə qarıĢır. 

Nitq pozulmalarının kompleks korreksiya-

sında loqoritmikanın meydana gəlməsi XX əsrin 

əvvəllərinə təsadüf edir. Bu dövrdə Avropada 

əsasını “ritmik gimnastikası metodu”nu iĢləyib 

hazırlamıĢ məĢhur Ġsveçləri pedaqoq və musiqi-

çi Emil Jak-Dalkrozun qoyduğu “ritmik tərbiyə” 

adlanan sistem yarandı. Onu hərəkətin köməyi 

ilə musiqinin ifadə edilməsi maraqlandırırdı. 

Daha doğrusu, insanın bədəni musiqi əsərinin 

ritmini, tempini, dinamikasını və bədii ideyasını 

ifadə edən özünəməxsus alətə çevrilirdi. Burada, 

Rusiyada Jak-Dalkrozun ideyalarını V.A. Qriner 

və N.Q. Aleksandrova, V.A. Qilyarovski, Y.A. 

Florenskaya, N.A. Vlasova və digər istedadlı 

pedaqoq və psixoterapevtlər mənimsəmiĢ və 

inkiĢaf etdirmiĢlər. Sonradan böyük musiqili rit-

mika bölməsindən müalicə ritmikası, daha sonra 

isə onun sahələrindən biri olan və xüsusi olaraq 

nitq pozulmalarının korreksiyası üçün iĢlənib 

hazırlanmıĢ loqopedik ritmika ayrılmıĢdır. 

Loqopedik ritmika məĢğələləri qavrama, 

eĢitmə diqqəti və eĢitmə yaddaĢının inkiĢafına 

yönəldilmiĢdir. Bu məĢğələlər, optik-məkan tə-

səvvürlərini və iri və kiçik hərəkətlərin əlaqə-

ləndirilməsi vərdiĢlərini inkiĢaf etdirir, temp və 

ritm hissi aĢılayır, nəğmə deməyi və danıĢmağı 

öyrənməyə kömək edir. 

Loqoritmikanın arsenalındakı bütün oyun 

növləri iki qrupa bölünür: 

I qrup - qeyri-nitq proseslərinin, yəni bö-

yük və kiçik motorikanın, hərəkətin əlaqələndi-

rilməsinin, məkan daxilində oriyentasiyanın 

inkiĢaf etdirilməsinə, əzələ tonusunun yüksəldil-

məsinə, eləcə də diqqət və yaddaĢ kimi digər 

psixi proseslərin inkiĢafına yönəldilmiĢdir; 

II qrup - düzgün tənəffüs, səs, artikulyasi-

ya və mimikan idarəetmə qabiliyyətini, nitq və 

eĢidilən digər səsləri dərk etməni, passiv və ak-

tiv nitqi, eləcə də səslərin düzgün tələffüzünü, 

nitqin temp intonasiyasını inkiĢaf etdirən nitq 

məĢqlərini təmsil edir. 

Loqoritmika məĢğələləri aĢağıdakı oyun-

məĢq növlərini əhatə edə bilər. 

1. Müxtəlif istiqamətlərdə yerimə. Bir 

qayda olaraq, bu məĢqlər giriĢ və yekun məĢqlə-

ri olurlar. Onlar əl və ayaq hərəkətlərinin dəqiq 

əlaqələndirilməsinə kömək edir, qaməti düzəl-

dir, məkanda oriyentasiyanı öyrədir, sağ və sol 

tərəfə hərəkət qavrayıĢını möhkəmləndirir, Ģifa-

hi göstəriĢləri dərk etmə qabiliyyəti aĢılayır. 

2. Əzələ sistemini idarə etmək qabiliyyəti-

nin, yəni, müəyyən əzələ qruplarının düzgün gə-

rilməsi və boĢaldılması və lazımi hərəkətləri 

sərbəst Ģəkildə yerinə yetirmək bacarığının inki-

Ģaf etdirilməsinə yönəldilmiĢ oyun-məĢqlər. 

3. Aydın danıĢmaq üçün düzgün tənəffüs 

və artikulyasiya əmələ gətirmək lazımdır. Ona 

görə də, loqoritmikaya tənəffüs, səs və artikul-

yasiyanın inkiĢaf etdirilməsinə yönəldilmiĢ 

oyun-məĢqlər daxil edilmiĢdir. 

4. Diqqət və təlim yaddaĢını fəallaĢdıran, 

geniĢləndirən və iĢə salmağa kömək edən oyun-

məĢqləri. Hər bir uĢağın öz diqqətini bir neçə 

fəaliyyət növünə yönəltməsini öyrənməsi vacib-

dir. Bununla isə bütün yaddaĢ növləri – hərəkət, 

göz və qulaq yaddaĢı inkiĢaf edir. 

5. Musiqi müĢayiəti olmadan nitq məĢqlə-

ri. Onların məğzi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 

ilə eyni vaxtda Ģer mətninin ritmlə deyilməsin-

dədir. Bu məĢqlərdə Ģer mətni müəyyən hərəkə-

tin yerinə yetirilməsi üçün ritmik əsasdır. Bu, 

ümumi və kiçik motorikanı təkmilləĢdirməyə və 

hərəkətin əlaqələndirilməsini yaxĢılaĢdırmağa 

imkan verir. 
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6. Ritm məĢqləri. Onlar nitqin tempi və 

ritminin düzəldilməsinə yönəldilmiĢdir və heca-

nın, sözün və cümlənin ritmik əsasına istiqamət-

lənməyi uĢağa öyrədir. UĢaq çox hecalı sözü de-

yərkən onun ritmik əsasını düzgün əks etdirə 

bilmədiyi hallarda, bu, xüsusilə faydalıdır. Belə 

ki, uĢaq onu hiss etmir. Bu, Daun sindromu olan 

uĢaqlarda tez-tez baĢ verir. 

7. Nəğmə. O, bütün uĢaqların tənəffüs, 

eĢitmə qabiliyyətini və səsini inkiĢaf etdirir. 

8. UĢaq musiqi alətləri ilə oynama kiçik 

motorika və eĢitmə qabiliyyətini inkiĢaf etdirir, 

musiqi ritmini duyma hissini formalaĢdırır, diq-

qəti və yaddaĢı möhkəmləndirir. 

9. Barmaqlar oyunları. Yaddan çıxarmaq 

lazım deyil ki, uĢağın barmaqlarının cəldliyini 

və hərəkətliliyini inkiĢaf etdirməklə biz onun 

nitq qabiliyyətinin inkiĢafını sürətləndiririk. 

10. Mimika və artikulyasiyanı inkiĢaf etdi-

rən oyunlar. Daun sindromu olan uĢaqlarda his-

siyyat aĢağı olduğundan onlar öz üzlərini yaxĢı 

hiss etmirlər və kiçik üz əzələlərini sərbəst hərə-

kət etdirə bilmirlər. Loqoritmikanın bu bölməsi-

nə daxil olan oyunlar onlarda mimika və artikul-

yasiya motorikasını, yəni, çənə, dodaq, yanaq və 

dilin iradi hərəkətini yaxĢılaĢdırır. 

11. Əgər uĢaqda fonematik eĢitmə qabiliy-

yəti kifayət qədər inkiĢaf etməyibsə, onun sözü 

düzgün tələffüz etməyi çətinləĢir. Fonematik 

diqqət və qavrama adlandırılan, yəni, dilin səs 

vahidlərini eĢidərkən fərqləndirmə qabiliyyətini 

inkiĢaf etdirən məĢqlər uĢağın tələffüzünün yax-

ĢılaĢmasına əhəmiyyətli dərəcədə yardım edir. 

1. Ġzah etmə. Yeni hərəkətləri nümayiĢ et-

dirə-etdirə Böyük UĢağa nəinki göstərir, hətta 

nağıl edir. Məsələn: Bu quĢdur, o, belə oxuyur; 

“Çik çirik”, bu isə ayıdır, ayı belə nərildəyir: 

“E-e-e”,-və s. 

2. ġifahi iĢarə etmə. Lazımi hərəkəti yeri-

nə yetirməsi üçün bu hərəkəti nümayiĢ etdir-

məklə uĢağa Ģifahi izah etdikdə, onun əlavə “pı-

çıltı”ya və ya dəqiqləĢdirməyə ehtiyacı olur. 

Məsələn: “əllərimizi yuxarı qaldırırıq” və ya 

“indi isə yumruğumuzu sıxırıq”. Bu, elə Ģifahi 

etmədir. Pedaqoqlar çox vaxt onları Ģifahi göstə-

riĢ, hərdən isə sadəcə xahiĢ adlandırırlar. Bu bu 

göstəriĢlərin uĢaqların anlaya bildiyi dildə, də-

qiq və qısaca ifadə edilməsi vacibdir. 

3. Söhbət. Körpəyə yeni məĢqlər və ya hə-

rəkətli oyun təklif edərkən onunla uyğun oyun-

caq və ya Ģəkli nəzərdən keçirmək, onun diqqə-

tini bu və ya digər obrazın xarakterik cəhətlərinə 

yönəltmək lazımdır. Məsələn: “Bu piĢikdir. 

Myau-myau! Məstan! Bax-gör, boynunu necə 

əyir?! Di, gəl biz də boynumuzu əyək! Ġndi sən 

piĢik kimi boynunu əy, mənsə, sənin boynunu 

tumarlayım”. – və s. 

4. Komanda, əmr və xəbərdarlıq. UĢaq 

ikən oyuna bağladığınız saymanı və ya oyuna 

sövq etməni xatırlayın. Yadınızdadırmı? “Ki-im 

maraqlı oyun oyna-maq istəyir. Amma, deməyə-

cəyəm hansı-nı...”. Bu, elə, birlikdə oynamağa 

çağıran sövq etməkdir. ”Bir, iki, ü-ü-üç!” Bu da 

hamıya tanıĢ olan və hərəkətin baĢlanmasına 

səslə xəbərdarlıq edən komandadır. 

Prinsip etibarilə bəzi vacib məqamlar da 

vardır ki, bunlarsız, geniĢ çərçivədə uĢaqlarla və 

dar çərçivədə Daun sindromu olan uĢaqlarla 

aparılan təlim məĢğələlərinin uğurlu olmasını 

təsəvvür etmək çətindir. 

1. Oyun materialının emosionallıqla veril-

məsi. 

2. MəĢğələlərdə uĢağın yaĢına uyğun par-

laq, cəlbedici, lakonik və aydın Ģəkil və oyun-

caqlardan istifadə etmək lazımdır. Loqoritmika 

məĢğələlərinin materialı uĢağın qavrama qabi-

liyyətinə uyğun olmalıdır, yəni, uĢaq adı həyatı 

vəziyyətlərlə və digər inkiĢaf etdirici məĢğələ-

lərlə tanıĢ olmalıdır. 

3. Yeni sözlər və hərəkətlər. Böyüyün ar-

dınca dəfələrlə təkrarlanmalı, sonra isə sərbəst 

Ģəkildə edilməlidir. 

4. MəĢğələ zamanı uĢağın yorulmamağı 

və baĢ verənlər üzərində diqqətini saxlaya bil-

məsi üçün hərəkət növlərinin növbəliliyinin yer-

li yerində olmasına diqqət yetirmək lazımdır. 

5. Hər bir məĢğələdə keçilmiĢ materialın 

təkrarı nəzərdə tutulur. Tədricən buraya yeni 

elementlər daxil edilir. 

6. Loqoritmika məĢğələləri müntəzəm 

aparılmalıdır. 

7. UĢaq və böyük sərbəst olmalı və özlə-

rini rahat hiss etməlidirlər. 

8. Böyük mütləq uĢağın təklif edilmiĢ 

oyuna qoĢulmaq üçün etdiyi bütün səyləri dəs-

təkləməli və həvəsləndirməlidir. 

Daun sindromu uĢaqlar üçün (3-7 yaĢ) ən 

çox əhəmiyyət kəsb edən və loqoritmikanın in-

kiĢaf etdirməyə və möhkəmləndirməyə imkan 

verdiyi vərdiĢ və bacarıqlar üzərində ətraflı da-



Daun sindromlu uĢaqlarda nitqin inkiĢafı zamanı loqoritmik məĢğələlərin əsas istiqamətləri 

97 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №3, 2020 

 

yanaq. Daun sindromu uĢaqlar kifayət qədər sər-

bəst yeriyə bilsələr də, biz, körpənin hərəkət ba-

carıqlarının artmasını davam etdirmək üçün on-

ları müxtəlif və mürəkkəb etməklə bu vərdiĢin 

möhkəmləndirilməsi üzərində iĢləməyə davam 

edilir. 

Əzələ tonusunun zəifliyi nəticəsində Daun 

sindromu olan uĢaqlarda artikulyasiya aparatı-

nın hərəkətliyi zəifləyir və nəticədə uĢaq artikul-

yasiya aparatını sərbəst idarə edə bilmir. Loqo-

ritmika məĢğələlərinə aĢağıdakı hərəkətləri da-

xil etmək vacibdir: 

- böyüyün hərəkətini (dili göstərmək – 

gizlətmək, ağızı geniĢ açmaq – bağlamaq) tək-

rarlamaqla ən sadə artikulyasiya hərəkətinin 

uĢağa öyrədilməsi; 

- əsas artikulyasiya vəziyyətlərinin məĢq 

edilməsi. Məsələn: 3-4 yaĢlı uĢaqlara dodağın 

“gülüĢ”, “borucuq” vəziyyətində saxlanması və 

4-5 yaĢlı uĢaqlara ağızın “geniĢ” – “dar” vəziy-

yətdə saxlanmasının öyrədilməsi. 

Loqoritmika məĢğələlərində Daun sind-

romlu uĢaqlar üçün vacib olan diqqət, qavrama 

və eĢitmə yaddaĢının inkiĢafına yer verilir. 

Loqopedik ritmika məĢğələləri üçün prak-

tik materialları məĢğələlərdən əvvəl toplamaq va-

cibdir. Təlimin ilkin mərhələsində ən sadə məĢq-

lərdən istifadə etmək lazımdır. Bundan sonra isə 

uĢağın təqdim edilmiĢ materialı mənimsəmə də-

rəcəsindən asılı olaraq məĢğələyə daha mürəkkəb 

fəaliyyət növlərini daxil etmək olar. 

Daun sindromlu uĢaqlarla elə ilk məĢğələ-

lərdən ayaqları yırğalamadan qaldırmaqla yeri-

mə bacarığına gətirib çıxaran davamlı və əlaqəli 

yerimə vərdiĢlərini formalaĢdırmaq və möhkəm-

ləndirmək lazımdır. MəĢğələlərdə aĢağıdakı ye-

riĢ növlərindən istifadə etmək olar. 

- kənarları ip və ya lentlə haĢiyələnmiĢ zo-

laqla sərbəst yerimə; 

- böyüyün ardınca yerimə; 

- baĢqa uĢağın ardınca yerimə; 

- dairəvi yeriĢ: döĢəməyə böyük çənbər 

qoyub onun çevrəsində yerimə, dairəni iplə və 

ya kəndirlə də yaratmaq olar; 

- böyüyün ardınca otağın bir tərəfinə yeri-

yərək getmək, geriyə isə arxası istiqamətdə qa-

yıtmaq; 

- uĢağın əlindən tutaraq onunla yanaĢı dö-

Ģəmənin üzərinə qoyulmuĢ əĢyaların üstündən 

addımlamaqla otağın o biri tərəfinə getmək, son-

ra isə əks istiqamətdə bu əĢyaların üzərindən ad-

dımlamaqla arxaya yerimə; növbəti mərhələdə 

UĢaqla yanaĢı onun əlindən tutmadan yerimə; 

- döĢəməyə uzadılmıĢ lövhə üzərində yeri-

mə (əgər lövhə yoxdursa zolaq Ģəklində kəsil-

miĢ kartondan da istifadə etmək olar); 

- böyüyün ardınca yanakı addımlarla dai-

rəvi yerimə; 

- böyüyün ardınca dayana-dayana yerimə: 

belə məĢqlərdə dəf və teldən istifadə etmək yax-

Ģı olardı (musiqi aləti çalınanda yerimək, dayan-

dıqda dayanmaq lazımdır); 

- dizi çox yuxarı qaldırmaqla yerimə; 

- ayağın ucunda yerimə; 

- əllər beldə ayağın ucunda yerimə (qamə-

tə diqqət yetirin); 

- əldə müxtəlif əĢyalar (top, bayraqcıq, ku-

bik, lent, zınqırov və s.) tutmaqla bir-birinin ar-

dınca yerimə, ƏĢyanın qabağa uzadılmıĢ əldə 

tutmaq, növbəti məĢğələlərdə isə sinə səviyyə-

sində tutmaq və s.; 

- böyüyün ardınca əlləri yana aĢmaqla 

yerimə; 

- böyüyün ardınca taxta parçası ilə (yanakı 

addımlarla) yerimə; 

- böyüyün ardınca stulların arası ilə 

yerimə; 

- böyüyün ardınca maneələri aĢmaqla” 

ilanvari” yerimə: düzünə ip və ya lent uzadılır, 

UĢaqlar isə gah bir tərəflə, gah da ipi keçərək 

digər tərəflə yeriyirlər; 

- böyüyün ardınca əllərin vəziyyətini dəyiĢ-

məklə ayağın ucundan və daban üzərində yerimə 

(əllər yana açılır, ardınca ardınca yuxarı qal-

dırılır, sonra qabağa endirilir və aĢağı Salınır); 

- maili lövhə ilə yuxarı çıxmaq və tullan-

maq (bu, mürəkkəb tapĢırıqdır). 

MəĢğələ zamanı müxtəlif yerimə növləri 

təkcə musiqi ilə deyil, eləcə də Ģerlə yaxĢı 

ahəngdarlıq təĢkil edir. 
Problemin aktuallığı: Daun sindromlu uĢaq-

ların necə inkiĢaf etməsi, onların hansı inkiĢaf pers-

pektivlərinə və gerçəklikdə hansı çətinliklərə malik 

olduqları haqqında təsəvvürlər əksər hallarda çox-

saylı düzgün olmayan məlumatlarla təhrif edilmiĢ-

dir. Lakin bu uĢaqların inkiĢafı üçün vacib olan Ģə-

raitin mövcudluğu, ailədə olan münasibətlər onun 

potensialını maksimum istifadə edilməsi üçün əsas 

Ģərtdir. Daun sindromlu uĢaqlar üçün təlim mühiti-

nin yaradılması vərdiĢlərin inkiĢafına imkan verir. 

Bu Ģəraitin yaradılması onlarla fəaliyyət göstərən 
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mütəxəssislərdən də asılıdır. Düzgün qurulmuĢ rea-

bilitasiya proqramları bu uĢaqların nitqində olan 

problemləri aradan qaldıraraq onların cəmiyyətə so-

sial adaptasiyasını asanlaĢdırır. 

Daun sindromlu uĢaqlar üçün inkiĢaf mühitini 

yaradaraq, onların potensial imkanlarından istifadə 

edərək sosial mühitdə adaptasiyasını daha da səmə-

rəli təmin etmək mümkündür. 

Problemin elmi yeniliyi: Daun sindromlu 

uĢaqların loqoritmik məĢğələlərinin qeyd edilən isti-

qamətləri, onların nitqlərində olan problemləri ara-

dan qaldırır. Həmin korreksiya metodikalarının ge-

niĢ mərhələli izahı Daun sindromlu uĢaqların nitq 

inkiĢafı üçün yenilik təĢkil edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə 

təqdim olunan loqoritmik məĢğələlərdən Daun sind-

romlu uĢaqlarla iĢləyən loqopedlər, xüsusi təhsil sa-

həsində çalıĢan hər bir mütəxəssis öz iĢ fəaliyyətində 

və ali məktəb və kolleclərin korreksiyaedici təlim 

ixtisasında təhsil alan tələbələr və magistrantlar isti-

fadə edə bilər. 
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF LABOR ACTIVITY ON PEOPLE IN OLD AGE 

 
Xülasə: Məqalədə qocalıq dövründə yaĢayan insanların psixoloji xüsusiyyətləri və özünüqiymətlən-

dirməsi onların həyata davamlılığına amili kimi nəzərdən keçirilir. Tədqiqat iĢində qocalıq dövründə olan iki 

qrup insanlar: iĢləyən, yəni əmək fəaliyyətini davam etdirən və iĢləməyən qocaları müqayisəli tədqiqi aparıl-

mıĢdır. AlınmıĢ göstəricilərin kəmiyyət və keyfiyyət təhlili həyata keçirilmiĢdir. AĢkar edilmiĢdir ki, iĢləmə-

yən qocalar adamların həyatadavamlılığı iĢləyənlərinki ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aĢağıdır ki, bu 

da onların sosial statuslarını itirməsi, ətrafdakılarla aktiv münasibətlərinin məhdudlaĢması və maddi müstə-

qilliklərinin dəyiĢməsilə bağlıdır. 

Açar sözlər: qocalıq, ailə, özünü qiymətləndirmə, əmək fəaliyyəti, münasibət. 

 

Резюме: В данной статье рассматриваются психологические особенности и самооценка людей 

старческого возраста, как фактор продолжительности их жизни. Проведен количественный и качест-

венный анализ полученных данных. Было установлено, что не работающие пожилые люди обладают 

значительно низким уровнем психологической жизнеустойчивости в отличие от работающих. Этот 

приводит к потере их социального статуса, ограничению активных отношений с другими людьми, а 

также увеличению финансовой зависимости от членов семьи. 

Ключевые слова: старость, семья, самооценка, трудовая деятельность, отношения 

 

Summary: This article discusses the psychological characteristics and self-esteem of senile people as 

a factor in their life expectancy. A quantitative and qualitative analysis of the obtained indicators was carried 

out. It was found that older people who do not work have significantly lower life sustainability than those 

who work, which leads to the loss of their social status, the restriction of active relationships with other 

people and changes in their financial situation 

Keywords: old age, family, self-esteem, work, relationship 

 

Müasir dövrdə müxtəlif elmi sahələrinin 

nümayəndələri, o cümlədən psixoloqlar qocalıq 

yaĢ dövrünün araĢdırılmasına xüsusi diqqət yeti-

rirlər. Bu demoqrafik dəyiĢikliklərlə - “üçüncü 

yaĢ qrupu” nümayəndələrinin daha gənc yaĢ 

qruplarına nisbətən payların artması ilə Ģərtlənir 

[1]. Qocalıq insanın həyatının bütün dövrlərin-

dən ən mürəkkəbi, daxilən təzadlı olan dövrüdür 

və bu dövr uzun müddət ən az öyrənilmiĢ dövr 

olaraq qalmıĢdır. Ordi və ġeyda qocalığı xarici 

və daxili mühitə davranıĢ, fizioloji və biokimyə-

vi uyğunlaĢmaların azalması kimi qiymətləndir-
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miĢlər [2]. Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatının tə-

rifinə görə isə qocalma fizioloji proses olub, in-

sanın bütün həyat tsikli boyunca baĢ verən də-

yiĢiklikləri müəyyən edir [3]. Bu yaĢ dövrü cə-

miyyətin, ailə və nəsillərarası münasibətlərin 

inkiĢafında da çox ciddi rol oynayır. Məhz yaĢlı 

nəsil ailənin ənənələrinin qoruyucusu kimi çıxıĢ 

edir. Onlar topladıqları həyat təcrübəsini öz 

uĢaqlarına və nəvələrinə ötürürlər. Biz hər za-

man qocaların öz həyat və sosial təcrübəsinin 

yetiĢməkdə olan nəsillərə verilməsi prosesinin 

Ģahidi oluruq [4]. R.Ġ. Əliyev qeyd edir ki, bö-

yüməkdə olan nəsil cəmiyyətin xarakterik xüsu-

siyyətlərini onun yaĢlı üzvlərinin vasitəsi ilə 

mənimsəyir, cəmiyyətdəki mənəvi dəyərləri və 

əsas fəaliyyət sahələrini məhz onlardan öyrənir. 

XoĢ və əlveriĢli ailə həyatı və sosial mühit qoca-

ların fəal, hərtərəfli, dolğun həyat tərzini təmin 

edir və onların uzunömürlülüyünü Ģərtləndirir. 

Qocalıq yaĢ dövründə sosial fəallıq – fəal və 

sağlam uzunömürlülüyün mühüm tərkib hissələ-

rindən biridir. Əmək fəallığı isə özünü pozitiv 

qiymətləndirmənin saxlanmasına imkan verir. 

Təbii ki, bu fəallığı maddi təminat və ailəyə yar-

dımla müĢayiət olunursa onlarda heç kəsə lazım 

olmamaq, tənhalıq hissi də aradan qalxır. 

Təqdim etdiyimiz bu məqalədə iĢin məqsə-

di ailədə yaĢayan yaĢlı adamların əmək fəaliyyə-

tini davam etdirmək amilinin onların özünüqiy-

mətləndirmə, mənəvi-psixoloji və sağlamlıq və-

ziyyətinə necə təsir etdiyini tədqiq etmək idi. Bu 

məqsədlə ailədə yaĢayan və 75-80 yaĢlarında 

olan 50 nəfər bizim tərəfimizdən tədqiqata cəlb 

edilmiĢdi. Onlardan 21-i kiĢi və 29-u isə qadın 

idi. Respondentlərin 18 nəfəri təqaüddə olmasına 

baxmayaraq hələ də əmək fəaliyyətini davam etdi-

rirdi, digər 32 nəfəri isə əmək fəaliyyətindən uzaq-

laĢmıĢdı. Tədqiqata cəlb olunanlara sorğu anketi 

təqdim olunmuĢdur və əsas onlara “Əmək fəaliy-

yətini davam etdirməyin yaĢlı adamın ailədəki ro-

luna təsirini necə dəyərləndirirsiniz?” sualı veril-

miĢdir. Respondentlər anket sualların cavablandır-

dıqdan sonra onlarla açıq söhbət aparılmıĢdır. 

Əmək fəallığını davam etdirən və iĢləmə-

yən respondentlərin bu suala cavabları eynimə-

nalı deyildi. Sorğunun nəticələrini təhlil edərkən 

yaĢlı adamların əmək fəaliyyətini davam etdirən 

və etdirməyən qrupları arasında davranıĢ tipinə 

və özünüqiymətləndirməyə görə fərq izlənirdi. 

Bu fərq aĢağıdakı Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır. 

 
ġək. 1.İşləyən və işləməyən təqaüdçülərin 

özünüqiymətləndirmə səviyyələrinin paylanması, 

(%-lə). 

 

Qeyd Şkalalar: 1 – sağlamlıq, 2 – müstə-

qillik, 3 – avtoritet, 4 –ünsiyyətçilik , 5 sakitlik, 

– 6 – keçmiĢ günlərdən heyfsilənmək, 7 – özünə 

inam. Rəngsiz sütun – iĢləyənlər; rəngli sütun – 

iĢləməyənləri göstərir. 

ĠĢləməyənlərin özünə inam Ģkalası üzrə 

aĢağı səviyyə göstərməsi tədqiq edilən bu qru-

pun nümayəndələrinin öz imkanlarından qane 

olmadıqlarına, gücsüzlük hissinə, ətrafdakıların 

hörmətini qazanmaq qabiliyyətlərinə Ģübhə ilə 

yanaĢmalarına dəlalət edirdi. Tədqiq olunan 

keyfiyyətlərin bütün Ģkalalar üzrə aĢağı göstəri-

ciləri iĢləməyən təqaüdçülərin yaranmıĢ situasi-

yaya – təqaüdə çıxmaq və yeni sosial statusuna 

adaptasiyasının nə qədər mürəkkəb bir proses 

olduğunu göstərir. ĠĢləyən təqaüdçülərdə isə bü-

tün Ģkalalar üzrə, xüsusilə də “özünə inam”, 

“avtoritet”, “müstəqilik”. “keçmiĢ günlərdən 

heyfsilənməmək” skalaları üzrə özünüqiymət-

ləndirmənin yüksək səviyyəsi aĢkar edilmiĢdir. 

Onların cavabları əmək fəaliyyətinin onların 

özünüreallaĢdırmasındakı müsbət təlimatı Ģərt-

ləndirdiyini ifadə edirdi. 

ĠĢləyən və iĢləməyən təqaüdçülərin psixo-

loji durumunu müəyyən edən mühüm amillərdən 

biri də sosial əlaqələrlə bağlıdır. Bu, onu göstərir 

ki, qocalıq dövründə insanın özünü xoĢbəxt hiss 

etməsinin əsas baza xarakteristi-kalarından biri 

də onun sosial münasibətlərdən məmnun olması-

dır. ĠĢləməyən qocaların psixoloji durumunun 

təhlili i göstərdi ki, onların bir qismi üçün ünsiy-

yət mürəkkəb bir prosesdir (“bezdirici olmaq is-

təmirəm”, ”kompaniyada ünsiyyət qura bilmi-

rəm”). Belə reaksiyanı onunla izah etmək olar ki, 

yaĢla bağlı olaraq sosial əlaqələr azalır, xüsusilə 

də yeni situasiya ilə təqaüdə çıxmaqla bağlı so-

sial əlaqələr kəsilir, yeni tanıĢlıqlara ehtiyac yara-
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nır ki, bu da heç də həmiĢə uğurlu olmur və nəti-

cədə tənhalıq problemi aktuallaĢır. 

Aldığımız nəticələr birmənalı təsdiq edirdi 

ki, əmək fəaliyyətini davam etdirmək yaĢlı ada-

mın özünə, öz yaĢına və öz ailəsinə münasibə-

tində çox mühüm rol oynayır. Qeyd etmək la-

zımdır ki, bəzi hələ də iĢləyən yaĢlılar özlərini 

heç də yaĢlı saymırdılar. Məhz bu qrup yaĢlılar-

la danıĢarkən onlarda böyük optimizm, daha çox 

iĢləmək arzusu, yaxınları ilə ünsiyyətdə olmaq, 

onlara kömək etmək, daha xoĢbəxt həyat sür-

mək arzusunu hiss edirdik. Təbii ki, əmək fəa-

liyyətini davam etdirən yaĢlılar qrupunu da öz ar-

zusu ilə iĢləmək və ya ehtiyacdan iĢləmək səbə-

binə görə diferensasiya etmək mümkündür. Apa-

rılan acıq sorğunun nəticələrinin təhlilindən ay-

dın olurdu ki, əmək fəaliyyətini davam etdirən 

yaĢlı adamlar daha sakit, daha Ģən və ailə üzvləri 

ilə daha çox ünsiyyətdə olurlar. Onların dediklə-

rindən belə aydın olurdu ki, ailədaxili xoĢagəl-

məz münasibətlər, söz-söhbətlər əmək fəallığını 

davam etdirən yaĢlı adamlar yaĢayan ailələrdə 

daha az ifadə olunmuĢdur. Onların əksəriyyəti öz 

cavablarında bildirirdilər ki, əmək fəallığı onlara 

arxayınlıq, müstəqillik, özünə inam hissi verir, 

onlar özlərini cəmiyyətə və ailələrinə yararlı hiss 

etdikləri üçün xoĢbəxtdirlər. 

ĠĢləməyən yaĢlı adamların cavablarının 

təhlili isə göstərdi ki, əmək fəaliyyətini bitirdik-

dən sonra yaĢlı adamların bir qismi özünütək-

milləĢdirmə ilə məĢğul olurlar, lakin onlar da 

əmək fəaliyyətindən uzaqlaĢmaqla maliyyə çə-

tinlikləri ilə üzləĢdiklərini qeyd edirdilər. ĠĢlə-

məyən respondentlərin çox kiçik bir qismi – 

cəmi 3 nəfəri təqaüdə çıxdığından məmnun qal-

dığını, daha çox boĢ vaxtının olduğunu, tez-tez 

səyahət etdiklərini, idmanla məĢğul olduqlarını 

və sağlamlıqlarını yaxĢılaĢdırmağa daha çox 

vaxt sərf edə bildiklərini qeyd etmiĢlər. ĠĢləmə-

yən yaĢlı adamların əksəriyyəti isə bildirirdi ki, 

öz əmək fəaliyyətlərini bitirdikdən sonra onlar 

daha çox özlərinə qapanmıĢ, öz daxili aləminə 

konsentrasiya olmuĢlar. Apardığımız təhlil gös-

tərdi ki, bu dövrdə əmək fəallığı olmayan və ai-

lədə yaĢayan qocalar, kommunikativliyini itir-

miĢ, ailədənkənar ünsiyyət dairəsi daralmıĢ, 

ailədaxili ünsiyyət isə nəsillərarası maraqlardakı 

fərqlər dərinləĢdiyi səbəbindən getdikcə məh-

dudlaĢmıĢdır. ĠĢləməyən qadınların əksəriyyəti 

özlərini daha yararlı hiss etmək üçün “bitmək 

bilməyən” ev iĢlərinə yardım etdiklərini, nəvələ-

rinin qayğısına qaldıqlarını qeyd edirdilər. Res-

pondentlərin cavablarının təhlili göstərdi ki, 

ailədə yaĢayan və iĢləməyən qocalar getdikcə öz 

mənəvi və sosial ehtiyaclarını unudaraq özlərini 

ailədənkənar həyatdan məhrum edirlər, bu da 

onların həyatlarını mənasızlaĢdırır, psixoloji du-

rumlarını gərginləĢdirir, ailə üzvləri tərəfindən 

isə minnətdarlıq və qarĢılıqlı anlaĢma hiss etmə-

dikdə yaranmıĢ vəziyyət ailədaxili konfliktlərə 

gətirib çıxarır ki, bu da onların özlərinə qapan-

masına, ailə üzvlərindən uzaqlaĢmasına gətirib 

çıxarır. Öz növbəsində onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, heç kimə lazım olmamaq, yararsızlıq 

hissinin əmələ gəlməsi onlarda dərin depressiya-

ya səbəb olur. 

Aldığımız nəticələrin təhlili belə qənaətə 

gəlməyə əsas verir ki, sosial fəallıq – fəal və sağ-

lam uzunömürlülüyün əsas Ģərtlərindən biridir. 

Əmək fəallığı özünü pozitiv qiymətləndirmənin 

saxlanmasına səbəb olur, bu fəallığı maddi təmi-

nat və ailəyə yardım müĢayiət edirsə heç kəsə la-

zım olmamaq, tənhalıq hissi aradan qalxır. Sorğu 

keçirərkən biz müĢahidə edirdik ki, iĢləyən, yəni 

əmək fəaliyyətini davam etdirən, öz peĢəsini se-

vən qocalar özlərini cəmiyyət üçün yararlı sayır-

dılar. Digər tərəfdən isə əmək fəaliyyəti onlara öz 

ailələrinə əlavə gəlirlə dəstək olmağa, onlara kö-

mək etməyə imkan verir. Apardığımız tədqiqatlar 

göstərirdi ki, həyat fəaliyyətinin istənilən sfera-

sında fəaliyyətdə olan yaĢlı adam öz iĢinə məsu-

liyyətlə yanaĢır, iĢini itirməmək üçün öz üzərində 

çox iĢləyir, yeni texnologiyalara yiyələnməyə ça-

lıĢır və bütün bunlar onların çoxun da özünəməx-

sus psixoloji müdafiə xarakteri daĢıyır. Onlarla 

aparılan açıq söhbətlərdən aydın olurdu ki, əmək 

fəaliyyəti ilə məĢğul olan yaĢlı adam psixoloji 

cəhətdən daha sakitdir və onlar baĢ verə biləcək 

mümkün neqativ hadisələrə daxilən hazırdırlar, 

onlarda stress situasiyaları zamanı güclü emosi-

yaları büruzə vermək xüsusiyyəti inkiĢaf edir. 

Onların əksər hissəsi qeyd edirdilər ki, onların 

əmək fəallıqlarının əsas səbəbi təkcə özünü ma-

liyyə cəhətdən təmin etmək deyil, eləcə də, öz 

uĢaqlarına, nəvələrinə də maliyyə yardımı göstər-

məkdir. Əmək fəaliyyəti yaĢlı adamın özünü so-

sial cəhətdən necə hiss etməsinin indikatoru kimi 

çıxıĢ edir, yəni onun öz sosial mövqeyindən nə 

qədər məmnun olduğunu göstərən inteqral xarak-

teristika kimi nəzərdən keçirilə bilər. 
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Problemin elmi yeniliyi: Əmək fəaliyyətini 

davam etdirmək faktorunun qocalıq yaĢ dövründə 

olan insanlarda özünüqiymətləndirmə, mənəvi-psi-

xoloji və sağlamlıq vəziyyətinə necə təsir etdiyini 

tədqiq etməkdi. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Əldə edilmiĢ 

nəticələr psixoloji mərkəzlər tərəfindən yaĢla bağlı 

dəyiĢikliklərinin böhranlı vəziyyətini aradan qaldır-

maq məqsədilə maarifləndirici və təhsil proqramları-

nın qurulması məsələlərində istifadə edilə bilər. 

Problemin aktuallığı: Qocalıq yaĢ dövründə 

sosial fəallığın özünüqiymətləndirməyə necə təsir et-

diyini öyrənməkdi. 
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Xülasə: Cəmiyyətdə ailədaxili ziddiyyətlər bütün dövrlərdə mövcud olmuĢdur və müasir dövrdə də 

vardır. Müasir cəmiyyətin bir hissəsi olan Azərbaycan ailəsində də bu problem yaĢanmaqdadır. Məqalədə 

müasir Azərbaycan ailəsində yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolları, evliliyə psixoloji hazırlıq, 

ailədə gender rolları və sağlam, dayanıqlı sosial – psixoloji ailə mühitinin formalaĢdırılması təhlil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: ailə, müasir Azərbaycan ailəsi, evliliyə hazırlıq, ailədaxili ziddiyyətlər, ailədə gender 

rolları, sağlam ailə mühiti 

 

Резюме: Семейные конфликты в обществе существовали во все времена и все еще существуют 

в наше время. Эта проблема также наблюдается в азербайджанской семье, которая является частью 

современного общества. В статье анализируются пути преодоления противоречий в современной 

азербайджанской семье, психологическая подготовка к браку, гендерные роли в семье и условия 

формирования здоровой, устойчивой социально-психологической семейной среды. 

Ключевые слова: семья, современная азербайджанская семья, подготовка к браку, семейные 

конфликты, гендерные роли в семье, здоровая семейная среда 

 

Summary: Family conflicts in society have existed at all times and still exist in the modern period. 

This problem is also experienced in the Azerbaijani family, which is a part of modern society. The article 

analyzes the ways to overcome the contradictions in the modern Azerbaijani family, psychological 

preparation for marriage, gender roles in the family, and the conditions for the formation of a healthy, 

sustainable socio-psychological family environment. 

Key words: family, modern Azerbaijani family, preparation for marriage, family conflicts, gender 
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Ailə bir tərəfdən ailə - cəmiyyət, digər tə-

rəfdən isə ailə - Ģəxsiyyət qarĢılıqlı təsir sistemi-

ni özündə əks etdirməklə bir sıra mühüm funksi-

yaların daĢıyıcısıdır: reproduktiv (nəsil artırma), 

tərbiyəedici, təsərrüfat – iqtisadi, kommunikativ 

(ünsiyyət, əlaqə) və s. 
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Ailədə cinslərarası (kiĢi və qadın) münasi-

bətlər – qarĢılıqlı məsuliyyət, yardımlaĢma, hör-

mət, cavabdehlik və s. bu kimi xüsusiyyətlərlə 

xarakterizə olunur. ġübhəsiz ki, ailədaxili pro-

seslər ərlə arvadın və valideynlərlə uĢaqların 

qarĢılıqlı münasibətlərində öz əksini tapır. Ailə-

daxili münasibətlər həm cəmiyyətin normativ 

dəyərləri, həm də dövlətin hüquq sistemi ilə tən-

zimlənir. Nikahın rəsmi qeydiyyata alınması 

həm ər – arvadın, həm də onların birgə həyatını 

sanksiyalaĢdıran dövlətin üzərində öhdəliklər 

qoyur. Ailə nisbi müstəqilliyə malik olmaqla 

eyni zamanda mövcud ictimai quruluĢdan, siya-

si, iqtisadi, dini münasibətlərdən də asılıdır. Be-

ləliklə, ailəyə sosial nəzarət və sanksiyalar həm 

ictimai rəylə, həm də dövlət strukturları tərəfin-

dən həyata keçirilir. 

Ailədə ər və arvadın münasibətlərində hü-

quq bərabərliyi Azərbaycan Respublikası Kons-

titusiyası və Ailə Məcəlləsində müəyyən olun-

muĢdur. Belə ki, Ailə Məcəlləsinin 29 – cu 

maddəsinə əsasən Konstitusiyada təsbit edilmiĢ 

qadın və kiĢinin hüquq bərabərliyinə uyğun ola-

raq ər və arvad ailə münasibətlərində bərabər 

Ģəxsi və əmlak hüquqlarına malikdirlər. Onlar 

ailədə münasibətləri qarĢılıqlı hörmət və yardım 

hissləri əsasında qurmalı, ailənin möhkəmliyi və 

rifahı üçün birgə fəaliyyət göstərməli, övladları-

nın inkiĢafı, təlim – tərbiyəsi, təhsili üçün əlve-

riĢli Ģərait yaratmalı və onların sağlamlığının 

qayğısına qalmalıdırlar. 

Ailə qurmazdan əvvəl evlənən Ģəxslərin 

özlərini psixoloji baxımdan buna hazır hiss et-

məsi zəruridir. 

Evliliyə psixoloji hazırlıq dedikdə bunlar 

nəzərdə tutulur: (5, s. 17) 

1. Cinsi tərbiyənin sosial – siyasi və milli 

dəyərlərə uyğunluğu; 

2. Fiziki və sosial yetkinliyin nikaha daxil 

olmaq üçün yetərli olması; 

3. Ailə mədəniyyəti haqqında məlumatlılıq; 

4. Ailə problemlərini həll edəcək intellek-

tual səviyyənin olması; 

5. Ailə qurmaq üçün motivasiyanın forma-

laĢması. 

Cinsi tərbiyə hələ uĢaq yaĢlarından vali-

deynlər və ya onları əvəz edən Ģəxslər tərəfin-

dən formalaĢdırılır. Düzgün cinsi tərbiyə gələ-

cəkdə kiĢi və qadın olaraq milli – mənəvi, əxlaqi 

dəyərləri özündə daĢıyan Ģəxsiyyət formalaĢdı-

rır. Bu isə öz növbəsində həm cəmiyyətdə, həm 

də ailədə gender münasibətlərinin düzgün qurul-

masına yardım edir. “Cinsi tərbiyə - cinslərarası 

səmimiyyətə, məsuliyyətli ailəliyə və valideyn-

liyə istiqamətlənmiĢ, kiĢi və qadın Ģəxsiyyətinin 

formalaĢdırılması prosesidir” (5, s. 17). BaĢqa 

sözlə cinsi tərbiyə dedikdə, ailədə kiĢi və qadı-

nın (ər və arvad) intim münasibətlərinə ciddi ya-

naĢması, aralarında fiziki və mənəvi birliyin for-

malaĢdırılması, həyat yoldaĢına qarĢı sadiqliyin 

təbliğinə aid məlumatların əldə edilməsinə əsas-

lanmıĢ bir prosesdir. 

Ailə mədəniyyəti haqqında məlumatlılıq 

həm gənclərdə quracağı ailədə Ģəxsiyyətlərarası 

münasibətlərin düzgün qurulmasında, həm də 

yeni doğulacaq uĢaqların tərbiyələndirilməsində 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ailə mədəniyyəti 

özündə yalnız ailənin deyil, həm də mənsub 

olduğu xalqın milli və ümumbəĢəri dəyərlərini 

əks etdirir. 

Ailə uĢaqlara onun həyat fəaliyyəti, cə-

miyyətdə onların əhatəsində olan insanların sev-

gi və hörmətini qazanması, gələcəkdə uğurlu 

Ģəxsiyyət kimi formalaĢması üçün lazım olan 

yaxĢı təhsil və düzgün tərbiyəni verməlidir. 

Valideynlər övladları üçün ilkin nümunədirlər. 

UĢaqları tərbiyə edərkən məcburiyyət yaxud cə-

zalandırmaqla deyil, hansı davranıĢın doğru 

hansının yanlıĢ olmasını valideynlər həm Ģəxsi 

nümunəsi ilə, həm də izah etmək və inandır-

maqla onların uğurlu inkiĢafına nail ola bilərlər. 

ġəxsiyyətin mədəniyyəti həm öz gələcək həyat 

fəaliyyətinə, həm də onun mənsub olduğu millə-

tin, cəmiyyətin sosial rifahına təsir göstərir. 

K. Kirkpatrikə görə ailədə ər və arvadın 3 

əsas rolu vardır: ənənəvi, yoldaĢlıq, partnyorluq 

(8, s. 64).Hər üç rolda həm ərin, həm də arvadın 

özünəməxsus vəzifələri vardır. 

Ənənəvi rol (qadın tərəfdən): 

- UĢaqların doğulması və böyüdülməsi; 

- Ailəyə xidmət; 

- Öz maraqları ilə həyat yoldaĢının 

maraqlarına sadiqlik; 

- Tabeliyə, asılılığa uyğunlaĢmaq; 

- Fəaliyyət sferasının məhdudluğuna sə-

birlilik. 

KiĢi tərəfdən: 

- UĢaqların anasına (həyat yoldaĢına) sa-

diqlik; 

- Ailənin iqtisadi təminatı və müdafiəsi; 
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- Ailə məsuliyyətinin və ailəyə nəzarətin 

təmin edilməsi; 

- Əsas qərarların qəbul edilməsi; 

- Həyat yoldaĢının ondan asılılığa uyğun-

laĢmasından emosional məmnunluğu; 

- BoĢanma olarsa alimenti təmin etmək. 

Dostluq (yoldaĢlıq) rolu (qadın tərəfdən): 

- Xarici görünüĢ, cazibədarlığın qorunub 

saxlanılması; 

- Ərinə mənəvi dəstək olmaq və cinsi 

məmnunluğunu təmin etmək; 

- Əri və qonaqlarla canlı və maraqlı ünsiy-

yət qurmaq; 

- Rəngarəng, maraqlı həyat tərzini təmin 

etmək. 

KiĢi tərəfdən: 

- Qadınını sevmək; 

- Ona qarĢı qoruyucu münasibət; 

- Romantik sevgi və zərifliklə cavab ver-

mək; 

- Sosial əlaqələr, əyləncə və s. vasitələrlə 

təmin etmək; 

- Xanımıyla asudə vaxtını keçirmək. 

Partnyorluq rolu (həm qadın, həm kiĢi tə-

rəfdən): 

- Ailənin iqtisadi ehtiyaclarının ödnməsinə 

yardım etmək; 

- UĢaqlara qarĢı ümumi məsuliyyət; 

- Hüquqi məsuliyyətin (cavabdehliyin) bö-

lüĢdürülməsi; 

- Ailənin nüfuzunun, statusunun saxlanıl-

ması və s. 

Ailədə ər və arvad bir – birini baĢa düĢür-

sə bu zaman harmoniya içində həyat yaĢaya bi-

lirlər. Ancaq partnyorların bir – birindən gözlən-

tiləri fərqli olduqda anlaĢılmazlıqlar yaranır. 

Məsələn, ər arvadının qayğıkeĢ, onu daha çox 

dinləyən, daha aktiv olmasını istəyir. Arvad isə 

ərindən romantik sevgi münasibəti, ev iĢlərində 

ona yardım etmək və s. tələb etdikdə, yəni əri-

nin istəklərinə əks istəkləri olduğu zaman anla-

Ģılmazlıq yaranır. 

Ümumiyyətlə, ailədaxili ziddiyyətlər ilk 

növbədə kiĢi və qadın (ər və arvad) arasında ya-

Ģanan gender münaqiĢələridir. Ailədə gender 

münaqiĢələri isə bir qayda olaraq kiĢi və qadın 

rollarının bölünməsi tələbatından yaranır. Rolla-

rın bölünməsi isə müxtəlif ailə tiplərində fərqli 

olur. Məsələn, patriarxal ailə tipində kiĢiyə qa-

dından daha üstün rollar verilirsə, eqalitar ailə 

tipində isə rollar bərabər bölünür. 

Ailədə gender münaqiĢələrinin qarĢısının 

alınması və həll olunması optimal ailədaxili mü-

nasibətlərin yaranmasına səbəb olur. Ailədaxili 

münasibətlərdə yaranan ziddiyyətlərin qarĢısının 

alınması və ya bu problemin həll olunması ailə 

tamlığının qorunmasına və əlveriĢli sosial – psi-

xoloji mühitin yaranmasına səbəb olur. 

Ailədaxili ziddiyyətlərin konstruktiv (bər-

paedici) və qeyri – konstruktiv yolla həll edilə 

bilər. Konstruktiv həll yolunda ailədaxili ziddiy-

yətlər ailənin tamlığının bərpası ilə həll olunur. 

Qeyri – konstruktiv həll yolunda isə ailənin tam-

lığı pozulur: boĢanma, valideynlik hüququndan 

məhrumetmə və s.bu kimi hallar baĢ verir. 

BoĢanan tərəflər üçün bu hal qarĢılıqlı an-

laĢılmazlıqlardan, fikir ayrılığından, problemlər-

dən azad olmaq deməkdir. Bir çox hallarda bo-

Ģanma tərəflərdən birinin maraqlarına xidmət et-

diyi halda, qarĢı tərəfdə psixoloji, nevroloji 

problemlər yaradır. Bununla bərabər cəmiyyət 

natamam ailə qazanır. Natamam ailələrdə böyü-

yən uĢaqların bir çoxunda asosial, deviant dav-

ranıĢlar müĢahidə olunur. BoĢanma zamanı ək-

sər hallarda uĢaqlar ananın yanında qalırlar. Bu 

halda əgər ailədə oğlan uĢağı varsa, evdə ata ol-

madığından o özünü daha tənha hiss edə bilər. 

Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bo-

Ģanma cəmiyyət üçün zərərli təsirə malik haldır. 

Bu problemi aradan qaldırmaq üçün bir 

çox dünya ölkələrində müəyyən tədbirlər görül-

müĢdür. 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında “Big Brot-

her” adlı könüllülərdən ibarət bir qurum yaradıl-

mıĢdır. Oğlan uĢağı olan boĢanmıĢ analar bura 

müraciət edərək həftədə 3 – 4 saat oğluyla fay-

dalı zaman keçirəcək, oğluna “ata” və ya “bö-

yük qardaĢ” kimi davranacaq bir könüllü yetkin 

insan istəyir. Beləliklə, cəmiyyətəkönüllü olaraq 

xidmət etmək üçün bura müraciət edən insanlar, 

atasız uĢaqlara dəstək olurlar (7, səh 381). 

Son dövrlərə qədər cəmiyyətdə belə bir 

fiki mövcud idi “ər və arvad evliliklərində xoĢ-

bəxt olmasalar belə uĢaqları üçün birgə yaĢama-

lı, yaĢadıqları anlaĢılmazlıqlara baxmayaraq ay-

rılmamalıdırlar”. Lakin müasir dövrdə bu fikir 

artıq dəyiĢilir. Belə ki, xoĢbəxt olmayan bir ailə 

nə ər – arvada, nə də uĢaqlara faydalı ola bilər. 

Ancaq bunu unutmamaq lazımdır ki, “nə bahası-
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na olursa olsun boĢanmamaq vacibdir” fikri nə 

qədər yanlıĢsa, “evlilikdə özünü xoĢbəxt hiss et-

mədiyin vaxt boĢan” fikri də o qədər sağlam 

deyil. 

Ümumiyyətlə, ailə qurarkən ailədaxili mü-

nasibətlərə (ər və arvad) hazır olmağın vacib ol-

ması ilə yanaĢı valideynlik rolunu da icra etmə-

yə hazır olması vacibdir. Belə ki, övladın dün-

yaya gəlməsini planlaĢdırmaq, hamiləlik dövrü-

nün psixoloji və fizioloji baxımdan normal keçi-

rilməsini nəzərə almaq, özündə valideynlik mo-

tivasiyası və məsuliyyəti formalaĢdırmaq, uĢaq 

psixologiyasına dair məlumatlar əldə etmək, öv-

lad tərbiyəsində vəzifə bölgüsünü həyata keçir-

mək kimi məsələlərin həlli valideyn olmağa ha-

zırlığa yardım edir. Bundan baĢqa valideyn ola-

caq ər və arvadın dünyaya gələcək övladları ilə 

bağlı arzu və istəklərini bölüĢməsi, valideyn ob-

razını “qəbul etmələri” onlar üçün motivasiya-

edici amildir. 

Ailədaxili sosial – psixoloji problemlərin 

qarĢısının alınması və həlli üçün son dövrlərdə 

geniĢ yayılmıĢ sahələrdən biri də ailə xidməti-

dir. Bu xidmətin aktuallığına səbəb ailə - nikah 

münasibətlərində sosial – psixoloji problemlərin 

artmasıdır. Ailə xidməti iĢində psixoloq, peda-

qoq, psixiatr, hüquqĢünas, psixoterapevt, sekso-

loq, sosioloqlar və b. iĢtirak edirlər. Bu da öz 

növbəsində problemə kompleks yanaĢmanı tə-

min edir. 

Görkəmli ailə psixoterapevti Karl Vitake-

rin fikrincə, ümumiyyətlə boĢanma mənasızdır: 

“Sadəcə olaraq (bu heç də asan deyil) həmiĢə 

münasibətləri tənzimləmək lazımdır, bu onları 

çıxılmaz vəziyyətlərdən çıxarır, münaqiĢələr 

enerjisini hər iki tərəfi qarĢılıqlı günahlandırma 

və boĢanmaya deyil, Ģəxsi inkiĢafa yönəldir. 

Əks təqdirdə münasibətlərin bütün enerjisi, on-

ların yaratdığı müdriklik, bütün təcrübələr bir – 

birini günahlandırmaqla, günahı və məsuliyyəti 

qarĢı tərəfin üzərinə yıxmaqla nəticələnir. Ailə-

də gender münasibətlərini tənzimləmək üçün ilk 

növbədə özünün xarakteri və temperamentini 

idarə etməyi, güzəĢtə getməyi, ailənin hər bir 

üzvünün azadlığını, hüququnu pozmamağı ba-

carmaq lazımdır” (2, s. 220). 

ġəxsiyyətin inkiĢafının bir səviyyədən di-

gərinə çatması özünün xarakteri və tempera-

mentini müvəffəqiyyətlə idarə etməsindən asılı-

dır. ĠnkiĢaf etmiĢ yetkin Ģəxsiyyət öz xarakterini 

və davranıĢlarını da idarə etməyi bacarır. 

Son dövrlərdə internet vasitəsilə evlənmək 

niyyətiylə tanıĢ olanların sayı da kifayət qədər-

dir. MüĢahidələr göstərir ki, evlilik xəyalları ilə 

sadəcə virtual tanıdığı insanla görüĢüb evdən 

qaçanların da sayı az deyil. Bəzən belə qızlar in-

san alverçiləri və ya cinsi istismarçıların qurba-

nına çevrilir. Belə Ģəxslərin ailələrini araĢdırdıq-

da çox vaxt onların ataları həyat yoldaĢına və 

uĢaqlarına fiziki təzyiq göstərən, alkoqolizm, 

narkomaniya kimi pis vərdiĢləri olan insanlar 

olur. 

Cəmiyyətdə KĠV ilə kompüter və internet-

dən düzgün istifadənin təbliğatını aparmaq in-

sanların doğru istiqamətlənməsinə yardım edə 

bilər. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləĢdirərək 

ailədaxili ziddiyyətlər nəticəsində yaranan sosial 

– psixoloji problemlərin aradan qaldırılması və 

dayanıqlı, sağlam sosial – psixoloji ailə mühiti-

nin formalaĢdırılması üçün vacib olan amilləri 

qeyd edə bilərik: 

1. Hər bir ailədə böyüyən uĢaqların ilk 

növbədə xalqımızın milli – mənəvi dəyərlərinə, 

milli mentalitetinə və eyni zamanda müasir dün-

yanın tələbləri ilə uyğunlaĢan norma və dəyərlə-

rimizə uyğun tərbiyə (əqli, əxlaqi, cinsi, estetik 

və s.) olunması vacibdir. 

2. Yetkinlik yaĢına çatmıĢ, özünü və ətraf 

aləmi Ģüurlu Ģəkildə dərk edən, sərbəst düzgün 

qərarlar qəbul edə bilən, evliliyə psixoloji və fi-

ziki baxımdan özünü hazır hiss edən Ģəxslər ailə 

qurması daha məqsədəuyğun hesab edilir. 

3. Evliliyə psixoloji hazırlıqlı olmaq de-

dikdə, nikah məsuliyyətini dərk etmək, ailədaxi-

li münasibətləri tənzimləyə bilmək, valideynliyə 

psixoloji hazırlıq, uĢaqların düzgün tərbiyəsi və 

s. nəzərdə tutulur. 

4. Təhsil sistemində bir sıra fənlərin tədri-

sində - ədəbiyyat, tarix, həyat bilgisi və s. “Ģəx-

siyyət və müasirlik”, “milli ailə dəyərləri”, “ai-

lədə uĢaqların tərbiyəsi”, “valideyn – övlad mü-

nasibətləri” və s. bu tipli mövzuların proqrama 

daxil edilməsi nəzərə alınması zəruridir. Orta 

təhsil müəssisələrində valideyn – məktəb qarĢı-

lıqlı əməkdaĢlığı sıx olmalıdır. Həmçinin uĢaq-

larını erkən yaĢda məktəbdən uzaqlaĢdıran vali-

deynlər haqqında sərt tədbirlər görülməlidir (cə-
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rimə, hüquqi baxımdan məsuliyyətə cəlb etmək, 

ictimai qınaq və s.). 
Problemin aktuallığı: QloballaĢan dünyanın 

və inkiĢaf etməkdə olan mutikultural cəmiyyətin tər-

kib hissəsi olan müasir Azərbaycan ailəsində yaranan 

ziddiyyətlərin səbəblərinin araĢdırılması, münaqi-

Ģələrin qarĢısının alınması və həlli yollarının müəy-

yənləĢdirilməsi bu gün aktual problemlərdəndir. 

Problemin yeniliyi: Müasir Azərbaycan ailə-

sində yaranan ziddiyyətlərin qarĢısının alınması və 

bu problemin həlli yollarının müəyyənləĢdirilməsi 

ailədə dayanıqlı – sağlam sosial – psixoloji mühitin 

yaranmasına səbəb olur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə psi-

xoloqlar, psixopedaqoqlar, pedaqoqlar, psixotera-

pevtlər, bu sahədə tədqiqat aparan gənc alimlər, ba-

kalavr, magistr, doktorant, dissertantlar, həmçinin 

ailə qurmağa hazırlaĢan gənclər və ailələrin maarif-

ləndirilməsi üçün faydalı olacaq. 
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INTELLECTUAL CHILDREN AND WAYS OF BEHAVIOR WITH THEM TEACHERS 
 

Xülasə. Belə oldu ki, son illərdə üstün zəkalı uĢaqlarla necə iĢləməyi öyrənməyə baĢladım. Əsil üstün 

zəkalı uĢaqları nəzərdə tuturam. Onlar çox maraqlı kitablar oxuyur, dayanmadan öyrənir, asan olmayan sual-

lar verir, iĢləməyi bacarırlar. Əksəriyyəti artıq bele səviyyədə universitetə gəlirlər, onların zəkaları tək biz 

müəllimlərin nailiyyəti deyil. Bu belə çıxır: kifayət qədər zehni gücünüz, diqqətiniz və səbriniz varsa, demək 

olar ki, istedadlı Ģagirdləri düzgün idarə edə biləcəksiniz. 

Açar sözlər: intellekt, üstün zəkalı uşaqlar, üstün zəkalı uşaqlarla davranış, düzgün yanaşma 
 

Резюме. Так случилось, что последние годы я начала изучать как работать с умными детьми. 

По-настоящему умными. Они читают хорошие книги, жадно учатся, задают непростые вопросы, 

умеют работать. В большинстве своем они уже такими приходят к нам университет, их способности 

отнюдь не только наша заслуга. Получается так: если у вас хватит душевных сил, внимания и терпе-

ния, то почти наверняка вы сможете правильно обращаться с одарѐнными студентами. 

Ключевые слова: интеллект, одарѐнные дети, образование, обращение с одарѐнными детьми, 

правильный подход 
 

Abstract. It so happened that in recent years I began to learn how to work with smart children. Really 

smart. They read good books, study eagerly, ask difficult questions, and know how to work. For the most 

part, they are already coming to us such a university, their ability is not only our merit. It turns out this way: 

if you have enough mental strength, attention and patience, then almost certainly you will be able to correctly 

handle gifted students. 

Key words: gifted children, intelligence, education, treatment of gifted children, the correct approach 

 

Интеллект - это понимание отношений 

между абстрактными и конкретными объек-

тами с помощью общих умственных способ-

ностей, концепции и восприятия. Интеллект 

- это абстрактное мышление, социальные 

рассуждения, планирование. Способность 

гармонично использовать эти умственные 

функции для определенной цели, учиться и 

извлекать пользу из своего опыта называется 

интеллектом. Кто такие одаренные дети? Это 

дети, которые превосходят 98% случайно 

выбранных кластеров своих сверстников, 

обеспечивая соответствие 130 и более тестов 

интеллекта из достоверных и надежных тес-

тов интеллекта. Несмотря на то, что интел-

лект является центром гениальности, дети не 

всегда могут показывать свои результаты в 

тестах интеллекта. Или они не могут быть 

успешными в школе или в университете. Так 

какой уровень интеллекта у детей называют 
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гениями? Они известны как дети с оценками 

140 и выше в тестах интеллекта со стандар-

тизацией, известной в целом. Интеллект или 

гений не запоздалая мысль. 

Другими словами, не каждый умный 

ребенок может быть гением, говоря, что я 

хочу быть гением. В нашем обществе су-

ществует такое понятие, как «гиперактивный 

ребенок становится умным». Однако это не 

так. Гиперактивность - это дискомфорт, выз-

ванный различной обработкой частей, свя-

занных с контролем внимания и поведения в 

мозге. Многие из этих детей имеют нормаль-

ный интеллект. Это могут быть как гиперак-

тивные, так и умные дети. Однако высокий 

уровень интеллекта этих детей не следует 

связывать с их гиперактивностью. Есть так-

же дети, которые психически гиперактивны 

и имеют проблемы с психикой. Нет никакой 

связи между гиперактивностью и интеллек-

том. Родители, имеющие эту проблему, не 

должны говорить «мой ребенок очень ум-

ный» и не должны быть невосприимчивы к 

проблеме гиперактивности. 

В нашей стране очень мало организаций, 

которые помогут решить проблемы одаренных 

детей и направить родителей. Конечно, об-

ществу и учителям предстоит многое сделать 

для того, чтобы эти дети были правильно 

ориентированы и использовали свои превос-

ходные способности и интеллект в правиль-

ном направлении. Прежде всего, эти лица 

должны быть идентифицированы и оценены. 

Их потенциал должен быть определен. 

Затем существует необходимость в обучаю-

щей программе, которая наилучшим образом 

соответствует их потребностям. 

Позвольте мне попытаться собрать 

учебные услуги, которые должны быть пре-

доставлены под тремя основными заголовка-

ми. Ускорение, группировка и обогащение. 

Ускорение - это завершение программы пе-

ред обычным процессом с различными адап-

тациями. Он может пойти в школу рано. 

Классовые прыжки должны уметь прыгать 

на будущих курсах. Он должен быть в сос-

тоянии завершить программы менее чем за 

время. Курсы должны быть в состоянии при-

нять. Такие приложения, как это, могут быть 

выполнены разными способами. Как сделать 

группировку? Для одаренных учеников в 

обычном классе кластерные группы могут 

быть сгруппированы в частном классе или в 

частной школе. Кроме того, мы можем соби-

рать различные специальные дополнитель-

ные курсы и специальные занятия по груп-

пам. В дополнение, приложения в обычной 

учебной программе подаются в соответствии 

с характеристиками и потребностями ода-

ренных учащихся. Для этого дифференциро-

ванный учебный опыт должен планироваться 

в обычном классе. Одаренные дети жаждут 

знаний. У него есть навыки во многих облас-

тях одновременно. 

Если одаренные люди не обучены в 

соответствии с их способностями, это может 

привести к их слепоте и психологическому 

страданию. Многие одаренные дети не могут 

приобрести привычку учиться, потому что они 

могут легко понять предметы, которые препо-

даются в обычном уроку без обучения. Это не-

гативно влияет на их будущий академический 

успех. Эти дети пытаются привлечь внимание 

своим негативным поведением, когда их не за-

мечают или недостаточно поддерживают. Эти 

дети представляют большую группу риска для 

сообщества. Учителя в школах и университе-

тах должны обращать особое внимание к та-

ким ученикам. Неспособность обеспечить рис-

кованную и сложную образовательную среду 

может ослепить ребенка. Если выявлен ода-

ренный ребенок, его учитель должен предло-

жить ему более богатые возможности для обу-

чения. Кроме того, родитель должен подгото-

вить почву для занятий спортом, рисованием, 

музыкой и театром, которые раскрывают дру-

гие способности ребенка. 

Одаренный и талантливый ребенок - 

это ребенок, который работает в таких облас-

тях науки, как социальная наука, математика 

и литература, а также с точки зрения искус-

ства, творчества и лидерских качеств. Часто 

их продвинутое развитие легко замечают их 

родители, люди по соседству или их учителя. 

Одаренные дети развиваются не так, как их 

сверстники, начиная с младенчества. Напри-

мер, они гуляют и разговаривают раньше, 

чем нормальные дети. Они могут удобно ис-

пользовать свои руки и пальцы. В то время 

как нормальный ребенок говорит свое пер-
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вое слово примерно через 8 месяцев, одарен-

ный ребенок может произнести свое первое 

слово в среднем через 5,5 месяцев. До дости-

жения 1,5 лет он может выразить себя прос-

тыми предложениями. Память о одаренных 

детях очень сильна. Многие учатся читать 

самостоятельно, прежде чем идти в школу. 

Некоторые дети могут научиться читать в 

дошкольном периоде при поддержке своих 

родителей, но одаренные дети могут делать 

это самостоятельно. 

Некоторых из одаренных не так легко 

заметить ни их родители, ни учителя. Иногда 

они могут быть неверно истолкованы. Неко-

торые из этих детей также могут быть описа-

ны их друзьями или учителями как странные 

дети с разным поведением и разными идея-

ми. Хотя некоторых одаренных детей трудно 

диагностировать и диагностировать, эти дети 

отличаются от своих сверстников некоторы-

ми отличительными особенностями. 

Дифференцированное образование для 

одаренных детей направлено на максималь-

ное развитие и индивидуальный успех. Ода-

ренных людей следует обучать в соответст-

вии с их способностями. Если этого не прои-

зойдет, это может привести к тому, что оба 

эти навыка станут слепыми и психологически 

расстроены. Многие одаренные дети могут 

без труда понять предметы, преподаваемые в 

обычном классе. Для этого они не могут при-

обрести привычку учиться. Это негативно 

влияет на их будущий академический успех. 

Эти дети пытаются привлечь внимание своим 

негативным поведением, когда их не заме-

чают или недостаточно поддерживают. Эти 

дети представляют большую группу риска 

для сообщества. Неспособность обеспечить 

рискованную и сложную образовательную 

среду может ослепить ребенка. Позвольте 

мне еще раз подчеркнуть: если выявлен ода-

ренный ребенок, учитель должен предложить 

более богатую возможность для обучения. 

Воспитание ребенка с высоким интеллек-

том и способностями очень важно. При пра-

вильном обучении и руководстве одаренные 

дети могут делать вещи, которые войдут в ис-

торию человечества. Однако неправильное об-

разование может сделать их опасными людьми 

как для себя, так и для своего окружения. 

Хотя типичные примеры одаренных лю-

дей кажутся неуклюжими, застенчивыми, со-

циально несовместимыми со своими сверст-

никами, многие исследования показали, что, 

наоборот, они хорошие, совместимые, люби-

мые люди, которые могут делать многое го-

раздо лучше, чем обычный человек. Исследо-

вания показывают, что, если одаренным лю-

дям направляют правильно и дают правиль-

ное образование, они более успешны в школе, 

чем другие сверстники, и демонстрируют 

лучшую социальную гармонию, чем нормаль-

ные люди. Все эти преимущества превра-

щаются в карьерный успех. Это заставляет их 

получать больше материального дохода. Это 

показывает, что они вносят больший вклад в 

искусство и литературу. Но одаренность не 

всегда гарантирует успешный график. Это 

также вполне возможно для ребенка, который 

растет в среде, в которой он не получает 

необходимого дифференцированного образо-

вания, отсутствует академическая поддержка 

и социальная поддержка, вводя в заблужде-

ние и продолжая свою жизнь таким образом, 

который отвергает социальную адаптацию. 
Aктуальность проблемы: Исследование 

является актуальным, потому что оно сосредото-

чено на одном из необходимых вопросов мето-

дов обучения. 

Новизна проблемы: Правила поведения с 

одаренными учениками и студентами доводятся 

до центра внимания. 

Практическая значимость проблемы: 

Статья будет полезна молодым исследователям, 

докторантам и диссертантам, которые проводят 

исследования в области методологии. 
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Xülasə: “X-XI siniflərdə oxuyan oğlanların güc qabiliyyətlərinin formalaĢdırılmasının anotomik-fizio-

loji xüsusiyyətləri” adlanan bu məqalədə müəllif əsasən yuxarı siniflərdə oxuyan oğlanların böyümə prose-

sinin anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri, skeletdə gedən sümükləĢmə prosesi, onurğa sütununun sümükləĢmə-

si, əzələ kütləsinin artması prosesi haqqında söhbət açır. Müəllif əminliklə qeyd edir ki, müəllim dərs dediyi 

uĢaqların psixoloji, fizioloji-anatomik xüsusiyyətlərini yaxĢı bildikdə və bu xüsusiyyətləri nəzərə aldıqda 

təlim-tərbiyə iĢində qarĢıya qoyduğu məqsədə çata bilər. Çünki, uĢaqların fizioloji-anatomik xüsusiyyətlərini 

bilmədən onların güc qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsi üçün düzgün təlim metodları seçə bilməz. 

Açar sözlər: güc qabiliyyətləri, anatomik-fizioloji xüsusiyyətlər, fiziki keyfiyyətlər, sümükləşmə 

prosesi, əzələ qüvvəsi, onurğa sütunu 

 

Резюме: В статье, под названием «Анатомо-физиологические особенности формирования сило-

вых способностей мальчиков, обучающихся в Х-ХI классах», автор рассказывает об анатомо-физио-

логические особенностях процесса роста мальчиков - учащихся Х-ХI классов, о процессе окостене-

ния их скелета, об укреплении позвоночника, о процессе увеличения массы мышечной ткани и т.д. 

Автор с уверенностью отмечает, что если учитель физической культуры хорошо знает психоло-гичес-

кие, анатомо-физиологические особенности своих учеников, и будет учитывать эти особенности в 

своей работе, то он может добиться поставленной цели. Без учета этих особенностей он не сможет 

правильно выбрать нужные методы для формирования силовых способностей своих учеников. 

Ключевые слова: силовые способности, анатомо-физиологические особенности, физическое 

качество, процесс окостенения, мышечная сила, позвоночник. 

 

Summary: In this article called “Strength abilities formation of anotomical-physiological characteristics 

of boys studying in 10th and 11th grades”, the author explains anatomical-physiological feautures of growth 

process of boys in upper classes, skeletal ossification processes, spinal ossification, muscle mass gain. The 

author confidently states that when teachers knows physiological, anatomical- physiological features of 

students and taking into consideration these characteristics, they can achieve targets set in training-nurture 

work. Without knowing anatomical-physiological characteristics of students, it will impossible to choose 

proper training methods for developing their strength abilities. 

Key words: strength abilities, anatomical-physiological characteristics, physical qualities, ossification 

processes, muscle strength, spine 

 

Hazırki dövrdə cəmiyyət üçün sağlam, 

güclü, fiziki keyfiyyətlərə malik olan ləyaqətli 

övlad yetiĢdirmək, onun fiziki kamillik səviyyə-

sinin yüksəldilməsinə nail olmaq, cəmiyyətin 

qarĢıya qoyduğu tələbləri ödəmək, dövlətimizin 

qorunmasında fəal iĢtirak etmək və s. bu kimi 
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keyfiyyətlərə malik olan gənclər yetiĢdirmək 

Azərbaycan təhsili, o cümlədən fiziki tərbiyə 

müəllimləri qarĢısında duran baĢlıca məqsəddir. 

Bu məqsəddən irəli gələn əsas vəzifə gəncləri-

mizdə sadaladığımız keyfiyyətlərə nail olmaq, 

uĢaqların, o cümlədən X-XI sinif Ģagirdlərinin 

fiziki tərbiyəsinə erkən yaĢlarından diqqət ye-

tirmək, onların fiziki tərbiyəsinin istənilən məc-

rada, istiqamətdə formalaĢdırmaqdır. Bunun 

üçün fiziki tərbiyə müəllimləri öz pedaqoji, psi-

xoloji səriĢtələrini daim inkiĢaf etdirməli, uĢaq-

ların yaĢ, cinsi, psixoloji və fizioloji xüsusiyyət-

lərini mükəmməl bilməlidirlər. 

Təcrübə və müĢahidələr göstərir ki, bəzi 

müəllimlər məktəblilərin yaĢını, onların anato-

mik-fizioloji xüsusiyyətlərini, habelə cinsi fərq-

lərini nəzərə almadan onlara həcminə, forması-

na, məzmununa, dinamik çalarlarına görə fərq-

lənən hərəkətləri bütün siniflərdə tətbiq etməyə 

çalıĢırlar. Hər Ģeydən əvvəl ona görə ki, belə 

məĢğələlərdə yaĢ, fərdi və cinsi xüsusiyyətlərinə 

görə bir-birindən ciddi surətdə fərqlənən Ģagird-

lərin heç də hamısının onlara verilən fiziki hərə-

kətlərə, təkidlə tapĢırılan hərəki oyunlara olan 

maraq və meylləri eyni deyil. Fiziki tərbiyə pro-

sesi Ģagirdlərin bu xüsusiyyətlərinin dəqiq nəzə-

rə alınması ilə həyata keçirilməlidir. 

YaĢ xüsusiyyətlərini bilmək müəllimlərə 

aĢağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir: 

a) uĢaqların bacarıqlarını və imkanlarını 

düzgün qiymətləndirilsin, mümkünlük həddi də-

qiq müəyyən edilsin; 

b) orqanizmdəki proqressiv dəyiĢikliklərə 

istinad edilsin və inkiĢafın çətinlikləri tənzim-

lənsin; 

c) müəyyən istiqamətdə, o cümlədən bu 

və ya digər hərəki keyfiyyətlərin formalaĢması-

na daha dərindən təsir göstərmək üçün səmərəli 

vaxt əldən verilməsin; 

ç) tipik xüsusiyyətləri bilməklə onların hər 

bir Ģagirddə fərdi olaraq özünü göstərməsini tam 

aĢkar etməklə fiziki hazırlıq səviyyəsinə müva-

fiq olaraq onlara fərdi yanaĢılsın. 

B.A. AĢmarin yazırdı: “Bizim hərəkət və 

təsirlərimiz cavan bədənə yalnız o zaman Ģüurlu 

və düĢüncəli ola bilər ki, biz bədəndə olan dəyi-

Ģikliyi bilək, onu baĢa düĢək. Yalnız bundan 

sonra uĢaqların fiziki inkiĢafına Ģüurlu və ciddi 

təsir edə bilərik. Əks halda bizim təsirlərimiz 

etibarsız, bəzən də zərərli ola bilər” (4, s. 190). 

Böyümə və orqanizmin inkiĢafı hər yaĢ 

mərhələsində müxtəlif Ģəkildə təzahür edir. Məsə-

lən, bir yaĢ dövründə orqanizmin kəmiyyət və 

keyfiyyətcə inkiĢafı daha sürətlə getdiyi halda, di-

gər yaĢ dövründə bu proses nisbətən yavaĢ gedir. 

Məlumdur ki, X-XI sinif Ģagirdlərində or-

qanizmin böyüməsi və inkiĢafı hələ davam edir. 

Skeletin bərkimə, sümükləĢmə prosesi, əzələ gü-

cünün artması daxili orqanların inkiĢafı hələ ta-

mamlanmayıb. Bu yaĢlarında isə onurğanın yu-

xarı və aĢağı səthləri sümükləĢir, qabırğalarla bir-

ləĢən hissə bərkiyir. Onurğa sütunu daha möh-

kəm olur, bu zaman döĢ qəfəsi intensiv olaraq 

formalaĢır. Onlar artıq deformasiyaya az məruz 

qalır və daha ağır yükləri qaldırmağa qadir olur. 

17-18 yaĢlarda əzələ liflərinin quruluĢu nəzərə 

çarpacaq dərəcədə diferensiallaĢır, əzələ liflərinin 

diametr hesabına əzələ toxumasının kütləsi böyü-

yür. YaĢ artdıqca əzələ kütləsi qeyri bərabər inki-

Ģaf edir. 15 yaĢına qədər əzələ kütləsi 9% artırdı-

sa, 17-18 yaĢlarında 12% artır. Bu zaman əzələ-

lərin tonusu dəyiĢərək onun möhkəmliyi artır. 

Bəzilərində bu proses ümumiy-yətlə dayanır. 

Oğlanlarda bədənin çəkisi əsas etibarı ilə 

əzələ kütləsinin artması ilə çoxalır; onlarda əzə-

lə qüvvəsinin inkiĢafı çəkiyə nisbətdə geri qal-

ması müĢahidə olunmur. 

Bu yaĢ dövründə sümük əzələ aparatının 

inkiĢafını hələ bitmədiyini nəzərə alaraq oyunlar 

zamanı uzunmüddətli birtərəfli güc gərginliklə-

rinə yol vermək olmaz. Həmçinin qaçıĢlı oyun-

larda və tullanmalarda həddindən artıq yüklən-

mə həddindən artıq çox məĢq etmək yolveril-

məzdir. Lakin ümumi fiziki inkiĢafın artırılması 

və hərəki vərdiĢlərin təkmilləĢdirilməsi məqsədi 

ilə iĢtirakçıların çoxsaylı təkrarlanan fəal hərə-

kətlərilə və uzun müddət ərzində aparılan oyun-

lar keçirmək mümkündür. 

Son dövrlərinin təhlili və müqayisəsi gös-

tərir ki, hazırkı X-XI sinif Ģagirdlərin fiziki inki-

Ģaf xüsusiyyətləri heç də ürək açan deyil. Fiziki 

tərbiyə dərslərinin səmərəli keçməsi üçün Ģa-

girdlərin anotomik–fizioloji xüsusiyyətlərini bil-

mək vacibdir. Məhz bu zəmin əsasında uĢaqlar-

da fiziki hərəkət keyfiyyətləri və vərdiĢləri ya-

ratmaq mümkündür. 

Məktəblilərin güc qabiliyyətlərini inkiĢaf 

etdirmək üçün onların orqanizminin ayrı-ayrı 

mərhələləri üçün səciyyəvi olan yaĢ və fərdi 
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anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinin ciddi nəzərə 

alınması vacibdir. 

Belə ki, yuxarı məktəb yaĢı dövründə 

onurğa sütununun tam inkiĢaf dövrünə qədər da-

vam edən əhəmiyyətli dərəcədə böyüməsi müĢa-

hidə olunur. Onurğa sütununun bölmələrindən 

ən tez inkiĢaf edən bel fəqərələridir, ən yavaĢ 

inkiĢaf edən isə boyun fəqərələridir. 25 yaĢına 

çatdıqda fəqərə sütununun inkiĢafı son həddə 

çatır. Fəqərə sütununun böyüməsi bədənin bö-

yüməsi ilə müqayisədə geri qalır. Bu onunla 

izah olunur ki, ətraflar onurğa sütunundan daha 

tez böyüyür. 15-17 yaĢlarında yuxarı və aĢağı 

ətrafların fəqərələri sümükləĢməyə, döĢ sümüyü 

fəqərələri isə qabırğalarla bitiĢməyə baĢlayır. 

Onurğa sütunu möhkəmlənir, döĢ qəfəsi isə sü-

rətlə inkiĢaf etməyə baĢlayır. Onlar artıq defor-

masiya uğramağa az meyllidirlər və hətta əhə-

miyyətli dərəcədə ağır olan yüklərə tab gətirmə-

yə malikdirlər. 

15-17 yaĢlarına döĢ sümüyünün aĢağı seq-

mentləri birləĢir. Bu yaĢlarda döĢ qəfəsinin bö-

yüməsinin əvvəlki dövrlərindən fərqli olaraq 

döĢ qəfəsinin üstün hərəkiliyi artır. Ayaqdarağı 

arxasının sümükləĢməsi çox uzun prosesdir. (Bu 

proses embriogezin 4-8 aylığında baĢlanır, yəni 

biləyin sümüklərindən çox qabaq baĢlayır və 

12-19 yaĢında tamamlanır). 

Yuxarı sinif Ģagirdlərin bədəninin uzunu-

na böyüməsi ləngiyir (bəzilərində tamamlanır). 

Yeniyetmələrdə bədənin böyümə prosesi daha 

çox uzununa gedirsə, yuxarı sinif Ģagirdlərində 

isə eninə böyümə üstünlük təĢkil edir. Sümüklər 

daha qalın və daha möhkəm olur, lakin sümük-

ləĢmə prosesi onlarda hələ tamamlanır. 

Yuxarı sinif Ģagirdlərinin dayaq-hərəki 

aparatı əhəmiyyətli dərəcədə statik gərginliyə 

davam gətirmə qabiliyyətinə, sinir requlasiyası 

ilə əzələlərin quruluĢu, kimyəvi tərkibi və yığıl-

ma xüsusiyyətləri ilə Ģərtlənən uzun müddətli iĢi 

yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir. X-XI si-

nif Ģagirdlərinin güc qabiliyyətlərini inkiĢaf et-

dirməyi qarĢıya məqsəd qoyan fiziki tərbiyə 

müəllimi əzələ qüvvəsini artırarkən nəzərə al-

malıdır ki, ontoqenez prosesində (canlının hü-

ceyrə halında mükəmməl orqanizmə dönməsi-

nədək keçirdiyi inkiĢaf prosesi) əzələlərin funk-

sional xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyi-

Ģir. Əzələ toxumalarının qıcıqlanması və qeyri 

sabitliyi artır. Əzələ tonusu dəyiĢir. 

Nəticə etibari ilə qeyd etməliyik ki, müəl-

lim dərs dediyi sinif Ģagirdlərinin fizioloji-ana-

tomik xüsusiyyətlərini yaxĢı bildikdə və bu xü-

susiyyətləri nəzərə aldıqda təlim-tərbiyə iĢində 

böyük nailiyyətlər qazana bilər. Əgər müəllim 

Ģagirdlərin yaĢ xüsusiyyətlərini, onların hansı 

yaĢ dövründə nə ilə maraqlanmasını, habelə on-

ları əhatə edən mühiti necə dərk etməsini bilmə-

sə, o zaman iĢdə müvəffəqiyyət əldə edə bilməz 

və onun istifadə etdiyi metodlar Ģagirdlərinin 

sağlamlığına zərər verə bilər. 
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə X-XI Ģa-

girdlərinin fizioloji-anatomik xüsusiyyətləri onların 

yaĢ dövrləri ilə əlaqəli Ģəkildə sistemə salınmıĢ və 

həmin sinif Ģagirdlərinin güc qabiliyyətlərinin inki-

Ģaf etdirilməsində bunların nəzərə alınmasının vacib-

liyi qeyd edilmiĢdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: 

Məqalədə irəli sürülən müddəalardan, verilən tövsi-

yələrdən orta ümumtəhsil məktəblərində dərs deyən 

fiziki tərbiyə müəllimləri, müxtəlif idman növləri 

üzrə məĢğələlər aparan məĢqçilər öz təcrübələrində 

istifadə edə bilərlər. 

Problemin aktuallığı: Fiziki tərbiyə müəllimi 

Ģagirdlərin yaĢ, anatomik və fizioloji xüsusiyyətləri-

ni nəzərə alaraq Ģagirdlərin təlim tərbiyə prosesini 

qurmalıdır. 

Bunun üçün müəllimlər öz pedaqoji, psixoloji 

səriĢtələrini daim inkiĢaf etdirməli, uĢaqların yaĢ, 

cinsi, psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərini mükəm-

məl bilməlidirlər. 
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Xülasə: Məqalədə tərbiyənin bünövrəsinin ailədə qoyulmasından, insan Ģəxsiyyətinin formalaĢma-

sında valideynlərin təsirinin böyük olmasından söhbət açılır. Qeyd olunur ki, sağlam ailə mühiti, vali-

deynlərin və tərbiyəçilərin uĢaqlara düzgün təsir göstərmək bacarığı mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, ailə, valideynlər, uşaq şəxsiyyəti, ailə tərbiyəsi, sosial-mədəni prinsiplər 

 

Резюме: В статье характеризуются вопросы, связанные с формированием личности ребенка на 

уровне современных требований. Рассматриваются рациональные пути и возможности формирования 

личности детей. Отмечается важная роль совместных действий родителей и педагогов при такой работе. 

Ключевые слова: дошкольный период, семья, родители, личность ребенка, семейное 

воспитание, социально-культурные принципы 

 

Summary: The article explores the issues related to the formation of a child in accordance with 

modern requirements. Discusses rational ways of forming personality of children. The importance of joint 

actions of parents and teachers in this work. 

Key words: preschool stage, family, parent, person child, family education, socially-cultural principles 

 

Həm məktəbəqədər, həm də məktəbdə 

təhsil aldığı dövrdə, ümumiyyətlə demək olar 

ki, həmiĢə uĢaqlar valideyn diqqətinə, qayğısına 

möhtacdırlar. Bu baxımdan valideynlərimizin 

savadlı, yüksək intellekt səviyyəsinə, geniĢ dün-

yagörüĢünə malik olmaları əsas məsələlərdən-

dir. Bundan əlavə, hər bir valideyn sağlam övlad 

böyütmək arzusundadır. Övladını məktəbə gəti-

rən valideyn onun mükəmməl təhsil almasına, 

milli mənəvi dəyərlərə yiyələnmiĢ insan kimi 

formalaĢmasına böyük ümidlər bəsləyir. 

Azərbaycan Respublikasının yeni Konsti-

tusiyasında qadın hüququ və onların övlad tərbi-

yəsində rolu geniĢ Ģəkildə açıqlanmıĢdır. Müstə-

qil respublikamızın yeni Konstitusiyasının 17-ci 

maddəsində göstərilir ki, “Cəmiyyətin özəyi 

kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir. UĢaq-

ların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək 

valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yeti-

rilməsinə dövlət nəzarət edir” [1]. 

Məlumdur ki, tərbiyənin bünövrəsi ailədə 

qoyulur. Ġnsan Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında 
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valideynlərin təsiri böyükdür. UĢaq üçün ən 

yaxĢı nümunə onun böyüdüyü mühit, onu əhatə 

edən insanların davranıĢı, ünsiyyəti və əxlaqıdır. 

Professor Y.ġ. Kərimov yazır: “Hər bir 

uĢaq tədqiq olunmalı qapalı bir aləmdir. UĢaqda 

qapalı cəhətləri görmək və nəzərə almaq hər bir 

valideynin borcudur. UĢağı öyrənmək dedikdə, 

onun marağını, meylini, əyləncə və qabiliyyəti-

ni, əqli inkiĢafını öyrənmədən və ardıcıl izləmə-

dən onu tərbiyə etmək olmaz” [2]. 

Böyük filosof Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Na-

siri” əsərində “uĢaq” anlayıĢı, onun təlim-tərbiyə-

si, Ģəxsiyyət kimi formalaĢması üçün aparılmalı 

iĢləri üç nisbi mərhələyə ayırır: “UĢaq doğulanda 

ilk növbədə ona yaxĢı bir ad qoymaq lazımdır... 

Daha sonra onu tərbiyə etməyə, nizam-intizama 

öyrətməyə baĢlamaq lazımdır... Elm dalınca get-

sə, ...əvvəlcə əxlaq dərsi vermək, sonra isə hik-

mət nəzəriyyəsinə keçmək lazımdır” [4]. 

Böyük alim N. Tusi uĢağı valideynin bağ-

çasında ağaca bənzədir və inanır ki, valideyn 

övladı necə yetiĢdirərsə, o cür də bar verər. O, 

uĢaqların tərbiyəsi ilə yanaĢı, həm də onların 

elmə, yaxud peĢəyə yiyələnməsini, habelə ün-

siyyət bacarıqlarının inkiĢafını da təmin etməyi 

valideynin əsas vəzifəsi hesab edir. 

UĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında ailə-

nin rolu böyükdür. UĢaq ailədə müəyyən bilik, 

bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnir. Ona görə də ailə 

uĢağın ilk tərbiyəçisi hesab olunur. Bütün bunla-

ra baxmayaraq, valideynlər uĢağın sosiallaĢma-

sı, digər insanlarla ünsiyyət qurması, məktəb tə-

liminə lazım olan bilik və bacarıqları mənimsə-

məsi üçün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə 

ehtiyac duyurlar. 

Tərbiyəçilər tərəfindən ailənin uĢağın ilk 

tərbiyəçisi kimi qəbul edilməsi gələcəkdə təlim-

tərbiyə prosesinin məzmunlu qurulması, əlveriĢ-

li münasibətlərin yaranması üçün vacib amildir. 

Tərbiyəçilər valideynləri uĢaqlarla keçirilən bü-

tün kütləvi tədbirlərdə, bir çox məsələlərdə iĢti-

rak etməyə sövq edirlər. Valideynlər uĢağın 

inkiĢafı ilə bağlı məsuliyyəti yalnız tərbiyəçilə-

rin üzərinə qoymur, onlarla birlikdə inkiĢafın 

stimullaĢdırılmasında fəal iĢtirak edir, səy göstə-

rirlər. Bunun üçün, ilk növbədə qruplarda mə-

nimsənilən bilik və bacarıqlar ailədə möhkəm-

ləndirilir. Belə bir qarĢılıqlı əməkdaĢlıq uĢağın 

əqli fəaliyyətinin zənginləĢməsinə, özünəinamın 

yaranmasına, nəticə etibarilə, məktəb həyatına 

daha rahat uyğunlaĢma dövrünü keçməyə təsir 

göstərir. 

Təcrübə göstərir ki, valideynlər uĢaqların 

təlim fəaliyyətində iĢtirak etdikləri təqdirdə on-

ların təlim nailiyyətləri yüksəlir. Belə bir əmək-

daĢlıq Ģəraitində tərbiyəçilər valideynlərin aĢa-

ğıdakı məsələlərlə tanıĢ olmalarını tövsiyə edir: 

-uĢaqların yaĢ xüsusiyyətləri; 

- təlim-tərbiyə iĢinin əhəmiyyəti; 

-uĢaqların öyrədici, fəaliyyətlərini stimul-

laĢdıran mühitin vacibliyi; 

-fiziki, emosional müdafiənin təmin edil-

məsi, mühitin təhlükəsizliyinin zəruriliyi; 

- uĢaqların fəallıq göstərməsi. 

Valideynlər öz uĢaqlarının təlim fəaliyyəti-

nə kömək etmək və həmin fəaliyyətdə iĢtirak et-

mək üçün, onların yüksək təlim nailiyyətləri əldə 

etmək istəklərini nümayiĢ etdirə bilərlər. Onlar 

öz uĢaqlarının əqli qabiliyyətləri haqqında tərbi-

yəçidən məlumat alır, onların təlim nailiyyətləri-

nə verilən qiyməti daha asan qavrayaraq uĢağın 

irəliləyiĢini sürətləndirmək məqsədilə müəllimlə 

əməkdaĢlıq edir. Valideyn iclaslarında iĢtirak, 

bağça Ģurasına üzvlük, məktəb həyatı haqqında 

söhbətlər və birgə mütaliə kimi pedaqoji tədbirlər 

uĢağın təhsilində valideynlərin fəal iĢtirakını tə-

min edən çoxsaylı yollarından bəziləridir. 

Valideyn və tərbiyəçilərin ümumi səyləri 

uĢaq haqqında məlumatların əldə olunmasına, 

uĢağın davranıĢı, rəftarı, münasibətləri ilə bağlı 

fikir və mülahizələrin bölüĢdürülməsinə, ən əsa-

sı, uĢağın böyüməsi və inkiĢafı üçün daha əlve-

riĢli Ģəraitin yaradılmasına yönəldilir. 

Azərbaycan Respublikasında məktəbəqə-

dər təhsilin proqramı (kurikulumu) nəinki uĢaq-

larla təkcə təlim-tərbiyə iĢi, eyni zamanda vali-

deynlərlə də geniĢ iĢ aparmağı nəzərdə tutur [5]. 

Valideynlərin hərtərəfli müntəzəm peda-

qoji maarifləndirməkdə əsas məqsəd odur ki, 

onlar həm uĢaqlarla iĢ təcrübəsi, həm də nəzəri 

biliklərin əsası ilə yaxından tanıĢ olsunlar. Vali-

deynlərlə iĢin məzmunu uĢağın hərtərəfli tərbi-

yələnməsi və inkiĢaf etməsi məsələlərini əhatə 

etməlidir. 

UĢaqların həyatının ilk illərində fiziki, 

əqli, mənəvi, estetik inkiĢafın düzgün qoyulma-

sı, onların məktəbə hazırlanmaları sahəsində is-

tər valideynlərin, istərsə də məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin üzərinə böyük vəzifələr düĢür. 
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Valideynlər uĢaqlarla keçirilən bütün küt-

ləvi tədbirlərdə, təlimdə, problemlərin həllində 

iĢtirak etməyə cəlb edilirlər. Valideynlər tərbi-

yəçilərlə birlikdə inkiĢafın stimullaĢdırılmasında 

fəal iĢtirak edir, səy göstərirlər. Bunun üçün, ilk 

növbədə təlim-tərbiyə prosesində mənimsənilən 

bilik və bacarıqlar ailədə möhkəmləndirilir. 

Belə bir qarĢılıqlı əməkdaĢlıq uĢağın əqli fəaliy-

yətinin zənginləĢməsinə, özünəinamın yaranma-

sına təsir göstərir. 

Məktəbəqədər uĢaqların bu dövrdə iradi 

inkiĢaf sahəsi yeni formalaĢmağa baĢlayır. 5-6 

yaĢlı uĢaqlarda müĢahidə edilən nöqsanlardan 

biri də iradə zəifliyidir. 

BaĢlanan iĢi yarımçıq qoymaq, çətinlikdən 

hər vəchlə qaçmaq, yüngül məĢğuliyyət axtar-

maq kimi iradi qüsurlar uĢaqların bəzilərində 

özünü aydın göstərir. Bu cür qüsurlar da uĢağın 

təlimdə geriləmələrini Ģərtləndirən amilə çevri-

lir. Ona görə də iradi nöqsanların aradan qaldı-

rılması, iradi keyfiyyətlərin formalaĢdırılması, 

çətinlikdən qorxmamaq, baĢlanan iĢi axıra çat-

dırmaq əzmi uĢaqları məktəbə hazırlamağın tər-

kib hissəsi olmalıdır. 

UĢaqların maraq hissi əvvəlki illərdən 

fərqli olaraq artıq yeni məlumatlara, xəbərlərə, 

kitablara daha çox yönəlir. Tərbiyəçi və vali-

deynlərin əsas vəzifələrindən biri uĢaqların kita-

ba marağını artırmaqdan ibarətdir. Mütaliə ilkin 

dövrlərdən zövq hissi ilə əlaqələndirilməlidir. 

Elə bir uĢaq tapmaq çətindir ki, nağıl, hekayə 

dinləməyi sevməsin. UĢaqların eĢitmə hissiyyatı 

müxtəlif cür inkiĢaf edir. YaĢ artdıqca fiziki və 

nitqeĢitmə qabiliyyətinin inkiĢafı üçün Ģərait ya-

ranır ki, bu əsasda da onlar dili mənimsəyir. 

Valideynlərin məktəbəqədər təhsil müəssi-

sələrində uĢaqlara milli-mənəvi, ümumbəĢəri də-

yərlərin aĢılanması, eyni zamanda uĢaqlarda mə-

nəvi hiss və vərdiĢlərin formalaĢdırılması yolları 

və Ģəraiti ilə tanıĢ edilməsi məqsədəmüvafiqdir. 

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin sə-

viyyəsi, həmçinin uĢağın ailə səviyyəsi bir çox 

cəhətdən məktəbəqədər müəssisələr zəminində 

təĢkil olunmuĢ pedaqoji maarifləndirmənin sə-

viyyəsindən asılıdır. 

GörüĢlərin tez-tez keçirilməsi və həmin 

müzakirələrdə valideynlərin tərbiyəçi, həkim, 

loqopedlə birlikdə müxtəlif məsələlər ətrafında 

dialoq təĢkil olunması məqsədəmüvafiqdir. Bu 

formalardan biri uĢağın yaĢayıĢ və tərbiyə Ģərai-

tini öyrənmək üçün müdirin, tərbiyəçinin və hə-

kimin ailəyə getməsidir. Tərbiyəçi çalıĢmalıdır 

ki, belə görüĢlərdə valideyndə nikbin əhval-ru-

hiyyə yaratsın, bağça ilə ailə arasında əlaqə 

daha da möhkəmlənsin. 

Valideynlərin maarifləndirilməsini təmin 

etmək üçün uĢaq bağçalarında valideyn guĢəsi-

nin yaradılmasına və orada iĢin təĢkilinə xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. Valideynlər orada xü-

susi metodik, psixoloji ədəbiyyatla tanıĢ olmaq-

la uĢaqların hərtərəfli inkiĢafını təmin etməyin 

səmərəli yollarını öyrənirlər. GuĢədəki sərgidə 

uĢaqlarının əl iĢləri ilə tanıĢ olan valideynlər 

uĢaqlarının hərtərəfli inkiĢafının təmin olunması 

üçün necə hərəkət etməli olduqlarını müəyyən-

ləĢdirməyə çalıĢırlar. 

Valideynlərlə əməkdaĢlığın bir sıra forma 

və metodları mövcuddur: ənənəvi, müasir, da-

vamlı və innovativ. 

Müasir elmdə belə bir fikir mövcuddur ki, 

ənənə və innovasiya, ənənə və müasirlik bir-biri 

ilə qarĢılıqlı əlaqəli və qarĢılıqlı asılıdırlar. Vali-

deynlərlə əməkdaĢlığın ənənəvi iĢ formalarının 

bəziləri müasir formalarla yanaĢı tətbiq olunur 

və mahiyyətcə dəyiĢərək yeni tələblərə cavab 

verir. Hər bir ənənə əvvəlki innovasiya, hər bir 

innovasiya isə gələcək ənənədir. Ona görə də 

əməkdaĢlığın ənənəvi formalarından imtina et-

mək düzgün deyil. Bunun üçün məqsədi bilmək 

və yanaĢmaları dəyiĢmək kifayətdir. UĢaq bağ-

çasının dəhlizində, yəni uĢağın soyunub-geyin-

diyi otaqda inkiĢafetdirici mühitin yaradılması 

valideynlərlə əməkdaĢlığın ilkin pilləsidir. 

Tərbiyəçinin ailə ilə fəal qarĢılıqlı təsiri 

çərçivəsində valideynlər üçün dəhlizdə “Müd-

rikliyin sehrli bağı” adlanan kiçik gül guĢəsinin 

təĢkil olunması məqsədəmüvafiqdir. GuĢənin 

mərkəzində qoyulmuĢ qutunun içərisinə “Mən 

uĢaq üçün portfolio tərtib etməyi bacarıram”, 

“Mən inkiĢafetdirici oyunlar keçirə bilirəm”, 

“Mən testlərlə məntiqi təfəkkürü inkiĢaf etdiri-

rəm”, “Mən bayramlara necə hazırlaĢmağı baca-

rıram”, “Əgər uĢaq tez yorulursa...” və s. möv-

zularda yazılmıĢ kağızlar qoyulur. Valideynlər 

bu mövzular üzrə bilıklərini tərbiyəçi ilə bölüĢür 

və müvafiq məsləhətlər alırlar. 

Valideynlərlə aparılan iĢ üzrə layihəyə nə-

zər salaq: 

Layihənin əsas məqsədi – ailələrlə məsu-

liyyətli qarĢılıqlı münasibətlərin və onların kom-
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petentliyinin inkiĢafı üçün zəruri Ģəraitin yara-

dılması (uĢağın inkiĢafetdirici təlimi və tərbiyəsi 

ilə bağlı sosial-pedaqoji situasiyaların müxtəlif 

tiplərinin həll edilməsi); valideynlərə hörmətlə 

yanaĢma və uĢaq bağçasının həyatında iĢtirak 

etmək hüququnun təmin edilməsi. 

Layihənin vəzifələri aĢağıdakılardır: 

1. Tərbiyəçi və müəllimlərin uĢaqlarla 

konstruktiv qarĢılıqlı münasibətinə təsir edən 

əməkdaĢlıq formaları üçün Ģərait yaratmaq. 

2. Tərbiyəçi və valideynlərin təlim, tərbi-

yə və inkiĢafın müxtəlif məsələlərinə münasibə-

tini, uĢaq bağçasında və ailədə müxtəlif fəaliy-

yətin təĢkili üçün Ģəraiti öyrənmək. 

3. Tərbiyəçi və müəllimlərin ailədə və 

uĢaq bağçasında qabaqcıl təcrübəsi ilə tanıĢ ol-

maq və həmçinin, ailədə ictimai mühitdə qarĢı-

laĢdıqları çətinlikləri öyrənmək; 

4. Ailələri uĢaq bağçasının tədbirlərində 

iĢtirak etməyə dəvət etmək. 

5. UĢağın müxtəlif ehtiyaclarına və tələ-

batlarına diqqətli münasibət və ailədə inkiĢafet-

dirici mühitin yaradılması üçün valideynləri rəğ-

bətləndirmək. 

Layihənin təsviri. 

Ailə ilə iĢin sistemi, valideynlərlə iĢin 

prinsipləri: 

1. Məqsədyönlülük, sistemlilik, planlılıq. 

2. UĢağın müĢahidə edilməsi. 

3. Birgə qərarların verilməsi. 

Ailənin öyrənilməsi metodları: 

1. Anket sorğusu. 

2. UĢağın ailəsi ilə tanıĢlıq. 

3. ĠĢə diferensial yanaĢma. 

Valideynlərlə iĢ formaları. 

1. Ümumi, qruplarla və fərdi. 

2. Pedaqoji məsləhətlər, söhbətlər, semi-

narlar və treninqlər. 

3. MəĢğələ və tədbirlərin birgə keçiril-

məsi. 

4. Marağa görə təĢkil olunan klublar: milli 

ənənələr, gənc ailələr. 

5. Valideynlərin tədbirlərdə iĢtirakı: kost-

yumların tikilməsi, video çəkiliĢlərinin təĢkili. 

6. Açıq qapı günü [3]. 

Tərbiyəçi valideynlərə ailədə düzgün reji-

min qurulması yollarını izah etməlidir. Validey-

nin psixoloji hazırlığı da tərbiyəçinin valideynə 

köməyindən asılıdır. Valideyn uĢağın təfəkkürü-

nü, təxəyyülünü, yaddaĢını, diqqətini, qabiliyyə-

tini, müqayisə etmək, ümumiləĢdirmək, nəticəyə 

gəlmək bacarığını inkiĢaf etdirməyin yollarını 

da bilməlidir. 

Beləliklə, ailə və uĢaq bağçası - hər biri 

ayrılıqda uĢağa sosial təcrübə verir. Lakin onların 

birgə əməkdaĢlığı uĢağın böyük aləmə daxil olma-

sı üçün optimal Ģərait yaradır. Bu, böyük səbr tə-

ləb edən uzun və gərgin yoldur. Ona görə də hər 

iki tərəfin uĢaqlara səbirlə yanaĢması zəruridir. 
Problemin aktuallığı. Müasir məktəb və 

məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzərinə düĢən əsas 

vəzifəni - ailənin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları-

na uyğun olaraq zəruri biliklərə, həyati bacarıqlara, 

əxlaqi-mənəvi dəyərlər zəminində tərbiyə alan və-

təndaĢ yetiĢdirmək vəzifəsini yerinə yetirməlidir. 

Problemin elmi yeniliyi. Ailə, uĢaq bağçası 

və məktəbin qarĢılıqlı əlaqəsi elmi və pedaqoji cə-

hətdən düzgün qurulduqda həm bağçada, həm də 

sonralar məktəbdə iĢ səmərəli olur, təlim-tərbiyə 

prosesində varisliyi gözləmək asanlaĢır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalıĢan mütə-

xəssislər faydalana bilər. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF DESCRIPTIVE ACTIVITIES IN THE 

DEVELOPMENT OF AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Xülasə. Təsviri fəaliyyət məĢğələləri və məktəbdənkənar tədbirlər vasitəsilə kiçikyaĢlı uĢaqların este-

tik tərbiyəsini inkiĢaf etdirmək vacibdir. Buna isə ailə ilə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin qarĢılıqlı əla-

qəsi sayəsində nail olmaq mümkündür. 

Açar sözlər: estetik tərbiyə, məktəbəqədər dövr, təsviri fəaliyyət, uşaq şəxsiyyəti, ailə tərbiyəsi, 

əməkdaşlıq. 

 

Резюме. Крайне важно развивать эстетическую деятельность детей младшего возраста с по-

мощью описательных и внеклассных занятий.Это стало возможным благодаря взаимодействию семьи 

с дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с потребностями современности. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, дошкольный период, описательная деятельность, 

личность ребенка, семейное воспитание, сотрудничество. 

 

Summary: It is essential to further develop the aesthetic activities of young children through 

descriptive activities and extracurricular activities. This is the most striking picture of the ever-present 

blooms in the twilight. 

Key words: aesthetic education, preschool stage, descriptive activity, person child, family education, 

cooperation. 

 

Məktəbəqədər dövrdən uĢaqlarda bədii ya-

radıcılıq bacarıq və vərdiĢləri, bədii-estetik qa-

biliyyətləri inkiĢaf etdirmək vacib məsələlərdən-

dir. UĢaqlar bu sahədə müəyyən bacarıqlara yi-

yələnməli (musiqi alətində çalmaq, rəqs etmək, 

Ģəkil çəkmək, Ģeir söyləmək, nağıl danıĢmaq, əl 

əməyi ilə məĢğul olmaq və s.), həyata, cəmiyyə-

tə gözəlliklər bəxĢ etməlidirlər. 

Estetik tərbiyənin vasitələri və formaları 

digər tərbiyə sahələrinə nisbətən çox geniĢ və 

əhatəlidir. Bu baxımdan məktəbəqədər yaĢlı 

uĢaqların estetik tərbiyəsi həm tərbiyəçilərin, 

həm də valideynlərin mühüm vəzifələrindən biri 

hesab olunur. Həmin vəzifələr təsviri incəsənə-

tin müxtəlif növ və janrlarından istifadə edərək 

uĢaqların estetik hisslərini, zövqünü və fəaliyyə-

tini inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir. 

Bu mühüm vəzifənin aktuallığı onunla 

Ģərtlənir ki, tarixi inkiĢafın müxtəlif mərhələlə-

rində incəsənət həmiĢə müxtəlif nəsildən olan 

insanların, o cümlədən uĢaqların həyatı ilə sıx 

bağlı olmuĢdur. 

Təsadüfi deyil ki, “Azərbaycan Respubli-

kasının Məktəbəqədər təhsilin proqramında (ku-
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rikulumunda)” ”[1] həmin məsələlərə xüsusi 

diqqət yetirilmiĢdir. Hər bir məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində təsviri incəsənətə maraq və tə-

ləbatın inkiĢaf etdirilməsi öz növbəsində təsviri 

fəaliyyət məĢğələlərində kiçikyaĢlı uĢaqların es-

tetik tərbiyəsinin imkanlarını artırır. Bu imkan-

lar nəzəri və praktik istiqamətinə görə diqqəti 

cəlb edir. 

Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kuriku-

lumu) hazırlanarkən inteqrativlik əsas prinsip 

kimi götürülmüĢdür” [1]. Sənəddə məktəbəqə-

dər inkiĢaf sahələri arasında əlaqə və ardıcıllığın 

gözlənilməsi, bilik, bacarıq və vərdiĢlərin yaĢ 

qrupuna uyğun inkiĢaf etdirilməsi mühüm peda-

qoji tələb kimi qoyulmuĢ və inteqrasiya yaĢ pil-

lələri, inkiĢaf sahələri arasında qarĢılıqlı əlaqə 

və asılılığın əsasına gətirilmiĢdir. Nəzərə alın-

mıĢdır ki, uĢaqlar inteqrativ bacarıqlara yiyələn-

məklə öyrəndikləri arasında qarĢılıqlı əlaqəni 

baĢa düĢəcək, onlardan Ģəxsi və ictimai prob-

lemlərin həllində istifadə edəcəklər. 

Məktəbəqədər təhsil ətraf aləmin gözəllik-

lərini duymaq, estetik cəhətdən qavramaq və 

müvafiq bədii nümunələr yaratmaq üçün ilkin 

pillədir. Bu sahədə aparılan iĢlər estetik tərbiyə-

nin vəzifələrinə daxildir. Məktəbəqədər yaĢlı 

uĢaqların estetik inkiĢafı onların yaradıcılıq qa-

biliyyətlərini stimullaĢdırır. 

Təsviri fəaliyyətdə rənglər və formaların 

yeni birləĢmələri, quraĢdırma prosesində müxtə-

lif modellərin qurulması, hekayə və nağılın, mu-

siqi fəaliyyətində melodiyanın dinlənilməsi, 

mahnı oxumaq, uĢaq musiqi alətlərində ifa və 

rəqs məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların estetik zövqü-

nün inkiĢafına kömək edir. Yaradıcı əməli fəa-

liyyət prosesində uĢaqda yaradıcı təxəyyül, tə-

fəkkür, ünsiyyət bacarıqları, digər insanların 

mövqeyini qəbul etmək bacarığı yaranır və inki-

Ģaf edir. 

Estetik tərbiyə həmçinin, təbiətdə, ətraf 

mühitdə, insanların hərəkətlərində, geyimdə gö-

zəlliyi görmək bacarığını və yaradıcı qabiliyyət-

lərin formalaĢmasına imkan yaradır. Yaradıcılıq 

Ģəxsiyyətin mənəvi inkiĢafında, insani hisslərin 

təkmilləĢməsində mühüm rol oynayır ki, bunun 

da təməli erkən yaĢ dövründə qoyulur [2]. 

UĢaqların estetik və yaradıcı inkiĢafını tə-

min etmək üçün aĢağıdakı tələblərin gözlənil-

məsi məqsədəmüvafiqdir: 

- yaradıcılığa həvəsləndirən müvafiq mü-

hitin yaradılması; 

- rəqs, musiqi, rəsm, yapma və s. kimi 

müxtəlif incəsənət növlərindən istifadə edilməsi; 

- qiymətləndirmə bacarığının yaradılması; 

- uĢaqların fəal Ģəkildə öyrənməsi, təsəv-

vür etməsi və yaradıcılıq fəaliyyəti göstərməsi 

üçün qrup otağında Ģəraitin yaradılması; 

- yaradıcı düĢünməni asanlaĢdırmaq üçün 

tərbiyəçinin uĢaqlarla interaktiv fəaliyyətinin 

yaradılması; 

- estetik inkiĢafın təmin edilməsi üçün 

ailələrin maarifləndirilməsi. 

Pedaqoji prosesin təĢkili zamanı hər bir 

uĢağın inkiĢaf səviyyəsi haqqında məlumatın 

alınması üçün əks-əlaqə təmin olunmalıdır. 

Təsviri fəaliyyət uĢaqları həm əqli, həm də 

estetik cəhətdən inkiĢaf etdirir,onları ətraf mühiti 

daha dərindən dərk etməyə yönəldir. UĢaqlarda 

ətraf aləmin gözəlliklərini düzgün qiymətləndir-

mək bacarığı və ətraf aləmə müsbət emosional 

münasibət formalaĢmağa baĢlayır. Təbiətin və əĢ-

yaların formasını, rəngini və materialını, onların 

vəhdətini, gözəlliyini hiss etməyə və bu hissiyya-

tı təsvirlərdə əks etdirməyə imkanlar yaradır. Bu 

keyfiyyətlər təsviri fəaliyyətin sayəsində müm-

kün olur. Təsviri fəaliyyət estetik fəaliyyətin mü-

hüm tərkib hissəsi kimi həmiĢə diqqət mərkəzin-

də olur. Çünki, təsviri fəaliyyət də öz mahiyyəti 

etibarilə estetik sərvətlərin yaradılmasını və on-

lardan təlim-tərbiyə prosesində geniĢ istifadə 

olunması məqsədini güdür. 

Təsviri fəaliyyət məĢğələlərinin - rəsm, 

yapma, aplikasiya, incəsənət əsərləri üzrə müsa-

hibənin uĢaqların bədii-estetik tərbiyəsində 

müəyyən rolu və əhəmiyyəti vardır. Təsviri fəa-

liyyət məĢğələlərində uĢaqların estetik görüĢə 

yiyələnmələri üçün təsviri incəsənətin ayrı-ayrı 

növ və janrlarının yaradılmasında əsas ifadə va-

sitələri olan rənglər haqqında müvafiq biliyin 

verilməsi, Azərbaycan rəssamları və heykəltə-

raĢları haqqında zəruri məlumatların nəzərə çat-

dırılması məqsədəuyğundur. 

Təsviri fəaliyyət məĢğələlərində kiçikyaĢlı 

uĢaqların estetik tərbiyəsini daha səmərəli Ģəkil-

də inkiĢaf etdirmək üçün ayrı-ayrı məĢğələ növ-

lərinin bədii estetik mahiyyətinə də xüsusi fikir 

verilməlidir. Təsviri incəsənət nümunələrindən 

istifadə uĢaqlarda müĢahidəçilik qabiliyyətinin 

inkiĢafında, dünyagörüĢünün artırılmasında, es-



Almaz Hacıbaba qızı Əhmədova 

120  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

tetik zövqün inkiĢaf etdirilməsində, onların ya-

radıcı qabiliyyətlərinin inkiĢafında mühüm rol 

oynayır. Bu zaman uĢaqlar öz fikirlərini dəqiq 

və sərbəst təsvir edir, bədii zövqlərini, yaradıcı 

qabiliyyətlərini və hətta istedadlarını nümayiĢ 

etdirirlər. 

Düzgün pedaqoji mühitin yaradılması 

uĢaq yaradıcılığının inkiĢafında çox mühüm rol 

oynayır. 

Təsviri fəaliyyət məĢğələləri uĢaqların este-

tik dünyagörüĢünü və hissiyyat aləmini inkiĢaf 

etdirmək, hadisələri təbii təsvir vasitələri ilə ifadə 

etmək bacarıqlarının mənimsənilməsi baxımın-

dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ətraf aləmdə 

baĢ verən hadisələrin zənginliyi və rəngarəngliyi-

ni uĢaqlara bədii təsvirlər (görüntülər, obrazlar) 

vasitəsi ilə əyani Ģəkildə aĢılanması onlarda ger-

çəkliyi daha dərindən dərk etməyə Ģərait yaradır. 

Təsviri fəaliyyət məĢğələsinin estetik-emo-

sional əsaslarda aparılması öz növbəsində kiçik-

yaĢlı uĢaqların Ģəxsiyyət zənginliyinə zəmin ya-

radır. Buna görə də istər ətraf aləmdə, ailə və 

məiĢətdə, istərsə də bağçada, qrup otağında təĢkil 

olunmuĢ guĢələr müxtəlif formalı, xarakterli əĢ-

yalarda, geyimlərdə, xalça məmulatlarında, qə-

dim qablarda əks etdirilən rəngarəng naxıĢlar, or-

namentlər çox əlveriĢli estetik fon-estetik mühit 

yaradaraq kiçikyaĢlı uĢaqların estetik tərbiyəsinə 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Müxtəlif vasitələrdən 

istifadə etməklə uĢaq Ģəxsiyyətinin hərtərəfli, 

ahəngdar inkiĢafı xüsusi diqqət mərkəzinə gətiri-

lir. Çünki müasir dövrdə Ģəxsiyyətin tərbiyəsi 

daha mürəkkəb bir problemdir. 

KiçikyaĢlı uĢaqların Ģəxsiyyətinin ahəng-

dar inkiĢafını tədqiqat obyektinə çevirən L.V. 

Kuznetsova yazır: “UĢağın ahəngdar inkiĢafın-

dan ötrü ətraf aləmə ahəngdar münasibəti for-

malaĢdırmaq lazımdır” [5, s. 43]. 

Çox mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyət 

kəsb edən bu fikir eyni zamanda məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin 

ahəngini yaratmaq zərurətini irəli sürür. 

Məktəbəqədər təhsil ətraf aləmin gözəllik-

lərini duymaq, estetik cəhətdən qavramaq və 

müvafiq bədii nümunələr yaratmaq üçün ilkin 

pillədir. Bu sahədə aparılan iĢlər estetik tərbiyə-

nin vəzifələrinə daxildir. Məktəbəqədər yaĢlı 

uĢaqların estetik inkiĢafı onların yaradıcılıq qa-

biliyyətlərini stimullaĢdırır. Estetik tərbiyə mək-

təbəqədər yaĢlı uĢaqlarda bədii hisslərin və zöv-

qün, bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, ətraf 

aləmdəki obyektləri müĢahidə və müzakirə et-

mək bacarığının inkiĢafını təmin edir. 

Təlim-tərbiyə prosesində ahəngdarlığı tə-

min etməkdə təsviri fəaliyyətin, təsviri incəsənət 

nümunələrinin də rolu az deyil. 

Beləliklə, mövzu üzrə rəsm uĢaq təsəvvü-

rünü, sərbəst düĢünmək bacarığı, təĢəbbüs və 

yaradıcı münasibət göstərməyi inkiĢaf etdirir, 

tələbkarlığı və baĢlanmıĢ iĢi axıra çatdırmaq ba-

carığı tərbiyə edir. Bu məĢğələlər zamanı uĢaq-

ların ətraf mühitə diqqəti daha da artır ki, bu da 

uĢağın yaddaĢını möhkəmləndirir, inkiĢaf etdi-

rir. Məqsədli müĢahidə bacarığı onların maraq 

dairəsinin geniĢlənməsinə təsir edir və estetik 

düĢüncələrini formalaĢdırır. 

MüĢahidələr göstərir ki, uĢaqlarda bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərini, ələlxüsus rəsmetmə 

fəaliyyətini inkiĢaf etdirmək məqsədilə keçirilən 

ekskursiyalar praktik əhəmiyyətinə görə daha 

çox təqdir olunur. Buna görə də, təbiətə, ətraf 

aləmə ekskursiyaların təĢkil olunması məqsədə-

uyğundur. 

Təbiətlə tanıĢlıq uĢaqların estetik dünya-

görüĢünə güclü təsir göstərdiyini nəzərə alan 

tərbiyəçilər onlara çiçək açmıĢ ağacları, gül-çi-

çəkləri seyr etməyi, kəpənəklərin, quĢların uçu-

Ģuna tamaĢa etməyi aĢılamaqla çəmənlikdə gəz-

məkdən alınan sevinc və fərəhə özləri də qoĢul-

malıdırlar. 

Tərbiyəçi uĢaqların bədii zövqlərini, yara-

dıcı qabiliyyətlərini və hətta istedadlarını nüma-

yiĢ etdirmək üçün rəsm məĢğələlərinin yüksək 

səviyyədə təĢkil olunması və keçirilməsinə səy 

göstərməlidir. 

UĢaqların estetik inkiĢafı haqqında tərbi-

yəçilər ilə birlikdə valideynlərin fikirləĢmələri 

vacibdir. Musiqi, təsviri sənət əsərləri, xalq 

yaradıcılığı və s. uĢaqların ailə həyatına həmiĢə-

lik daxil olmalıdır. 

UĢaqların ətraf aləm haqqında təsəvvür 

əldə etmək marağı üstünlük təĢkil edir. Təsviri 

incəsənət nümunələrindən uĢaqların ətraf aləm 

haqqında təsəvvürlərini ifadə etmələri üçün təbii 

bir vasitə kimi istifadə olunur. Buna görə də, 

təsviri incəsənət nümunələri uĢaqların ünsiyyət 

və təfəkkür bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsi ba-

xımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Təsviri incəsənət nümunələrinə əsaslanan 

məĢğələlər eyni zamanda uĢaqların təxəyyülünü 
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geniĢləndirir, rəğbət hissinin yaranmasına kö-

mək edir, münasibətlərinin inkiĢafına təkan ve-

rir, özünüqiymətləndirmə təsəvvürlərinin və 

vərdiĢlərinin yaranmasına səbəb olur, eləcə də, 

uĢaqlarda uğur hissini anlamağa imkan yaradır. 

Təsviri incəsənət nümunələri uĢaqların müxtəlif 

mədəniyyətləri baĢa düĢmək və öz mədəniyyəti-

ni ifadə etmək üçün istifadə etdikləri bir vasitə-

dir. Təsviri incəsənət nümunələri vasitəsilə hə-

yata keçirilən məĢğələlər həm də uĢaqların bili-

yini artırır və sadə riyazi təsəvvür qabiliyyətini 

inkiĢaf etdirir. 

Beləliklə, belə nəticə hasil olur ki, təsviri 

fəaliyyət üzrə məĢğələlər vasitəsilə kiçikyaĢlı 

uĢaqların estetik fəaliyyətinin daha da inkiĢaf et-

dirilməsi zəruri vəzifələrdəndir. Bu isə indiki 

dövrün tələblərinə müvafiq olaraq məktəbəqə-

dər təhsil müəssisələri ilə ailənin qarĢılıqlı, əlbir 

fəaliyyəti yolu ilə mümkündür. Tərbiyəçi və 

valideynlər uĢaqların təlim - tərbiyəsinin məq-

səd və vəzifələrini, uĢaqların tərbiyəsində kol-

lektiv və ailənin tərbiyəvi imkanlarını öyrənmə-

li, uĢaqların təlim- tərbiyəsində, onların inkiĢafı-

nın təmin edilməsində əməkdaĢlıq etməlidirlər. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri və ailənin qar-

Ģılıqlı fəaliyyətinin nəticələrinin daim təhlil edil-

məsi məqsədəuyğundur. 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil 

ətraf aləmin gözəlliklərini duymaq, estetik cəhətdən 

qavramaq və müvafiq bədii nümunələr yaratmaq 

üçün ilkin pillədir. Bu sahədə aparılan iĢlər estetik 

tərbiyənin vəzifələrinə daxildir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində təsviri fəaliyyət üzrə məĢğələlər va-

sitəsilə kiçikyaĢlı uĢaqların estetik fəaliyyətinin daha 

da inkiĢaf etdirilməsi zəruri vəzifələrdəndir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalıĢan mütə-

xəssislər faydalana bilər. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu). Bakı: ARTPĠ-nin Təhsil 

Texnologiyaları Mərkəzi, 2014, 96 s. 

2. Həsənov A. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı: Nasir, 2000, s. 374. 

3. Xəlilov V. Məktəbli mədəniyyəti. Bakı, 1999. 

4. Cəlilova Y. UĢaq bağçasında mövzu üzrə rəsm məĢğələlərinin təĢkili metodikası // Ġbtidai məktəb və 

məktəbəqədər tərbiyə, 1997, № 3 

5. Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие личности младшего школьника: Книга для учителя. 

М.: Просвещение, 1988, 224 c. 

 

E-mail: ayten.az@mail.ru 

Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok., dos. M.A. Ġbadova 

ped.ü.fəls.dok., dos. ġ.A. BaxıĢova 

 

Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2020. 

 

 



Vüsalə Sərdar qızı Əliyeva 

122  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

 

UOT 373 

 

Vüsalə Sərdar qızı Əliyeva 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi 

 

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAQLARIN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN 

FƏRDĠLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN TƏġKĠLĠ YOLLARI 

 

Вусала Сардар гызы Алиева 

доктор философии по педагогике, преподаватель 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПУТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Vusala Sardar Aliyeva 
doctor of philosophy in pedagogy, teacher at 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

ORGANIZATIONAL WAYS OF INDIVIDUALIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY  

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Xülasə: FərdiləĢdirilmiĢ təlim uĢaqĢəxsiyyətinin tələbatları ilə qrupun tələbatları arasında bərabər ba-

lansın yaradılmasına imkan verir. UĢaqların fərdiləĢdirilmiĢ təlim prosesində olması onların maksimum fəal 

iĢtirakını təmin edən mühitdir. Məqalədə fərdiləĢdirilmiĢ təlimin uĢağın tələbatlarının, öyrənmək üslubunun 

nəzərə alınma istiqamətləri verilir. Tərbiyəçi bilməlidir ki, uĢaqların temperamentinin tipi onların fəaliyyəti-

nin fərdi üslubuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, fərdiləşmiş təlim, təlim fəaliyyəti, tərbiyəçi. 

 

Резюме. Индивидуальное обучение позволяет обеспечить равный баланс между потребностями 

личности ребенка и потребностями группы. Присутствие детей в процессе индивидуального обуче-

ния - это среда, обеспечивающая их максимально активное участие. В статье приведены направления 

для индивидуального обучения с учетом потребностей ребенка, стиля обучения. Педагог должен 

знать, что тип темперамента детей оказывает значительное влияние на их индивидуальный стиль дея-

тельности. 

Ключевые слова: дошкольники, персонализированное обучение, учебная деятельность, репетитор. 

 

Summary. Individual training allows for an equal balance between the needs of the child’s personality 

and the needs of the group. The presence of children in the process of individual learning is an environment 

that ensures their maximum active participation. The article provides directions for individual learning, 

taking into account the needs of the child, the style of learning. The teacher should know that the type of 

temperament of children has a significant impact on their individual style of activity. 

Keywords: preschool children, personalized training, learning activities, tutor. 

 

Təlim uĢağın davranıĢının motivlərini 

əsaslı surətdə dəyiĢdirir, onun intellektual və əx-

laqi keyfiyyətlərinin inkiĢafının baĢlıca hərəkət-

verici qüvvəsinə çevrilir. Təlim fəaliyyəti uĢaq 

qarĢısında sistematik və plana uyğun olaraq el-

min əsaslarına, biliklər sisteminə yiyələnmək 

vəzifəsini qoyur. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların təlim fəaliy-

yətinin fərdiləĢməsi ümumi intellektual inkiĢafın-

da, onun müvafiq bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yi-

yələnməsində yüksək səviyyədə təĢkil olunmuĢ 

təlim prosesinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların fərdiləĢdiril-

miĢ tədris metodikası prosesində olması maksi-
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mum fəallığını, iĢtirakını təmin edən təlimdir. 

Bu, uĢaqda, onun mənimsəməsinə istiqamətlən-

dirilmiĢ təlim metodudur. Belə ki, iki eyni uĢaq 

tapılmaz ki, onlar təlim məĢğələlərində eyni cür, 

eyni səviyyədə iĢtirak etsinlər. MəĢğələdə hər 

bir uĢaq öz biliklərini, münasibətlərini, vərdiĢlə-

rini, Ģəxsi xüsusiyyətlərini və s. büruzə verir. 

Təlimdə uğur qazanmaq üçün, səmərə əldə et-

mək üçün pedaqoq uĢaqlar arasındakı bu fərdi 

fərqlərə həssaslıqla yanaĢmalıdır. FərdiləĢdiril-

miĢ təlim sözün əsil mənasında tərbiyəçi uĢaqla 

təkbətək məĢğul olan zaman baĢ verir. Bu za-

man, tərbiyəçi öyrətdiyi zəif və güclü tərəflərini, 

fərdi xüsusiyyətlərini, materialı qavramaq üslu-

bunu öyrənir və tədrisi bunlara uyğun qurur. 

Təlimdə fərdiləĢdirmə o demək deyildir ki, 

hər bir uĢaq mütləq fərdi, baĢqalarından təcrid 

olunmuĢ Ģəkildə məĢğələ almalıdır. Təlimdə fər-

diləĢdirmə o deməkdir ki, təlim uĢağın fərdi xü-

susiyyətlərini nəzərə alır və bu əsasda qurulur. 

Tərbiyəçi böyük uĢaq qrupları ilə fərdiləĢdirilmiĢ 

təlim qurmaq metodlarına da yiyələnməlidir. 

FərdiləĢdirilmiĢ təlim uĢağın tələbatlarını, 

öyrənmək üslubunu nəzərə alan və buna istiqa-

mətlənən təlim üsuludur. Belə ki, uĢağın maraq-

ları, meylləri, qavrayıĢ üslubu, temperamentinin 

tipi, ailə mədəniyyəti, tələbatları nəzərə alınır, 

təlim prosesinin təĢkilində uĢaq fəal iĢtirak edir. 

FərdiləĢdirilmiĢ təlim uĢaq Ģəxsiyyətinin 

tələbatları ilə qrupun tələbatları arasında bərabər 

balans yaradır. Bu təlim üsulu uĢaqlara öz po-

tensiallarını inkiĢaf etdirməyə imkan yaradır, 

ona görə ki, onlar qarĢıya məqsəd qoya və ona 

təlim prosesində nail ola bilirlər. Tərbiyəçi 

uĢaqlar üzərində müĢahidələr apararaq, onların 

maraqlarını və güclü tərəflərini müəyyənləĢdirə-

rək, onlara öyrənmə üslubuna uyğun tapĢırıqlar 

verir. FərdiləĢdirilmiĢ təlim prosesinin demokra-

tik dəyərlərlə təlim olunmasına əlveriĢli Ģərait 

yaradır. FərdiləĢdirilmiĢ təlim uĢaqları passiv tə-

sir obyekti kimi deyil, fəal subyekt kimi nəzər-

dən keçirir, onlara bilik, bacarıq və vərdiĢləri sa-

dəcə olaraq ötürmək qayğısına deyil, məhz hə-

min bilik, bacarıq və vərdiĢlərin mənimsənilmə-

si prosesində uĢaqların fəal iĢtirakını təmin et-

mək qayğısına qalır. 

FərdiləĢdirilmiĢ təlim prosesinin təĢkili 

uĢaq və tərbiyəçi bacardığı töhfəni verməli, öy-

rədən-öyrənənə heçnə diktə etmir, sadəcə uĢağın 

öyrənməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradılır. 

FərdiləĢdirilmiĢ təlim, təlim proqramları 

ilə uĢaqlar arasında əlaqə yaradır ki, bu da tərbi-

yəçi uĢağa nəyi və necə öyrətməklə böyük kö-

məklik göstərir. Beləliklə qeyd edə bilərik ki, 

uĢağın maraqları, tələbatları, imkanları, öyrən-

mək üslubu ön plana çəkilir. Bu, uĢaqlarda təlim 

motivlərini əsaslı surətdə formalaĢdırır. UĢaq tə-

lim prosesində öz potensialına uyğun iĢtirak et-

diyi üçün təlim iĢləri onu yormur, əksinə, daha 

da həvəsləndirir. Praktika sübut edir ki, uĢaqla-

rın bir qismi təlim tapĢırıqlarını yerinə yetir-

məkdən, təlim iĢlərini icra etməkdən ona görə 

boyun qaçırırlar ki, onlar tapĢırığı baĢa düĢmür, 

yaxud yerinə yetirməyi bacarmırlar, yaxud təlim 

iĢini icra etmək üsullarını bacarmırlar. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların təlim fəaliy-

yətinin fərdiləĢməsinin təmin edən zaman tərbi-

yəçi uĢaqların aĢağıdakı xüsusiyyətlərini bilməsi 

vacib Ģərt hesab edilir: ailə mədəniyyəti; yaĢ xü-

susiyyətlərini, yaĢına görə inkiĢaf səviyyəsini; 

cinsi xüsusiyyətlərini; öyrənmə üslubunu; qabi-

liyyətlərini və idrak imkanlarını; Ģəxsiyyətini və 

temperamentini; maraqları və meyllərini. 

Aparılan araĢdırmalar göstərir ki, uĢaqla-

rın təlimə münasibətini, tədris olunan fənlərə 

marağını, təlim motivlərini, davranıĢ motivlərini 

öyrənmək üçün tərbiyəçi sorğu metodunun 

müxtəlif növlərindən: müsahibədən, anketdən, 

intervüdən istifadə etməlidir. UĢaqların Ģəxsiy-

yətinin istiqamətini, özünüqiymətləndirməsi və 

iddia səviyyəsinin, idrak proseslərinin, tempera-

mentinin xüsusiyyətlərini, xarakterinin əlamət-

lərini, ümumi və xüsusi qabiliyyətlərini öyrən-

mək üçün isə sinif tərbiyəçi bu parametrlərin tə-

yinatına uyğun testlərdən istifadə etməlidir. 

Tərbiyəçi bilməlidir ki, uĢaqların tempera-

mentinin tipi onun fəaliyyətinin fərdi üslubuna 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məsələn, 

fleqmatik temperamentli uĢaq digər tempera-

ment tiplərinə aid edilən uĢaqlardan fərqli ola-

raq ləng iĢləyir, qismən ləng qavrayır, sərbəstli-

yi sevir, kənardan köməyə ehtiyac duymur, yö-

nəldici suallar verilməsini xoĢlamır və verilən 

suala cavab vermək üçün çox vaxt verilməsinə 

ehtiyac duyur. Belə uĢaqları suallara cavab ve-

rərkən, verilən tapĢırığı, xüsusilə də, sinif iĢini 

yerinə yetirərkən tələsdirmək olmaz. Əgər öyrə-

nilən mövzunu kifayət qədər mənimsəmiĢlərsə, 

əlbəttə, sanqviniklə xolerik tapĢırığı tez yerinə 

yetirib təhvil verəcək, fleqmatiklə melanxolik 
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isə əksinə, tapĢırığı ləng həll edəcəkdir. Fleqma-

tik temperamentli uĢağa tapĢırıq üzərində dü-

Ģünmək, onun mahiyyətini dərk etmək üçün qis-

mən çox vaxt lazımdır. 

Kiçik məktəblilərin bir qismi evə verilən 

məĢğələnin mətnini cümlə-cümlə əzbərləyirlər. 

Bu mətnin mahiyyətini anlayıb məzmununu “öz 

sözləri” ilə ifadə etməyə imkan vermir. Belə olan 

halda, sinif tərbiyəçi bilməlidir ki, uĢaq mətni 

öyrənməyi bacarmır. YaxĢı olar ki, bu halda 

tərbiyəçi uĢaqla birlikdə (bunu valideynlər də edə 

bilərlər) mətni öyrənmək üçün onu təhlil etsin və 

plan tutsun. Bu praktikada yaxĢı səmərə verir. 

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində 

olan məĢğələlərdə təlimin fərdiləĢdirilməsi əsa-

sən iki variantda aparılır: 

1. Qabaqcadan planlaĢdırma əsasında apa-

rılan fərdiləĢdirilmiĢ təlim. 

2. Öz-özünə, Ģəraitə uyğun aparılan fərdi-

ləĢdirilmiĢ təlim (3, s. 136). 

Belə ki, planlaĢdırma əsasında aparılan 

fərdiləĢdirilmiĢ təlimi həyata keçirmək üçün tər-

biyəçi, məĢğələ dediyi uĢaqların fərdi xüsusiy-

yətlərini öyrənib təhlil etdikdən sonra, onlara 

öyrətmək istədiyi materialı uĢaqların fərdi xüsu-

siyyətlərinə uyğun qabaqcadan proqramlaĢdırır 

və bu proqramı onların mənimsəməsi ardıcıllığı 

ilə tədris edir. Proqram planlaĢdırılması dəqiq-

liklə aparılır. Təlimin fərdiləĢdirilməsinin qa-

baqcadan planlaĢdırılması metodlarından biri 

uĢaqlara öyrədilməsi nəzərdə tutulan materialın 

onların öyrənə biləcəyini nəzərə alaraq kiçik 

hissələrə ayrılmasıdır. Burada verilən materialın 

uĢağın nə dərəcədə götürə bilməsindəki fərdi 

fərqlər əsas götürülür. Ona görə də, əgər, uĢaq 

bütöv materialın bölünən hissələrini mənimsəyə 

bilmirsə, yaxud çətinlik çəkirsə, bütöv material 

daha kiçik, uĢağın asanlıqla öyrənə biləcəyi his-

sələrə ayrılır. 

PlanlaĢdırma əsasında aparılan fərdiləĢdi-

rilmiĢ təlimi həyata keçirmək üçün istifadə olu-

nan baĢqa bir metod həcmcə kiçik uĢaq qrupları 

ilə iĢ aparmaq metodudur. Bu baxımdan, məĢğə-

lələr üçün dörd-beĢ nəfər uĢaqdan və bir sinif 

tərbiyəçidən ibarət olan kiçik qrup daha səmərə-

li hesab edilir. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların fərdiləĢdiril-

miĢ təlim metodları sırasına təlimin gediĢinin 

çevikliyini təmin etmək metodu da aid edilir. 

Məsələn, sinif tərbiyəçi uĢaqlara təlimi məĢğələ-

sində gildən göbələk düzəltmək tapĢırığı verir. 

MəĢğələni o, belə qura bilər ki, uĢaqlara ən əv-

vəl çoxlu sayda rəngarəng göbələklərin Ģəklini 

göstərər, sonra göbələk düzəltmək üçün müxtə-

lif materiallar: müxtəlif rəngli plastilinlər, rəngli 

kağızlar, qayçı və s. materiallar verə bilər. Bun-

dan sonra tərbiyəçi 4-5 uĢaqdan ibarət kiçik qru-

pun yanında oturub onlara nəzarət edir, çətinlik 

çəkənə köməklik edir. ĠĢə baĢlamaqda çətinlik 

çəkənə istiqamət verir, bəzisinə sözlə, bəzisinə 

iĢi icra etməkdə köməklik edir, bəzisinə isə düz-

gün istiqamətdə olduğu üçün ürək-dirək verir. 

Ümumiyyətlə, fərdiləĢdirilmiĢ təlimi həya-

ta keçirmək üçün tərbiyəçi, materialları dəqiq-

liklə, diqqətlə seçmək metodunu da tətbiq edə 

bilər. Bu, əsasən təlim prosesində istifadə olunan 

əyani materiallar rəngarəng, müxtəlif təyinatlı, 

sayca çox, mürəkkəblik dərəcəsinə görə sadədən 

mürəkkəbə doğru artan ardıcıllıqlı olmalıdır. Bu, 

uĢaqların seçimində azad olmasına, təfəkkürünün 

çevikliyinə, təxəyyülünün yaradıcılıq imkanları-

nın geniĢlənməsinə imkan yaradır. 

FərdiləĢdirilmiĢ təlimi aparan tərbiyəçi 

uĢaqları kiçik qruplara ayırmalı, təlim tapĢırıqla-

rını kiçik qrupların necə yerinə yetirməsinə, 

otaqda var-gəl edə-edə nəzarət etməli onlara öz 

köməyini təklif etməli, ehtiyacı olanlara isə kö-

məklik etməlidir. Beləliklə, tərbiyəçi fərdiləĢdi-

rilmiĢ məĢğələləri müəyyən vaxt ərzində, qrup-

da qoruyaraq problemsiz apara bilər. Tərbiyəçi 

qruplarda fərdiləĢdirmə aparan zaman uĢaqların 

maraqlarına əsaslanaraq iĢini planlaĢdırmağın 

vacibliyini bilməlidir. Bununla yanaĢı tədris pla-

nının ayrılmaz hissəsi olan yoxlama prosesinin 

təĢkili zaman uĢaqlara gündəlik maraqlandıqları 

materiallar və fəaliyyətlərlə məĢğul olmaq üçün 

seçim etmək imkanı verilməlidir. 

UĢaqların güc və ehtiyaclarına əsaslanan 

fərdiləĢdirmə prosesi onların inkiĢaf səviyyələri-

nə əsaslanan müĢahidə, planlaĢdırma iĢlərinin 

vacibliyini vurğulamalıdır. 

Məktəbəqədər təhsildə tərbiyəçilər uĢaqla-

rı öz maraqlarını, istedadlarını və ya suallarını 

həll edən mərkəzlərdə iĢtirak etməyə təĢviq edə-

rək maraq mərkəzlərini fərqləndirə bilərlər. 

UĢaqlara öz təĢəbbüsləri ilə məĢğul olmaq üçün 

gündəlik imkanların olmasını tövsiyə edilməli-

dir. Məktəbəqədər təhsil üzrə tədris planı elə 

təĢkil olunmalıdır ki, müəllimlər uĢaqların ma-

raqlarını sənədləĢdirmək və öyrənmə təcrübələ-
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rini planlaĢdırmaq üçün müĢahidələrdən istifa-

dəsini təmin etməlidir. Belə ki, tədris planında 

fərdi uĢaqların maraqlarına əsaslanaraq öyrənmə 

təcrübələri və necə planlaĢdırmaq barədə müəl-

limlər üçün təlimat verilməlidir. 

UĢaqları gücü və maraqları əsasında fərdi-

ləĢdirmədə tərbiyəçi qiymətləndirmə nəticələ-

rindən istifadə edə bilər. Tərbiyəçi öyrənmə təc-

rübəsini əvvəlcədən planlaĢdırır və fərdi uĢaqla-

rın maraqlarına əsaslanaraq onları necə dəyiĢdir-

mək barədə müxtəlif fikirlər irəli sürür. 

Problemin aktuallığı. FərdiləĢdirilmiĢ təlimi 

aparan tərbiyəçi uĢaqları kiçik qruplara ayırmalı, tə-

lim tapĢırıqlarını kiçik qrupların necə yerinə yetir-

məsinə, otaqda var-gəl edə-edə nəzarət etməli onlara 

öz köməyini təklif etməli, ehtiyacı olanlara isə kö-

məklik etməlidir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbə-

qədər yaĢlı uĢaqların təlim fəaliyyətinin fərdiləĢmə-

sinin təĢkili yolları müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

bu ixtisas üzrə təhsil alan təcrübəçi tələbələr, tərbi-

yəçilər və tədqiqatçılar səmərəli istifadə edə bilərlər. 
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ORGANIZATIONAL WAYS OF A CREATIVE ENVIRONMENT  
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Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yaradıcı mühitinin təĢkili bir sıra tələblərə 

əsaslanmalıdır. Yaradıcı mühitdə oyunların müəyyənləĢdirilməsi, müəllim və ya pedaqoqlar tərəfindən apa-

rılmalıdır. Yaradıcı mühiti məktəbəqədər müəssisədə uĢaqların inkiĢafını təmin edən Ģərait kompleksidir. 

Məktəbəqədər qrup otaqları yüksək enerjili mühit olub, oyuncaqlar, kitablar, oyunlar və digər mənbələr mü-

təmadi olaraq aktiv istifadəyə verilməlidir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, yaradıcı mühiti, məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

 

Резюме. В статье отмечается, что организация творческой среды в дошкольных образователь-

ных учреждениях основываться на ряде требований. Определение игр в творческой среде должна 

проводиться учителем или педагогами. Творческая среда - это комплекс условий, обеспечивающих 

развитие детей в дошкольном учреждении. В комнатах для дошкольных групп должна быть хорошая 

среда, а игрушки, книги, игры и другие ресурсы должны использоваться на регулярной основе. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, творческая среда, дошкольные 

образовательные учреждения 

 

Summary. The article notes that the organization of the creative environment in preschool educational 

institutions is based on a number of requirements. The definition of games in a creative environment should 

be done by a teacher or educators. The creative environment is a set of conditions that ensure the 

development of children in a preschool. The rooms for preschool groups should be provided with a good 

environment, and toys, books, games and other resources should be used on a regular basis. 

Keywords: preschool children, creative environment, preschool educational institutions 

 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların inkiĢafında 

yaradıcı mühitin təĢkili məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin qarĢısında duran vacib problem-

lərdəndir. Yaradıcı mühit uĢaqların hərtərəfli 

inkiĢafına Ģərait yaratmalıdır. Yəni bu mühit 

uĢaqlar üçün inkiĢaf imkan verən təhsil mühiti 

olmalıdır. Bu mühitdə uĢaqlar tərbiyəçilər, vali-

deynlər və tanıdıqları böyüklər ilə qarĢılıqlı 

əməkdaĢlıq Ģəraitində olmalıdırlar. Yaradıcı mü-

hitdə uĢaqlar həmyaĢıdları qarĢılıqlı münasibət-

lərin yaradılmasına imkan verməlidir. Yaradıcı 

mühit uĢağın təkcə psixi inkiĢafını deyil həm də, 

ətraf mühitə, dünyaya, cəmiyyətə və ən əsası da 

özünə olan münasibətini sistemləĢdirir. 
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Yaradıcı mühit həm ailədə, həm də məktə-

bəqədər təhsil müəssisələrində müəyyən tələblə-

rə uyğun olaraq yaradılmalı və inkiĢaf etdirilmə-

lidir. Bu mühitin yaradılmasında əsas Ģərtlərdən 

biri uĢaqların əqli və fiziki inkiĢafının möhkəm-

lənməsinə imkan verməlidir. Yaradıcı mühitdə 

uĢaqların inkiĢafını təmin etmək üçün tərbiyəçi 

–müəllimlərin iĢinə dəstək üçün valideynlərin 

də bu prosesdə iĢtirakı vacibdir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yara-

dıcı mühitinin təĢkili bir sıra tələblərə əsaslan-

malıdır. Birinci mərhələdə növbədə uĢaqların fi-

ziki inkiĢafına Ģərait yaradılmalıdır. Ġkinci mər-

hələdə uĢaqların psixi inkiĢafına imkan verilmə-

lidir. Üçüncü mərhələdə isə uĢaqların sosial 

inkiĢafına Ģərait yaradılmalıdır. Mühitdə yaradı-

lan hər üç mərhələ bir-birindən vəhdət Ģəraitin-

də təĢkil olunmalıdır. Bu mühitin yaradılması 

üçün verilən Ģərtləri aĢağıdakı kimi ümumiləĢdi-

rə bilərik; 

1) ƏĢyaların yerləĢdirilməsi; 

2) Oyuncaqların seçilməsi; 

3) Oyunların müəyyənləĢdirilməsi; 

4) Vəsaitlərin yerləĢdirilməsi və s. 

Məktəbəqədər müəssisədə, qrup otağında 

yerləĢdirilən əĢyalar yaradıcı mühitin yaradılma-

sında ilk addım sayılır. ƏĢyalar yerləĢdirilən za-

man birinci növbədə uĢağın yaĢı nəzərə alınmalı 

və onun inkiĢafına xidmət edilməlidir. Seçilən 

stollar, dolablar, yataqlar, Ģəkillər, yemək dəstləri 

və s. hər biri uĢaq inkiĢafına istiqamətlənməlidir. 

Əlbəttə ki, uĢaq üçün yaradıcı mühit yara-

dacağımız zaman oyuncaqları unutmaq olmaz. 

Oyuncaq seçilən zaman uĢaqların yaĢı, fərdi və 

psixi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Oyuncaq-

lar praktik və interaktiv olmalıdır. Oyuncaqlar 

qrupdakı uĢaqların sayına uyğun olaraq seçil-

məlidir. 

Yaradıcı mühitdə oyunların müəyyənləĢdi-

rilməsi, müəllim və ya pedaqoqlar tərəfindən 

aparılmalıdır. Çünki oyunlar uĢaqların inkiĢafına 

müsbət təsir etdiyi kimi, mənfi təsirədə malikdir. 

Oyun uĢağın yaĢına, fərdi və psixoloji xüsusiy-

yətlərinə uyğun olmadıqda, nəinki onun inkiĢafı-

na təsir edər, hətta ona mənfi təsir göstərər. 

UĢaq üçün yaradılacaq təhsil mühiti meto-

dik, öyrədici xüsusiyyətlərə malik olan vəsaitlər-

lə təmin olunmalıdır. UĢaq oxumağı bilmədiyi 

üçün bu vəsaitlər daha çox əyaniliyə əsaslanma-

lıdır. ġəkillər vəsaitlər üçün ən uğurlu seçimdir. 

Bütün bunlar uĢaqların fiziki və psixi sağ-

lamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi, 

onların hərtərəfli inkiĢafı üçün çox əlveriĢli 

Ģərtdir. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə və ailədə ya-

radılacaq təhsil mühiti metodik cəhətdən fərqli 

də olsa bir məqsədə xidmət edir. Bu zaman uĢa-

ğın fiziki və psixi fəaliyyəti əsasdır. 

UĢaqlar üçün təĢkil olunan yaradıcı mühit 

onların fiziki və psixi sağlamlığının möhkəm-

ləndirilməsinə imkan yaradır. Bu zaman uĢaqla-

rın emosional rifahı da təmin olunur. Təhsil mü-

hiti valideynlərin də uĢaqların fəaliyyət prose-

sində iĢtirakına Ģərait yaradır. 

Yaradıcı mühiti məktəbəqədər müəssisədə 

uĢaqların inkiĢafını təmin edən Ģərait komplek-

sidir. MəĢğələ prosesində tərbiyəçi - uĢaq və va-

lideynlərin birgə, qarĢılıqlı əlaqəsi yaradıcı mü-

hit üçün əsas amillərdən sayılır. Məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrində uĢaqların bilik, bacarıq və 

vərdiĢləri, dünyagörüĢü və əxlaqi-estetik ideya-

ları, həmçinin sosial və yaradıcılıq inkiĢafı tə-

min olunmalıdır. Yaradıcı mühiti - xüsusi təĢkil 

olunmuĢ məkanla təmsil olunan təhsilləndirici 

mühitinin bir hissəsidir. 

Beləliklə, təhsil mühiti uĢaqların böyümə-

si prosesində daim dəyiĢən, uĢağa yaĢın genetik 

vəzifələrini mənimsəməyə kömək edən açıq, 

canlı sistemdir. 

Məktəbəqədər qrup otaqları yüksək enerji-

li mühit olub, oyuncaqlar, kitablar, oyunlar və 

digər mənbələr mütəmadi olaraq aktiv istifadəyə 

verilməlidir. Böyüklər kimi, uĢaqlar bəzən özlə-

ri istirahət etmək üçün vaxt və məkana ehtiyac 

duyurlar. Bir və ya iki uĢağa məhdud olan boĢ-

luq təklif edərək uĢaqların bu ehtiyacı ödəməsi-

nə kömək edə bilərsiniz. Kitabxana, rahat bir 

künc, otağınızın sakit oyunları və ya digər yerlə-

ri uĢaqların özlərini sakitləĢdirməsinə kömək 

edə bilər. ġəffaf parçaların istifadəsi və ya me-

belin yerləĢdirilməsi bu rahat qarmaqları yarat-

mağa necə kömək etdiyini və hələ də yaxĢı gö-

rünmə təmin etdiyini düĢünün. 

Qrup otağında ləvazimatların saxlanılması 

üçün aĢağıdakılar planlaĢdırılır: 

• Açıq saxlama: Aktiv istifadə olunan ma-

teriallar üçün müəllimlər açıq, etiketli rəflərdə 

saxlamalıdırlar. Növbəti müzakirə edildiyi kimi, 

uĢaqlar tərəfindən açıq saxlama əlçatanlığı tə-

min edir. 
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• Qapalı saxlama: müəssisənin ləvazimat-

ları, yemək qabları və ya təmizləyici mayelər 

kimi vasitələr istifadə edilmədikdə etibarlı Ģəkil-

də saxlanılmalıdır. Yenə də bu əĢyalar üçün eti-

barlı yerləri təyin etmək və diqqətlə etiketləmək 

vacibdir. Bu, uĢaqların təhlükəsizliyini təmin et-

məyə kömək edəcəkdir. 

• ġəxsi saxlama: UĢaqlar və böyüklər Ģəx-

si əĢyalarını saxlamaq üçün yerlərə ehtiyac du-

yurlar. UĢaqların fərdi saxlanması Ģəkillər və 

sözlərlə etiketlənməlidir. Bu, hər uĢağın buraya 

aid olduğu mesajını göndərməyə kömək edir. 

Ayrıca düĢmə və seçmə iĢlərini asanlaĢdırmağa 

kömək edə bilər. UĢaqlar üçün fərdi saxlama 

məkanları, məsələn, yorğan və ya açıq havaya 

getməyə hazırlıqda əlcəklər asanlıqla daxil ol-

mağa imkan verir. Böyüklərin Ģəxsi yaddaĢı 

üçün əĢyaların əlçatmaz olması vacibdir, belə 

ki, çantalar kimi məhsullar uĢaqlar üçün təhlü-

kəli olmayan materialları (məsələn, makiyaj və 

ya dərman) ehtiva edə bilər. 

• Sənət əsərləri və portfoliləri saxlamaq. 

Bu, uĢaqlara fikirlərini sınamaq üçün bir yerdir 

və uĢaqların inkiĢaf tərəqqisini daha asan izlə-

məyə kömək edir. 

Müəllimlər qrupun yenidən dizaynına 

baxdığınız zaman bütün uĢaqlar üçün ehtiyacları 

və öyrənmə məqsədlərini nəzərə almalıdır. Tər-

biyəçi hər dəfə qrup otağına daxil olan zaman, 

sinifdəki niĢanlarını ən yaxĢı Ģəkildə dəstəklə-

mək üçün hansı dəyiĢikliklərin edilməsi lazım 

olduğunu düĢünməlidir. Xüsusi ehtiyacı olan 

uĢaqlar üçün hansı strategiyanın, ehtiyacların və 

dəstəyin onlara kömək edəcəyini tərbiyəçi bil-

məlidir. 

Ətraf mühitin dizaynı baxımından, fiziki 

əlilliyi olan uĢaqların rahatlıqla hərəkət etmələ-

rini və məĢğələlərdə iĢtirak etmələrini təmin et-

mək üçün maraq sahələri arasındakı fiziki mə-

kanı nəzərə almalıdır. Bundan əlavə, bütün 

uĢaqlar, xüsusən də sosial və ya davranıĢ ehtiya-

cı olan və ya müəyyən inkiĢaf əlilliyi olan uĢaq-

lar, rahatlaĢmağa kömək edən materialları asan-

lıqla əldə edə bildikləri və bir neçə dəqiqə tək 

qaldıqları yerləri təyin etmək lazımdır. 

Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların inkiĢafında 

yaradıcı mühitin təĢkili zaman bütün sahələrə, o 

cümlədən xüsusi məkanlara nəzarət olunmalıdır. 

YaxĢı hazırlanmıĢ yaradıcı mühit uĢaqları uyğun 

oyunla məĢğul olmağa kömək edəcək və arzu-

olunmaz, təhlükəli davranıĢların qarĢısını alma-

ğa kömək edəcək (məs. atlama, qaçıĢ). 
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər yaĢlı 

uĢaqların inkiĢafında yaradıcı mühitin təĢkili zaman 

qrup otağının hərtərəfli dizaynına xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə uĢaqlar 

üçün yaradıcı mühitin yaradılması haqqında elmi və 

nəzəri məlumatlar verilmiĢdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr, tərbiyəçilər və 

metodistlər üçün əlveriĢli, səmərəli mənbə ola bilər. 
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THE EFFECTIVENESS OF USING ROLE PLAYS AND DRAMA TEACHING METHODS 

ON DEVELOPING STUDENTS` CREATIVE SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES 
 

Xülasə: Bu gün məktəbdə təhsil alan uĢaqlar, gənclər sabah cəmiyyətin fəal, tam hüquqlu üzvünə çev-

riləcək. Daim dəyiĢən həyat Ģəraitinə uyğunlaĢmaq üçün çevik olmaq, öz qabiliyyətlərini, özünüinkiĢaf etdir-

mək, yeni Ģərtlərə uyğunlaĢmaq lazımdır. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq, müasir təlim proqramları, fəal tə-

lim bizdən də bu məziyyətlərə malik insan yetiĢdirrməyi tələb edir. Fəal təlimin təĢkili üçün istifadə edilən 

müxtəlif metodlar və bu metodlardan bəzilərinin hətta müxtəlif variantları və texnikaları mövcuddur. Bunu 

xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, lazımsız metod yoxdur. Vacib olan seçilən təlim metodunun məqsədə uy-

ğun olması və düzgün tətbiq edilməsidir. 

Məqalədə təlim metodu kimi rollu oyunlar və səhnələĢdirmənin kiçikyaĢlı məktəblilərin əqli, fiziki, 

psixi, sosial inkiĢafına təsiri qeyd olunur. Bu metodun tətbiqi Ģagirdlərdə kreativlik qabiliyyətləri, həmçinin 

digər həyati bacarıqların formalaĢmasında rolundan bəhs edilir. 

Açar sözlər: kreativ düşüncə, rollu oyun, səhnələşdirmə, təlim metodu, yaradıcılıq qabiliyyəti, təlim 
 

Резюме: Дети обучающиеся сегодня в школе, завтра станут полноправными членами общества. 

Мы живѐм в быстро изменяющемся обществе,в котором наука и техника молниеносно развиваются. 

Чтобы приспособиться постоянно изменяющемуся темпу жизни, необходимо, быть проворным разви-

вать способности и самоусовершенствоваться к новым условиям. В отличии от традиционного обра-

зования, современная программа обучения, активное обучение требует развития этих навыков. Необ-

ходимо отметить, что не нужных методов нет. Выбранный и необходимый метод должен соответст-

вовать цели обучения, и правильно применен. В статье раскрывается роль игр и инсценировок на раз-

витие младших школьников. Способствует развитию умственных, физических, психологических и 

социологических способностей. Использование этого метода развивает креативные способности, в 

том числе формирует и другие жизненно важные умения. 

Ключевые слова: креативное мышление, ролевые игры, инсценировки, метод обучения, 

творческие навыки, обучение 

 

Summary: Studied children and the tenagers in a school today will became active and full member of 

society. We inhabit a well-progressed world thus education and technology develop by leaps and bounds. We 

have to be nimble, improve self skills, and get used to new life conditions to be accustomed to the 
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changeable lifestyle. Unlike the traditional method, innovative teaching programs request us to grow up a 

person who has former abilities. There are a lot of method which are used in the innovative teaching and 

there are also different variants and techniques of this method. It must be mentioned that there is no any 

unnecessary method. Essential thing is choosing a right method and applying it accurately that staging and 

the role games affect children's mental, physical, social and psychological improvement. This method is 

talked about the role of pupils' creative thinking and their vital skills. 

Key words: creative thinking, role games, staging, taching method, creativity, teaching 

 

Elm və texnikanın inkiĢafı, informasiyala-

rın çoxaldığı bir zamanda dəyiĢən mühitin Ģərt-

ləri bu mühitdə fəaliyyət göstərə bilməyi, tole-

rant olmağı, informasiya cəmiyyətinin fəal üz-

vünə çevrilməyi, kommunikativ bacarıqlara yi-

yələnməyi, ən baĢlıcası, təfəkkür mədəniyyəti 

və kreativ düĢünmə bacarığı tələb edir. Bu ba-

xımdan da təhsil insanların həyatının ayrılmaz 

bir hissəsi olduğu üçün onların ehtiyaclarına uy-

ğunlaĢdırılmağı, yeni yanaĢmaları tələb edir [1]. 

Kreativliyin inkiĢafına yönələn təhsildə 

Ģəxsiyyətin fərdi potensialının tanınması və qə-

bul edilməsi əsas prinsip kimi götürülməli, pe-

daqoji proses onun üzərində qurulmalıdır. Mək-

təbəqədər təhsil pilləsindən baĢlayaraq, təhsilin 

əsas vəzifəsi öyrənənlərin təfəkkürünün inkiĢaf 

etdirilməsi, tədqiqat bacarıqlarının formalaĢdı-

rılması və dəstəklənməsindən ibarətdir. Təlim 

prosesinin belə təĢkili təhsilalanları birgə fəaliy-

yətə, problem həllinə və qərar qəbuluna alıĢdıra-

caq, onlara əldə olunan nəticələrin əhəmiyyətini 

dəyərləndirməyi öyrədəcəkdir[3]. 

Kreativ bacarıqları, yaradıcı düĢünməni 

təhsillə, uyğun mühitin təĢkil olunması ilə inki-

Ģaf etdirmək olar. Öz mahiyyətində yaradıcı pe-

daqogika Ģagirdlərə yaradıcı Ģəkildə öyrənməyi 

və gələcəyin yaradıcıları olmağı öyrədir [9]. 

Uğurlu təlim üçün təlim strategiyasının düz-

gün seçilməsi və tətbiq edilməsi əsas Ģərtlərdən 

biridir. Təlim metodunu, üsul və vasitələri seçən 

zaman dərsin mövzusu nəzərə alınmalı, məqsədi 

dəqiq müəyyən olunmalıdır. Müasir təlim metod-

larının düzgün seçilib tətbiq olunması müəllimdən 

yüksək səviyyədə peĢəkarlıq tələb edir. Müasir tə-

lim metodları Ģagirdlərdə fəal düĢünmə, problem 

həll etmə, təqdimat etmə, tətbiq etmə və s. baca-

rıqların inkiĢaf etdirilməsi üçün əlveriĢlidir. 

ġəxsiyyət fəaliyyət prosesində formalaĢır, 

inkiĢaf edir. UĢağın əsas fəaliyyət növü oyun-

dur. Məktəbə qədəm qoyduqdan sonra tədricən 

bu təlim fəaliyyəti ilə əvəz olunur. Təlimi ma-

raqlı etmək, Ģagirdlərdə öyrənməyə motivasiya 

yaratmaq baxımından ibtidai siniflərdə müxtəlif 

oyun növlərindən təlim metodu kimi istifadə et-

mək böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Didaktik oyunlar zamanı Ģagirdlər nələri 

isə müqayisə edir, müxtəlif məsələləri həll edir, 

Ģifahi hesablama aparır, tədqiqatçı rolunda çıxıĢ 

edir, müxtəlif tapĢırıqları, müxtəlif hərəkətləri 

icra etməli olurlar. Tədrisyönlü didaktik oyun-

lardan istifadə Ģagirdlərdi riyazi-məntiqi eləcə 

də oxuyub-anlama bacarıqlarını formalaĢdıran 

əsas vasitələrdən biri kimi dəyərləndirilməlidir. 

Hər bir oyun zamanı müəyyən qaydalara, ni-

zam-intizama əməl etmək tələb olunur. UĢaqlar 

özləri oyun oynayan zaman öz kreativ düĢüncə-

ləri hesabına özləri bu qaydaları müəyyənləĢdi-

rirlər. Lakin təlim məqsədi ilə keçirilən oyunlar 

zamanı bu qaydalar Ģagirdlərə hazır Ģəkildə təq-

dim olunur. Ġstənilən halda Ģagirdlər bu qaydala-

ra əməl etmək, oyun qaydalarını pozmamaq 

üçün intizamlı, təmkinli, daha məsuliyyətli ol-

mağı öyrənirlər, həmçinin təkcə özləri üçün na-

rahat olmur, qrup yoldaĢlarının da fəal olmasına 

kömək edirlər. Bu zaman. zəif, utancaq, azdanı-

Ģan uĢaqlar belə oyun zamanı bacarıqlarını nü-

mayiĢ etdirir, onların öz fikrini söyləmə, əmək-

daĢlıq etmə, özünün və yoldaĢlarının fəaliyyəti-

ni təhlil etmə, Ģifahi nitq, oxuyub-anlama, dinlə-

mə, fikrini düzgün ifadə etmə bacarıqları inkiĢaf 

edir. Beləliklə, oyun texnologiyaları tədris mate-

rialını əlçatan, maraqlı, obrazlı Ģəkildə öyrətmə-

yə, biliklərin daha yaxĢı mənimsənilməsinə kö-

mək edir, Ģüurlu öyrənməyə maraq yaradır. Bir 

sözlə Ģagirdlər oynayaraq öyrənirlər [2]. 

Təlim metodu kimi istifadə olunan oyun-

ların bir növü də rollu oyunlardır. Rollu oyun 

hər-hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi-nəzər-

dən yanaĢmalardan ibarətdir. Belə ki, iĢtirakçılar 

müxtəlif rolları öz üzərinə götürürlər və hər han-

sı bir hadisəni bu mövqedən canlandırır və ya 

qiymətləndirirlər. Rollu oyun kiçikyaĢlı məktəb-

lilərdə incəsənət yolu ilə məlumat əldə etməyə, 

problemə digər adamın gözü ilə baxmağa, vər-

diĢ olunmuĢ stereotiplərdən uzaqlaĢmağa və 

yeni davranıĢ modellərinə yiyələnməyə imkan 

https://journal.edu.az/files/2018/Nigar_Zeynalova.pdf
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verir. Eyni zamanda tənqidi və yaradıcı təfəkkü-

rün inkiĢafına müsbət təsir edir, ünsiyyət baca-

rıqları formalaĢdırır. Rollu oyun Ģagirdlərdə giz-

li qalmıĢ qabiliyyətləri ortaya çıxarır. Bu Ģagird-

lərdə öz hiss və duyğularını ifadə etmək, idarə 

etmək bacarığı formalaĢdırır. Onlar özlərini kəĢf 

etmək imkanı əldə edirlər. Kiçik yaĢda xəyal 

quraraq oynadıqları oyunlarda o xəyalları həyata 

keçirmək üçün imkan əldə edirlər [8]. 

Müəllim rollu oyunlardan istifadə edərkən 

əldə etmək istədiyi məqsədə uyğun oyunun sse-

narisini, oyunda iĢtirak edəcək obrazları əvvəl-

cədən müəyyənləĢdirir, ifa olunacaq rolların 

mətni yazılmıĢ kartlar hazırlayır [5]. 

UĢaq özünü oynadığı rolun, obrazın yerində 

hiss etməklə sanki risk edir. O bu zaman kəĢflər 

edə, yeni ideyalar, fikirlər ortaya çıxara bilər. Bu 

daha çox ssenari olmadan oynanılan oyunda orta-

ya çıxır. Ssenari olmadan canlandırılan səhnələr 

uĢağın xəyal gücü, kreativ düĢüncəsi, yaradıcılıq 

qabiliyyəti hesabına ortaya çıxır. UĢaqlar oyun za-

manı öz istəklərini, arzularını, xəyallarını gerçək-

ləĢdirmək üçün kreativ ideyalar ortaya çıxarır. 

Məsələn, kralın baĢına kağızdan tac düzəltmək, 

masanın altını çadır və ya ev kimi istifadə etmək, 

maĢın sürmək istəyini hər hansı bir dairəvi əĢya-

dan avtomobil sükanı kimi istifadə etmək, top oy-

namaq üçün kağızdan top hazırlamaq və s. 

Məktəbəqədər yaĢ dövründə uĢaqlar oyna-

dıqları oyunların ssenarisini özləri qururdularsa 

məktəbdə artıq hazır ssenarilər, mətnlər əsasın-

da hadisələri səhnələĢdirirlər. SəhnələĢdirmə 

prosesində isə uĢaq hər hansı həyat vəziyyəti və 

bu vəziyyətdə baĢ verən hadisələri canlandırılır. 

Bu zaman Ģagird öz təcrübəsini, bilik və baca-

rıqlarını maksimum səviyyədə səfərbər edir. 

Rollu oyunlar Ģagirdlərdə qarĢılıqlı hörmət 

formalaĢdırır; müxtəlif həyatlarla tanıĢ olmaq im-

kanı verir; səbəb-nəticə əlaqəsini dərk etməyə kö-

mək edir; xəyalları və gerçəkləri üz-üzə qoyur; 

qrup Ģəklində fəaliyyət, əməkdaĢlıq bacarıqları aĢı-

layır; məsuliyyət hissini dərk etməsinə səbəb olur. 

Bu metod Ģagirdlərə sərbəst olmağa, em-

patiya qurmağa, öyrənilən mövzunu daha dərin-

dən dərk etməyə, fəallığı artırmağa, zehni inki-

Ģafa, müstəqil düĢünməyə və qərar verməyə, de-

mokratik düĢünməyə və davranmağa, ünsiyyət 

qurmağa, tənqidi yanaĢmağa Ģərait yaradır. 

SəhnələĢdirmə Ģagirdlərin təlim prosesinin 

aktiv iĢtirakçısına çevirərək onların hərtərəfli 

inkiĢafına dəstək olur, yaradıcılıq qabiliyyətləri-

ni inkiĢaf etdirir, istək və duyğularını ifadə et-

məyə imkan verir. Onlar hadisəni qarĢı tərəfə 

olduğu kimi anlatmaq üçün jest, mimikadan isti-

fadə edir, öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini maksi-

mum dərəcədə səfərbər edirlər [6]. 

Bu zaman yalnızca səhnələĢdirməklə qal-

mayıb, mövzunu da dərindən mənimsəyirlər. 

Məsələn, “Turpun nağılı”nı səhnələĢdirən za-

man Ģagirdlər həm də turpun necə əkildiyini, 

necə yetiĢdiyini, necə çıxarıldığını, çıxarmaq 

üçün güc lazım olduğunu, gücün birlikdə oldu-

ğunu da öyrənmiĢ olurlar. 

ġagirdlər bu metod zamanı öz dünyaların-

dan ayrılıb baĢqa həyatlarla tanıĢ olurlar. Özləri-

ni o hadisənin içində hiss edirlər, bu isə onlarda 

həyat təcrübəsi qazandırır. Obrazların xarakteri-

ni, duyğularını səhnələĢdirmək, həmçinin Ģa-

girdlərdə baĢqalarının fikir və düĢüncələrinə, 

yaĢadıqlarına, duyğularına hörmət etməyi öyrə-

dir. Obrazları hadisələri canlandıran zaman 

həmçinin mövzunu da mənimsəmiĢ olur. 

ġagirdlərin psixmotor inkiĢafında da bu 

metodun əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, onlar 

düzgün nitq bacarıqlarına yiyələnirlər, danıĢar-

kən tənəffüs aktının düzgün idarə olunmasını 

öyrənirlər. Hərəkətli oyunlar Ģagirdlərdə həm də 

fiziki inkiĢafa kömək edir. Sosial aspekdən ya-

naĢsaq əgər, Ģagirdlər səhnələĢdirmə zamanı 

mənfi, müsbət obrazlara tənqidi yanaĢır nəticədə 

isə özünü və öz davranıĢlarını qiymətləndirməyə 

baĢlayır. Cəmiyyətin gözlədiyi davranıĢları, tə-

ləbi dərk etmiĢ olur, cəmiyyətdə özünə yer tut-

mağa çalıĢır. Təcrübə qazanaraq gələcək həyat-

larında öz vəzifələrinin “rollarının” öhdəsindən 

gələcək Ģəkildə yetiĢirlər. 

Təlim prosesində zəif iĢtirak edən, təlim 

nəticələri zəif olan Ģagirdlər də səhnələĢdirmə-

nin nəticəsində qeyri-ixtiyari mövzunu mənim-

səmiĢ olurlar. Çünki onlar da prosesin aktiv iĢti-

rakçısına çevrilirlər. Bu da öz növbəsində təlim 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə imkan yaradır. 

Rollu oyunlar, səhnələĢdirmə öz duyğula-

rını, problemlərini ifadə etməkdən çəkinən Ģa-

girdlərə kömək edir ki, onlar bu duyğu və hiss-

lərin, problemlərin sadəcə onlarda olmadığını 

anlasınlar. Əgər yaĢadıqları sıxıntılar varsa, 

artıq buna görə çəkinməsinlər. 

Müəllim bu metodun tətbiqi zamanı elə 

davranmalıdır ki, Ģagirdlər öz çıxıĢları uğursuz 
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olan zaman bunu hiss etməsinlər. Əks halda on-

lar növbəti dəfə hansısa rolu canlandırmaqdan 

imtina edəcək və ya özlərini sərbəst hiss etmə-

yəcəklər. Oyundan sonra kimin yaxĢı, kimin pis 

oynadığının müzakirə edilməsi də məqsədəuy-

ğun hesab olunmur [8]. 

Gündəlik tədris olunan dərslərdən əlavə 

dərsdənkənar tədbirlərin, teatr tamaĢalarının da 

təĢkil olunub keçirməsi də olduqca əhəmiyyətli-

dir. ġəxsiyyətin formalaĢmasında onun xarakte-

rini tərbiyəsinin mühüm rolu vardır. Buna görə 

də ibtidai siniflərdə vaxtaĢırı keçirilən tədbirlər, 

Ģənlikləri uĢaqların yaddaĢında dərin iz buraxır, 

onlara sevincli anlar, çeĢidli həyəcanlar bəxĢ 

edir. Bu həm də eyni vaxt ərzində incəsənətin 

müxtəlif növlərinin (musiqi, ədəbi, təsviri) təsi-

rilə həzm olunur [4]. Üstəlik bu tədbirlər ailə-

nin, valideynlərin iĢtirakı ilə təĢkil olunarsa Ģa-

girdlər özlərini evlərindəki kimi daha sərbəst 

hiss edər, özünə inamı artar. Belə tədbirlərdən 

sonra mütləq müzakirə aparılmalıdır. Lakin bu 

zaman bu müzakirələr tənqidi xarakter daĢıma-

malı, əksinə Ģagirdləri ruhlandırmalı və növbəti 

tədbir və ya tamaĢa üçün motivə etməlidir. 

AraĢdırmalara müəyyən edilmiĢdir ki, in-

sanlar həyatda gərçəkdə olan hadisələrə qarĢı 

göstərdikləri münasibəti ssenari əsasında can-

landırılmasına baxmayaraq teatr tamaĢasına da, 

izlədikləri filmə də, səhnəciyə də göstərirlər. Bu 

nöqteyi-nəzərdən yanaĢsaq Ģagirdlər mövcud 

olandan baĢqa mövcud olmayanı da təsəvvür 

edib, dərk etməli olurlar. 

Bütün sadalanan səbəb və nəticələri nəzə-

rə alaraq deyə bilərik ki, yaradıcı, problem həll 

edə bilən, planlaĢdırma aparmağı bacaran, tənqi-

di düĢünən Ģəxsiyyətlər yetiĢdirmək üçün huma-

nist, demokratik və Ģagirdin gizli qabiliyyətləri-

nin aĢkar edilib ən yüksək səviyyədə inkiĢaf et-

dirməsinə imkan yaradan təlim metodu kimi 

oyunların da müstəsna rolu vardır [7]. 

Bu metod Ģagirdlərin duyğularını, istəklə-

rini, düĢüncələrini və davranıĢlarını dəyiĢə bi-

lən, ünsiyyət qurmağa kömək edən, Ģagirdlərə 

həyat təcrübəsi qazandıran, onlarda özünə və 

baĢqalarına tənqidi münasibət, həmçinin özünü-

qiymətləndirmə vərdiĢi formalaĢdıran, baĢqası-

nın düĢüncələrinə, yaĢadıqlarına hörmət aĢıla-

yan, cəmiyyətdə mövcud yaĢayıĢ normalarına 

yiyələndirən, onları həyata hazırlayan, sərbəst 

düĢünən və düĢündüklərini həyata keçirməyi 

öyrədən güclü bir vasitədir. 
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə kreativli-

yin inkiĢafı üçün ibtidai siniflərdə təlim metodu kimi 

rollu oyunların, səhnələĢdirmənin əhəmiyyəti izah 

olunmuĢdur. Bu metodlardan istifadə etməyin yolları 

göstərilir. 

Problemin aktuallığı. Təhsilin təməl daĢı 

olaraq ibtidai siniflərdən baĢlayaraq lazımi həyati 

bacarıqların, o cümlədən yaradıcılıq qabiliyyətinin, 

kreativliyin inkiĢaf etdirilməsi üçün təlim strategiya-

sının düzgün müəyyən olunması vacib məsələdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ġbtidai təhsil 

pilləsində dərs deyən müəllimlər məqalədə qeyd olu-

nan tövsiyələrdən kiçikyaĢlı məktəblilərdə kreativ 

bacarıqların inkiĢafı üçün istifadə edə bilərlər. 
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Cəmiyyətin inkiĢafının hər bir mərhələsin-

də özünəməxsus pedaqoji təfəkkür formalaĢır. 

Pedaqoji təfəkkür təkcə yetiĢməkdə olan nəslin 

təlim-tərbiyəsi barəsində cəmiyyətin pedaqoji 

dəyərlərini deyil, həm də (bəlkə də, ilk növbədə) 

fəlsəfi psixoloji dəyərləri əks etdirir. 

Yeni pedaqoji təfəkkür Ģagirdin bir Ģəxsiy-

yət kimi formalaĢdırılması təhsil sisteminin baĢ-

lıca vəzifəsi sayır. Yeni pedaqoji təfəkkür klassik 

pedaqogikanın deyil, “köhnə” pedaqoji təfəkkü-

rün və ənənəvi didaktikanın alternativi kimi bər-

qərar olmuĢdur. Klassik pedaqogika yeni peda-

qoji təfəkkürün əsas qaynaqlarından birini təĢkil 

edir. [1; 17] 

Qənaətimizə görə, təlim prosesinin qarĢı-

sına qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilmə səviy-

yəsi onun komponentləri arasında dialektik vəh-

dətin mövcudluğundan asılıdır.Bu komponentlər 

sırasında onun təĢkilat forması sözügedən vəh-

dətin Ģərtlənməsində müəyyən imkan daĢıyıcılı-

ğa malikdir. Təsadüfi hadisə deyildir ki, dərsin 

təkmilləĢdirilməsi ilə bir çox görkəmli psixoloq-

lar, pedaqoqlar, metodistlər, qabaqcıl təcrübəyə 

malik müəllimlər məĢğul olmuĢ və bu gün də 

həmin prosesə davam verilməkdədir. “Müasir 

dərs” terminin yaranması da təlimin təĢkilat for-

masının təkmilləĢdirilməsi üzrə aparılan araĢdır-

maların axarında yaranmıĢdır. 

DüĢüncə məntiqinə dayanaraq söyləmək 

olar ki, əgər yaradıcı, kreativ düĢüncəyə malik 

Ģəxsiyyətlərin tərbiyəsi, həyata hazırlanması 

ümumi təhsilin həyata keçirilməsində əsas hə-

dəfdirsə, onda “müasir dərs” quruluĢ etibarilə 

Ģagirdlər tərəfindən həmin təcrübənin əldə olun-

masına müvafiq olmalıdır. Akademik A.X. Mir-

zəcanzadənin fikrincə, “müasir dərs”də “Ģagird-

lərə biliklər öyrətməkdən daha çox bu biliklərin 

toplanması prosesini aydınlaĢdırmaq lazımdır”. 

Elmi mənbələrdə göstərilir ki, “müasir 

dərs” anlamında “müasir” sözünün özünəməx-

sus evristik mənası var .”Müasir dərs” “bu gün-

ki dərs” demək deyildir. Zamanın uğurlarına və 

çağırıĢlarına söykənən dərsə müasir dərs demək 

olar [1, s. 89]. 

Subyektiv qənaətimizə görə, bu termini 

mahiyyətlə birbaĢa bağlı olan Ģəklə salmaq la-

zımdır. Deyilənlərə rəğmən, “müasir dərs” kimi 

formalaĢmıĢ bu qeyri-müəyyən termini “təfək-

kür dərsləri” adlandırmağı məqbul sayırıq və 

hesab edirik ki, iĢlədilməsini məqbul saydığımız 

“təfəkkür dərsləri” termini daha üstün çağırıĢçı 

xarakter daĢıyar və zaman kəsiyi ilə xarakterizə 

olunmaz. “Təfəkkür dərsləri”ndə pedaqoji pro-

sesin tamlığı, təlimdə bərabər imkanların yara-

dılması, Ģagirdyönlülük, inkiĢafyönlülük, fəaliy-

yətin stimullaĢdırılması, dəstəkləyici mühitin 

yaradılması kimi ən mühüm tələblər diqqət mər-

kəzində saxlanılmalıdır. Bu tip dərslərdə öyrə-

nən tərəfin idrak fəaliyyəti dərəcələri məzmun 

və metodların seçilməsinin əsasına qoyulmalı, 

izahetmə-əyani və ya məlumatvermə-mənimsə-

mə, reproduktiv, problemli Ģərh, qismən axtarıĢ 

və ya evristik, tədqiqat üsulları dialektik vəhdət 

halına gətirilməli, onun əqli fəaliyyətinin ana-

litik və evristik cəhətlərinin vahidin tərəfləri 

kimi birləĢdirilməsinə mühit yaradılmalıdır. 

Məlumdur ki, insan fikri fəaliyyət prose-

sində müxtəlif əməliyyatlardan istifadə edir və 

fikri əməliyyatların nomenklaturası müxtəlifdir: 

təhlil (analiz), tərkib (sintez), müqayisə, mücər-

rədləĢdirmə, ümumiləĢdirmə, konkretləĢdirmə, 

təsnifat-təfəkkürün gözəgörünməz daxili qanuna-

uyğunluqları, ilk növbədə, bu əməliyyat və pro-

seslərlə ifadə olunur. ġagirdlərin fikri fəaliyyəti-

nin məhsuldarlığı-mənimsənilmiĢ bilik, bacarıq 

və vərdiĢlərin yeni Ģəraitdə tətbiqi, səbəb-nəticə 

əlaqələrinin müəyyən olunması, gizli əlaqə və 

asılılıqların, nəticənin çıxarılması, informasiya-

nın inteqrasiyası və sintez olunması, mürəkkəb 

problemin həlli, baĢlıca ideyanın sezilməsi, fərq-

lərin ayırd edilməsi, ziddiyyətlərə həssaslıq, in-

formasiyaların alternativ yollarla axtarılması, 

situasiyanın təhlili, həm prosesin, həm də onun 

nəticəsinin qiymətləndirilməsi, bu və ya digər ha-

disənin nəticəsini qabaqcadan görmək, fərziyyə-

lərin irəli sürülməsi, ideyanın praktikaya daxil 

edilməsi və s. bunların hamısı fikri əməliyyatla-

rın inkiĢaf səviyyəsindən bilavasitə asılıdır. 
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M. Lipmana görə, “yaxĢı mühakimə” yü-

rütməyi uĢaqlara məktəb öyrətməlidir.[1 ;54-55] 

Elmi təfəkkür problemin mərhələlərlə həl-

lini təmin edən bacarıqlar küllüsi ilə xarakterizə 

oluna bilər. Riyazi təfəkkür də elmi təfəkkürün 

bir formasıdır. Dərsin səmərəliliyinə əsas yara-

dan pedaqoji fəaliyyət göstərmək üçün konkret, 

mücərrəd, funksional, intuitiv təfəkkürün məx-

susi cəhətlərinə, bunların genezisinə bələd ol-

maq gərəkdir. Konkret təfəkkürün iki forması 

fərqləndirilir: qeyri-operativ konkret təfəkkür 

(müĢahidə, hissi duyğu); operativ konkret təfək-

kür (obyektin konkret modeli ilə bilavasitə bağlı 

fəaliyyət). Qeyri-operativ konkret təfəkkür mək-

təbəqədər yaĢlı uĢaqlara və kiçik yaĢlı məktəbli-

lərə xas olan təfəkkür formasıdır. ġagirdləri mü-

cərrəd anlayıĢları baĢa düĢməyə hazırlamaqda 

operativ konkret təfəkkürün əhəmiyyəti əvəzsiz-

dir. Müstəqil zehni fəaliyyətin formalaĢmasında 

kiçik yaĢlı məktəblinin praktik fəaliyyəti həll-

edici rol oynayır. Ona görə də aĢağı siniflərdə 

riyaziyyatın təlimində əyanilik mühüm əhəmiy-

yət daĢıyır. Yuxarı siniflərdə Ģagirdin dərketmə 

prosesində konkret təfəkkürün tutumu azalır. 

Onun yerini mücərrəd təfəkkür tutur. Mücərrəd 

təfəkkür prosesində tədqiq olunan obyektin 

ümumi xassələrini öyrənmək üçün bu xassələri 

onun konkret məzmundan fikrən ayırmaq baca-

rığı “öz sözünü deyir” [4; 28-29]. 

Təlim prosesində mücərrəd təfəkkür aĢkar 

və qeyri-aĢkar Ģəkildə təzahür edə bilir. Məsələn: 

a) həndəsə kursunda həndəsi fiqur anlayıĢını da-

xil edərkən onun fəzadakı vəziyyəti və ölçüləri 

istisna olmaqla qalan konkret xassələrini nəzərə 

almırıq. Bu halda tədqiq olunan obyektin mühüm 

olmayan xassələrindən aĢkar Ģəkildə imtina olu-

nur; b) konkret çoxluğun elementlərini saydıqda 

bu çoxluğun hər bir elementinin konkret xassələri 

nəzərə alınmır. Bu halda qeyri-aĢkar Ģəkildə çox-

luğun elementləri eyniləĢdirilir. 

Mücərrəd təfəkkür öz növbəsində: 1) ana-

litik; 2) məntiqi; 3) fəza təfəkkürlərinə bölünür. 

Analitik təfəkkür dərketmə prosesinin 

ayrı-ayrı mərhələlərinin aydınlığı, bu prosesin 

həm məzmununun və həm də gediĢində tətbiq 

olunan əməliyyatların tam mənimsənilməsi ilə 

xarakterizə olunur. Təlim prosesində analitik tə-

fəkkür 1) teoremlərin isbatında, məsələ və mi-

salların həllində analitik üsuldan istifadə etmək-

lə; 2) məsələlərin tənlik qurmaqla həlli ilə; 3) 

müəyyən məsələnin həllinin araĢdırılması ilə və 

s. vasitəsi ilə təzahür edir. ġagirdləri göstərilən 

riyazi fəaliyyət formalarına cəlb etməklə, müəl-

lim onlarda analitik təfəkkürün inkiĢafına kö-

mək edir. 

Analitik təfəkkür mücərrəd təfəkkürün di-

gər növlərindən təcrid olunmuĢ Ģəkildə təzahür 

etmir, əksinə onlarla vəhdətdə təzahür edir. 

Məntiqi təfəkkür müəyyən ilkin Ģərtlərdən 

nəticə çıxarmaq, ümumi müddəanı xüsusi halla-

ra ayırmaq, konkret nəticəni əvvəlcədən gör-

mək, alınmıĢ nəticələri ümumiləĢdirmək və s. 

bacarıqlar ilə xarakterizə olunan təfəkkürdür. 

Subyektiv anlamımıza görə, təlim prose-

sində Ģagirdin məntiqi təfəkkürünü inkiĢaf etdir-

mək müəllimin ən mühüm vəzifəsidir. Təlim 

prosesində məntiqi təfəkkür 1) teoremlərin is-

batı zamanı induktiv və deduktiv mühakimələrin 

aparılması, 2) məsələ və misalların həllinin 

əsaslandırılması və s. vasitəsilə təzahür edir. 

Fəza təfəkkürü fəza obrazlarını və ya öy-

rənilən obyektləri fikrən qurmaq və onlar üzə-

rində uyğun real obyektlərlə aparılan əməliyyat-

lara adekvat əməliyyatları yerinə yetirmək baca-

rıqları ilə xarakterizə olunan təfəkkürdür. Mə-

lumdur ki, stereometriya üzrə məzmun element-

lərinin öyrənilməsində Ģagirdin fəza təfəkkürü-

nün formalaĢması həlledicidir. ġagirdin fəza tə-

fəkkürünü formalaĢdırmaq üçün gərgin hazırlıq 

iĢi aparılmalıdır. ġagirdin fəza təfəkkürünün 

formalaĢmasında texniki vasitələrin də müəyyən 

rolu vardır. 

Qeyd edək ki, riyazi təfəkkürün tərkibinə 

elmi idrak metodlarına uyğun olan zehni fəaliy-

yət formaları da daxil edilir. ġagirdin bu və ya di-

gər riyazi obyekti və ya riyazi obyektlər arasın-

dakı münasibəti sxemlər vasitəsilə ifadə edə bil-

mək bacarığı da fəza təfəkkürü ilə sıx bağlıdır. 

Belə sxemlərə aid edilir: 1) məsələnin həllini və 

ya müəyyən Ģərti əks etdirən sxemlər; 2) konkret 

fəza situasiyasını əks etdirən sxemlər və s. 

Analitik təfəkkürdən fərqli olaraq, intuitiv 

təfəkkürdə dərketmə prosesinin mərhələləri 

fərqləndirilmir. Bu zaman problemin həllini ta-

pan Ģəxs onu nəyin vasitəsi ilə tapdığını dərk et-

mir. Ġntuitiv təfəkkür, adətən, konkret sahə üzrə 

dərin bilik və təcrübəyə malik olan Ģəxslər üçün 

xarakterikdir. Ġntuitiv mühakimənin nəticələri-

nin induktiv və deduktiv vasitələrlə əsaslandırıl-

ması zəruridir. 
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Qeyd etmək yerinə düĢər ki, riyaziyyatın 

tədrisinə ənənəvi yanaĢmada Ģagirdin intuitiv tə-

fəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilmirdi. Məsə-

lən, düĢüncəli uĢağın özünəməxsus cavabı dəyə-

rincə qiymətləndirilmirdi; öz biliyini aydın Ģərh 

edə bilməyən, lakin onları düzgün tətbiq edərək 

doğru nəticə alan Ģagirdin biliyi çox çalıĢan, öz 

biliyini düzgün Ģərh edən, lakin onları demək 

olar ki, tətbiq edə bilməyən Ģagirdin biliyindən 

aĢağı tutulurdu. Qənaətimiz belədir ki, riya-ziy-

yat təlimi Ģagirdin intuitiv təfəkkürünün inkiĢa-

fına xüsusi diqqət yetirməyi nəzərdə tutur. Tə-

lim prosesində Ģagirdlərin əsaslandırılmayan 

doğru cavablarına qayğı ilə yanaĢmaq faydalı-

dır. ġagirdlərdə intuitiv təfəkkürün təzahürünə 

aid çox sadə bir misal göstərək:  tənli-

yinin həll alqoritmini bilməyən Ģagird tənlikdə 

-in yerinə 9 yazıb onun kök olduğunu müəy-

yənləĢdirə bilər. Bu halda intuitiv təfəkkür təza-

hür edir. Əgər o, -in yerinə baĢqa ədəd fikir-

ləĢsəydi, onda o, yoxlamaqla həmin ədədin kök 

olmadığını yəqin edə bilərdi. 

Qeyd edək ki, analogiya əsasında mühaki-

mə apardıqda əksər hallarda intuitiv təfəkkür tə-

zahür edir. “Təlimdə intuitiv təfəkkürün rolunu 

ĢiĢirtmək olmaz, çünki təkcə intuisiya predmeti 

yaxĢı bilməyi təmin edə bilməz”. [4; 30]. 

Funksional təfəkkür riyazi obyektlər ara-

sındakı xüsusi və ümumi əlaqələrin dinamikası-

nın dərk edilməsi ilə xarakterizə olunur. Funk-

sional təfəkkür məktəb riyaziyyat kursunda 

funksiya anlayıĢı ilə bağlı olan ideyaların öyrə-

nilməsi prosesində aydın təzahür edir. Hələ «Ri-

yazi təhsilin islahatları uğrunda» beynəlxalq 

hərəkatın fəaliyyətinin erkən vaxtlarında aparıcı 

tələblərdən biri də məktəblilərin funksional tə-

fəkkürünün inkiĢafı idi. 

Funksional təfəkkürü inkiĢaf etdirən vasi-

tələrdən biri funksional məzmunlu məsələlər 

sisteminin həllidir. Ümumi halda, belə məsələlər 

sisteminin həllində üç mərhələ öz əksini tapır: 

1) öyrənilən hadisənin obyektləri arasındakı mü-

hüm, əsas əlaqələr seçilib ayrılır, qalan mühüm 

olmayan əlaqələr nəzərə alınmır və müxtəlif sa-

dələĢdirmələr aparılır; 2) öyrənilən hadisənin 

obyektləri arasındakı mühüm, əsas əlaqələr ədə-

di verilənlərlə ifadə olunur (cədvəllərlə, düstur-

larla, qrafiklərlə və s.); 3) alınan riyazi münasi-

bətlər məlum riyazi qanunlar əsasında tədqiq 

olunur və tədqiqatın nəticələri öyrənilən hadisə-

nin anlayıĢları vasitəsilə Ģərh olunur. 

Yuxarıda vurğuladıqlarımıza rəğmən, son 

dövr elmi-metodik mənbələrə dayanaraq “təfək-

kür dərsləri”nin ayrı-ayrı mərhələlərinin reallaĢ-

dırılma texnologiyasına əyanilik gətirək. 

VIII sinifdə hazırda tətbiq olunan dərslik-

də “Kvadrat tənliklərin vuruqlara ayırma üsulu 

ilə həlli” mövzusunun tədrisində ilk olaraq aĢa-

ğıdakı nümunənin Ģagirdlərlə birlikdə araĢdırıl-

ması məsləhət bilinir və təcrübə sınağı da belə 

baĢlanğıcın uğurlu olduğunu təsdiqləyir: 

 

 

 
 

AydınlaĢdırılmıĢ olur ki, bunu ümumi Ģə-

kildə  kimi yazmaq olar. 

Müəllim araĢdırılan nümunəyə istinad edərək 

aĢağıda təqdim olunan informasiyanı Ģagirdlərə 

təqdim edir və bu informasiyanın Ģagirdlər tərə-

findən mənimsənilməsi üçün nümunələrlə onu 

arqumentləĢdirir: tənliyinin sol tərəfini vuruqla-

ra ayırmaq üçün elə iki ədəd tapmaq lazımdır ki 

(əgər belə ədədlər varsa), onların hasili c-yə, 

cəmi isə yə bərabər olsun.  tam 

ədədlər olduqda  də tam ədədlərdir. Bu 

halda =(x+m)(x+n)olduğundan verilmiĢ tənliyi 

Ģəklində yazmaqla həll et-

mək olar. [5; 85-87].ĠĢə analitik əqli fəaliyyətlə 

icra olunan nümunələr üzrə davam verilir. 

Nümunə 1. 

müsbət ədədlər olduğundan elə iki müsbət ədəd 

tapmalıyıq ki, hasili 8, cəmi isə 6 olsun.Bu 

ədədlər 2 və 4-dür. 

(  olduğu 

üçün tənliyi ( 0 Ģəklində yazıb 

 alırıq. 

Nümunə 2.,  mənfi, müsbət olduğun-

dan iki elə mənfi ədəd tapmalıyıq ki, hasil 18, 

cəmi olsun.  

olduğundan tənliyi  Ģəklində 

yazmaq olar. Buradan  alırıq. 

Nümunə 3. 

 və 

 tənliyinin həlli 

-dir. 
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Nümunə 4. 

(  və 

(  tənliyindən -

dür. 

Dərsin sonrakı gediĢində Ģagirdlərdə möv-

zunun tədrisində nəzərdə tutulmuĢ bacarıqların 

formalaĢmasına yönəldilən tapĢırıqlar sırasına 

aĢağıdakı tələb və məzmunlu sual, məsələ, çalıĢ-

maların da daxil edilməsi məsləhət bilinir, hansı 

ki, bunlar ümumsinif və ya qrup iĢinin təĢkili 

vasitəsi qismində tətbiq olunur: 

-Sol tərəfi vuruqlarına ayrılmıĢ 

 Ģəklində kvadrat tənliyin 

kökləri ədədlərinə bərabərdir. VerilmiĢ kökləri-

nə görə kvadrat tənlikləri yazın. 

nın yerinə elə ədədlər yazın ki, tən-

liyin kökləri tam ədədlər olsun: 

-Düzbucaqlının sahəsi 28 -dır. Bu düz-

bucaqlının tərəfləri hansı tam ədədlər ola bilər? 

-Müxtəsər vurma düsturlarının tətbiqi ilə 

sol tərəfini vuruqlarına ayırın və tənliyi həll 

edin:  

Ġkinci dərs saatında reallaĢdırılan prosesdə 

Ģagird üçhədlinin vuruqlarını düzbucaqlının tə-

rəflərinin uzunluğu kimi dərk etmək imkanı qa-

zanır. Ģəklində tənliklərin vuruqlara ayırma üsu-

lu ilə həllinin əvvəlcə sahə modeli üzərində 

araĢdırılması tövsiyə edilir. 

 tənliklərinin vuruqlara 

ayırma üsulu ilə bağlı informasiya aĢağıdakı 

məzmunda Ģagirdlərin diqqətinə çatdırılır və 

mənimsəmə prosesində Ģagirdlərin Ģüurluluq və 

fəallıq səviyyəsinin artırılması üçün xüsusi qay-

da üzrə seçilmiĢ nümunələrə yer verilir. ġagird 

bilməlidir ki, tənliyinin sol tərəfini vuruqlara 

ayırmaq üçün elə iki ədəd tapmaq lazımdır ki 

(əgər varsa), onların hasili -yə, cəmi isə -

yə bərabər olsun. Bu halda 

 Ģəklində yaz-

maqla həll etmək olar. Məlumatvermə - izah 

yolu ilə əldə olunmuĢ bilik, Ģagirdlərin aĢağıda-

kı nümunələr üzrə(bunları həm də daha Ģüurlu 

səviyyədə öyrənmə tapĢırıqları adlandırmaq 

olar) reproduktiv və qismən axtarıĢ fəaliyyəti 

əsasında onların bacarıqlarına çevrilir. 

Nümunə 1. =0 tənliyini həll edin. 

=kimi yazaq.  elə 

ədədlərdir ki, Bu halda 

;

 
=   

Nümunə 2. 

Olduğundan, ədədlərinin hər ikisi 

mənfi olmalıdır. Hasili 40 olan mənfi tam ədəd-

lər cütündən cəmi -13-ə bərabər olanını seçək. 

Bu ədədlər -5 və -8 –dir.  

 

; 

Nümunə 3.  

Üçhədlisində  16-nın 

mənfi tam ədədlərlə vuruqlarının siyahısını yaz-

saq görərik ki,  Ģərtlərini 

ödəyən tam ədədlər yoxdur. Deməli, bu üçhədli-

ni tam ədədlərdən istifadə etməklə vuruqlarına 

ayırmaq mümkün deyil. 

Hazırda məktəblərimizdə tətbiq olunan IX 

sinif dərsliyində “Çevrənin tənliyi” mövzusu 

üzrə zəruri informasiya Ģagirdlərə verildikdən 

sonra onları aĢağıdakı məzmun və tələbli praktik 

iĢ üzrə fəaliyyətə cəlb olunmaları məqsədəuyğun 

sayılır. Nəzərdə tutulur ki, belə metodik yanaĢma 

üslubunda Ģagirdlər çevrə üzərindəki nöqtələrin 

koordinatları və triqonometrik nisbətlər barədə 

zəruri informasiyanın qəbulu üçün müyəssərlik 

səviyyəsinə gətirilmiĢ olarlar . . 1) Absis oxu 

üzərində koordinat baĢlanğıcından sağda A nöq-

təsini qeyd edin və mərkəzi O nöqtəsində 

yerləĢməklə radiuslu çevrə çəkin. 

 
2) O nöqtəsi ətrafında saat əqrəbi hərəkəti-

nin əksi istiqamətində  iti bucağı qədər dön-

mədə A nöqtəsinin çevrildiyi nöqtəni ilə 

göstərin. 

3) ġəkil 1-ə görə düzbucaqlı üçbu-

cağında  iti bucağının sinusu və kosinusunu 
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yazın:  .Bu düsturları 

 olduqda nöqtəsi, 

olduqda ) 

nöqtəsi üçün tətbiq edin. ġəkil 1 

  

 [6; 79]. 

Praktik iĢin icrasından sonra bildirilir ki, 

koordinat baĢlanğıcı ətrafında saat əqrəb hərəkə-

tinin əksi istiqamətində  bucağı qədər dönmə-

də  nöqtəsi N(  nöqtəsinə çevrilirsə, 

qəbul edilir. Buradan mərkəzi koordinat baĢ-

lanğıcında 

yerləĢən, radiusu r olan çevrə üzərindəki 

 nöqtəsinin koordinatları üçün (ġəkil 

2)  alırıq. Bu düs-

turlarda  bucağı ON Ģüasının absis oxunun 

müsbət istiqaməti ilə saat əqrəbi hərəkətinin ək-

sinə olmaqla əmələ gətirdiyi bucaqdır. Əgər 

 ordinat oxu üzərində deyilsə, 

 =  

Bu məqamda belə məzmunlu tapĢırıq üzə-

rində Ģagirdlərin təlim fəaliyyətinə cəlb olunma-

sı məsləhətdir: Mərkəzi koordinat baĢlanğıcında 

yerləĢən, radiusu 5 olan çevrə üzərində A(5;0) 

nöqtəsini qeyd edin. Koordinat baĢlanğıcı ətra-

fında verilmiĢ  bucağına uyğun dönmədə 

A nöqtəsinin çevrildiyi N  nöqtəsinin 

koordinatlarını tapın. 

a)=  b)=  c)=  

Növbəti mərhələ aĢağıdakı kimi praktik 

iĢin icrası üzrə davam etdirilir. 

 
Praktik iĢ (ġəkil 3). 

1) Mərkəzi koordinat baĢlanğıcında yerlə-

Ģən, radiusu olan çevrə üzərində  iti bucağı 

qədər dönmədə A nöqtəsinin çevrildiyi  

nöqtəsini və  dönmə bucağına uyğun 

 nöqtəsini qeyd edin. N və  nöqtə-

ləri hansı oxa nəzərən simmetrikdir? 

2) -in konqruyent-

liyini əsaslandırın və bunun əsasında və  

nöqtələrinin koordinatları arasında y= , x 

=  münasibətlərinin olduğunu izah edin. 

3) =

  
ġəkil 3 bərabərliklərini araĢdırın. 

4) QonĢu bucaqların sinusları və kosinus-

ları haqqında fikir yürüdün. 

Qənaət hasil olunmalıdır: 

-qonĢu bucaqların sinusları bərabərdir, ko-

sinusları isə qarĢılıqlı əksdir. 

-  

=

, buradan 

 olduqda tərəf-tərəfə bölməklə alarıq: 

tg  

ÜmumiləĢmə edilir: - dən böyük bu-

caqların sinus, cosinus və tangensini iti bucağın 

sinus, kosinus və tangensi ilə uyğun olaraq ifadə 

etmək olar. 

Çevrə üzərindəki nöqtələrin koordinatları 

və triqonometrik nisbətlərlə bağlı Ģagirdlərin bi-

lik və bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək (müxtəlif 

məsələlərin həllində ondan faydalanma bacarıq-

larını formalaĢdırmaq) üçün öyrənmə və yaradı-

cı tətbiq tapĢırıqlarından istifadə etməklə möv-

zunun tədrisi prosesinə davam verilir. TapĢırıq-

ların tətbiqində ümumsinif və qruplarla iĢ for-

malarından istifadə olunur. Belə tapĢırıqlara 

aĢağıdakılar nümunə ola bilər. 
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 , - li bucağın sinus,

kosinus və tangensini tapın. 

 Hansı bərabərlik doğru, hansı 

bərabərlik yanlıĢdır? 

a) = b) =

 və kor bucaq olduqda 

nı tapın. 

 AraĢdırma 1. Üçbucağın sahə düsturu-

nu müxtəlif hallar üçün araĢdırın (ġəkil 4). 

ġəkil 4 

S = = S == . [6; 79-81] 

ġagirdləri analitik fəaliyyətə cəlb etməklə 

onları kompleks ədəd anlayıĢını mənimsəmə pro-

sesinə hazırlamaq səmərəli nəticə verir. Hazırda 

istifadə olunan “Riyaziyyat-10” dərsliyində bu 

məqsədlə aĢağıdakı məzmunlu araĢdırmaya 

Ģagirdlərin cəlb edilməsi məqsədəuyğun sayılır. 

AraĢdırma. 1) Nümunələr göstərməklə aĢa-

ğıdakı təkliflərin doğruluğunu araĢdırın. Təklif 

yanlıĢdırsa, elə dəyiĢin ki, doğru təklif alınsın. 

a)  və  natural ədədlər olduqda, tənli-

yinin kökü natural ədəddir. 

b) və  tam ədədlər olduqda, tənliyinin 

kökü tam ədəddir. 

c) mənfi olmayan rasional ədəddirsə,

tənliyinin kökü rasional ədəddir. 

d) mənfi olmayan həqiqi ədəddirsə, tənli-

yinin kökü həqiqi ədəddir. 

2) Kvadratı 1-ə bərabər olan həqiqi

ədəd varmı? 

3) a) olduqda, tənliyinin həqiqi 

kökü varmı? 

b) Həqiqi ədədləri müəyyən çoxluğa qədər

geniĢləndirməklə bu məsələni həll etmək müm-

kündürmü? 

4) Həqiqi ədədlər çoxluğu ilə ədəd oxunun

nöqtələri arasında qarĢılıqlı birqiymətli uyğun-

luq vardır. Bəs koordinat müstəvisinin nöqtələ-

rinə hansı ədədlər qarĢı qoyula bilər? [7; 273] 

AraĢdırma tapĢırığının icrası müəllim tərə-

findən Ģagirdlərlə birgə ümumiləĢdirilir və nəti-

cədə Ģagirdlər aĢağıda özünə yer alan informasi-

yanın subyekti səviyyəsinə yüksəlmək imkanı 

əldə etmiĢ olurlar. 

ġagirdlərə yönəldilməli məlumatlandırıcı 

Ģərhin (interpretasiya) aĢağıdakı məzmunda se-

çilməsi məqbuldur: Riyaziyyatın ilk anlayıĢla-

rından hesab edilən natural ədəd anlayıĢı ilə ta-

nıĢ olduqdan sonra vurğuladıq ki, istənilən iki 

natural ədədin cəmi və hasili natural ədəddir, la-

kin onların fərqi natural ədəd olmaya bilər. BaĢ-

qa sözlə, və natural ədədlər olduqda 

tənliyinin natural ədədlər çoxlu-ğun-

da həlli olmaya bilər. Ona görə də sıfır və mənfi 

tam ədəd anlayıĢı daxil etməklə tam ədədlər 

çoxluğu anlayıĢı verildi. Bu çoxluqda, artıq istə-

nilən və  tam ədədləri üçün  tən-

liyinin həlli anlayıĢını vermək mümkündür. La-

kin və tam ədədlər və  olduqda 

 tənliyinin tam ədədlər çoxluğunda həlli 

olmaya bilər, yəni istənilən  tam ədəd-

ləri üçün  həmiĢə tam ədəd deyil. Odur ki, kəsr 

ədəd anlayıĢı daxil etməklə tam ədədlər çoxluğu 

rasional ədədlər çoxluğuna geniĢləndirilməsi ilə 

tanıĢ olduq və bu qəbildən olan tənliklərin həl-

lində çətinliyimiz aradan götürülmüĢ oldu. Bun-

dan sonra isə məlum oldu ki,  tənliyi-

nin, bəzi müsbət rasional ədədləri üçün bu çox-

luqda kökü olmaya bilər (məsələn,  tən-

liyinin rasional ədədlər çoxluğunda kökü yox-

dur) və buna görə də irrasional ədəd anlayıĢı da-

xil edilməsi ilə bağlı informasiyaya sahib olduq, 

rasional ədədlər çoxluğu həqiqi ədədlər çoxlu-

ğuna geniĢləndirildiyini mənimsədik. Lakin bu-

nunla da məsələ tam həll olunmadı. Məsələn, 

kvadrat tənliyinin həqiqi 
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ədədlər çoxluğunda kökünün varlığı diskrimi-

nantının iĢarəsindən asılıdır. Göstərildi ki, ol-

duqda tənliyin iki müxtəlif həqiqi kökü, olduqda 

iki bərabər həqiqi kökü var, olduqda isə bu tən-

liyin həqiqi ədədlər çoxluğunda kökü yoxdur. 

[7; 273-274] 

ġagirdlərin diqqətinə xüsusi olaraq çatdırı-

lır ki, nəinki bəzi ikidərəcəli tənliklərin, həm də 

dərəcəsi ikidən böyük bir çox tənliklərin də hə-

qiqi ədədlər çoxluğunda kökü olmaya bilər. Bu-

nunla da həqiqi ədədlər çoxluğunun da geniĢlən-

məsi zərurəti yaranmıĢ oldu. Həm də bu geniĢ-

lənmə elə olmalıdır ki, həqiqi ədədlər üzərində 

aparılan əməllər saxlanılsın və bu yeni çoxluqda 

dərəcəsi birdən böyük olan istənilən tənliyin 

kökü olsun. Belə tənliklər içərisində ən sadəsi 

 və ya  tənliyidir. Aydın-

dır ki, bu tənliyin həqiqi ədədlər çoxluğunda 

kökü yoxdur, çünki kvadratı (-1)-ə bərabər olan 

həqiqi ədəd yoxdur. Deməli, həqiqi ədədlər çox-

luğunu da elə geniĢləndirmək lazımdır ki, həmin 

çoxluqda bu tənliyin kökü olsun. Bu məqsədlə 

yeni ədədi daxil edilir. Daxil edilən ədədi xəyali 

vahid adlanır. 

Praktik pedaqoqlara yaxĢı məlumdur ki, 

“Kompleks ədədlər” mövzusunun tədrisində 

mühüm məqamlardan biri də “kopleks ədəd” 

anlayıĢının və onlar üzərində əməllərin Ģagirdlə-

rə mənimsədilməsidir. Bu məqsədlə müəllim Ģa-

girdlərə bildirir: həqiqi ədədlər çoxluğunu elə 

geniĢləndirək ki, bütün həqiqi ədədlər və  ədə-

di bu çoxluğa daxil olsun, həm də bu çoxluqda 

toplama və vurma əməllərinin xassələri saxlanıl-

sın. Bunun üçün  və  istənilən həqiqi ədəd-

lər olduqda yeni çoxluğa  “hasilini” və 

 “cəmini” daxil edərək, ifadəsinə hələlik, 

Ģərti olaraq, “kompleks ədəd” deyək. Ġlk növbə-

də qəbul edək ki, ,  kompleks 

ədədləri üçün  bərabərliyi yalnız və yal-

nız  olduqda doğrudur.  və 

 kompleks ədədlərinin cəmi 

 kompleks ədədinə deyilir, 

yəni  

;  və  kompleks ədədlərinin hasili 

 kompleks ədədinə deyi-

lir, yəni  

[3; 341-342] 

Qeyd edilir ki, vurma əməlinin icrasında 

 qəbul olunur. Yəni elə bir ədəd vardır 

ki, onun kvadratı ə bərabərdir. Belə 

ədədlərdən biri  nöqtəsi, yəni ordinat oxu 

üzərində olub, baĢlanğıcdan bir vahid yuxarıda 

yerləĢən nöqtədir. Doğrudan da: 

 = [2; 202]. 

Burada toplama və vurma əməlləri ikihədlilər 

üzərində aparılan qayda üzrə icra olunur. Göstə-

rilən əməllər ödənildikdə  Ģəklində olan 

ifadəyə kompleks ədəd deyilir. 

Hər hansı mövzunun tədrisinin təĢkilat 

forması kimi seçilən “təfəkkür dərs ”də yaradıcı 

tətbiq məqsədi daĢıyan tapĢırıqların sistem halı-

na gətirilməsi və tətbiqi mühüm həlqədir. 

“  cəmini 

hesablayın” forma və tələbli tapĢırıq barəsində 

bəhs olunan sistemin elementi kimi seçilə bilər. 

Müəllimin fasiltatorluğu ilə 

 

yardımçı cəmini Ģagirdlər seçir və  cəmi-

ni düzəldir:  

 

 

Burada  ilə iĢarə etsək, 

 olduğundan 

 

Alınan cəm, birinci həddi  və ortaq 

vuruğu  olan həndəsi silsilənin  həddinin 

cəmidir. Onda : 

 

 

Bu ifadəni  ilə müqayisə etsək, 

 olur. [2; 219-220]. 
Problemin elmi yeniliyi. “Təfəkkür dərsləri” 

ideyasının diqqət mərkəzinə çəkilməsi və onun ma-

hiyyəti ilə bağlı Ģərhlərin verilməsi “Dərsin təkmil-

ləĢdirilməsi” nəzəriyyəsinə yeni çalarların daxil edil-

məsinə tədqiqatçıların diqqətini yönəldir və “müasir 

dərs” terminin daha dürüst ifadə formasının axtarıl-

masına çağırıĢ edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat iĢi 

praktik pedaqoqların fəaliyyətində yeni pedaqoji tə-

fəkkürün yer almasına metodik yardım etmək niyyə-

tini özündə ehtiva edir. Müəllimlər irəli sürülən me-
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todik çağırıĢlardan faydalanaraq təlim fəaliyyətləri-

nin səmərəliliyini artıra bilərlər. 

Problemin aktuallığı. Kreativ düĢüncəyə ma-

lik, yaradıcı Ģəxsiyyətlərin tərbiyəsi, həyata hazırlan-

ması ümumi təhsilin həya keçirilməsində əsas hədəf-

dir. Odur ki, təlim prosesinin “hüceyrəsi” hesab edi-

lən hər bir dərs və dərslər silsiləsi Ģagirdlər tərəfin-

dən həmin təcrübənin əldə olunmasına müvafiq ol-

malıdır. Bu zərurət dərsin təkmilləĢdirilməsi proble-

minin həmiĢəyaĢarlılığını, aktuallığını Ģərtləndirir. 
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TEXT OBJECTIVES AS A MEANS FOR PERFORMING  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Xülasə. Məqalədə təlim prosesinin təkmilləĢdirilməsində mətnli məsələlərdən vasitə kimi istifadənin 

əhəmiyyəti araĢdırılır. Göstərilir ki, riyaziyyatın tədrisi metodikasında məsələyə əvvəllər təlimin məqsədi 

kimi baxılırdısa, indi məsələ riyaziyyatın öyrənilməsinin bütün mərhələlərində həm də təlim prosesinin təĢki-

li vasitəsi kimi də hesab olunur. Qeyd olunur ki, ənənəvi təlimdə məsələ əsasən biliyin qiymətləndirilməsi 

mərhələsində olunurdusa, indi riyaziyyat təlimində onun funksiyaları daha geniĢdir dərsin bütün mərhələlə-

rində məqsəddən asılı olaraq tətbiq edilir. 

Açar sözlər. Təlim, məsələ, mətnli məsələ, motivasiya, məntiqi təfəkkür, analiz, sintez, kəmiyyət, 

fəndaxili əlaqə 

 

Резюме. В статье исследуется значение текстовых задач как средство в совершенствовании 

учебного процесса. Показывается, что если раньше задачи в методике преподавания математики 

рассматривались как цель обучения, то сейчас задачи рассматриваются и как средство организации 

учебной деятельности на всех этапах обучения математике. Отмечается, что если прежде задачи при-

менялись преимущественно на этапе закрепления знаний, то сейчас их функции в обучении матема-

тике многообразнее, и в зависимости от цели обучения, применяются во всех этапах урока. 

Ключевые слова: обучение, задача, текстовая задача, мотивация, логическое мышление, 

анализ, синтез, величина, внутрипредметная связь 

 

Summary. The article explores the importance of text tasks as a tool in improving the educational 

process. It is shown that if earlier tasks in the methodology of reselling mathematics were considered as the 

goal of learning, now tasks are also considered as a means of organizing learning activities at all stages of 

learning mathematics. It is noted that if before the tasks were mainly applied at the stage of consolidating 

knowledge, now their functions in teaching mathematics are more diverse, and depending on the purpose of 

the training, they are used at all stages of the lesson. 

Key words. Learning, task, text task, motivation, logical thinking, analysis, synthesis, value, 

intrasubject communication 

 

Məlum olduğu kimi, riyazi biliklər siste-

minin mənimsənilməsi prosesində məsələ həlli 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, müxtəlif 

məsələlər həll edərkən əsl riyazi fəaliyyət həya-

ta keçirilir və bu fəaliyyət prosesində öyrənənlər 
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sadə həqiqətləri mənimsəyir, bəzən onları özləri 

“ kəĢf “ edirlər. 

Riyaziyyatın tədrisi metodikasında məsə-

ləyə əvvəllər təlimin məqsədi kimi baxılırdısa, 

indi məsələ həm də təlim fəaliyyətinin təĢkili 

vasitəsi kimi də hesab olunur. Ənənəvi təlimdə 

məsələ biliyin möhkəmləndirilməsi mərhələsin-

də tətbiq olunurdusa, indi riyaziyyat təlimində 

onun funksiyaları daha geniĢdir dərsin bütün 

mərhələlərində məqsəddən asılı olaraq tətbiq 

olunur (motivasiya üçün, icra üçün, nəzarət-qiy-

mətləndirmə üçün və s.). 

Məsələ həlli öyrənənlərin riyazi hazırlığı-

nın proqramda müəyyən edilmiĢ bilik və baca-

rıqlarını, riyazi fəaliyyətlə bağlı təfəkkür əmə-

liyyatlarını və metodlarını, riyazi düĢünmə qabi-

liyyətini və s. inkiĢaf etdirir. Bunlardan baĢqa, 

məsələdən təlimdə propedevtik vasitə olaraq, 

müəyyən problemin qoyulması vasitəsi kimi və 

s. istifadə etmək olar. 

Məsələnin yuxarıda qeyd etdiyimiz təlim 

funksiyalarının mətn məsələlərində necə əksini 

tapdığına baxaq. Riyaziyyat təlimində mətnli 

məsələlər aĢağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

1. Riyazi anlayıĢların və onlar arasındakı 

münasibətlərin mənimsənilməsinə xidmət edir. 

2. Məsələnin məzmununa daxil olan xü-

susi anlayıĢların öyrənənlər tərəfindən mənim-

sənilməsini təmin edir. 

3. Funksional asılılıqların daha dərindən 

dərk olunmasına kömək edir. 

4. Öyrənənlərin hesablama mədəniyyətini 

yüksəldir. 

5. Fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin hə-

yata keçirilməsinə kömək edir. 

6. Müxtəlif həll üsulları vasitəsilə öyrə-

nənlərin idrak qabiliyyətlərini inkiĢaf etdirir. 

7. Öyrənənlərin məntiqi təfəkkürünü inki-

Ģaf etdirir. 

8. Öyrənənlərdə sistematik zehni əməklə 

məĢğul olmaq adəti, dərketməyə cəhd, nəzarət 

və özünənəzarətə tələbat və s. kimi müxtəlif 

Ģəxsi keyfiyyətlər formalaĢdırır. 

9. Öyrənənlərdə riyaziyyata maraq oyadır 

və möhkəmləndirir. 

Beləliklə, mətnli məsələlərin həlli öyrə-

nənlərdə həm fənnə aid, həm də ümumi intellek-

tual bilik və bacarıqları formalaĢdırır. Qeyd 

edək ki, mətn məsələlərinin həlli öyrənənlərdə 

universal təlim fəaliyyəti formalaĢdırır. 

Universal təlim fəaliyyəti geniĢ və dar mə-

nada baĢa düĢülür. GeniĢ mənada universal tə-

lim təlim fəaliyyəti öyrənmək bacarığını ifadə 

edir. Yəni bu zaman öyrənən yeni sosial təcrü-

bəni Ģüurlu və fəal mənimsəyir. Eyni zamanda 

özünüinkiĢaf və özünütəkmilləĢdirmə bacarığı 

əldə edir. Dar mənada universal təlim fəaliyyəti 

yeni biliklərin sərbəst mənimsənilməsini, baca-

rıqların formalaĢdırılmasını, o cümlədən bu pro-

sesin təĢkilini təmin edən ,öyrənənlərin bacarıq 

və vərdiĢlərinin məcmusu kimi təyin olunur [4, 

s. 2-4] 

Universal təlim fəaliyyəti: 

-Ģəxsiyyətin ümummədəni tamlığını, tə-

fəkkürünün inkiĢafını və özünüinkiĢafını təmin 

edir; 

-təlimin məzmunun mənimsənilməsinin 

mərhələlərini və öyrənənlərin psixoloji qabiliy-

yətlərinin formalaĢdırılmasını təmin edir. 

Təcrübə göstərir ki, Ģagirdlərdə (həmçinin 

tələbələrdə) mətnli məsələlərin həlli bacarıqları 

arzu olunan səviyyəyə çatmamıĢdır. Ona görə 

də, məsələ həlli vasitəsilə öyrənənlərin bilik və 

bacarıqlarının artırılması daim istər orta məktəb 

müəllimlərinin, istərsə də ali məktəb müəllimlə-

rinin diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Öyrənənlərin mətnli məsələ həlli bacarıq-

larının zəif olmasının səbəblərindən biri (bəlkə 

də, ən əsası) ondan ibarətdir ki, məsələ həlli za-

manı öyrənənin tədris-idrak prosesi çox vaxt 

müəllim tərəfindən məsələnin sualına cavab 

alınmasına yönəldilir. Halbuki, bu zaman öyrə-

nənlər həllin axtarıĢının əsasında duran mühaki-

mə metodları üsulları ilə yaxından tanıĢ edilmə-

lidirlər. 

Məlum olduğu kimi, məsələ həlli prosesi 

analitik-sintetik prosesdir. Bu prosesə analiz, 

sintez, ümumiləĢdirmə, mücərrədləĢdirmə və s. 

kimi təfəkkür əməliyyatları daxildir. Məsələnin 

həll üsulunun mənimsənilməsi o vaxt müvəffə-

qiyyətlə həyata keçir ki, öyrənənin fəaliyyətinin 

məqsədi ayrıca məsələnin həlli deyil, məsələnin 

həll üsulunun strukturu olsun. 

Öyrənənlərin mətnli məsələləri həll etmək 

bacarıqlarının zəif olmasının səbəblərindən biri 

də müəllimlərin onlarla daha çox sayda məsələ 

həll etməyə cəhd etmələridir. Qeyd edək ki, mə-

sələ həlli bacarığı həll olunmuĢ məsələlərin sayı 

ilə düz mütənasib asılılıq təĢkil etmir. 
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Mətnli məsələ bacarıqlarının formalaĢdı-

rılması üzrə öyrənənlərlə iĢi qiymət - dəyər – 

miqdar, yol - vaxt - sürət, sahə və s. kimi kəmiy-

yətlərlə bağlı məsələlərdən baĢlamaq daha məq-

sədəuyğundur. Sonra isə böyükdür, kiçikdir, 

ucuzdur, qısadır, uzundur, hündürdür, ümumi 

dəyəri və s. sözləri ilə kəmiyyətlər arasında ası-

lılıq olan məsələlərdən istifadə etməklə öyrə-

nənlərdə mətnli məsələ həlli bacarıqlarını for-

malaĢdırmaq olar. 

Məsələnin həllini araĢdırmaq üçün aĢağı-

dakı tipli suallardan istifadə etmək səmərəlidir: 

- Məsələnin Ģərtində hansı proseslər təsvir 

olunub? 

- Hər bir proses hansı kəmiyyətlərlə xa-

rakterizə olunub? 

- Hər bir kəmiyyət haqqında bizə nə mə-

lumdur? 

Məsələ həlli zamanı bu tipli suallar vasitə-

silə öyrənənlər tez-tez rastlaĢdıqları kəmiyyətlər 

arasındakı funksional asılılıqlarla daha yaxından 

tanıĢ olurlar. 

Mətnli məsələləri həll etmək bacarıqlarını 

formalaĢdırmağın yollarından biri kəmiyyətlər 

arasındakı asılılıqları müxtəlif Ģəkildə ifadə et-

məkdir ( məsələn, cəm, fərq, hasil və s.). 

Riyaziyyatın tədrisi prosesində mətn mə-

sələlərinin həlli metodlarına praktik üsul, hesabi 

üsul, cəbri üsul, qrafik üsul, sxematik-modelləĢ-

dirmə üsulu, həndəsi üsul, məntiqi üsul, kombi-

nator üsul kimi həll metodları aiddir [1, s. 65]. 

Bu metodlar içərisində hesabi üsula aĢağı sinif-

lərdə daha çox üstünlük verilir. Lakin yuxarı si-

niflərə keçdikcə, cəbri üsul daha çox istifadə 

olunur. Odur ki, mətnli məsələlərin cəbri üsulla 

həlli zamanı məsələdə məchulun seçilməsi və 

onun hərflə ifadə edilməsi, məsələdəki digər kə-

miyyətlərin bu hərflə (dəyiĢənlə) ifadə edilməsi 

və tənliyin tərtib edilməsi mühüm yer tutur. 

Hərflə iĢarə edilmiĢ məchulun seçilməsi 

və mühakimənin gediĢindən asılı olaraq, eyni 

məsələ üçün müxtəlif tənliklər qurmaq olar. De-

məli, müxtəlif cəbri həll üsullarından da danıĢ-

maq olar [1, s. 66]. Məsələnin tənlik qurmaqla 

həll edilməsinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, 

Ģagird məsələ mətnindəki ikinci dərəcəli məlu-

matlara fikir vermir, kəmiyyətlər arasındakı 

miqdar münasibətlərini ona məlum olan riyazi 

biliklər (“qədər çox”, “qədər az”, “dəfə çox”, 

“dəfə az“) əsasında məsələdəki Ģərtləri ödəyən 

tənliyi qurur və həll edir [2, s. 52]. 

Müəyyən proseslər, kəmiyyətlər və bu kə-

miyyətlər arasındakı asılılıqlar haqqındakı mə-

lumatları özündə əks etdirən mətnləri öyrənənlə-

rə verməklə də onlarda mətnli həlli bacarıqları-

na hazırlıq iĢlərini yerinə yetirmək olar. bu cür 

məlumatlardan istifadə edərək, öyrənənlər özləri 

sərbəst məsələ həll edir, sanki öz aralarında 

“məsələ həlli yarıĢına” çıxırlar. Belə situasiya-

larda bəzən, baĢqalarının kəmiyyətlər arasındakı 

bu və ya digər asılılığı görməyən və məsələni ən 

gec həll etmiĢ hesab olunan Ģagird (tələbə) “ya-

rıĢın” qalibi ola bilər. Mətnli məsələlərin həllin-

də bu cür priyomlardan istifadə məsələ həllinə 

marağın artmasına səbəb olur. 

Məsələ həllinin öyrədilməsi o yerdə ki, 

həlli məlum olan məsələlərin üzərində qurulur, 

orada öyrənənlərin riyazi bilikləri formal və sət-

hi xarakter daĢıyır. Ona görə də öyrənənlərə mə-

sələ həllini məsələ tərtib etmək yolu ilə öyrət-

mək olduqca səmərəlidir. 

Psixoloqların fikrincə, təlimin müvəffə-

qiyyəti, o cümlədən məsələ həlli təliminin mü-

vəffəqiyyəti əqli fəaliyyətin yüksək çeviklik sə-

viyyəsindən asılıdır. Əqli fəaliyyətin yüksək çe-

viklik səviyyəsi öyrənənlərin aldıqları bilikləri 

müxtəlif cür dəyiĢdirmək qabiliyyətlərində özü-

nü göstərir. Həlli məlum olan məsələlərin üzə-

rində qurulan mətnli məsələlərin həlli metodu, 

qeyd etdiyimiz kimi, gözlənilən səmərəni verə 

bilməz. Qeyd olunanları bir qədər ətraflı Ģərh 

edək. Hər bir məsələdə qoyulan suala cavab tə-

ləb olunur, bu cavab öyrənənlərin əvvəlki for-

malaĢmıĢ biliklər sisteminə əsaslanır. Məsələ 

həll edərkən öyrənənlər özləri müxtəlif suallar 

qoyur, onlara cavab tapmaq üçün variantlar ax-

tarırlar. Çünki hər bir sual öyrənəni məsələdə 

verilənlər arasında münasibətləri müxtəlif va-

riantlarda dərk etməyə məcbur edir. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gələ 

bilərik ki, həm məsələ həlli nümunələrindən, 

həm də məsələ tərtib etməkdən eyni zamanda 

istifadə etməklə mətn məsələlərinin həllinin öy-

rədilməsi daha səmərəli olar. Bu zaman əldə 

olunan biliklər daha möhkəmliyi və çevikliyi ilə 

fərqlənir. Bütün bunlar isə mətnli məsələlərin 

həlli bacarıqlarının formalaĢdırılması metodika-

sının səmərəliliyini təmin edir. 
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Məsələ tərtib etmək öyrənənlərdə mətn ilə 

iĢləmək bacarığının formalaĢmasına, məsələnin 

həlli ilə bağlı suallar qoymağa, məsələdə axtarı-

lanı seçməyə kömək edir. Məsələnin tərtibində 

öyrənənin fəal iĢtirakı, həmçinin onları məsələni 

həvəslə həll etməyə sövq edir. Bu metodikanın 

üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu-

rada analiz və sintezin birləĢməsi baĢ verir. 

Məsələ tərtibi zamanı verilənləri çatıĢma-

yan, verilənləri sayı artıq olan və verilənləri bir-

birilə ziddiyyət təĢkil edən məsələlərə də bax-

maq səmərəlidir. Belə məsələlər suala cavab 

vermək üçün məsələnin Ģərtinin dərk etməyə 

kömək edir. 

Mətnli məsələləri həll etmə bacarıqlarının 

formalaĢdırılmasına təsir edən amillərdən biri də 

həll üsulunu dərk etməyə imkan verən məsələlə-

rin sayının dərsliklərdə az olmasıdır. Bu cür mə-

sələləri metodik ədəbiyyatda refleksiv məsələlər 

də adlandırırlar. Refleksiv məsələlər öyrənənlər-

də məsələnin həllini müstəqil təhlil etmək baca-

rıqlarının formalaĢdırılmasına, özlərinin müstə-

qil həll üsullarına baxmaq bacarıqlarına yönəldi-

lən məsələlərdir. Bu növ məsələlərdən həmçi-

nin, aĢağıdakı təlim məqsədləri üçün də istifadə 

etmək olar: 

- kəmiyyətlər arasında əsas münasibətlərin 

müəyyən edilməsi üçün məsələ Ģərtinin təhlilində; 

- müəyyən edilmiĢ münasibətlərin qrafik, 

simvollu və ya cədvəl Ģəklində modelləĢdirilmə-

sində; 

- yerinə yetirilən əməllərin düzgünlüyünə 

nəzarətdə; 

- həllin alınması üçün tətbiq olunan üsulun 

qiymətləndirilməsində; 

- həll üsulunun optimallığının qiymətlən-

dirilməsində və s. 

Bütün bu yuxarıda dediklərimiz belə nəti-

cəyə gəlməyə əsas verir ki, mətnli məsələlərin 

təlim prosesinin səmərəliyinin artırılmasında 

yeri və imkanları olduqca böyükdür. 
Problemin aktuallığı. Ġstər orta, istərsə də ali 

məktəblərdə riyazi biliklər sisteminin mənimsənil-

məsi prosesində məsələ həlli mühüm yer tutur. Odur 

ki, təlim prosesinin təcrübə əsasında təkmilləĢdiril-

məsində, o cümlədən öyrənənlərin riyazi bilik, baca-

rıq və vərdiĢlərinin formalaĢdırılmasında mətnli mə-

sələlərin əhəmiyyətinin araĢdırılması aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə mətnli 

məsələlərin əhəmiyyəti araĢdırılır, təlim prosesini 

təkmilləĢdirmək üçün mətnli məsələlərin vasitə 

olduğu göstərilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

orta və ali məktəb müəllimləri, tələbə və magistrant-

lar, gənc tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər. 
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Xülasə: Ġbtidai məktəblərdə riyaziyyat təliminin təkmilləĢdirilməsi müasir məktəbin ən vacib prоb-

lеmlərindən biridir. Həyat dəyiĢir, inkiĢaf edir. Ġnsanların güzəranını yaxĢılaĢdırmaq üçün yeni fəaliyyət növ-

ləri meydana çıxır. Ġndiki dövrdə-bazar münasibətləri Ģəraitində cəmiyyətin iqtisadi biliklərə ehtiyacı getdik-

cə artır. Deməli, Ģagirdlərin həyata hazırlanması iĢinə hələ ibtidai siniflərdən baĢlamaq lazımdır. 

Ġnsanların güzəranını yaxĢılaĢdırmaq üçün yeni fəaliyyət növləri meydana çıxır. Ġndiki dövrdə-bazar 

iqtisadi biliklərə ehtiyac getdikcə artır. Belə Ģəraitdə Ģagirdlərin iqtisadiyyatın elementləri ilə tanıĢ edilməsi, 

riyaziyyatın həyatla əlaqələndirilməsi vacib məsələdir. Ġbtidai sinif Ģagirdlərinin məktəbdə aldığı iqtisadi 

biliklər onların gələcək həyatında lazımi bacarıqlara çevrilir. Məqalədə Ģagirdlərin iqtisadiyyatın elementləri 

ilə tanıĢlığı və riyaziyyatın həyatla əlaqələndirilməsi xüsusiyyətləri araĢdırılır. 

Açar sözlər: təfəkkür, iqtisadi biliklər, tip məsələlər, mütənasib bölmə, dərslik 

 

Резюме: Совершенствование преподавания математики в начальных школах является одной из 

важнейших проблем современной школы. Жизнь меняется и развивается. Появляются новые виды 

деятельности для улучшения жизни людей. В современном мире рыночных отношений потребность 

общества в экономических знаниях растет. Итак, нужно начинать готовить учеников к жизни из нача-

льной школы. 

Появляются новые виды деятельности для улучшения жизни людей. В настоящее время 

потребность в рыночных экономических знаниях растет. В такой ситуации важно познакомить сту-

дентов с элементами экономики, связать математику с жизнью. Экономические знания, полученные 

учениками начальной школы в школе, становятся необходимым навыком в их будущей жизни. В 

статье рассматриваются особенности знакомства студентов с элементами экономики и связи матема-

тики с жизнью. 

Ключевые слова: мышление, экономические знания, типовые задачи, пропорциональный 

раздел, учебник 

 

Summary: Improving mathematics teaching in primary schools is one of the most important problems 

of a modern school. Life changes and develops. New activities are emerging to improve people's livelihoods. 
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In today's world of market relations, society's need for economic knowledge is growing. So, it is necessary to 

start preparing students for life from primary school. 

New activities are emerging to improve people's livelihoods. Nowadays, the need for market economic 

knowledge is growing. In such a situation, it is important to acquaint students with the elements of 

economics, to connect mathematics with life. The economic knowledge acquired by primary school students 

at school becomes a necessary skill in their future lives. The article examines the features of students' 

acquaintance with the elements of economics and the connection of mathematics with life. 

Key words: thinking, economic knowledge, type issues, proportional section, textbook 

 

Cəmiyyətin məktəb qarĢısında qоyduğu 

əsas vəzifə – hərtərəfli inkiĢaf еtmiĢ Ģəхsiyyətlər 

hazırlamaqdan ibarətdir. 

ġəхsiyyətin fоrmalaĢması üçün məktəb 

illərində təlim və tərbiyənin kоmplеks Ģəkildə 

tətbiqi lazımdır. 

UĢağın həyatında оnun əməkçi, intеllеkt 

kimi yеtiĢməsində bağça və ibtidai məktəb döv-

rü böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

Ġbtidai məktəblərdə riyaziyyat təliminin 

təkmilləĢdirilməsi müasir məktəbin ən vacib 

prоblеmlərindən biridir. Riyaziyyat təliminin tək-

milləĢdirilməsi isə çохĢahəli prоsеsdir və оna 

görə də bu iĢə müхtəlif istiqamətlərdən yanaĢmaq 

lazım gəlir. Ġbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin 

məzmun və mеtоdlarının təkmilləĢdirilməsi ilə 

yanaĢı Ģagirdlərdə yüksək maraq, təĢəbbüskarlıq 

və fəallıq təmin оlunmalıdır. Təcrübə göstərir ki, 

ibtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərinin daha 

maraqlı оlması və Ģagirdlərin fəallaĢdırılması 

üçün səmərəli yоllarından biri də inkiĢafetdirici 

çalıĢmalardan istifadə еdilməsindən ibarətdir. 

ĠnkiĢafetdirici məsələlərdən istifadə zamanı Ģa-

girdlərin marağı, təĢəbbüskarlığı, təfəkkür müstə-

qilliyi, fəallığı yüksəlir, özünənəzarət və riyazi 

əsaslandırma qabiliyyətləri fоrmalaĢır. 

Həyat dəyiĢir, inkiĢaf edir. Ġnsanların gü-

zəranını yaxĢılaĢdırmaq üçün yeni fəaliyyət 

növləri meydana çıxır. Ġndiki dövrdə -bazar mü-

nasibətləri Ģəraitində cəmiyyətin iqtisadi biliklə-

rə ehtiyacı getdikcə artır. Deməli, Ģagirdlərin 

həyata hazırlanması iĢinə hələ ibtidai siniflərdən 

baĢlamaq lazımdır. 

Ġbtidai siniflərin hazırki 3-cü və 4-cü sinif 

riyaziyyat dərsliklərində Ģagirdlərin iqtisadi bi-

liklərlə tanıĢ edilməsinə dair imkanların az ol-

masına baxmayaraq gündəlik həyatdan və əlavə 

çap olunmuĢ materiallardan məqsədyönlü Ģəkil-

də istifadə edilə bilər. Müəllim həmin material-

lardan istifadə edərkən, aĢağıdakı məqsədləri 

əsas götürməlidir: 

1. ġagirdlərdə elementar iqtisadi biliklərin 

formalaĢdırılması. 

2. Onlarda müasir iqtisadi biliklər almaq 

üçün təfəkkürün formalaĢdırılması. 

3. Öz ölkəsinin, öz vətəninin təəssübkeĢi 

kimi Ģagirdlərdə vətəndaĢlıq hissi və mənəvi də-

yərlərin tərbiyə edilməsi. 

Ġbtidai siniflərin riyaziyyat dərsliklərində 

verilən çalıĢmalar Ģagirdlərdə əmək haqqı, pul, 

əmək məhsuldarlığı, iĢ norması, iĢçi qüvvəsi, 

müəyyən vaxt ərzində hazırlanan məhsulun 

miqdarı, detalların sayı, əkin sahəsi, bir hektarın 

məhsuldarlığı, birgə iĢə dair məlumatı özündə 

əks etdirir. 

Ġqtisadi biliklərin elementləri dərsliklərdə 

verilən mətnli məsələlərdə əks olunmuĢdur. Hə-

min biliklər o zaman həyatilik kəsb edir ki, təq-

dim olunan məsələlər həll edilsin, alınan cavab-

lar yoxlanılsın və müəllim əlavə müəyyən məlu-

mat verməklə yekunlaĢdırma aparsın. 

III-IV siniflərin riyaziyyat kursu üzrə həll 

edilən və Ģagirdlərin iqtisadi biliklərini forma-

laĢdırmağa kömək edən məsələlər bunlardır: 

1. Üçlük qaydasına və ya dördüncü mütə-

nasib kəmiyyəti tapmağa aid məsələlər. 

2. Birgə iĢə aid məsələlər. 

3. Mütənasib bölməyə aid məsələlər 

4. Ġki fərqə görə məchulların tapılmasına 

aid məsələlər və s. 

Yuxarıda sadaladığımız tip məsələlərin 

həlli prosesində Ģagirdlər qiymət, miqdar, dəyər, 

sahə, sahənin məhsuldarlığı, iĢ yeri, iĢçi qüvvə-

si, günəmuzd, aylıq əmək haqqı, vahid zaman 

ərzində materialın məsrəfi (norma), iĢ vaxtı, iĢ 

norması, ümumi məsrəf və s. kimi anlayıĢlarla 

tanıĢ olurlar. Bu tanıĢlıq həm də kəmiyyətlər 

arasındakı funksional asılılıqları dərk etməyə 

imkan verir. Məsələn, fəhlə 30 detalı 10 saata 

hazırlamalı idi. Lakin fəhlə vaxta qənaət etmək-

lə, 15 dəqiqədə 1 detal hazırlamaqla, 10 saata 

normadan artıq nə qədər detal hazırladı? 
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Bu məsələnin həll edilməsi həm də tərbi-

yəvi xarakter daĢıyır: Ģagirdlərdə əməyə məhəb-

bət, hörmət, gündəlik normanı yerinə yetirdikdə 

vaxta qənaət etmək kimi keyfiyyətləri aĢılayır. 

ġagird məsələnin həlli nəticəsində müəyyən edir 

ki, fəhlə norma üzrə saatda 3 detal hazırlamalı 

idi, lakin saatda 4 detal hazırladı. ġagirdə onu 

da xatırlatmaq lazımdır ki, fəhlə hazırladığı hər 

bir artıq detal üçün əlavə əmək haqqı alır. 

Dərsliklərdə verilən həmin məsələlərin 

həllini Ģagirdlər əsasən hesablama və cavabı 

tapma istiqamətində qəbul etməyə çalıĢırlar. 

Ġqtisadi biliklərlə bağlı məsələlərin sinifdə həll 

edilməsini nəzərdə tutan müəllim həmin məsələ 

ilə bağlı onun informativ dairəsini geniĢləndir-

məkdə onu real həyatla daha çox əlaqələndirmə-

li, əlavə diaqram və ya illüstrativ materiallardan 

istifadə etməlidir. 

Respublikamızın qabaqcıl ibtidai sinif 

müəllimləri riyaziyyat təlimi keyfiyyətini yük-

səltmək üçün, onu həyatla əlaqələndirirlər. Sinif 

otağında yazı taxtası və əyani vasitələr əsasında 

Ģagirdlərə aĢkar edilən riyazi həqiqətlər, faktlar 

gündəlik həyatla, həyati proseslər və faktlarla 

əlaqələndirilir. ġagirdlər qazandıqları riyazi bilik-

ləri, informasiyaları həyatda axtarmağa çalıĢırlar. 

ġagirdlərin iqtisadi biliklərə aid təsəvvür-

lərini inkiĢaf etdirən məsələləri aĢağıdakı kimi 

istiqamətlərə (növlərə) ayırmaq olar. 

ġagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinə - torpağa 

hörmət münasibətinin tərbiyə edilməsinə aid 

məsələlər. Bu məsələlərdə aĢağıdakı həqiqətləri 

Ģagirdlər dərk edirlər: torpaq – Vətənimizin əsas 

sərvətidir. Torpağa təsərrüfatçı qayğısı – kənd 

zəhmətkeĢinin əsas keyfiyyətidir. Riyaziyyat 

dərsində bunları əyani, konkret, inandırıcı fakt-

larla göstərmək olar. 

Məsələn, “Məktəbyanı sahədən Ģagirdlər 

210 s kartof yığdılar. Bir adam bir ildə təxminən 

105 kq kartof iĢlədir. ġagirdlərin topladığı kar-

tof neçə nəfərə çatar?” 

BaĢqa bir məsələ. “Bir adam ildə təxmi-

nən 100 kq buğda iĢlədir. Respublikamızda 1 

milyon 500 min ton tədarük edilmiĢdir. Həmin 

buğda nə qədər adama çatar?” 

Bu kimi məsələlər həm riyazi hesablama-

lar cəhətdən, həm də respublika əməkçilərinin 

iĢinin nəticəsinin konkret tətbiqi cəhətdən çox 

əhəmiyyətlidir. ġagird gündə yediyi çörəyinin 

“havadan düĢmədiyini”, havayı baĢa gəlmədiyi-

ni dərk edir, əməyə, əməkçilərə, çörəyə hörmət 

edir. 

Riyaziyyat dərslərində kənd əməkçilərinin 

konkret əməyinə aid məsələlər də vardır. Məsə-

lən, “Südçülük ferması öhdəlik götürmüĢdü: 5 

ay ərzində (yaz-yay mövsümündə) hər inəkdən 

3000 litr süd sağsınlar. Hər ayda bir inəkdən 20 

litr artıq süd sağmaqla, həmin planı yerinə yetirə 

bilərlərmi? (bir ayı 30 gün hesab etməli). 

Kənddə maldarlıqla məĢğul olan ailələrdə 

süd sağımını necə artırmağa nail olmaları haq-

qında məlumatları Ģagirdlər öz valideynlərindən 

öyrəndikdən sonra yuxarıda qeyd etdiyimiz tipli 

məsələləri həll etmək daha səmərəli olur. Həmin 

məsələnin sualına cavab verməzdən əvvəl, aĢa-

ğıdakı suala cavab almaq lazımdır: “Ferma kol-

lektivi hansı tədbirlər hesabına götürdüyü öhdə-

liyi yerinə yetirə bilər?” 

ġagirdlər qoyulan suala aĢağıdakı kimi 

cavablar verməklə (valideynlərdən öyrənməklə), 

əmək prosesi ilə əməkçilərin iĢə münasibəti ilə 

tanıĢ olurlar: 

1) heyvanların düzgün yemlənməsi və 

onlara qayğı göstərilməsi, 

2) vaxtında sağılması və sağım qaydasına 

əməl etməsi, 

3) əməkçilərin əməyinin düzgün təĢkili və 

qiymətlən-dirilməsi. 
Problemin elmi yeniliyi: Riyaziyyat təlimində 

iqtisadi biliklərin öyrədilməsi yolları göstərilmiĢdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Ġbtidai sinif-

lərdə Ģagirdlərə iqtisadi biliklərin öyrənilməsi yolla-

rından çoxsaylı ibtidai sinif müəllimləri faydalana 

bilər. 

Problemin aktuallığı: Ġndiki dövrdə baza 

münasibətləri Ģəraitində cəmiyyətin iqtisadi biliklərə 

ehtiyacı getdikcə artır. Bu cəhətdən ibtidai siniflərdə 

iqtisadi biliklərin öyrədilməsi həmiĢə aktualdır. 
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Xülasə: Təhsilin bütün pillələrində, eyni zamanda kolleclərdə ĠKT-nin tətbiqi ilə fənlərin tədrisi tam 

Ģəkildə öz həllini tapmayıb. Buna görə hazırlanmıĢ məqalədə kolleclərdə riyaziyyatın tədrisinin yaxĢılaĢdırıl-

masında ĠKT-nin tətbiqinin yolları göstərilmiĢdir. Məqalədə kolleclərdə riyaziyyat kursunun tədrisində ĠKT-

dən istifadənin əhəmiyyətliliyi açıqlanmıĢdır. Eyni zamanda ĠKT-nin təhsilin inkiĢafına müsbət təsiri əks et-

dirilmiĢdir. 

Açar sözlər: informasiya, texnologiya, tətbiq, metod, təkmilləşdirmə, istiqamət, keyfiyyət. 

 

Резюме: Как и на всех ступенях образовательных систем, так и в колледжах преподавание 

предмета с применением ИКТ не в полной мере нашло решение. Согласно представленной статье для 

улучшения преподавания математики в колледжах были показаны пути эффективного применения 

ИКТ.В данной статье наиболее доступно описывается важность ИКТ в преподавании курса математи-

ки в колледжах. В то же время, отражается положительное влияние ИКТ на развитие образования. 

Ключевые слова: информация, технология, приложение, метод, внедрение, направление, 

качество. 

 

Summary: In the secondary special education system at all levels of education, at the same time in 

colleges the teaching of subjects with ICT is not fully reflected. Therefore, the article shows the ways to 

apply ICT in improving the teaching of mathematics in colleges. The article describes importance of ICT in 

teaching mathematics in colleges. At the same time, the positive impact of ICT on development of education 

has been explained. 
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Müasir dövrdə ölkəmizdə aparılan islahat-

lar və inteqrasiya təhsilin məzmununun təkmil-

ləĢdirilməsini zəruri Ģərt kimi qarĢıya qoyur. 

Buna görə də orta ixtisas təhsili sistemindəki 

kolleclərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində ĠKT-

dən istifadənin ümumi məsələlərindən bəzi 

problemlərin təkmilləĢdirilməsi yolları öz əksini 

tapmıĢdır. Bu məqsədlə riyazi təhsilin və ĠKT-

dən istifadənin məzmununun və təkmilləĢməsi-

nin müasir tələblərə uyğun formalaĢması yolları 

tədqiq olunmuĢdur. 

Mütərəqqi ölkələrin təhsil sisteminə inteq-

rasiya olmaq üçün aparılan islahatlar təhsilin 

bütün pillələrində olduğu kimi, həm də orta ixti-
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sas təhsili məktəblərində təhsilin məzmununda 

dəyiĢikliklərin, yeniliklərin və modernləĢmələ-

rin aparılmasını ciddi Ģəkildə qarĢıya qoydu. 

Kolleclərdə gələcək peĢəkarların əldə etdiyi bi-

liklər müasir tələblərə uyğun olaraq yüksək key-

fiyyətə malik olan dövlət təhsil standartlarının 

əsasında bilik, bacarıq və vərdiĢlərə sahib olma-

lıdırlar. Ġndiki zamanda ĠKT-dən istifadə kollec-

lərdə ixtisas xarakterli məsələlərin həllində bir 

vasitə olaraq müasir tələblərə uyğun zərurətə 

çevrilir. 

Ölkəmizdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

2003-cü ildə ĠKT sferasında Azərbaycanın Milli 

Strategiyası hazırlanmıĢ və onun həlli 2012-ci 

ildə sona çatmıĢdır. Təhsilin informatlaĢması 

istiqamətində “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sisteminin informatlaĢdı-

rılması üzrə Dövlət Proqramı” icra edilmiĢdir. 

Burada əsas istiqamətlərdən biri olaraq müəllim 

hazırlığında ĠKT-nin tətbiqi, yeni təlim metodla-

rının və texnologiyalarının tətbiqi, ĠKT vasitələ-

rinin tətbiqi, tələbələrin biliyinin cari və yekun 

qiymətləndirilməsində yeni üsulların tətbiqi öz 

müsbət həllini tapmıĢdır. 

ĠKT sahəsində hər gün yaranan dəyiĢiklik-

lər orta ixtisas məktəblərində bundan düzgün 

istifadə etməyi bacaran, müasir bilik, bacarıq və 

vərdiĢlərə malik olan mütəxəssis hazırlığını qar-

Ģıya qoyur. 

ĠKT hazırlığının formalaĢdırılması və 

onun həyata keçirilməsi orta ixtisas məktəblə-

rində gələcək mütəxəssislərin yüksək səviyyədə 

keyfiyyətli bilik əldə etmələrində mühüm rol 

oynayır. Bu istiqamətdə yüksək nəticələr almaq 

üçün müəllimlərin informasiya biliklərinin yük-

sək səviyyədə olması əsas rol oynayır və onların 

biliklərinin inkiĢaf etdirilməsi zəruridir. Yəni 

müəllim ardıcıl olaraq öz üzərində iĢləməli, 

yenilikləri öyrənməli və dərsin tədrisini müasir 

tələblərə uyğun qurmalı, kompüter proqramla-

rında yüksək səviyyədə iĢləmə bacarığına malik 

olmalıdır. Yeni təlim metodlarından və ĠKT-dən 

istifadə öyrədənlə öyrənən arasında qarĢılıqlı 

əlaqə yaradır. Deməli, müasir zamanda müəllim 

yeni təlim metodları və texnologiyalarından, 

əsasən də ĠKT-dən yüksək səviyyədə istifadə et-

məklə yanası, onun tədris prosesində səmərəli 

tətbiq olunmasına nail olmalıdır. 

Ġnformasiya-kommunikasiya texnologiya-

larının inkiĢaf etdirilməsi cəmiyyətin və iqtisa-

diyyatın inkiĢafına səbəb olur, bu halda bütün 

sferalarda olduğu kimi, həm də təhsil sistemində 

infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi və ĠKT-nin 

təhsil sistemində tətbiqi onun dünya standartları 

səviyyəsinə çatdırılmasında rol oynayır. ĠKT-

dən istifadə təhsilin fərdiləĢməsində xüsusi rol 

oynayır və təhsildə yaranmıĢ mənfi halların ara-

dan qaldırılmasında özünü əks etdirir. MüĢahi-

dələr göstərir ki, təhsil sistemində ĠKT-nin tətbi-

qi ilə keçirilən dərslər öyrənənlərin təlimə həvə-

sini artırır və maraqlandırmaqla mühüm əhə-

miyyətə malik olur. 

Təhsil sisteminin bütün pillələrində oldu-

ğu kimi, həm də orta ixtisas məktəblərində yeni 

təlim metodları və texnologiyalarından istifadə 

təlimə həvəsi artırır. Bu halda öyrədənin yeni 

vasitə və yollardan bacarıqla istifadəsi ĠKT ba-

carıqlarına yiyələnməkdə nəzəri və praktik 

problemlərin öyrənilməsini qarĢıya qoyur. De-

məli, indiki zamanda təhsilin aktual problemlə-

rindən biri öyrənənlərin yüksək və keyfiyyətli 

bilik, bacarıq, vərdiĢlərə malik olması üçün cid-

di, güclü motivasiya yaratmaq, qarĢılıqlı məq-

sədyönlü fəaliyyət zamanı yeni forma və vasitə-

lərin əldə olunmasıdır. SəriĢtəli müəllim innova-

siyalara yiyələnməli və bunları tətbiq etməyi ba-

carmalıdır. Deyilənlərin həyata keçməsində pe-

daqoji texnologiyalar və həmçinin müəllimin 

pedaqoji ustalığı özünü əks etdirir. 

Ölkəmizdə sürətlə həyata keçirilən təhsil 

infrastrukturu təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢma-

sında və yüksəlməsində ciddi surətdə özünü əks 

etdirir və öyrənənlərin biliyinə təsir edən infor-

masiya-kommunikasiya texnologiyalarının tək-

milləĢdirilməsinə səbəb olur. “2011-2021-ci 

illərdə Azərbaycan təhsilinin inkiĢafı üzrə Milli 

Strategiya”nın hazırlanması ilə bağlı Dövlət Ko-

missiyasının yaradılması ölkəmizdə yeni biliklə-

rə əsaslanan yeni təhsil modelinin qurulmasına 

səbəb olmuĢdur. Təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢ-

dırılması və yüksəldilməsi məqsədilə ölkəmizdə 

infrastruktur komponentləri dəyiĢilir, yeniləĢir 

və daim modernləĢir. 

MüĢahidələr göstərir ki, təhsilin bütün pil-

lələrində müəllimlərin yeni təlim metod və tex-

nologiyalarını, kurikulumu (proqramı), elektron 

resurslarını və s. dərindən bilməməsi bir sıra çə-

tinliklərin və problemlərin meydana gəlməsinə 

səbəb olur. Kolleclərdə ĠKT-dən istifadə riya-

ziyyatın nəzəri və praktik istiqamətlərdə tədrisi-
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nin təkmilləĢdirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Kolleclərdə ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın 

tədrisinin təkmilləĢdirilməsi yollarının müəyyən 

olunmasında varislik və fənlərarası əlaqələrin 

düzgün və məntiqi reallaĢdırılması rol oynayır. 

Yeni təlim metod və texnologiyalarından, ĠKT-

dən istifadə təlimin və təhsilin keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılmasında rol oynayır. 

Yeni informasiya texnologiyalarından isti-

fadə edərək belə nəticəyə gəlmək olur ki, indiki 

dövrdə təhsilimizi ĠKT olmadan inkiĢaf etdir-

mək olmaz. Göstərilənləri nəzərə alıb deyə bilə-

rik ki, kolleclərdə riyaziyyatın tədrisini informa-

siya-kommunikasiya texnologiyalarından kənar-

da qoymaq olmaz. Riyaziyyatın tədrisinin yeni-

ləĢməsi və modernləĢməsində ĠKT-dən istifadə 

onun təkmilləĢdirilməsində xüsusi rol oynayır. 

Kolleclərdə riyaziyyatın həcm və xüsusiyyətlə-

rində edilən dəyiĢiklik və yeniliklər nəticəsində 

meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması 

üçün ĠKT-dən istifadə etmək zəruridir. Bu halda 

baĢ verən dəyiĢiklik, yenilik və modernləĢmələr 

təkmilləĢərək yeni model və mexanizmlərin tət-

biqini, ĠKT-dən istifadəni qarĢıya qoyur. Kollec-

lərdə gələcək peĢəkarların müasir tələblərə uy-

ğun hazırlığı üçün onlarda təfəkkürün inkiĢafı, 

ĠKT-dən istifadə, mütəmadi olaraq ixtisas səviy-

yəsini yüksəltmək onların dünyagörüĢlü bir Ģəx-

siyyət kimi yetiĢməsinə səbəb olur. Kolleclərdə 

riyaziyyatın tədrisinə verilən müasir tələblərdən 

biri də gələcək peĢəkarların məntiqi təfəkkürü-

nün və idrak fəaliyyətinin inkiĢafını gücləndir-

məkdir. ĠKT-dən istifadə məntiqi təfəkkürün 

inkiĢafı kimi özünü əks etdirməli, zəruri olma-

yan yerlərdə tətbiq olunmamalıdır. Müasir dövr-

də kolleclərdə informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyaları sferasında maddi-texniki bazanın 

yaranmasına ARTN-yi tərəfindən diqqət verilir 

və meydana çıxan problemlər öz həllini tapır. 

Kolleclərdə riyaziyyatın nəzəri və praktik 

istiqamətlərdə tədrisinin təkmilləĢdirilməsində 

kontrmisallardan, analogiyalardan, əsas isbat 

metodlarından istifadədə ĠKT-nin tətbiqi gələ-

cək peĢəkarların məntiqi təfəkkürünün inkiĢa-

fında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün gös-

tərilənləri nəzərə alıb deyə bilərik ki, kolleclərdə 

təhsilin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq, yüksəltmək 

üçün təhsil proqramları (kurikulumları), gələcək 

peĢəkarların hazırlıq səviyyəsi, maddi-texniki 

baza, ĠKT üzrə vəsaitlər, müəllimlərin müasir 

dövrün tələblərinə uyğun peĢəkarlığı rol oynayır 

və əsas amil kimi özünü əks etdirməlidir. Kol-

leclərdə ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədr-

isində müasir tələblərə uyğun müəllim hazırlığı 

əmək bazarının rəqabətinə uyğun olmalıdır, 

məhz buna görə də yeni təlim texnologiyaların-

dan istifadə etməyi bacaran kadrların hazırlan-

ması zəruridir. 

Kolleclərdə təhsil alan gələcək peĢəkarla-

rın ĠKT-dən istifadə bacarıqlarının formalaĢması 

onların bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin əldə olun-

ması imkanlarını artırır. Bu istiqamətdə təlim 

fəaliyyətinə yönəltmədə müəllimin səriĢtəlilik 

və peĢəkarlıq səviyyəsi rol oynayır. “Azərbay-

can Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Döv-

lət Strategiyası” da səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiy-

yətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasını əsas 

götürür. Strategiyada göstərilir ki, “Təhsilalanın 

savadlı və səriĢtəli Ģəxs kimi formalaĢmasına 

müəllimin təsiri, müəllimin akademik bacarıqla-

rından, tədris təcrübəsindən və peĢəkarlıq səviy-

yəsindən xeyli asılıdır”. 

Kolleclərdə ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyya-

tın nəzəri və praktik istiqamətlərdə tədrisinin 

müasir tələblərə uyğun qurulması üçün elə edil-

məlidir ki, gələcək peĢəkar müĢahidə aparsın, 

faktlar toplasın, analiz və araĢdırma etsin və ba-

xılan məsələnin həllinin sübut edilməsi bacarığı-

na malik olsun. Deməli, kolleclərdə gələcək mü-

təxəssislərin hazırlanması üçün tam təhsil proq-

ramları indiki dövrün tələblərinə uyğun olmalı-

dır. Dövlət Strategiyasında bəzi məsələlər 

ARTN-də təhlil edilərkən orta ixtisas təhsili ku-

rikumlarının dövrün tələblərinə cavab vermədiyi 

vurğulanmıĢ və orta ixtisas təhsili kurikumları-

nın məzmununun dövrün tələblərinə uyğunlaĢ-

dırılmasının lazım gəldiyi qeyd olunmuĢdur. 

“Azərbaycan-2020: gələcəyə baxıĢ” ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasında deyilir: “Təhsilin məzmunca 

yeniləĢməsinə istiqamətlənmiĢ islahat tədbirləri 

görülmüĢ, Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsil 

məkanına inteqrasiya istiqamətində əhəmiyyətli 

addımlar atılmıĢdır”. Təhsilin bütün sahələrində 

olduğu kimi orta ixtisas təhsili sahəsində də hə-

yata keçirilən yeniləĢmə və modernləĢmə istiqa-

mətində sənədlər qəbul olunmuĢdur. Göstərilən-

lərin həyata keçməsində ĠKT-nin tətbiqi və üs-

tünlükləri əvəzolunmaz bir hal kimi rol oynayır. 

Ġndiki dövrdə elmi-texniki tərəqqi, yeni infor-

masiya texnologiyalarının inkiĢafı təhsilin yeni 
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vəzifələrini qarĢıya qoyur. Təhsilin keyfiyyəti-

nin yüksəldilməsinin yollarından biri də tədris 

prosesinin ĠKT-nin tətbiqi ilə təkmilləĢdirilməsi 

və kadrların müasir texnologiyaların tələblərinə 

uyğun hazırlanmasıdır. Əldə olunan bilik, baca-

rıq və vərdiĢlər bir-birilə bağlıdır, biri digərinin 

səbəbi və biri digərinin nəticəsi olub eyni bir 

fəaliyyətdir, lakin müxtəlif formalarda özünü 

əks etdirir. 

Qeyd edək ki, orta ixtisas təhsili sistemin-

də aparılan islahatlara baxmayaraq hələ də riya-

ziyyat fənnindən hazırlanan proqram və dərslik-

lər Təhsil Qanunu, Strategiya və Dövlət Proq-

ramlarının tələblərinə uyğun öz həllini tapma-

yıb. Bu məsələlər öz müsbət həllini tapdıqdan 

sonra ĠKT-nin rolu, məqsədi və vəzifələrinin 

müasir tələblərə uyğun formalaĢması, tətbiqi və 

tədrisi metodikasının təkmilləĢdirilməsi zərurəti 

özünü əks etməlidir. Kolleclərdə riyaziyyatın 

nəzəri və praktik istiqamətlərdə təlimində ĠKT-

dən istifadənin nəzəri problemləri araĢdırılmalı-

dır. Bu halda aydındır ki, belə problemlərin həlli 

geniĢ elmi biliklərə malik olan hazırlıqlı müəl-

limlərin olmasını qarĢıya qoyur. Bu problemlə-

rin həlli kolleclərdə riyaziyyatın təlimində ĠKT-

nin rolu və əhəmiyyətini ümumiləĢdirir. 

Hazırda orta ixtisas təhsili sistemində 

ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisinin əsas 

istiqamətlərinin və məzmununun təkmilləĢdiril-

məsinə təsir edən amillərin hazırlanmasına ehti-

yac vardır. Bu istiqamətdə qarĢıya qoyulan əsas 

məqsədlərdən biri də tədris plan və proqramları-

nın düzgün müəyyənləĢdirilməsi, bu prosesdə 

meydana çıxan ziddiyyət və çətinliklərin aradan 

qaldırılması yollarının təyin edilməsi, həmçinin 

Dövlət Təhsil Standartlarının tələblərini nəzərə 

almaqla təhsilin məzmununun və xüsusiyyətləri-

nin təkmilləĢdirilməsinə təsir edən təkliflərin 

göstərilməsindən ibarətdir. Digər təkliflər isə 

təhsilin məzmununun təkmilləĢdirilməsinə yeni 

yanaĢma yollarını və dərs yükünün düzgün bö-

lünməsini müəyyənləĢdirməkdir. 

Məqalənin əsas məqsədlərindən biri də tə-

ləbələrin ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatdan əldə 

olunmuĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin qiymət-

ləndirilməsi üçün meyarların müəyyənləĢdi-ril-

məsidir. Ġnteraktiv təlim metodlarından və ĠKT-

dən istifadə etməklə riyaziyyatın tədrisinin təĢ-

kili vəziyyətinin və keyfiyyət göstəricilərinin 

müəyyənləĢdirilməsində tələbələrə sərbəstlik 

verən yanaĢmalardan istifadənin formalaĢdı-rıl-

ması həyata keçməlidir. Deməli, hazırlanmıĢ 

proqramda təhsil alanlarda aĢağıdakı müsbət 

keyfiyyət özünü əks etdirir: 

 riyazi biliklər əsasında ĠKT-dən və 

kompüterdən istifadəni bilməlidir; 

 riyazi biliklər əsasında ĠKT-nin tətbiqi 

ilə texnologiyalardan baĢ çıxarmalı və istifadə 

etməyi bacarmalıdır; 

 riyazi qanunların tətbiq sahələrini bil-

məlidir; 

 riyazi biliklər əsasında riyaziyyatın nə-

zəri və praktik istiqamətində məsələlərin riyazi 

modelini düzəldib tədqiq etməyi bilməlidir; 

 ĠKT-nin tətbiqi ilə riyazi bilikləri mə-

nimsəməklə əldə etdiyi bilikləri fəndaxili və 

fənlərarası əlaqəni möhkəmlətməyə, təhsilin 

keyfiyyətinin yaxĢılaĢmasına yönəltməlidir, 

Deyilənlərdən aydın olur ki, ĠKT-nin tət-

biqi ilə ildən-ilə tədris proqramlarında dəyi-Ģik-

liklər, yeniliklər aparılmalı, dərinləĢdirilməli və 

müasirləĢdirilməlidir. 

ĠKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın təlimində 

belə bir prinsipi göstərmək olar: riyaziyyatın tə-

limi və ĠKT-nin tətbiqi ilə təlim. Bu sonuncu 

forma riyazi biliklərin praktik tətbiqinə malik 

olaraq əldə olunan biliklərin yenidən nəzəriyyə-

də istifadəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ “Ümumtəhsil mək-

təblərinin ĠKT ilə təminatı Proqramı” bu istiqa-

mətdə mühüm və əhəmiyyətli addım olmuĢdur. 

Ġndiki dövrdə təlimi ĠKT-siz təsəvvür etmək ol-

maz. Müasir müəllim fənnin tədrisi zamanı müa-

sir tələblərə uyğun dərsin keçməsi üçün ĠKT-ni 

effektli tətbiq etməlidir. Təlim zamanı ĠKT-nin 

son nailiyyətlərindən biri də “ağıllı” lövhədən 

istifadə olunmasıdır, bu isə tələbələrin əldə etdiyi 

biliyi dərinləĢdirir, möhkəmləndirir və sistema-

tikləĢdirir. Kolleclərdə ĠKT-nin tətbi-qi ilə riya-

ziyyatın təlimi yaxĢılaĢdırılmıĢ və əldə olunan 

bilik, bacarıq və vərdiĢlərin keyfiyyəti yüksələrək 

özünü əks etdirir. Bir sıra kolleclərdə istifadə 

olunan “ağıllı” lövhədən (interaktiv lövhədən) 

istifadə də ĠKT-nin tətbiqinin bir nümunəsidir. 

Qeyd edək ki, kolleclərdə ĠKT-nin tətbiqi 

ilə riyaziyyatın tədrisində bir sıra yeniləĢmələr 

və modernləĢmələr olmasına baxmayaraq müa-

sir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləĢdirilməsi 

bir problem kimi qarĢıda durur. Təlimin nəticə-
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lərinin yüksəldilməsinin yeni səmərəli yollarının 

iĢlənib hazırlanması onun təkmilləĢdirilməsinin 

Ģərti kimi aktual və vacibdir. ĠKT-nin riyaziyya-

tın tədrisinə tətbiqinin günü-gündən artması, 

tədris prosesində elektron resurslarından istifa-

dənin geniĢləndirilməsi və informasiyanın in-

sanlar arasında bir-birinə ötürülməsi yeni metod 

və üsulların yaradılmasına səbəb olur. Yəni, in-

diki dövrdə yeni məktəb yeni müəllim hazırlığı-

nı tələb edir. Deməli, müasir dövr təhsil siste-

mində ĠKT-dən istifadə üçün kadr hazırlığını və 

təkmilləĢdirilməsini qarĢıya qoyur, yəni kadr 

hazırlığı təhsilin informasiyalaĢdırılması kon-

sepsiyasına əsaslanaraq yenidən qurulmalıdır. 

ĠKT-nin tətbiqindən istifadə edən müəllimlərin 

qiymətləndirilməsi üçün motivasiya sisteminin 

hazırlığı, onların təkmilləĢdirilməsinin sürətlə 

aparılması öz həllini tapmalıdır. ĠKT üzrə müəl-

lim hazırlığı və təkmilləĢdirilməsi üçün qurum-

ların yaradılması qarĢıya çıxan çətinliklərin ara-

dan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Göstə-

rilənlərin yararlı olması üçün onların təĢkilinin 

innovasiya prosesləri müasir tələblərə uyğun 

idarə olunmalıdır. 
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə təhsilin 

bütün pillələrində olduğu kimi, həm də kolleclərdə 

riyaziyyatın tədrisində ĠKT-nin tətbiqi ilə təkmilləĢ-

dirilməsi iĢıqlandırılmıĢdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə 

qarĢıya qoyulmuĢ problem öz həllini tapmıĢ və tətbi-

qi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
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Xülasə: Məqalədə yeni məzmunlu təhsil sisteminin yaradılması ilə bağlı görülən iĢlər və gələcəkdə 

həyata keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar sənədlər barədə məlumat verilir, XXI əsrin bacarıqları barədə danıĢı-

lır. Qeyd edilir ki, təlim-tərbiyə prosesində digər fənlərlə yanaĢı kimyanın tədrisində də Ģagirdlərdə həmin 

bacarıqlara söykənən müvafiq kompetensiyaların formalaĢdırılması günümüzün vacib məsələlərindəndir. 

Məsələ ilə əlaqədar olaraq, təqdim edilən yazıda kimya fənni üzrə dərs, dərsdən kənar və digər tədbirlərdə 

Ģagirdlərdə bu bacarıqların formalaĢdırılması yolları və imkanları araĢdırılaraq sistemləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: XXI əsr bacarıqları, Dövlət Strategiyası, Strateji Yol Xəritəsi, kompetensiya, İKT, 

Kommunikativ, tənqidi təfəkkür, motivasiya, liderlik. 

 

Резюме: В статье даѐтся информация о документах и предстоящими в будущем мероприятиями 

в связи с проведенной работой по созданию системы образования с новым содержанием, повествует-

ся о навыках XXI века. Отмечается, что наряду с другими предметами в преподавании химии одной 

из важных задач сегодняшнего учебно- воспитательного процесса является формирование у учащих-

ся соответствующих компетенций, опирающихся на эти навыки. В связи с данной задачей в представ-

ленной статье исследованы и систематизированы возможности и пути формирования этих навыков 

по предмету химии у учащихся в классе, во внеклассных и других мероприятиях. 

Ключевые слова: навыки XXI века, Государственная стратегия, стратегическая дорожная 

карта, компетенция, ИKT, коммуникативный, критическое мышление, мотивация, лидерство 

 

Summary: The article provides information about the documents in connection with the work carried 

out to create an education system with a new content, in connection with upcoming future events, it refers to 

the skills of the 21st century. It is noted that, along with other subjects in chemistry teaching, one of the 

important tasks of today's educational process is the formation of appropriate competencies in students based 

on these skills. In connection with this task, the presented article explores and systematizes the possibilities 

and ways of forming these skills in the subject of chemistry in students in the classroom, in extracurricular 

and other events. 

Keywords: XXI century skills, state strategy, strategic roadmap, competence, ICT, communicative, 

critical thinking, motivation, leadership. 
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Ölkəmizdə son dövrlərdə təhsilin bütün sa-

hələrinin inkiĢafı istiqamətlərini müəyyənləĢdi-

rən mühüm sənədlərdən biri olan “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət 

Strategiyası” sənədində yeni təhsil sisteminin ya-

radılması üçün nəzərdə tutulan beĢ strateji istiqa-

mətin birincisi “SəriĢtəyə əsaslanan yeni təhsil 

məzmununun yaradılması”dır [1]. Həmin strateji 

istiqamətlə əlaqədar bir çox iĢlər görülmüĢ və 

təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril-

məsi sahəsində nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Ölkə 

Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr fərmanı ilə təs-

diq olunmuĢ “Azərbaycan Respublikasının milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritə-

si” konseptual sənədində ümumi təhsillə bağlı 

görülən iĢlər təhlil edilmiĢ, onun mahiyyəti və 

məzmununda aparılacaq dəyiĢikliklərlə əlaqədar 

islahatlardan, həyata keçiriləcək tədbirlərdən 

bəhs edilmiĢdir. Sənəddə qeyd edilir: “Ümumi 

təhsil sistemində ”yaddaĢ” məktəbindən “təfək-

kür” məktəbinə keçidin təmin edilməsi mütərəqqi 

dünya təcrübəsinə əsaslanan təhsil proqramları-

nın (kurikulumların) hazırlanması və səmərəli 

tətbiqi, məktəb rəhbərlərinin, müəllimlərin peĢə-

karlıq səviyyəsinin artırılması, cəmiyyətdə müəl-

limin nüfuzunun yüksəldilməsi istiqamətində 

tədbirlər görüləcək, daha keyfiyyətli insan kapi-

talının formalaĢdı-rılması üçün mövcud resurslar-

dan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində isla-

hatlar davam etdiriləcəkdir” [2]. 

SəriĢtəyə əsaslanan yeni məzmunlu ümu-

mi təhsil sistemində yaradılması nəzərdə tutulan 

“təfəkkür” məktəbinin Ģagirdlərində XXI əsrin 

bacarıqları formalaĢdırılmalıdır. Bunun üçün ilk 

öncə təhsilverənlərin özləri bu kompetensiyalara 

yiyələnməlidirlər. 

Hazırda XXI əsrin bacarıqları kimi səs-

ləndirilən kompetensiyalar üç istiqamətdə qrup-

laĢdırılır: I. Tədris və innovasiya bacarıqları. II. 

Ġnformasiya ilə iĢləmək bacarıqları, mediya və 

texnologiya vərdiĢləri. III. Həyat və karyera ba-

carıqları [3]. qara 

Ġnsanın bütün fəaliyyət sahəsini əhatə 

edən bu bacarıqlara, yaĢ dövründən, təhsil sə-

viyyələrindən, peĢə fəaliyyətlərindən asılı olaraq 

hər bir Ģəxs özünəməxsus tərzdə yiyələnməlidir. 

Təlim-tərbiyə prosesində Ģagirdlərdə bu 

ümumi bacarıqlara söykənən: məlumat əldə et-

mək, sistemləĢdirmək, analiz və sintez etmək, 

əməkdaĢlıq, ĠKT vasitələrindən istifadə, infor-

masiya əldə etmə və ondan yararlanma, ünsiy-

yətqurma, biri-birini dinləmə, hər hansı bir 

problemin həllinə yaradıcı yanaĢma, müxtəlif 

fərziyyələrdən düzgün olanını seçmə, digərləri-

nin fikirlərinə hörmət etmə, gələcək fəaliyyəti 

üçün təhsilalmanın vacibliyini dərk etmə, kol-

lektivdə liderlik, problemi müstəqil həlletmə, la-

yihələĢdirmə, cəld qərarlar qəbul etmə, çeviklik, 

fikirlərini səlis və düzgün ifadə etmə, tədqiqatçı-

lıq və s. kimi konkret və vacib kompetensiyalar 

formalaĢdırmağa hər bir təhsilverən təĢəbbüs 

göstərməlidir. 

Kimya fənni kurikulumu və ona tam uy-

ğun hazırlanan dərsliklər əsasında düzgün təĢkil 

edilib keçirilən fəal dərsin hər bir mərhələsində 

yuxarıda qeyd edilən bacarıqları formalaĢdır-

maq olar [4,5]. 

I. Tədris və innovasiya bacarıqları. Hər 

bir Ģagird öz potensialı imkanında nə isə yeni bir 

ideya irəli sürə bilər. Kimyaya aid bir eksperi-

ment tələb edən dərsdə, yaxud layihə hazırlamaq, 

kimya gecəsi keçirmək, keçdikləri mövzuya uy-

ğun ekskursiya obyektləri müəyyənləĢdirmək və 

s. kimi tapĢırıqlar verildikdə Ģagirdlər öz ideyala-

rını təqdimat Ģəklində hazırlayıb sinif qarĢısında 

nümayiĢ etdirə bilər. Əgər həmin ideya əhəmiy-

yətli olarsa, kollektiv tərəfindən qəbul edilərsə 

onu müvafiq sahələrdə tətbiq etmək olar. 

Kimya dərslərində müxtəlif yollarla (sual-

lar vermək, slaydlar və əyani olaraq təcrübələr, 

maddələr və cisimlər göstərmək və s.) motivasiya 

yaratmaq mərhələsində müxtəlif fərziyyələr irəli 

sürülür. Bu halda Ģagird düzgün mühakimə yü-

rütmək bacarığı nümayiĢ etdirməklə müəyyən bir 

qərara gəlir və mövzuya uyğun olanını seçir. 

Tədqiqat sualının müəyyənləĢdirilməsində Ģa-

girdlərin fikirləri nəzərə alındıqda, onlar müxtəlif 

suallar verməklə fərqli nöqteyi nəzərlərin aydın-

laĢdırılması, problemin düzgün qoyulması üçün 

fəaliyyət göstərirlər. Tədqiqat mərhələsində artıq 

Ģagirdlər problemin həlli üçün öz aralarında fikir 

mübadiləsi apararaq verilən sual və tapĢırıqları 

cavablandırmaqla təqdimat hazırlayırlar. 

Digər fənlərdə olduğu kimi, kimyanın təd-

risində də istər dərs, istərsə də sinifdənxaric və 

baĢqa tədbirlərdə Ģagirdlərin öz fikirlərini, ide-

yalarını həm Ģifahi, həm də yazılı formada ifadə 

etmələri vacib bacarıqlardandır. Bunun üçün 

müəllim kimya tədrisinin müvafiq metodiki 

prinsiplərini nəzərə almaqla daima onların iĢlət-
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dikləri termin və ifadələrin, eləcə də yazdıqları 

iĢarə və formulların düzgünlüyünə diqqət yetir-

məlidir. Bəzən Ģagird hər hansı bir ideyanı yazı-

lı Ģəkildə formalaĢdırır, lakin onu istənilən sə-

viyyədə təqdim edə bilmir, bəzən də əksinə Ģifa-

hi olaraq səlis və aydın Ģəkildə söylədiyi bir fik-

ri yazılı formada ifadə etməkdə çətinlik çəkir. 

ġagirddə hər iki bacarıq eyni səviyyədə forma-

laĢarsa bu gözəl nəticə verər. 

Təlim-tərbiyə prosesində kimya fənni üzrə 

istər dərsdə, istərsə də digər müvafiq tədbirlərdə 

qarĢıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün bir-

birilərinin fikirlərinə hörmətlə yanaĢmaqla, 

ümumi razılığa gəlməklə, eləcə də birgə məsu-

liyyət daĢımaqla Ģagirdlər istər yazılı, Ģifahi, 

istərsə də multimedia vasitələrinin köməkliyi ilə 

ünsiyyət (kommunikativ) və əməkdaĢlıq baca-

rıqlarına malik olduqlarını nümayiĢ etdirərlər. 

II. Ġnformasiya ilə iĢləmək bacarıqları, 

media və texnologiya vərdiĢləri. Ġnformasiya 

ilə iĢləmək bacarıqları əsasən təhsilverənlərə aid 

olsa da, Ģagirdlər də öz potensialları, tələbatları 

səviyyəsində müəllimin verdiyi bir sıra tapĢırıq-

ları (layihə, referat, kimyəvi təcrübələrə aid 

slaydlar hazırlamaq, görkəmli kimyaçıların hə-

yat və fəaliyyətlərinə dair məlumat əldə etmək 

və s.) icra edərkən bu sahəyə aid olan qabiliy-

yətlərindən düzgün və səmərəli istifadə edə bi-

lərlər. ġagirdlərin özləri də hər hansı bir infor-

masiyadan yaralanarkən, yaxud yeni fikir, ideya 

irəli sürərkən (öz səviyyələrində) diqqətli olma-

ları, etik normaları pozmamaları barədə müəl-

limlər tərəfindən maarifləndirməlidirlər. 

“Təhsil əsri” adlandırılan, texnologiyanın 

sürətlə inkiĢaf etdiyi və informasiyanın əldə 

edilməsi yollarının geniĢ vüsət aldığı XXI əsrdə 

demək olar ki, kiçikdən böyüyə hamı ĠKT vasi-

tələrindən istifadə edir, kompüter texnologiyala-

rından yararlanırlar. Təlim-tərbiyə prosesi ilə 

əlaqədar digər fənlərlə yanaĢı kimya müəllimi-

nin əsas funksiyası Ģagirdlərin sərbəst olaraq öz 

fəaliyyətləri əsasında yiyələndikləri bu bacarıq-

ları səmərəli istiqamətlərə yönəltməkdən ibarət-

dir. Müasir dövrün Ģagirdinə internet resursla-

rından istifadə etməklə hər hansı bir tapĢırığın 

hazırlanması həvalə edilərsə, o, bunun öhdəsin-

dən gələ bilər. Yetər ki, müəllim ona düzgün 

istiqamət verməklə fasilitatorluq funksiyasını 

yerinə yetirsin. Bu yolla təhsil iĢtirakçılarının 

(müəllim, Ģagird, valideyn, məktəb rəhbərləri və 

s.) bütün tərəfləri arasında məsafədən ünsiyyət 

yaradıla və az müddət ərzində səmərəli və əha-

təli fəaliyyət təĢkil oluna bilər. 

III. Həyat və karyera bacarıqları. ġa-

girdlərin də öz səviyyələrində müəyyən fəaliy-

yət çevrələri olur. Bu halda onlar müvafiq baca-

rıqlar sayəsində əhatə olunduqları aləmə, mühitə 

uyğun çeviklik göstərməklə, adaptasiya oluna 

bilərlər. Bu proses əsasən hər hansı bir mövzuya 

aid kimya dərsinin tədqiqat mərhələsində, istə-

nilən problemli məsələnin həllində həyata keçi-

rilə bilər. 

Təlim-tərbiyə prosesi elə təĢkil olunmalıdır 

ki, hər bir Ģagird oxumağın, öyrənməyin, bilik, 

bacarıq əldə etməyin vacibliyini dərk etsin. Dərs 

və dərsdənkənar tədbirlərdə bilikli və biliksiz, 

ziyalı və savadsız Ģəxslərin həyat tərzlərinin mü-

qayisə edilməsi, təhsil sahəsində verilən qərar və 

qanunların mahiyyətinin izah edilməsi ilə Ģagird-

lərdə gələcək fəaliyyətlərini istədikləri istiqamət-

lərdə səmərəli təĢkil etmək üçün təĢəbbüskarlıq 

formalaĢdırmaq olar. Belə olduqda onlar, təkcə 

mövcud fəaliyyətləri üçün əldə etdikləri bilik və 

bacarıqlarla kifayətlənməyərək, peĢəkar səviyyə-

yə yüksəlmək üçün özlərinin vaxtlarını səmərəli 

təĢkil etmək, əlavə öyrənmə sahələri barədə dü-

Ģünmək istəyində olacaqlar və ömür boyu oxu-

mağın mahiyyətini dərk edəcəklər. 

ġagirdlər də öz fəaliyyətləri səviyyəsində 

kollektiv olaraq müəyyən münasibətlərdə olur-

lar. Kimya dərslərinin tədqiqat mərhələsində, 

kimya gecələri, dərnəkləri və s. kimi tədbirlərin 

təĢkili və keçirilməsində, ümumi iĢin keyfiyyətli 

olması üçün onlarda öz səviyyələrində ictimai 

bacarıqlar formalaĢır. 

Kimya dərslərində və dərsdənkənar tədbir-

lərdə Ģagirdlər öz fəaliyyətləri zamanı qabiliyyət-

lərinə görə biri-birilərini fərqləndirməyi bacar-

malıdırlar. Belə olduqda ümumi iĢin keyfiyyətli 

nəticə verməsi üçün onun liderlik qabiliyyəti 

olanların təqdim etməsi zəruriyyəti yaranır. Növ-

bəti tədqiqatda, yaxud hər hansı bir tədbirin keçi-

rilməsində artıq digər Ģəxs müəyyən təcrübə əldə 

etməklə, məsuliyyət hissi dərk edərək lider seçilə 

bilər. Beləliklə, kollektivin biri-birilərinə qarĢı-

lıqlı hörməti və etimadı nəticəsində Ģagirdlərdə 

liderlik və məsuliyyətlilik bacarıqları formalaĢır. 

Kimya fənni üzrə təlim-tərbiyə prosesində 

sadalanan bacarıqların formalaĢdırılması ilə Ģa-

girdlərdə fənnə maraq oyatmaq, gələcək peĢəyə 
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istiqamətləndirmək meylləri yaratmaqla yanaĢı, 

onların istedadlarını da üzə çıxarmaq olar. 
Problemin aktuallığı. Yeni məzmunlu müasir 

təhsil sistemində qarĢıya qoyulan mühüm məqsəd-

lərdən biri Ģagirdlərin hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ Ģəxsiy-

yət kimi formalaĢdırılmasıdır. Bunun üçün onların 

XXI əsrin bacarıqlarına yiyələnmələrini təlim-tərbiyə 

prosesinin vacib istiqamətlərindən hesab etmək olar 

ki, məqalədə də bu məsələlərdən bəhs edilir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə kimyanın 

tədrisində Ģagirdlərdə XXI əsrin müvafiq bacarıqla-

rının formalaĢdırılması yolları araĢdırılır və sistem-

ləĢdirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Kimyanın 

tədrisində Ģagirdlərdə XXI əsrin müvafiq bacarıqla-

rının formalaĢdırılması məqsədilə verilən tövsiyələr 

təhsilverənlər üçün faydalı praktik material ola bilər. 
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MODERNITY IN GEOGRAPHY EDUCATION METHODOLOGY 

 
Xülasə: Müasir cəmiyyətdə qloballaĢma obyektiv reallıqdır. Günün əsas problemlərindən biri bu mü-

hitə postsovet ölkələrinin, xüsusilə Azərbaycanın bu yeni mühitə adaptasiya olunmasıdır. Diplomatik və xa-

rici əlaqələrin yeni formalarının qurulması və baĢqa dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi müa-

sir dünyanın ən vacib səbəblərindən birinə çevrilmiĢdir. Müasir iqtisadi əlaqələrin fasiləsiz informasiyası 

prosesi dünya və milli istehsalın optimal koordinasiyasını tələb edir. 

Açar sözlər: xarici investisiyaları, tələbatın dəfedilməsi, iqtisadi həmrəylik, beynəlxalq əməkdaşlıq, 

geosiyasi reallıqlar mənzərəsi 

 

Резюме: В современном обществе глобализация является объективной реальностью. Одной из 

главных задач сегодняшнего дня является адаптация постсоветских стран, особенно Азербайджана, к 

этой новой среде. Установление новых форм дипломатических и внешних связей и укрепление эко-

номических связей с другими странами стали одной из важнейших причин современного мира. Про-

цесс непрерывной информации о современных экономических отношениях требует оптимальной 

координации мирового и национального производства. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, преодоление потребностей, экономическая 

солидарность, международное сотрудничество, ландшафт геополитических реалий 

 

Summary: Globalization in the modern society is an objective reality. One of the main problems 

today is the adaptation of post- Soviet countries, especially Azerbaijan, in this new environment. The 

establishment of new forms of diplomatic and foreign relations, and the strengthening of economic relations 

with other countries was a requirement of the modern world. Continuous integration of modern economic 

relations requires optimal coordination of global and national production. 

Key words: needs removal, economic solidarity, international cooperation, the picture of geopolitical 

realities 

 

Coğrafiyanın təlimi Ģagirdləri təbiət və cə-

miyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi haqqında biliklərlə si-

lahlandırır, onlarda bir sıra həyat əhəmiyyətli bi-

lik və bacarıqların formalaĢdırılmasına Ģərait ya-

radır. Müasir mərhələdə coğrafiyanın tədrisi Ģa-

girdlərə bol-bol informasiya verməkdən daha 

çox həmin informasiyalardan baĢ açmaq, zehni 

və əməli fəaliyyətlərin məntiqi, elmi əsaslarla 

təĢkil etmək, cəmiyyətdə öz yerini tapmaq baca-

rığı ilə silahlandırılmalıdır. Tədris prosesində 

Ģagirdlər cəmiyyətin həyatında fəal iĢtirak etmə-

yə hazırlanmalıdırlar. Coğrafiyanın təlimi Ģa-



Yaqut Qulu qızı Qasımova 

160  Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 3, 2020 

 

girdlərdə müxtəlif rəylər, baxıĢlar və konsepsi-

yaları təhlil etməyi öyrətməli, öz baxıĢına zidd 

olan rəylərə hörmətlə yanaĢmağa qabil olan Ģəx-

siyyət tərbiyə etməlidir. Bu cür vəzifələrin həll 

edilməsi coğrafiyanın tədrisi metodikasının da 

üzərinə düĢür. 

Dövlət və cəmiyyət müəllimdən tədris 

prosesinin təĢkilinə daha yaradıcı yanaĢmasını, 

tədris etdiyi fənnin məzmununu, onun tədrisi 

metodikasını, daha ətraflı bilməyi, iĢlədiyi sahə-

də tədqiqat iĢini aparmağı tələb edir. Müəllimin 

metodiki hazırlığı onun peĢəkar fəaliyyətində ən 

vacib Ģərtlərdən biridir. Bunun üçün “yaddaĢ 

məktəbindən” “təfəkkür və fəaliyyət məktəbinə” 

keçid daha ciddi Ģəkildə irəli sürülür. 

Coğrafiyadan yeni fənn kurikulumu iĢlə-

nib hazırlanarkən təhsilin baza məzmununda 

coğrafi inteqrasiyadan istifadə edilməsi bir tə-

rəfdən elmin perspektiv istiqamətlərini – komp-

leks coğrafi, geoinformasiya, ictimai-humanitar, 

ekoloji-coğrafi və s. sahələrini əks etdirməyə, 

digər tərəfdən isə müasir pedaqoji fikrin yaradı-

cı – dərketmə qabiliyyətlərinin inkiĢafının əsas 

tendensiyalarını göstərməyə imkan verir. Belə 

yanaĢma mərhələ olur ki, onun mərkəzində in-

san durur. 

Coğrafiyanın təlimi metodikası kursunun 

tədrisinin əsas vəzifələri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

-tematik və dərs planlarının tərtib etmək 

bacarıqlarını formalaĢdırmaq; 

-idarə olunması üzrə bilik və bacarıqları 

mənimsəmək, pedaqoji fəaliyyət yaradıcı yanaĢ-

ma bacarıqlarının və istəklərinin inkiĢaf etdiril-

məsi, özünü təhsilə istiqamətləndirmək; 

-müəllimin təlim prosesində “öyrədən” rolu-

nu təmin edən, pedaqoji hazırlığını təmin etmək; 

-Ģagird tədris prosesində “öyrənən” rolun-

da çıxıĢ etməsi üçün imkanlarını təhlil etmək; 

-məktəb coğrafiyasının təhsilverici, inki-

Ģafetdiriçi və tərbiyəedici vəzifələrini yerinə ye-

tirmək; 

-coğrafiya fənninin tədrisində müasir in-

teraktiv metodların tətbiq edilməsi imkanlarını 

öyrətmək; 

-Ģagirdlərin müstəqil yaradıcılığı, sərbəst 

fəaliyyətin təĢkil edilməsi üçün onları istiqamət-

ləndirməkdir; 

-təlim-tərbiyə prosesinin praktikliyini 

artırmaq məqsədi ilə müxtəlif vasitələrdən isti-

fadə etmək bacarığını formalaĢdırmaq; 

-coğrafi biliklərin obyektiv qiymətləndiril-

məsi məqsədi ilə müxtəlif variantların praktik 

olaraq tətbiq etmək və s. bacarıqların formalaĢ-

dırmaqdır. 

Coğrafiyanın təlimi metodikası ilə tanıĢ 

olmaqla müəllim uzun illər ərzində bu elmin 

tədrisi sahəsində toplanmıĢ pedaqoji təcrübəni 

öyrənir, bu təcrübənin müsbət cəhətlərindən ya-

radıcı Ģəkildə öz fəaliyyətində istifadə edir. 

Coğrafiyanın tədrisi metodikası fənninin nəzəri 

məsələləri ilə artıq tanıĢ olurlar. Çünki, tədris 

edilən fənni yaxĢı bilmədən onu yaxĢı da tədris 

etmək olmaz. 

Coğrafiyanın təlimi metodikasının ən mü-

hüm vəzifələrindən biri coğrafi təhsilin təkmil-

ləĢdirilməsindən, onun milli dəyərlərə çevrilmə-

sindən, cəmiyyətdə coğrafi mədəniyyətin forma-

laĢmasını təmin etməkdən ibarətdir. 

Coğrafiyanın öyrənilməsi bəĢər mədəniy-

yətinin bir hissəsi olan coğrafi mədəniyyətin 

formalaĢdırılmasına xidmət edir. Coğrafi mədə-

niyyət bizi əhatə edən coğrafi mühitə qayğıkeĢ 

münasibətini pedaqoji təsirlə yaranan mühitin 

elmi dərk edilməsi ilə inkiĢaf edir. 

Coğrafi mədəniyyətin əsas əlamətləri aĢa-

ğıdakılardır. 

-ətraf mühitin elmi qavranılması; 

-coğrafiyanın elmi dilinə yiyələnmək 

(anlayıĢ, termin, nəzəriyyə, prinsiplər); 

-ətraf coğrafi mühitin vəziyyəti və dəyiĢ-

məsi haqqında biliklər; 

-coğrafi analitik təfəkkürün inkiĢafı, sə-

bəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən etmək baca-

rıqları; 

-məkan təsəvvürlərinin inkiĢafı, coğrafi 

bilikləri xəritəyə “köçürmək” bacarıqları; 

-ekoloji təhsil; ekoloji düĢüncə, coğrafi 

mühitin qorunub saxlanılması və yaxĢılaĢdırma-

sına çalıĢılması; 

-coğrafi bilik və bacarıqlardan praktikada, 

gündəlik həyat fəaliyyətində istifadə edilməsi; 

-yaĢadığımız məhəllin real coğrafi prob-

lemlərini görmək və onların real yollarını yap-

maq qabiliyyəti; 

-coğrafi mühitin inkiĢaf xüsusiyyətlərini 

qiymətləndirmək proqnozlaĢdırma, real qısa-

müddətli proqnozlar tərtib etmək qabiliyyətləri. 

Beləliklə, “coğrafi mədəniyyət” anlayıĢı 

müasir məktəb coğrafiyasının məzmunun qurul-

masında əsas rol oynayır. Bu hər bir Ģagirdin mə-
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nəvi aləminin formalaĢdırılmasını təmin etməyə, 

dünya sivilizasiyasının dəyərləri ilə tanıĢ olması-

na, Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsinə yönəldilmiĢdir. 

Coğrafi mədəniyyət 4 əsas komponenti 

əhatə edir: dünyanın coğrafi mənzərəsi, coğrafi 

təfəkkür, coğrafiyanın tədqiqat metodları və 

coğrafi dil (anlayıĢ, termin, xəritənin iĢarələri) 

Məktəb coğrafiyasının ən mühüm vəzifə-

lərindən biri də Ģagirdlərdə coğrafi mədəniyyə-

tin əsasını təĢkil edən dünyanın coğrafi mənzə-

rəsinin formalaĢdırılmasından ibarətdir. 

Dünyanın coğrafi mənzərəsinə Yer kürəsi-

nin təbiəti, əhalisi, dünya təsərrüfatı və təbiət-cə-

miyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi haqqında biliklər da-

xildir, ona planetin mənzərəsi kimi baxılmalıdır. 

Coğrafiyanın təlimi metodikasının pred-

metini coğrafiya elminin əsasları ilə Ģagirdlərin 

tanıĢ edilməsi yolu ilə onların elmi biliklərə yi-

yələnməsi, eyni zamanda təlimi, tərbiyəsi və 

inkiĢaflarını özündə birləĢdirən xüsusi pedaqoji 

sistem təĢkil edir. 

Coğrafiya isə didaktik cəhətdən qurulmuĢ, 

sistemləĢdirilmiĢ tədris fənnidir. Onun öyrədici 

funksiyası var və bu cəhətdən elmdən fərqlənir-

lər. Coğrafiya elminin bütün məzmunu və cərə-

yanları məktəbə gətirilə bilməz. Coğrafiyanın 

tədrisinin məqsədinə müvafiq olaraq coğrafi 

təhsilin məzmununu müəyyənləĢdirilir. Məktəb 

fənnini elmin proyeksiyası adlandırırlar. BaĢqa 

sözlə, məktəbdə “nəyi öyrətməli” sualı həll edil-

məlidir. Proqram və dərsliklər hazırlanarkən bu 

vəzifə öz əksini tapır. 

Coğrafi təhsil aĢağıdakı didaktik prinsiplə-

rə əsaslanır: 

-Məktəb coğrafiyası coğrafiya elminin 

məktəbdə mexaniki proeksiyası deyil, onun qu-

ruluĢu və məzmununu Ģagirdlərin yaĢ xüsusiy-

yətlərini nəzərə almaqla yanaĢı qurulmuĢ xüsusi 

didaktik sistem kimi nəzərdən keçirilir. 

-Təlimin son nəticəsi təkcə əldə edilən bi-

liklər həcmi ilə deyil, eyni zamanda Ģagirdlərin 

praktikada, gündəlik həyatlarında bir çox Ģəxsi 

keyfiyyətlərinin inkiĢafında istifadə edə biləcək-

ləri bacarıqlarının həcmi ilə müəyyən edilir. 

-Fənnin əsaslarını təlim-tərbiyə prosesinin 

baĢlıca obyekti olan Ģagirdlərin Ģəxsiyyətyönlü 

təlim prinsipi təĢkil edir. 

-Təlim prosesi təkcə Ģagirdlərə müəyyən 

bilik və bacarıqlar sisteminin verilməsi deyil, 

onların yeni təlim texnologiyaları və formalarını 

tətbiq etməklə tədris prosesinin təĢkilinə nail 

olunmasıdır. 

Coğrafiyanın tədrisi metodikası coğrafiya 

elminin müəyyən edir, iĢləyib hazırlayır. Odur 

ki, ilk növbədə coğrafiya elmləri ilə əlaqəli ol-

duğu qeyd olunanlara iĢ priyomları daha çox 

coğrafiya elminin tədqiqat metodları ilə müəy-

yən edilir. Elmi coğrafiyada spesifik tədqiqat 

metodu olan katroqrafik metod təlimi prosesin-

də xəritə ilə iĢ priyomları Ģəklində geniĢ tətbiq 

olunur. Coğrafiya xəritəsi həm də müstəqil bi-

liklər əldə edilməsi üçün bir mənbədir, sadəcə 

olaraq bu bilikləri əldə etməyi, təhlil etməyi, nə-

ticə çıxarmağı, proqnozlar verməyi bacarmağı 

öyrətmək lazımdır. Eyni sözləri statistik, riyazi, 

çöl tədqiqatı metodunun elementlərinə müraciət 

olunur. Pedaqoji elm didaktik, tərbiyə nəzəriy-

yəsi və yaĢ psixologiyası ilə sıx əlaqədardır. 
Elmi yenilik: Ġnformasiyadan baĢ açmaq və 

öz fəaliyyətini məqsədəuyğun təĢkil etmək bacarıq-

ları müasir dövrdə Ģəxsiyyətin uğur qazanmasının 

rəhnidir. 

Praktik əhəmiyyəti: Fəaliyyət məqsədi aydın 

olmadıqda informasiya boĢluğu insana ondan fayda-

lanmağa imkan verir. 

Mövzunun aktuallığı: Respublikada təhsil 

islahatı Azərbaycanın intellektual potensialının qo-

runmasına və inkiĢaf etdirilməsinə yönəldilmiĢdir. 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində təhsil sistemi dövləti çe-

vik düĢünməyə qabiliyyətinə malik olan, beynəlxalq 

tələblərə cavab verən kadrlarla təmin edilməlidir. 
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Xülasə. Cəmiyyətin sürətlə inkiĢaf etməsi və meqaiqtisadi əlaqələrin dayanmadan irəlilədiyi dövrdə 

insanların tələbatları, maraq, meylləri də dəyiĢir və yenilənir. Müasir cəmiyyət fərdlərində formalaĢdırılması 

vacib olan bacarıqları gözdən keçirərkən görürük ki, cəmiyyətin 20 il bundan öncəki tələbləri ilə bugünkü tə-

ləblər arasında kəskin fərq vardır. Hazırda insanlardan meqakompetensiyalara malik olmaq tələb edilir. Qə-

rar qəbul etmək, riski dəyərləndirmək, problemin düzgün və çevik həll yolunu tapmaq, mədəni səriĢtəlilik 

kimi əhatəli bacarıqlar arasında ünsiyyət qurma bacarığı da xüsusi yer tutur. Təbii ki, dil ünsiyyətin ən opti-

mal vasitəsi kimi ən baĢlıca vəzifələri öz üzərinə götürür. Dünyada mövcud olan millətlərin dil fərqliliyini 

nəzərə alsaq, xarici dilləri öyrənməyin əhəmiyyəti də aĢkar Ģəkildə özünü büruzə verər. 

Açar sözlər: cəmiyyət, dil, təhsil, innovasiya, inkişaf, maraq, tələb, faydalılıq, kompetensiya, 

innovasiyanın əhəmiyyəti. 

 

Резюме. В период стремительного развития общества и непрерывного прогресса мегаэкономи-

ческих связей потребности, интересы, тенденции людей также меняются и обновляются. Рассматри-

вая навыки, которые необходимо формировать у людей современного общества, мы видим, что су-

ществует значительная разница между требованиями общества 20 лет назад и сегодняшними требова-

ниями. В настоящее время люди обязаны иметь мегакомпетенции. Особое место занимает умение 

принимать решения, оценивать риск, находить правильное и гибкое решение проблемы, общаться 

среди комплексных навыков, таких как культурная компетентность. Естественно, язык берет на себя 

самые главные задачи как наиболее оптимальное средство общения. Учитывая языковые различия 

существующих в мире наций, ясно проявляется и важность изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: общество, язык, образование, инновация, развитие, интерес, требование, 

выгода, компетенция, значимость инноваций. 

 

Summary. The needs, interest, inclinations of the people are changed and got renewed in the period of 

fast development and mega-economic relations of the society. While reviewing the skills necessary for the 

formation of the individuals in modern society we see that, there is a sharp difference between the needs of 

society today and 20 years ago. Currently the people are required to have mega competencies. To make 

decision, to value risks, to find a true and quick method of solution of an issue, and the ability to make 

communication among the comprehensive skills of the such as competence have special place. Naturally, the 

language undertakes the main duties as an optimal means of linguistic communication. Taking into account 
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the linguistic differences of the nations in the world, the importance of learning the foreign languages shows 

itself clearly. 

Key words: society, language, education, innovation, development, interest, need, usefulness, 

competence, importance of innovation. 

 

GiriĢ. Cəmiyyətin inkiĢaf tendensiyası izlə-

nilərkən daha çox nəzərə çarpan istiqamətlərdən 

biri insanların səriĢtəliliyinin artırılmasıdır. SəriĢ-

təlilik anlayıĢı altında insanlarda həyati bacarıqla-

rın formalaĢdırılması və çevikliyin təmin olunması 

baĢa düĢülür. Ġnsan əlaqələrinin fasiləsiz inkiĢafı 

və informasiya axınının sürətlə dövr etdiyi bir 

vaxtda dil bilgisinin və bacarıqlarının nə dərəcədə 

əhəmiyyətli olduğu Ģübhəsiz ki, məlumdur. 

Dil ən vacib kommunikasiya vasitəsi olub, 

ən qədim zamanlardan insanların bir-birini anla-

maları, istəklərini dilə gətirmələri, arzu və məq-

sədlərini reallaĢdırmaları üçün mühüm rol oyna-

mıĢdır. Müasir dövrdə isə dil daha çox məqsəd-

lərin reallaĢdırılması üçün ən vacib amil olaraq 

çıxıĢ edir. 

Azərbaycan kiçik olmasına baxmayaraq, 

iqtisadi və mədəni əlaqələr cəhətdən hərtərəfli 

və dünyanın əksər ölkələri ilə əməkdaĢlığa ma-

lik olan bir ölkədir. Bu əlaqələrin qurulmasında 

ən əsas rolu dil oynayır. Belə olan halda ölkədə 

təhsil alan hər bir vətəndaĢın dil biliklərinə ma-

lik olması mühüm tələb kimi özünü göstərir. 

Ölkəmizdə mövcud olan təhsil müəssisələ-

rinin proqram və dərsliklərini nəzərdən keçirər-

kən ümumi məzmunun qənaətbəxĢ olduğunu de-

mək olar. Misal üçün, ümumtəhsil məktəblərinin 

təhsil proqramlarını nəzərdən keçirsək, reallaĢdı-

rılması nəzərdə tutulan bacarıqların, əsasən, dörd 

məzmun xətti altında ümumiləĢdirildiyini görə-

rik. Ana dili üzrə nəzərdə tutulan məzmun xətləri 

– dinləyib-anlama, danıĢma; oxu; yazı; dil qayda-

ları kimi verilir. Xarici dillərin məzmunu da dörd 

hissəyə bölünmüĢdür: dinləyib, anlama; danıĢma; 

oxu; yazı. Əgər diqqət yetirsək, görərik ki, ana 

dili və xarici dil fənlərinin məzmun xətləri əsasən 

oxĢar olsa da, dil qaydaları xarici dillərdə əsas 

məzmun xətti kimi verilməmiĢdir. Bu hal dil 

qaydalarının xarici dillərdə öyrədilməsinə mane 

olmur, lakin bəzən müəllimlər arasında yanlıĢ an-

laĢılmaya yol aça bilir. 

Məzmunu nəzərdən keçirəndə ümumi 

kontekst qaneedici olsa belə, məktəblərdə dilin 

tədrisi vəziyyəti təəssüf ki, qənaətbəxĢ deyil. Bu 

hal özünü daha sonra ali təhsil pilləsində də gös-

tərir. Ümumi götürsək, 13 ildən çox eyni dil təd-

ris edilən təhsilalan öyrəndiyi dildə fikirlərini 

tam ifadə etməkdə çətinlik çəkir. 

Bəs bu vəziyyətin yaranma səbəbi nədir? 

Dillərin tədrisi zamanı ənənəvi üsulların 

istifadəsi artıq fayda vermir. Bunu deməyə uzun 

illərin təcrübəsi və mövcud durumun ümumi 

mənzərəsi əsas verir. AraĢdırmalar nəticəsində 

deyə bilərik ki, hazırda istər ümumi təhsil, istər-

sə də ali təhsil pilləsində dillərin innovativ yol-

larla tədris edilməsinə ciddi ehtiyac vardır. 

“Ġnnovasiya” termini müəyyən mənada 

“yeni” və ya “inkiĢaf etmiĢ” hər hansı bir məh-

sul, proses və ya inkiĢafın təsvirində istifadə 

olunur. Ġnnovasiya həqiqətən mövcuddur və o, 

inkiĢaf etdirilib bütöv kütləyə fayda verə bilər, 

ancaq bu, mürəkkəb bir hadisədir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, hər yenilik innovasiya deyil, o yeni-

liyə innovasiya deyirik ki, həmin yenilik prose-

sin özünü və onun faydalılıq əmsalını artırsın, 

nəticələr isə ümumilikdə əvvəlkindən kəskin Ģə-

kildə effektiv olsun. 

Hər hansı bir yeniliyin innovasiya adlan-

dırılması üçün: 

- inkiĢaf, dəyiĢiklik olması; 

- yenilik və mahiyyətcə fərqlilik; 

- əvvəllər olmayan bir Ģey; 

- müəyyən bir kontekstdə yeni olan bir 

Ģey, hansı ki bu yenilik prosesə köklü surətdə tə-

sir edəcəkdir; 

- yuxarıda göstərilənlərin hamısının birləĢ-

məsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiyanın hə-

yata keçirilməsi o zaman səmərə verir ki, onu 

düzgün tətbiq etsinlər. 

Dilin öyrənilməsi zamanı texnologiyalar-

dan istifadənin üstünlükləri aĢağıdakılardır: 

- akademik qabiliyyətin yaxĢılaĢdırılması; 

- tədris və öyrənmədə yanaĢmanın dəyiĢ-

məsi; 

- qiymətləndirmə alət və vasitələrinin tək-

milləĢdirilməsi; 

- əməkdaĢlıq Ģəraitində öyrənmənin güc-

ləndirilməsi; 

- öyrənilən biliklərin təcrübədə istifadə 

imkanının yaradılması. 
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Yuxarıda nəzərdən keçirilən bacarıqların 

formalaĢdırılması xarici dillərin tədrisində xüsu-

silə əhəmiyyətlidir. Dil tədrisi zamanı qüvvənin 

əksər hissəsi praktiki bacarıqların formalaĢdırıl-

masına yönəldilməlidir. Qrammatik qaydaların 

mənimsənilməsi də bilavasitə təcrübə və inno-

vativ vasitələrlə həyata keçirildiyində səmərəli 

nəticələr əldə olunur. 

Azərbaycanda dil tədrisinin innovativ yol-

larından bəhs edərkən qeyd etmək lazımdır ki, 

ingilis dili ikinci dil olduğu üçün tələbələrin hə-

min dili öyrənməsində müəyyən çətinliklər 

meydana çıxır. 

Xarici dillərin tədrisi zamanı dilin mənsub 

olduğu dil ailəsinin xüsusiyyətləri nəzərə alın-

malı və bu xüsusiyyətlərə uyğun öyrətmə üsul 

və vasitələri tətbiq edilməlidir. Dil tədrisində sə-

mərəli nəticə əldə etmək, müəllimdən bu xüsu-

siyyətlərə doğru yanaĢma və onu tələbələrə düz-

gün Ģəkildə ötürmə tələb edir. 

Ġngilis dili flektiv dildir, bu dil öz mahiy-

yəti baxımından Azərbaycan dilindən əsaslı su-

rətdə fərqlənir. Bəzən bir dilin tədrisi zamanı 

müsbət nəticə verən üsul digər dilin tədrisi za-

manı səmərə verməyə bilər. Lakin dillərin ümu-

mi tədrisi zamanı innovativ üsullardan istifadə 

mütləq Ģəkildə vacibdir. 

Dil tədrisi zamanı hansı innovativ üsullar-

dan istifadə etmək olar? 

Bu ritorik sualın cavabını vermək üçün hazır-

da cəmiyyətin texnoloji sahədə yenilikləri və əldə 

etdiyi nailiyyətlər nəzərdən keçirilməlidir. Müasir 

inkiĢaf tendensiyasına uyğun olaraq hər bir sahədə 

texnoloji yeniliklər tətbiq olunur. Bu yeniliklər 

olmadan təhsildə, tibb sahəsində, iqtisadi sahələrdə 

nailiyyət əldə etmək mümkün deyildir. 

Dil tədrisi kimi praktik cəhətdən əhəmiy-

yətli olan sahələrdə isə innovativ texnologiyala-

rın tətbiqi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Dil tədrisin-

də, xüsusilə ingilis dilinin tədrisində elə innova-

tiv üsullar seçmək lazımdır ki, təhsilalanlar az 

müddətdə daha çox nailiyyətlər əldə etmək im-

kanına malik olsunlar. Ġngilis dilinin ikinci dil 

kimi öyrənilməsi zamanı aĢağıdakı innovativ 

üsullardan istifadə etmək olar. 

Gündəlik həyat tərzinin təqdimi vasitəsilə 

öyrənmə: Ġngilis dilini ikinci dil kimi öyrətmək 

üçün danıĢıq ssenariləri əsasında ümumi Ģəkildə 

istiqamət istəmək, özünü tanıtmaq, müvafiq bio-

qrafik məlumat vermək, dünyagörüĢünü paylaĢ-

maq və s. kimi asan mərhələdən baĢlayan dia-

loqlar üstünlük təĢkil etməlidir. Tələbələr bu tip-

li dialoqları dinləyərək, danıĢıq və nitq xüsusiy-

yətlərinə yiyələnir, onların dinləmə bacarıqları 

formalaĢır. Dialoqlar vasitəsilə gündəlik həyatda 

praktiki dil bacarıqlarına necə yiyələnməyin 

yollarını öyrənirlər (3). 

Dilin səmərəli tədrisini təmin etmək üçün 

müxtəlif tətbiqlərin istifadəsi müsbət nəticə ve-

rir. Xüsusilə dilin praktik tədrisini asanlaĢdıran 

müxtəlif tətbiqlər mövcuddur ki, bu tətbiqlər va-

sitəsilə tələbələr dili daha asan və səmərəli öyrə-

nə bilirlər. Bu proqramlar arasında e-kitablar, 

test tapĢırıqlarının təhlili (qrammatikanı möh-

kəmləndirmək üçün), səsli hekayələr, lüğət və 

tərcümə proqramları və s. xüsusilə böyük əhə-

miyyətə malikdir. 

Bundan baĢqa, youtube kimi video paylaĢ-

ma sistemləri vardır ki, burada müxtəlif müəl-

limlər və öyrənilən dilin yerli mütəxəssisləri tə-

rəfindən təqdim edilən videodərslər vasitəsilə 

dili öyrənmək olar. Burada əsas prinsip ardıcıllı-

ğın gözlənilməsidir ki, videodərslər ardıcıllıqla 

izlənilsin və öyrənmədə müsbət nəticələr əldə 

edilsin. Bu üsuldan həm ev tapĢırığının verilmə-

si, həm də müstəqil öyrənmə vasitəsi kimi istifa-

də etmək mümkündür. 

Tələbələrin sərbəst danıĢa bilməsi üçün 

dinləmə (listening) bacarığının artırılması çox 

vacib məsələdir. Düzgün tələffüzün formalaĢ-

ması üçün tələbə dinləmə bacarığını təkmilləĢ-

dirməlidir. Sözün yanlıĢ tələffüz olunması onun 

kəsb etdiyi mənanın tamamilə dəyiĢməsinə və 

həmsöhbətinizin sizi düzgün anlamamasına sə-

bəb ola bilir (2). 

Sosial mediadan düzgün istifadə olunması 

da dilin öyrənilməsi zamanı müsbət səmərə verə 

bilər. Nəzərə alsaq ki, dünyanın əksər ölkələri-

nin vətəndaĢları kütləvi Ģəkildə sosial Ģəbəkə 

istifadəçisidir, bunun necə böyük bir amil oldu-

ğunu təsdiq etmək olar. Dünyanın istənilən tərə-

findən insanlarla ünsiyyət baxımından sosial 

medianı obrazlı Ģəkildə “vahid dünya” adlandıra 

bilərik. Sadəcə sosial Ģəbəkədən doğru istifadə 

etmək və öyrənilən dili danıĢan Ģəxslərlə ünsiy-

yət quraraq, qarĢılıqlı anlaĢma Ģəklində öyrən-

mək mümkündür. 

Texnologiyanın və cəmiyyətin tərəqqisi 

ilə bütün dünyada təhsil sistemi də inkiĢaf edir. 

Tədris metodları və strategiyaları gündən-günə 
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dəyiĢir. Bu gün müəllimlər, xüsusən xarici dillə-

ri öyrədərkən tədris üsulunu innovativ seçməyə 

çalıĢırlar. Ġnnovativ texnologiya tələbələrin dil 

öyrənməsini inkiĢaf etdirməyin əsas meyarların-

dan biri olduğundan multimedia vasitələrindən 

geniĢ istifadə olunur. 

Dilin öyrənilməsində və tədrisində smart 

lövhələrdən istifadə edilməsi son dövrlərdə daha 

aktiv hal almıĢdır. Bildiyimiz kimi, elektron tex-

nologiyalar tədrisdə artıq geniĢ Ģəkildə istifadə 

olunur. Universitet auditoriyalarının elektron löv-

hələrlə təchiz olunması ümumi təhsil sisteminin 

məzmunun reallaĢdırılmasında müsbət rol oyna-

dığı kimi xarici dilin tədrisində də çox mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Elektron lövhələrdən istifa-

də olunaraq tədris olunan dərslərin tələbələr tərə-

findən mənimsənilməsi adi üsullarla tədris olu-

nan dərslərə nəzərən üstünlük təĢkil edir. Bu da 

verilən tədris materialının həm audio, həm də vi-

zual Ģəkildə tələbələrə təqdim edilməsini və onlar 

tərəfindən mənimsənilməsini asanlaĢdırır. Ġnno-

vativ tədris üsulları və vasitələrindən geniĢ istifa-

də müasir təhsilin ən əsas tələblərindəndir (4). 

Smart texnologiyalarla yanaĢı, tədrisin adi 

elektron vasitələrlə tədrisi də müsbət nəticə ve-

rir. Bəzən auditoriyada smart lövhə olmaya bi-

lər. Lakin müəllim proyektor və kompüterin kö-

məyi ilə öz dərsini audiovizual Ģəkildə təqdim 

edə bilər. Ümumiyyətlə, dillərin tədrisi zamanı 

mümkün olduğu qədər çox innovativ texnologi-

ya və üsuldan istifadə edilməsi vacibdir. Ənənə-

vi üsulla tədris olunan dərslərə tələbələrin ma-

raq dairəsi olduqca aĢağıdır. Artıq onları adi 

üsullarla dərsə cəlb etmək və onların fikri fəallı-

ğını təmin etmək mümkün deyil. 

Xarici dilin tədrisində onlayn kitabxanadan 

və oxu materiallarından istifadə olunması dilin 

daha çevik və qrammatik cəhətdən düzgün qav-

ranmasına gətirib çıxarır. Oxu zamanı tələbə ma-

terialı vizual olaraq nəzərdən keçirməklə yanaĢı, 

onda oxu bacarıqları formalaĢır. Oxu bacarığının 

formalaĢması müasir dövrdə dörd əsas dil baca-

rıqlarından biri sayılır və bu, tələbələrin qramma-

tik qaydalara yiyələnməsinə, onlarda düzgün yazı 

bacarıqlarının və səsli oxu zamanı düzgün tələf-

füzün formalaĢmasına gətirib çıxarır. 

David Karles öz araĢdırmalarında dilin ef-

fektiv tədrisi məsələsindən bəhs edərkən inno-

vasiya qarĢısında duran əsas maneələri üç geniĢ 

kateqoriyaya bölmüĢdür. 

D. Karles müəllimlə əlaqəli maneələrə 

əsasən aĢağıdakıları aid edirdi: 

- yenilik müəllimin mövcud dəyərlərinə 

və inanclarına uyğun deyil; 

- yenilik müəllim üçün əlavə tədris yükü 

yaradır və müəllim bununla razılaĢmır; 

- müəllimlər çox vaxt mövcud təcrübələrə 

emosional cəhətdən bağlı olurlar və yeniliyi təh-

did kimi qəbul edirlər. 

Sistemlə əlaqəli maneələrə: 

- əməkdaĢlar arasında zəif əlaqə və idarə-

edicilərlə icraedicilər arasında qarĢılıqlı etimad 

olmaması; 

- yeniliyin özünün incəliklərinə həddən ar-

tıq çox diqqət yetirmək və bunun necə həyata 

keçiriləcəyini kifayət qədər düĢünməmək; 

- yeniliyi dəstəkləmək üçün müvafiq re-

sursların olmaması; 

- mütəxəssislərin peĢəkar inkiĢafı və 

müəllimlərə dəstək prosesinin düzgün həyata 

keçirilməməsi; 

- əvvəlcədən tətbiq edilmiĢ yeniliyin uğur-

suzluğa uğraması ilə əlaqədar yaranan eti-

nasızlıq; 

- pedaqoji yeniliyin meyarlarının müasir 

günün tələbləri ilə uyğunlaĢmaması. 

Karlesə görə məktəblə əlaqəli problemlərə: 

- dəyiĢiklik üçün dəstəkləyici mədəniyyə-

tin olmaması; 

- məktəb daxilində mühafizəkar qüvvələ-

rin olması; 

- rəhbərliyin dəstəyi və ya anlayıĢının ol-

maması; 

- məktəbdə əsaslı mənbələrin olmaması (1). 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, xarici dil-

lərin tədrisində innovativ texnologiyalardan isti-

fadə olunması günün tələbidir. Bu sahədə aparı-

lacaq tədqiqatların geniĢləndirilməsinə, eksperi-

mentlərin aparılmasına, yeni innovativ texnologi-

yaların tətbiq olunmasına ehtiyac vardır. 
Problemin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi ye-

niliyi dillərin tədrisi zamanı onlayn texnologiyaların 

geniĢ imkanlarından istifadənin araĢdırılmasıdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Praktik cəhət-

dən məqalədən yeni dil öyrənənlər, tələbələr və müəl-

limlər öyrədici material kimi istifadə edə bilərlər. 

Problemin aktuallığı. Dünya ölkələri ilə ge-

niĢ iqtisadi əlaqələrin mövcud olduğu bir dövrdə dil-

lərin daha innovativ yolla və səmərəli Ģəkildə tədrisi 

günün tələbidir və bu mövzunun aktuallığını Ģərtlən-

dirir. 
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Xülasə: Bildiyimiz kimi, təsviri sənətin məktəblərdə tədris olunan digər növü mövzu üzrə rəsmdir. 

Elmi məqalədə mövzu üzrə rəsm məĢğələlərinin məzmunu, növləri, onların həyata keçirilməsi texnologiyası 

tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Eyni zamanda burada mövzu üzrə rəsm məĢğələlərinin Ģagirdlərə aĢılayacaq 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətləri də araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: rəsm, mövzu, yaradıcılıq, eskiz, dərs, növ 

 

Резюме: Как известно, еще одним из видов изобразительного искусства, преподаваемых в шко-

лах, является рисование согласно теме. В научной статье рассматриваются содержание, виды уроков 

рисования согласно теме и технология их выполнения. В то же время, были исследованы направле-

ния развития творческих способностей, прививаемые учащимся путем проведения уроков рисования 

по данной теме. 

Ключевые слова: рисование, тема, творчество, эскиз, урок, тип 

 

Summary: As we know, another type of fine art taught in schools is painting on the subject. The 

scientific article deals with the content, types of drawing lessons on the subject, the technology of their 

implementation. At the same time, the directions of developing creative skills that will be instilled in 

students by drawing lessons on the topic were studied here. 

Key words: drawing, theme, creativity, sketch, lesson, type 

 
Mövzu üzrə rəsmin məzmununa ətraf 

aləmdəki hadisə və əĢyalardan hər hansı bir löv-

hə və süjetin çəkilməsi, ədəbi əsərlərə və bədii 

obrazlara verilən illüstrasiyalar, nağıllar üzrə 

təsvir edilən əĢya və personajlar, Ģəkillər üzrə 

yaradıcı təsvirlər və s. daxildir. Bu iĢ Ģagirdlərdə 

təsviri sənət elementlərilə öz mülahizələrini ifa-

də etmək, rəng kompozisiyası və s. komponent-

lərindən düzgün istifadə vərdiĢləri formalaĢdır-

maq məqsədi daĢıyır. Mövzu üzrə rəsm müstə-

qilliyə və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkiĢafına 

xidmət etməlidir. Bu dərslərdə təsvir obyektinin 

məqsədyönlü müĢahidəsi, təsvir yolu və üsulu-

nun dərk olunması, estetik tələbatın yaradılması, 

daha ifadəli təsvir vasitələrinin seçilib-tətbiq 

olunması, görülən iĢlərin ümumiləĢdirilməsi 

əsas təlim vasitələri hesab olunur. 

A. Rüstəmova yazır: “Mövzu üzrə rəsm 

məĢğələlərində birinci növbədə kompozisiyanı 

qurmaq lazımdır. Bu zaman məktəblilər müxtə-
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lif fənlər üzrə qazandıqları biliklərdən istifadə 

edir, müəyyən süjetlər yaradırlar” (8, s. 390). 

Məsələn, “18 oktyabr dövlət müstəqilliyi 

günüdür”, “Payız”, “Ġlin fəsilləri”, “Mənim gö-

zəl Ģəhərim”, “Ġdman meydançasında” və s. 

mövzularda rəsm çəkdikdə insan fiqurlarını di-

namik hərəkətdə, çəkilən müxtəlif əĢyaları isə 

statik vəziyyətdə göstərməlidirlər. Mövzu üzrə 

rəsm məĢğələlərində mövzu seçimi olduqca ge-

niĢdir. Bu mövzulara misal olaraq vətənpərvər-

lik mövzularını, idman mövzularını, bayramlara 

aid mövzuları və təsviri incəsənətin bütün növ-

lərinə aid mövzuları göstərmək olar. Bu mövzu-

ların seçilməsində müəllim Ģagirdlərin fikrini və 

arzularını da nəzərə alır. Məsələn idman mövzu-

sunda olan mövzu üzrə rəsm məĢğələlərində 

uĢaqlar üçün “Bizim idman sarayı”, “Futbol 

oyunu”, “Voleybol oyunu”, “Bizim Ģahmatçı-

lar”, “GüləĢ meydanı”, “Üzgüçülər” və s. seç-

mək olar. ġagirdlər bayram mövzularını da bö-

yük həvəslə rəsm edirlər: “Müstəqillik günü”, 

“Novruz bayramı”, “Qələbə günü”, “Qəhrəman 

Ģəhərində atəĢfəĢanlıq”, mövzularında bayram-

sayağı bəzədilmiĢ Ģəhər və onun küçələri, dalğa-

lanan bayraqlar, müxtəlif rəngli Ģalvarlar, əllə-

rində gül-çiçək tutmuĢ Ģən uĢaqlar və s. təsvir 

edirlər. Nağıl və hekayələrə aid rəsmlər də uĢaq-

larda böyük marağa səbəb olur. 

S. Atayev yazır: “Mövzu üzrə rəsm dərs-

lərinin uğuru müəllim tərəfindən Ģagirdlərin ya-

radıcı təxəyyülünü necə oyatmasından və digər 

amillərlə Ģərtlənir” (1, s. 101). 

Mövzu üzrə rəsm dərslərində bədii zövq, 

təsviri incəsənətə maraq və həvəs, böyük mə-

həbbət 2 yolla həll oluna bilər. Bu yollardan bi-

rincisi, ətraf aləmdəki təsviri realist əsaslarını və 

kompozisiyanın qanunlarının öyrənilməsi yolu 

ilə, ikinci yol isə süjetlərin yerinə yetirilməsi 

üçün müsahibə dərslərinin mövzu üzrə rəsm 

dərsləri ilə əlaqələndirilməsi həyata keçirilir. 

Müsahibə dərslərində rəssamların əsərlərindəki 

kompozisiyalar və onların rolu, əhəmiyyəti, əsə-

rin ifadəli, obrazlı olması üçün zəngin, koloritin, 

ritmin, tonun, iĢıq-kölgənin, formanın siluetin, 

həcmin və s. rolunun öyrənilməsi nəzərdə tutu-

lur. Mövzu üzrə rəsm məĢğələlərində əsas məsə-

lələrdən biri də kompozisiya həllidir. Bunun 

üçün kompozisiyanın qanun və qaydalarını, ona 

verilən tələbləri bilmədən süjetli rəsmlərdə tələb 

olunan ahəngdarlığı, obrazlılığı, perspektivliyi, 

rəng, ton, iĢıq-kölgə və s. istənilən səviyyədə 

yerinə yetirmək olmaz. 

Məzmununa görə mövzu üzrə rəsm 

dərslərinin aĢağıdakı növləri vardır. 

1) Hər hansı bir sərbəst mövzunun və ya 

ətraf mühiti təsvir edən mövzular əsasında 

rəsmlər. 

2) Müxtəlif hadisələrin süjetləri əsasında 

tərtib olunan rəsmlər. 

3) Ədəbi əsərlərə, hekayələrə, nağıllara və 

s. çəkilən illüstrasiyalar. 

Mövzu üzrə rəsm məĢğələlərinin hər üç 

növü üzrə dərslərdə Ģagirdlər əsasən kompozisiya 

məsələsini həll etməyə çalıĢırlar. Belə ki, kompo-

zisiyanın qanun və qaydaları və ona verilən tə-

ləbləri bilmədən süjetli rəsmləri, tələb olunan 

ahəngdarlığı, obrazlılığı, perspektivliyi, mütəna-

sibliyi rəng, iĢıq-kölgə və s. arzu olunan səviyyə-

də yerinə yetirilə bilməz. Qeyd etmək lazımdır 

ki, mövzu üzrə rəsm dərslərinin aparılması fənn 

müəllimi və Ģagirdlər üçün mürəkkəb yaradıcılıq-

lı təlim prosesidir. Bu prosesdə mövzu fənn 

müəllimi tərəfindən sadədən mürəkkəbə prinsipi 

əsasında təsvir olunmaqla Ģagirdlərdə müəyyən 

olaraq doğrultmalıdır. Mövzu üzrə rəsm dərslə-

rində süjetli kompozisiya üzərində iĢ aparılarkən 

aĢağıdakı ardıcıllığı gözləmək lazımdır. 

1. Mövzu üzrə müsahibə aparması 

2. Süjetin seçilməsi 

3. Mövzu ilə əlaqədar naturadan qarala-

manın iĢlənilməsi küçədə, sinifdə, evdə, təbiət 

qoyumunda və s. 

4. Eskizin çəkilməsi (karandaĢ və ya 

rənglə) 

5. Kompozisiyanın format üzərində düz-

gün yerləĢdirilməsi 

6. Kompozisiya üçün lazım olan materia-

lın əlavə olunması ilə iĢin tamamlanması. 

Mövzu üzrə rəsm dərslərinin aparılması 

mürəkkəb yaradıcı prosesdir. Bu zaman mövzu 

və süjet seçilir, ətraf aləm müĢahidə edilir, tərti-

bat aparılır, lazım olan köməkçi material topla-

nılır və naturadan qaralamalar aparılır. Müəllim 

Ģagirdlərlə müsahibə yolu ilə natura üzərində 

müzakirələr aparır və Ģagirdlərə obraz üzərində 

iĢləmək, rəsmdə ton və ahəngdarlığı, iĢ texnika-

sı və s. barədə məlumat verir. Bütün bu iĢlər 

kompozisiya qurmamıĢdan əvvəl aparılır. ġa-

girdlər öz iĢlərində ayrı-ayrı obyektlərin bir-

birindən əlaqəsiz, düzgün çəkməyə çalıĢırlar. 
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ġagirdlərə üfüq xətti haqqında məlumat natura-

dan rəsm zamanı öyrədilir. Mövzu üzrə rəsm za-

manı bu biliklər daha da geniĢləndirilir. ġagird-

lər çox vaxt üfüq xətti haqqında məlumatları 

düzgün qavrayıb baĢa düĢə bilmirlər. Üfüq xətti-

ni nəzərə almadan uzaq planda insan fiqurunu 

və yaĢayıĢ binalarını, tikinti yerlərini, körpüləri 

və s. çəkirlər. Bu zaman Ģagirdlər öz rəsmlərin-

də perspektivanı və miqyası nəzərə almırlar. 

Məktəblilərin kompozisiyalarında insan fiqurları 

elə təsvir olunur ki, onların bədənlərinin yarısı 

səma fonuna düĢür, bəzən də insan fiquru yer 

səthindən yuxarı çəkilmir, yəni üfüq xəttindən 

aĢağı çəkilir. 

Üfüq xəttini baĢa salmaq üçün müəllim 

formaca müxtəlif bir qrup əĢyanın səviyyəsinə 

münasibətinə görə ayrı-ayrı hündürlükdə olma-

sını Ģagirdlərə baĢa salmalıdır. Müəllim eyni za-

manda Ģagirdlərə baĢa salır ki, əĢyaların təsvir 

olunması zamanı üfüq xətti və əĢyaların pers-

pektivinə görə qısaldılması, kiçildilməsi, nöqtə 

kimi verilməsi və s. hallar mümkündür. Mövzu 

üzrə rəsm məĢğələlərində kompozisiyada üfüq 

xətti və rəsm çəkənə görə baxıĢ nöqtəsi əsas gö-

türülməlidir. Məsələn: 

1) Müəllim üfüq xətti haqqında ümumi 

məlumat verib bunu əyani olaraq Ģagirdlərə baĢa 

salır. Bunun üçün ən sadə misal olaraq vərəq 

götürülür və bu vərəq əsasında Ģagirdlərə üfüq 

xətti baĢa salınır. Müəllim vərəqi ortadan qatla-

yaraq onu iki bərabər hissəyə bölür. Ġki hissəyə 

bölünmüĢ vərəqin yuxarı və aĢağı hissəsi baxıĢ 

nöqtəsinə görə eyni dərəcədə əhatə olunur. Bu 

da kompozisiyanın müvazinətindən asılıdır. 

2) Üfüq xətti ikiyə bölünmüĢ vərəqin orta-

sından yuxarıdadır. Bu zaman yerdə baĢ verən 

hadisələr daha qabarıq verilir. ġagirdlər hiss 

edirlər ki, insan fiqurları yer fonunda daha gözəl 

görünür və yer üzərində baĢ verən hadisələri çox 

planlı vermək olar. Belə hallarda üfüq xəttinin 

yuxarı olması məqsədəuyğundur. 

3) Üfüq xətti vərəqin ortasından çox aĢa-

ğıdır. Bu zaman rəssamın məqsədi səmada baĢ 

verən hadisələri qabarıq göstərməkdir. Məsələn, 

quĢların, təyyarələrin uçması, buludların süzmə-

si, səmanın geniĢliyi, dağların ucalığı, göydələn 

binaların verilməsi və s. 

4) Vərəqdə ancaq yerdə baĢ verən hadisə-

lər göstərilir, səma isə görünmür. Ona görə də 

üfüq xətti burada göstərilmir, vərəqin yuxarı tə-

rəfində təsəvvür edilir. 

5) Yalnız səmada baĢ verən hadisələr gös-

tərilir. 

Üfüq xətti vərəqin aĢağı hissəsində təsəv-

vür edilir. Bu zaman üfüq xətti görünmür. Üfüq 

xəttinin vəziyyəti kompozisiyaya xüsusi təsir 

göstərir, əsərdə məzmun və ideyanın açılmasına 

kömək edir. Mövzu üzrə rəsm zamanı kompozi-

siya, perspektiv, konstruktiv-mütənasibliklə ya-

naĢı rəng həllinə də fikir vermək lazımdır. 

Müəllim kompozisiya ilə yanaĢı rəng həllinin 

böyük rol oynadığını Ģagirdlərə izah edir. Müəl-

lim sinifdəki Ģagirdləri 2 qrupa bölərək 

1) I qrup Ģagirdlərə rəngdən istifadə edər-

kən daha çox solğun rənglərdən, göz oxĢamayan 

rənglərdən istifadə etmələrini tapĢırır. 

2) II qrup Ģagirdlərə isə daha parlaq, gözə-

yaxın, tünd və zəngin rənglərdən istifadə etməyi 

tapĢırır. 

Kompozisiya üzrə hazırlıq iĢlərində müəl-

lim Ģagirdlərə perspektiv xətlər rənglərin veril-

məsi haqqında biliklərini və mövzu rəsmin kon-

kret məsələləri ilə kompozisiyanı əlaqələndir-

məyi öyrədir. Məsələn, “ġəhərimizdə tikinti” 

mövzu rəsm dərsində müəllim təsviri incəsənə-

tin müsahibə növündən istifadə edərək əvvəlcə 

mövzu üzrə müsahibə aparır. Bu zaman Ģagird-

lər verilən mövzu üzrə öz müĢahidələri haqqın-

da geniĢ və ətraflı məlumat verirlər. Onlar tikin-

ti meydanı, fəhlələrin hərəkəti, iĢ vəziyyəti, tex-

nika və sairənin necə təsvir etməyi vərəqdə necə 

yerləĢdirməyi öyrənirlər. “ġəhərimizdə tikinti” 

mövzusu üzrə məĢğələdə Ģagirdlərin müĢahidə 

materialları əsasında müasir evlər müxtəlif qu-

ruluĢlarda çəkilir. Müxtəlif maĢınlar, adamlar 

təsvir olunan cürbəcür Ģəkillər alınır. Müəllim 

mövzu və süjeti ətraflı izah etdikdə Ģagirdlərin 

iĢləri daha gözəl və maraqlı olur. “ġəhərimizdə 

tikinti” mövzusu üzrə Ģagirdlər əĢyaların, evlə-

rin formasını dəqiq çəkmədikdə rəsmin tamlığı 

pozula bilər. Onların iĢi kobud. Rəng və tona 

görə qeyri-mütənasib ola bilər. Bu vaxt müəllim 

Ģagird üçün iĢləməməli, məktəblini öz fikrinə 

əsasən Ģəkli yenidən çəkməyə sövq etməlidir. 

ġagirdlər iĢlərində əsasən nəyi əks etdirməkdə 

çətinlik çəkirlər?: 

1) Əsas qəhrəman və onun xarakterik 

cəhəti necə olmalıdır? 
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2) Fəhlələrin hərəkəti necə göstərilməli-

dir? 

3) Tikinti meydanı və texnika necə göstə-

rilməlidir? 

Burada müəllim köməyə gəlməli və izah 

etməlidir ki, onların əsas vəzifəsi əsas obrazın 

(qəhrəmanın) xarakterik cəhətini və onu əhatə 

edən aləmi təsvir etməkdir. 

Dərs üçün mövzuların seçilməsi proqram-

dakı tapĢırıqlarla yanaĢı, müxtəlif mənbələrdən 

götürülə bilər. Həmin mənbələr sırasına aĢağı-

dakıları daxil etmək olar: 

I. Ətraf aləm hadisələrinin müĢahidəsi və 

ekskursiya nəticəsində əldə olunmuĢ təəssüratla-

rın süjetli təsviri. Bu zaman Ģagirdə daha yaxın 

olan mövzular üzərində iĢ tapĢırılmalıdır. Möv-

zu üzrə rəsm dərsləri fərdi üsullarla aparılsa da, 

həmin dərsləri səciyyələndirən ümumi metodik 

mərhələlər mövcuddur və dərs prosesində bun-

ları gözləmək lazımdır. Mövzu üzrə rəsm dərs-

ləri göstərdiyimiz kimi təĢkil edilir: 

1. Dərsin mövzusu: Payızda bağ və bos-

tan məhsulları. 

2. Dərsin məqsədi: 1) Ətraf aləm haqqın-

da estetik hisslərin və təsviri sənətə məhəbbətin 

oyadılması. 2) Böyüklərin əməyinə məhəbbət 

tərbiyə etmək. 

3. MüĢahidə, diqqət, qavrama və əĢyala-

rın forma forma quruluĢlarına müvafiq seçilməsi 

vərdiĢlərini inkiĢaf etdirmək. 

4. Süjet tərtibi və onun rəsmlə ifadə edil-

məsi. 

5. ƏĢyaların təbii əlamətlərinin rənglərlə 

ifadəsi. 

6. KarandaĢ və akvarellə iĢləmə texnikası-

nın iĢləmə texnikasının inkiĢafı. 

7. Payız fəslinin xüsusiyyətlərinə dair tə-

səvvürləri geniĢləndirmək. 

8. Dərsin təchizi: Rəsm vərəqi, karandaĢ 

akvarel, fırça, su üçün qab, rəng qarıĢdırmaq 

üçün planĢet, pozan. S. Bəhlulzadənin “Qızıl pa-

yız”, T. Nərimanbəyovun “Nar ilə natürmort” 

...əsərlərindən fraqmentlər. 

Dərsin planı. 

1. Payız fəslinin xüsusiyyətləri, bu fəsildə 

toplanan bağ və bostan bitkilərinə dair müsahi-

bə, təbiətin əks etdirilməsinə dair təsəvvürləri 

geniĢləndirmək məqsədilə sənət əsərlərindən 

ibarət reproduksiyaların göstərilməsi. 

2. Bir və ya bir neçə rəngə çalan almanın 

təbii və ya maket formasında nümayiĢi və təhlili. 

3. Birrəngli almanın karandaĢla təsviri 

prosesində onun ölçülərinin və səthdə yerləĢdi-

rilməsinin izahı. 

4. Bir və ya bir neçə rəngə çalan almanı 

rəngləmək üçün isti, soyuq, təbii və qarıĢdı-rıl-

mıĢ rənglərin seçilməsi. 

5. ƏĢyanın akvarella xətti təsviri. Bu za-

man müəllim iĢıq, kölgə, əĢyanın öz kölgəsi, dü-

Ģən kölgə, predmetin rəsm vərəqində yerləĢdiril-

məsi vəziyyəti və s. məsələləri izah edir. 

6. KarandaĢla çəkilmiĢ konturlarda əvvəl-

cə birrəngli, sonra bir neçə rəngli almaların 

rənglənməsi. 

7. KarandaĢın açıq rəngi ilə armudun boĢ-

qabda təsviri və rənglənməsi. 

Dərsin gediĢi 

UĢaqların rəsm ləvazimatının vəziyyətini 

yoxladıqdan sonra müəllim payız fəsli, eləcə də 

insan əməyi ilə yetiĢdirilmiĢ meyvələrin faydası 

haqqında giriĢ müsahibəsi aparır, sənət əsərlə-

rindən reproduksiyaları nümayiĢ etdirməklə 

mövzuya maraq oyadır. 

Mövzu üzrə rəsm prosesində Ģagirdlərin 

aĢağıdakı praktik qaydalara əməl etməsi məslə-

hətdir: 

1) Rəsm vərəqini elə yerləĢdirmək lazım-

dır ki, iĢıq sol tərəfdən düĢsün. ÇəkiliĢ prosesin-

də vərəqin vəziyyətini dəyiĢmək, müxtəlif isti-

qamətlərə çevirmək olmaz. 

2) Təsviri hiss olunacaq yüngül cizgilərlə 

aparmaq. KarandaĢı təzyiqlə basmamaq. 

3) Təsvir zamanı ümumidən xüsusiyə isti-

qamətində getmək, formanı hissələrlə təsvir et-

mək, sonra ümumiləĢdirmək məsləhətdir. 

4) Yol verilən səhvləri yerində düzəltmək, 

iĢin sonuna saxlamamaq. 

5) Predmetin birini tam çəkdikdən sonra 

digərini baĢlamaq. 

6) Predmetlərin forma və rəng münasibət-

lərini, proporsiyasını rəsm vərəqində yerləĢmə-

sinə görə həll etmək. Ayrılıqda hər hansı bir de-

talı natura ilə müqayisə deyil, rəsm vərəqinin 

həcminə görə səthdə yerləĢdirmək. 

7) Mövzu üzrə rəsm naturadan çəkilirsə, 

rəsm obyektə münasibətdə hansı nöqtədən baĢ-

lanıbsa, həmin yerdə də tamamlanmalıdır. Rəsm 

yerini obyektə tez-tez yaxınlaĢdırmaq və uzaq-

laĢdırmaq olmaz. 
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Problemin aktuallığı. Mövzu üzrə rəsm məĢ-

ğələlərinin Ģagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərini 

inkiĢaf etdirməklə yanaĢı onlarda təxəyyülü, obrazlı 

yaddaĢı, təfəkkürü da formalaĢdıraraq idrakın sürətlə 

inkiĢafına gətirib çıxarır. Bu baxımdan məĢğələnin 

həyata keçirilməsi texnologiyasına düzgün riayət et-

mək olduqca böyük önəm kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Elmi məqalədə mövzu 

üzrə rəsm məĢğələlərinin innovativ texnologiyaları 

haqqında yeni fikirlərə rast gəlinir ki, bu da müasir 

dövrdə böyük önəm kəsb edir. Bu texnologiyaları 

öyrənmək gələcək nəsli pedaqoji və eyni zamanda 

psixoloji baxımdan həyata hazırlamaq məqsədi daĢı-

yır. Onlarda tənqidi düĢüncəni, təxəyyülü, təfəkkürü 

inkiĢaf etdirir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Gələcək müəl-

limlər üçün elmi-metodik baxımdan köməkdir. Yeni 

texnologiyalar əsrində müasir texnologiyalara yiyə-

lənmək praktik baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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MĠLLĠ QURTULUġ GÜNÜ 
 

UOT 37 
 

BÖYÜK QAYIDIġ – 15 ĠYUN MĠLLĠ QURTULUġ GÜNÜMÜZDÜR 

 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim üçün ən əziz, 

ən qiymətli nailiyyətdir və bu nailiyyəti - dövlət müstəqilliyini 

qoruyub daim saxlayacağıq. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, 

onun saxlanılması, daimi və əbədi olması bundan da çətindir. 

Heydər Əliyev 

 

O xalq xoĢbəxtdir ki, ən çətin məqamında 

öz liderinə qovuĢur. 1970-ci ildə Azərbaycanda 

hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev elə o zaman-

dan bütün dünyada Azərbaycanın ümummilli li-

deri kimi tanındı. Geridə qalmıĢ aqrar bir res-

publikanı qısa müddətdə güclü iqtisadiyyata ma-

lik bir respublikaya çevirməyi bacardı. Azərbay-

can 13 il dalbadal SSRĠ-də birinci yeri tutdu. 

Hətta Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmadığı 

illərdə belə xalqımızın lideri, ümid və güvənc 

yeri olaraq qaldı. Heydər Əliyevin bu ali keyfiy-

yəti Azərbaycanın məhv olaraq dünyanın coğra-

fi və siyasi xəritəsindən silinmək qorxusu yara-

nanda da özünü parlaq surətdə göstərdi. 

Müstəqilliyimizin ikinci dəfə bərpasından 

sonra Azərbaycan bütün sahələrdə ciddi tənəz-

zülə uğradı. Ən acınacaqlısı isə o oldu ki, ərazi-

lərimizə göz dikmiĢ ermənilər silahlanaraq tor-

paqlarımızı iĢğal etməyə, xalqımıza qarĢı soyqı-

rımı aparmağa imkan əldə etdilər. Üç ildə dəyi-

Ģən üç rəhbərin siyasətdə naĢı olduqları, satqın-

lıqları və bacarıqsızlıqları nəticəsində dövlət ta-

mamilə zəifləyib daxili düĢmənlərin xəyanətlə-

rinə və xarici düĢmənlərin hücumlarına qarĢı 

duruĢ gətirə bilmədi. Ona görə də ölkədə özba-

Ģınalıq, xaos, anarxiya, qanunsuzluq baĢ alıb 

getdi, iqtisadiyyat tamamilə çökdü. Orta və yaĢlı 

nəslin yadındadır ki, çörək qıtlığından Ģəhərlər-

də əhali axĢamdan sübhə qədər çörək növbələ-

rində dayanmalı olurdu, cinayətkarlıq və cəza-

sızlıq insanları dövlətə inamsızlığa sövq edirdi. 

ĠĢ o yerə gedib çatdı ki, Əbülfəz Elçibəy 

hakimiyyətində baĢ nazirin müavini vəzifəsi və 

bir sıra titullar verilmiĢ Surət Hüseynov Gəncə-

də ona tabe olan hərbi hissədə məskən salaraq 

ölkə baĢçılarına meydan oxudu, prezidentin, baĢ 

nazirin və Ali Sovetin sədrinin istefasını tələb 

etdi. Qiyamçı polkovnik Gəncəni qapalı Ģəhərə 

çevirərək hökumət adamlarının Ģəhərə daxil ol-

masını qadağan etdi. Vəziyyətin təhlükəli hal 

aldığını görən AXC-Müsavat rəhbərlərindən Ġsa 

Qəmbərin, Pənah Hüseynovun, Ġsgəndər Həmi-

dovun və Sülhəddin Əkbərovun baĢçılığı ilə 

“Tufan” əməliyyatı hazırlandı. PlanlaĢdırıldı ki, 

Gəncəyə qoĢun yeridilsin, Surət Hüseynov həbs 

edilsin, ona tabe olan briqada tərk-silah olunub 

buraxılsın. Lakin plan baĢ tutmadı, tərəflər ara-

sında baĢ verən döyüĢdən sonra hökumət qüvvə-

ləri pərakəndə halda geri çəkilib dağılıĢdı, “Tu-

fan” əməliyyatı biabırçılıqla iflasa uğradı. 

Üstünlüyü ələ alan qiyamçılar Bakı üzərinə 

hücuma keçdilər. Rayonlara göndərilən silahlı 

qruplar yerli hakimiyyət nümayəndələrini döyüb 

qovur, qətiyyət göstərəni öldürürdülər. Qovulan 

vəzifəli Ģəxslərin kreslosuna öz adamlarını otuz-

dururdular. Surət Hüseynov dövlət rəhbərlərinə 

ultimatumlar göndərərək onları hədələyirdi. TəĢ-

viĢə düĢən həmin rəhbərlər aciz vəziyyətə düĢə-

rək heç bir cavab tədbiri görə bilmirdilər. Ölkə 

daxilindəki çəkiĢmədən istifadə edən erməni iĢ-

ğalçıları isə addım-addım torpaqlarımızı iĢğal 

edir, kəndlərimizi, Ģəhərlərimizi yandırıb xaraba-

zara çevirir, varidatını talayıb aparırdılar. 

Bütün bunların əziyyətini çəkən xalqın sə-

bir kasası dolub daĢmıĢdı. Hamı ya fərdi qaydada 

və ya yığıncaqlar keçirərək Heydər Əliyevin ha-

kimiyyət baĢına gəlməsini təkidlə tələb edirdi. 4 

iyun Gəncə hadisələrindən dərhal sonra bu tələb-

lər kütləvi hal aldı. Çıxılmaz vəziyyətə düĢmüĢ 

AXC-Müsavat rəhbərləri Surət Hüseynovun inti-

qamından qorxaraq Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya 

dəvət etməli oldu. Onlar da öz təhlükəsizliklərini 

Heydər Əliyevin Bakıya gəliĢində gördülər. 

Beləliklə, birinci hakimiyyəti dövründə 

Azərbaycanı sürətli inkiĢafı ilə dünyaya tanıdan 
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böyük lider xalqın çağırıĢına səs verərək paytax-

ta gəldi. Heç bir qan tökülmədən qiyamçı hərbi 

hissə tərk-silah olunub ləğv edildi, qiyamçı pol-

kovnik isə bir müddət göz altında saxlanıldı və 

tabeliyində olan ünsürlər təmizlənərək aradan 

götürüldülər. Sonra onun özü də həbs olunub 

cəzalandırıldı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

1993-cü il iyunun 15-də hakimiyyətə ikinci gəli-

Ģi ilə Azərbaycanı parçalanıb məhv olmaqdan, 

yenicə qazanılmıĢ dövlət müstəqilliyini itirmək-

dən xilas etdi. Dahi rəhbər ilk növbədə ölkəni 

daxildən dağıdıb parçalamaq kimi mənfur niy-

yət güdən və ölkəmizi gözü götürməyən dairələr 

tərəfindən idarə olunan separatçı qüvvələri zə-

rərsizləĢdirməklə paralel nizami ordu hissələri-

nin yaradılmasından baĢladı. Cənub zonasında 

yuva salmıĢ polkovnik Əlikram Hümbətov sepa-

ratçı ünsürləri baĢına toplayaraq üzdəniraq TMR 

yaradıldığını elan edib Azərbaycan hakimiyyəti-

nə tabe olmadığını nümayiĢ etdirdi. Xarici hava-

darlarından təlimat və dəstək alan qiyamçı Əlik-

ram Hümbətov milli müstəqilliyimizə ciddi təh-

lükə yaratmıĢdı. Lənkəran, Masallı, Lerik, Asta-

ra, Biləsuvar rayonlarında yerli hakimiyyət or-

qanlarının fəaliyyəti iflic edilmiĢ, rayonlar sat-

qın briqada komandirinin təyin etdiyi ünsürlər 

tərəfindən idarə olunurdu. Bir neçə rayonun və-

zifəli Ģəxsləri Hümbətovun əmri ilə qanunsuz 

olaraq qovulmuĢ və ya həbs olunmuĢdular. Qa-

nunsuzluqların baĢ alıb getdiyi bölgədə əhali rə-

zalətdə yaĢamağa məhkum olunmuĢdu. Lakin 

böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin bir çağırı-

Ģı ilə qiyamçılar qaçıb Əlikram Hümbətovun ət-

rafından dağılıĢdılar. Qısa müddət ərzində böl-

gədə həyat öz axarına salındı. Məlumat üçün 

bildirim ki, öz xalqına dərin nifrət bəsləyən 

Əlikram Hümbətov və oğlu hazırda Ġrəvan Döv-

lət Universitetində erməni tələbələrə mühazirə 

oxumaqla məĢğuldurlar. 

Sonrakı aylarda zabit kadrları ilə komp-

lektləĢdirilmiĢ Milli Ordumuz Füzuli rayonu 

istiqamətində hücuma keçərək bir həmlə ilə 22 

yaĢayıĢ məntəqəmizi iĢğaldan azad etdi. Hərbi 

sahədə əsaslı islahatlar ordunun Cənubi Qafqaz-

da ən mobil və qüdrətli ordu kimi gücləndiril-

məsinə gətirib çıxardı. 

1993-cü ilin ikinci yarısında Azərbaycan 

iki böyük təhlükədən xilas olandan sonra ölkədə 

torpaq islahatının həyata keçirilməsinə baĢla-

nıldı, qanunsuz silahlı qruplar ləğv edildi, hü-

quq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti gücləndi-

rildi, cəmiyyətin bütün sahələrində stabillik ya-

radıldı. Bərbad hala salınmıĢ iqtisadiyyat dirçə-

liĢ yoluna çıxarıldı, torpaq öz əzəli sahiblərinə 

paylandı, kənd təsərrüfatı ölü nöqtədən çıxarıldı. 

Azərbaycan tarixinə Milli QurtuluĢ Günü 

kimi daxil olan 15 iyun ölkəyə xilasedici qayıdıĢ 

edən Ümummilli Liderimizin müdrikliyi nəticə-

sində vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısı alındı, 

müstəqilliyimiz möhkəmləndirildi, dövlət çevri-

liĢlərinə cəhdlər aradan qaldırıldı, silahlı yolla 

hakimiyyətə gəlmək “ənənələrinə” son qoyuldu. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızın 

içərilərinə irəliləməsi dayandırılaraq cəbhədə 

atəĢkəs razılığı əldə edildi. 

1993-cü ilin ikinci yarısından baĢlayaraq 

dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevin baĢçılığı ilə 

hüquqi dövlət quruculuğu yolunda həyata keçi-

rilən tədbirlər, milli dövlətçilik ənənələrinə və 

beynəlxalq standartlara əsaslanan hüquqi isla-

hatların nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokra-

tiyanın, insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar 

olması üçün əsaslı zəmin yaradıldı. Memarı ulu 

öndərimiz Heydər Əliyev olan və demokratik 

dəyərləri özündə ehtiva edən ilk milli Konstitu-

siyamız bu gün də bizim milli sərvətimizdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab Ġlham 

Əliyev tərəfindən 10 mart 2004-cü il tarixində 

imzalanmıĢ “Azərbaycan xalqının ümummilli li-

deri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinin əbə-

diləĢdirilməsi haqqında" Fərman Azərbaycan 

xalqının öz əziz rəhbərinə olan dərin məhəbbətin 

təcəssümüdür desək, tamamilə yerinə düĢər. 

Yazımı Pakistanın BaĢ naziri olmuĢ gör-

kəmli dövlət xadimi Bənəzir Bhuttonun məĢhur 

fikri ilə baĢa çatdırıram. QardaĢ ölkənin BaĢ na-

ziri deyirdi: “Heydər Əliyev cənabları təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün Ġslam dünyasına və 

ġərq aləminə məxsus liderdir”. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının və onu xaricdə tanıyan in-

sanların qəlbində əbədi yaĢayacaqdır! 

YaĢasın Azərbaycan xalqı və müstəqil 

Azərbaycan dövləti! 
Zəhra Murdova, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКОЛЬЖЕНИЯ В ГОРНОЙ ЗОНЕ ШИРВАН 
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GLOBAL LANDS PROBLEMS IN MOUNTAIN SHIRVAN ZONE 

 
Xülasə: Məqalə indiki dövrün ən aktual mövzularından biridir. Mövzuda təbii fəlakətlərin nəticəsində 

əhaliyə dəyən ziyan, onların baĢ vermə səbəbləri yayıldığı regionlar, vurduğu zərərlər, qarĢısı alınma tədbir-

ləri, insanların təbii fəlakətlərdən necə qorunmaları, insan təbiəti dərk edərkən bir çox təbiət hadisələrini qa-

baqcadan müəyyən etməyə və bununla əlaqədar müdafiə tədbirlərini həyata keçirməyi öyrənməli. Elm, texni-

ka və məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı ilə təbii fəlakətlərin vurduqları zərər və dağıntıların qarĢısını almaq və 

onları zəiflədən müxtəlif tipli texniki vəsaitlər yaratmıĢdırlar. Mövzuda əhaliyə dəyən ziyan və iqtisadi duru-

mun problemlərinin həll olunması aĢkarlanır. 

Açar sözlər: təbii fəlakətlər, torpaq sürüşməsi, Dağlıq Şirvan, ağac, zona 

 

Резюме: Статья является одной из самых актуальных тем нашего времени. Необходимо узнать, 

как прогнозировать ущерб, нанесенный населению в результате стихийных бедствий, регионов, в ко-

торых они происходят, ущерб, нанесенный, превентивные меры, как защитить людей от стихийных 

бедствий, заранее понять многие природные явления и принять защитные меры. С развитием науки, 

техники и производительных сил они создали различные виды технических средств для предотвра-

щения и ослабления ущерба и разрушений, вызванных стихийными бедствиями. В теме раскрывают-

ся ущерб населению и решение проблем экономической ситуации. 

Ключевые слова: стихийные бедствия, оползни, горный Ширван, деревья, зона 

 

Summary: The article is one of the most topical issues of our time. It is necessary to learn how to 

predict the damage caused to the population as a result of natural disasters, the regions where they occur, the 

damage caused, preventive measures, how to protect people from natural disasters, to understand many 

natural phenomena in advance and to take protective measures. With the development of science, technology 

and productive forces, they have created various types of technical means to prevent and weaken the damage 

and destruction caused by natural disasters. The damage to the population and the solution of the problems of 

the economic situation are revealed in the subject. 

Key words: natural disasters, land landslide, Mountain Shirvan, tree, zone 

 
Dağlıq ġirvan zonasında səth quruluĢunun 

müxtəlifliyi, sıx və çox çay Ģəbəkəsi, dağ əmələ-

gəlmə proseslərinin davam etməsi ərazinin yük-

sək seysmik hadisələr, aĢınma, iqlim amilləri, 

həmçinin yeni geoloji, gemorfoloji Ģəraitini nə-

zərə almadan insan tərəfindən təsərrüfat məqsə-

dilə görülən iĢlərin təsiri nəticəsində yaranır. 

SürĢmə əsasən su saxlayan (gilli) və sulu (qum-
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lu-çınqıllı və s.) suxur laylarının üst-üstə yerləĢ-

diyi istiqamətdə çatlarla kəsilmiĢ sürüĢmənin in-

kiĢafına təsir göstərir. 

Çox miqdar və leysan yağıntıları, daĢqın 

və sel hadisələri də sürüĢmənin yaranmasına və 

fəallaĢmasına səbəb olur. 

SürüĢmələr əkin sahələrinə, sənaye müəs-

sisələrinə, yaĢayıĢ məntəqələrinə, yollara, meĢə 

sahələrinə və s böyük zərər yetirir, insan ölümü-

nə də səbəb olur. 

Ġnsanlar bütün bəĢəri tarixi boyu təbiətin da-

ğıdıcı qüvvəsinin yaratdığı faciələrin canlı Ģahid-

ləri olduqlarından onların bütün tarixi boyu səyləri 

təbii fəlakətlərlə mübarizəyə, dağıdıcı və məhv-

edici təsirlərinin zəiflədilməsinə yönəlmiĢdir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən biz Dağlıq ġirvan zonasının tə-

biətinin qorunmasını təĢkil etməliyik. Dağlıq ġir-

van zonası çox kövrək təbiətə malikdir. 

Dağlıq ġirvan zonasının iqtisadiyyatına 

hər il küllü miqdarda zərərlər yerinə yetirən, da-

ğıntılara səbəb olan təbii fəlakətlərdən biri də 

sürüĢmələrdir. Dağların və dağətəyi ərazilərin 

yamaclarını təĢkil edən suxurların ağırlıq qüvvə-

sinin təsiri və s. amillər nəticəsində yamac boyu 

yerini dəyiĢməsi sürüĢmələrə səbəb olur. 

Dağlıq ġirvanda torpaq sürüĢmələrinin baĢ 

verməsi son hədd gəlib çatmıĢdır. Hətta son illər 

yağıĢların ölkə ərazisində uzun müddət davam 

etməsi nəticəsində sürüĢmə zonalarında aktivlik 

müĢahidə olunur. Onların demək olar ki, hamısı 

yaĢayıĢ məntəqələrinin ərazisindən keçir. Yəni 

ġamaxı, Ġsmayıllı, Ağsu və Qobustandır. Bildi-

yimiz kimi Dağlıq ġirvanın fəal seysmik zonada 

yerləĢməsi yaĢayıĢ məntəqələri və təsərrüfat 

üçün ciddi təhlükə törədir. Ona görə də burada 

tikinti iĢləri apararkən əlavə texniki tədbirlər gö-

rülməsi zəruridir. 

Bu gün Dağlıq ġirvanda əhalisi 43,5 min 

nəfərdən çox olan 70 dən çox yaĢayıĢ məntəqə-

sində hazırda sürüĢmə gedir. Təkcə Ġsmayıllı ra-

yonunda əhalisi 20 min nəfərdən ibarət olan 40-

dan çox yaĢayıĢ məntəqəsində hazırda sürüĢmə 

var. Həmçinin Qobustan rayonunun Poladlı kən-

dində və nəqliyyat vasitələrinin intensiv hərəkət 

etdiyi Ağsu aĢırımında da sürüĢmə aktiv həddə 

çatmıĢdır. 

ġamaxıda əhalisi 15 min nəfərdən çox olan 

15 yaĢayıĢ məntəqəsində eyni təhlükə hökm sü-

rür. Bu kəndlərə Cabanı, Muğanlı, Qaravəlli, bi-

rinci Çağan, DədəgünəĢ, Qaleybuğurd, ġirvan, 

Sağiyan, ġərədil kəndlərinin adını qeyd edə bilə-

rəm. ġamaxı-Muğanlı-Ġsmayıllı avtomobil yolun-

da sürüĢmə hər il olduğu kimi bu il də aktivdir. 

Təhlükəli torpaq sürüĢmələri ġamaxı rayonunun 

Muğanlı kəndinin köçürülməsinə (Meysəri kən-

dinə) məruz qalmıĢdır. Son vaxtlar Mədrəsə kən-

dində də torpaq sürüĢməsi aktivləĢib. Ərazidə ya-

ĢayıĢ evləri ilə yanaĢı 40 hektara qədər pay torpa-

ğı və otlaq sahəsi sürüĢməyə məruz qalıb. Tor-

paqda qabarma və çökmələr müĢahidə olunur. 

Son günlər yağıĢların normadan artıq yağ-

ması nəticəsində ġamaxının Çuxuryurd kəndin-

də yerləĢən göldə suyun səviyyəsinin qalxması 

nəticəsində həmin ərazidə sürüĢmə baĢ verib və 

rayonun DədəgünəĢ kəndinə gedən yolun bir 

hissəsi bağlanıb. 

ġamaxı-Çuxuryurd-Qızmeydan avtomobil 

yolunun 4-cü və 5-ci km də torpaq sürüĢməsi 

baĢ verib, nəticədə asfalt qatın üzərində çatlar 

yaranıb, yolun bir hissəsi uçub. 

ġamaxı rayonunda gündəlik sürüĢmə əra-

zisinin artması, ətrafda yerləĢən fərdi yaĢayıĢ 

evlərində çatların əmələ gəlməsi ilə müĢahidə 

olunur. SürüĢmə aktiv mərhələdədir. 

Əgər sürüĢmənin hərəkətetmə sürəti gün 

ərzində millimetr və ya bir neçə santimetrlə öl-

çülərsə, belə ərazilərdə (binalarda) müvəqqəti 

yaĢamaq olar. Əgər hərəkətetmə sürəti gün ər-

zində metrlə ölçülərsə, belə Ģəraitdə yaĢayıĢ yer-

lərini vaxt itirmədən tərk etmək lazımdır. Yazın 

sonu yayın əvvəllərində sürüĢmələrlə daha ehti-

yatlı olmaq lazımdır. Bir qayda olaraq sürüĢmə-

lərin quraqlıqdan sonra, uzun sürən aramsız ya-

ğıĢlardan sonra yazın axırında, yayın əvvəllərin-

də çox nadir hallarda isə payızın əvvəllərində 

baĢ verdiyini bilməniz çox vacibdir. Bunu bil-

məklə siz göstərilən vaxtda sürüĢmə ehtimalına 

qarĢı özünüzü hazırlamalısınız. YaĢadığınız ye-

rin yaxınlığı və ətrafında yerləĢən meĢə, kolluq-

lar və bitki örtüyü çox ciddi surətdə mühafizə 

edib qorumalıyıq. SürüĢməyə meylli ərazilərdə 

yerləĢən yaĢayıĢ evləri və təsərrüfat obyektləri 

yüngül konstruksiyalı tikinti materiallarından 

inĢa edilməlidir. 

Əhalinin sürüĢmə zonasında məskunlaĢ-

masının qarĢısını almaq mümkün deyil. Çünki 

insanlar sürüĢmə zonalarının harada olmasından 

xəbərdar olsalar onlar dədə-babadan məskunlaĢ-

mıĢ yerləri tərk etmək istəmirlər. Bu iĢdə əhali 

arasında geniĢ maarifləndirmə iĢini kütləvi in-
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formasiya vasitələri apara bilər. Həmin yerlərdə 

sürüĢmə baĢlamadan qabaq çəkiliĢlər aparılmalı, 

onun faciəli nəticələri iĢıqlandırılmalıdır. Ġl ər-

zində bu məsələ gündəmdə saxlanılmalıdır, 

alimlərdən müsahibələr alınmalıdır. SürüĢmələ-

rin baĢ verməsində həm təbii həm də antropogen 

amillər rol oynayır. Daha sonra sürüĢmələr yara-

dan amillərdən biri insan fəaliyyətidir. SürüĢmə 

yeganə təbii fəlakətdir ki, insan onun qarĢısını 

ala hətta ümumiyyətlə ləğv edə bilər. 

Bilirik ki, sürüĢmə əraziləri meylli sahə-

dir, gilli torpaqlardır. Burada çoxlu ağaclar ək-

mək, yol çəkilibsə yol kənarında suyun axması 

üçün qurğular quraĢdırmaq lazımdır. 

Əgər dözülməz vəziyyət yaranıbsa mü-

həndis qurğuları istinad divarları qurulmalıdır. 

Bu iĢdə dövlətə yerli əhali də öz köməyini əsir-

gəməməlidir. Yerlərdə geniĢ ağacəkmə kompa-

niyaları keçirilməlidir. 

Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyevanın bu iĢdə nümayiĢ etdirdiyi səy-

lər bütün Azərbaycanı əhatə etməlidir. Gəlin biz 

də fəallığımızı nümayiĢ etdirək, bu nəcib iĢə ha-

mılıqla qoĢulaq. Atalar demiĢkən “El gücü, sel 

gücü”. Gəlin biz də hamılıqla bu selin qarĢısına 

bir sipər quraq. 
Problemin elmi yeniliyi: SürüĢmələrin əhali-

yə dəyən ziyanın və iqtisadi durumda problemlərin 

həll olunması. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Ġnsanla ətraf 

mühit arasında olan münasibətin maarifləndirilmə-

sindən ibarətdir. 

Problemin aktuallığı. Ġndiki dövrdə təbii fə-

lakətlərin nəticəsində əhaliyə vurduğu zərərlər və da-

ğıntıların qarĢısının alınma tədbirlərin hazırlanması. 
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UNUDULMAYAN ĠNSANLAR 
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HƏMĠġƏ BĠZĠMLƏ 

 

Azərbaycan milli məktəb və pedaqoji fikir 

tarixinin canlı korifeylərindən olan akademik 

Hüseyn Əhmədovun ömrünün 97-ci ilində ölüm 

xəbəri hamını sarsıtdı. Məlum koronavirus ola-

yından sonra hamının evinə qapandığı bir vaxtda 

onunla vidalaĢmaq arzusunda olanların nisgilli 

baxıĢları altında dünya evinə yola salınan Hüseyn 

müəllimdən, yetmiĢ ildən çox elmi mühitdə Fər-

had kimi külüng çalmıĢ bu görkəmli elm adamın-

dan saysız hesabsız xoĢ xatirələr qaldı. 

O, həmiĢə klassik pedaqoji irsimizlə yanaĢı 

müasir ictimai humanitar çağırıĢlar kontekstində 

mədəniyyətimizin, xüsusilə təhsilin baĢlıca inki-

Ģaf tendensiyalarını daim tədqiqatçı təfəkkürünün 

nəzər diqqətində saxlayan, hadisələrə obyektiv, 

məntiqli, bəzən də vətəndaĢ-ziyalı təəssübkeĢli-

yindən qaynaqlanan kəskin reaksiya verməklə 

özünün peĢəkar tədqiqatçı səviyyəsini gözləyən 

idi. Onun tərifi də, təhlili də, tənqidi də onun ya-

raĢığı idi, xarakterini tamamlayan Ģəxsiyyətinin 

ayrılmaz cizgiləri idi. 

O, əsl tədqiqatçı-araĢdırmaçı idi, çünki pe-

Ģəkar düĢüncə-təfəkkür adamı idi. Ona görə dü-

Ģünmək elm adamları üçün baĢlıca qabiliyyət, 

onu ifadə etmək baĢlıca intellektual tələbat, yay-

maq, təbliğ etmək isə ən qiymətli azadlığıdır. 

Bu mənada düĢüncə özü ən böyük inanc, az qala 

ən müqəddəs ibadətdir, çünki onun köməyi ilə 

daxilimizdəki həqiqətlərə baĢ vurur, onu aĢkar 

edərək ifadə edir, gələcək nəsillərə ərməğan to-

xuyuruq. Ġnsan düĢüncəsi, zəkası göylər qədər 

intəhasız və hüdudsuz olmaqla həm də əməlləri-

mizin baĢlanğıcı, bacarığımızın mayasıdır. Aka-

demik Hüseyn Əhmədovda da belə idi. Bu mə-

nada fikir görünməyən təbiət olmaqla, həm də 

təbiət görünən fikirdir. 

Hüseyn Əhmədov fenomenini, əməkdar 

elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmovun dedi-

yi kimi klassik milli təhsil tariximizin bu “so-

nuncu magikanının” kimliyini müəyyən etmək 

üçün “Amerika kəĢf etmək” lazım deyil. Onun 

bir əsrlik ömür yolunun zirvəsindən boylanmaq 

kifayətdir. Demək olar ki, milli məktəb və peda-

qogika fikir tariximizlə bağlı araĢdırmalı olan nə 

varsa araĢdırmıĢ, öyrəniləsiləri öyrənmiĢ, tətbiq 

ediləsiləri tətbiq etməklə təbliğini aparmıĢdır. 

Bu mənada onun yarımçıq qalmıĢ heç bir araĢ-

dırması yoxdur, ürəyi dolusu yaĢamıĢ, yazmıĢ, 

yaratmıĢ, nəĢr etdirmiĢdir. Sözün geniĢ elmi mə-

nasında Azərbaycan milli məktəb və pedaqoji 

fikir tarixinin tədqiqi, tədrisi və təbliğinə təmin 

etməklə sələfi Əhməd Seyidovla baĢlayan elmi 

məktəbi Hüseyn Əhmədov imzası ilə tamamla-

mıĢ, – “Əhməd Seyidov – Hüseyn Əhmədov 

elmi məktəbi”ni formalaĢdırmıĢdır. 

Hər Ģeydən öncə akademik Hüseyn Əh-

mədovun pedaqogika tarixçiliyi mülkü tarixçili-

yin elə mərhələsinə əhatə edir ki, burada məktəb 
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tarixçiliyi həm də fəlsəfi, etik, estetik... fikir ta-

rixçiliyidir. Onun uzunillik tədqiqat arealına da-

xil olan XIX əsr məktəbi, bu dövrün müəllimliyi 

ictimai oynaĢın elə mərhələsinin daĢıyıcısı idi 

ki, bu təkcə Avropanı Rusiya vasitəsilə Azər-

baycanın üzünə açmırdı, həm də daha çox Azər-

baycanı Avropanın tərkib hissəsinə çevirirdi. 

Böyük mütəfəkkir M.F. Axundovun fikirlərini 

və əməli fəaliyyətini xatırlamaq kifayətdir. M.F. 

Axundov faktoru bütövlükdə ġərq üçün təkrar-

sız siyasi-ideoloji hadisə idi. Yəni bu dövrün 

məktəbi ictimai dəftərxana, müəllimi isə ictimai 

xadim, millətin “dərdi-sərinin” himayəçiləri idi. 

Bütövlükdə isə milli oynaĢın davamı olan milli 

maarifçiliyin ideoloji daĢıyıcıları idi. 

Azərbaycanda məktəbin əsas inkiĢaf ten-

densiyasına, xüsusiyyətlərinə və Çar Rusiyasının 

geosiyasi arealda apardığı dövlət siyasətinə öz 

münasibətlərini bildirən və bu sahədə əsaslı dəyi-

Ģikliklərə nail olacaq iĢlərin proqramını müəy-

yənləĢdirməyə çalıĢan maarifçilərimiz Qafqazın 

rusdilli mətbuatında, eləcə də ana dilində çıxan 

qəzet və jurnallarda milli təəssübkeĢlikdən qay-

naqlanan məqalələrlə çıxıĢ etməyə baĢladılar. 

Onlar dövlətin milli ucqarlarda yeritdiyi təhsil si-

yasətini tənqidi təhlil etməklə yanaĢı, məktəbin 

yaxĢılaĢmasına, təhsilin keyfiyyətcə yüksəliĢinə 

az ümid bəsləyirdilər. Hüseyn Əhmədov bu tarixi 

simaların maarifçi fəaliyyətini xüsusi diqqətlə 

araĢdırmıĢ, onlara yeni nəfəs vermiĢdir. 

Akademik Hüseyn Əhmədovun elmi-pe-

daqoji külliyyatının əsas qayəsinə görə XIX əsr-

də və XX əsrin əvvəllərində təhsil sahəsində hö-

kumət siyasətinin özünəməxsus tendensiyaları 

və xüsusiyyətləri olmuĢdur. Yuxarıda qeyd etdi-

yimiz səbəblərdən həmin tendensiyalar və xüsu-

siyyətlər demək olar ki, az öyrənilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, tarixi-pedaqoji tədqiqatlar 

üçün yerli materillarla qeyri-regional materialla-

rı hökumətin təhsil siyasətinin bütün aspektləri 

ilə ümumi kontekstində müqayisə etsək, ümumi 

və spesifik tendensiyaları və xüsusiyyətləri üzrə 

çıxarmaq olduqca vacibdir. Ancaq bu yolla təd-

qiq etdiyimiz dövr haqqında tam obyektiv və 

bitkin elmi-tarixi mənzərə yaratmaq olar. 

Xalqın məktəb, maarif tarixi onun vətən-

daĢlıq tarixi ilə Ģərtlənir və əlaqələnir. Ġctimai 

proseslərin mahiyyəti üzərində, pedaqoji prose-

sin inkiĢaf tendensiyaları üzərində müĢahidələr 

Hüseyn Əhmədov məntiqinin əsas məzmununu 

və ləyaqətini təĢkil etmiĢdir. 

Onun Rusiya istilası dövrü məktəb və 

maarifə dair məqalələri pedaqogikaĢünaslıqda 

elmi təhlil mədəniyyətinin ən klassik nümunələ-

rindən hesab edilə bilər. 

Bu mənada Hüseyn müəllim bizim müasir 

elmi-pedaqoji və təhsil tariximizə özünəməxsus 

elmi üslubu, mövqeyi, siması və xidmətləri ilə 

daxil olan Ģəxsiyyətdir. Dünya pedaqoji klassika-

sını da xalqımızın milli-mənəvi sərvətlər xəzinə-

sinə çevirmək üçün mühazirələrində, iri və xırda 

həcmli əsərlərində, müxtəlif elmi və ictimai məc-

lislərdəki çıxıĢlarında onları elmi ictimaiyyətə 

xüsusi bir Ģövq ilə çatdıran alovlu tribun və ora-

tor kimi uzun müddət qəlbimizdə yaĢayacaqdır. 

O, elmi yazıları üzərində zərgər dəqiqliyi 

ilə iĢlədiyi kimi, nitqində də, gülüĢündə də, ge-

yimində də estet olmuĢdur. 

Elmi-pedaqoji mühitdə müasirliyi durmaq 

və onu müasir ictimai elmi tələblər səviyyəsində 

iĢıqlandırmağı, təqdim etməyi, qiymətləndirmə-

yi bacarmaq, bu əlbəttə, pedaqoq alim xoĢbəxt-

liyidir. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurul-

duqdan və SSRĠ-nin tərkibində marksist-leninçi 

sosialist ideologiyasının hakimliyi dövründə 

milli tarixi-pedaqoji irsi tədqiq etmək və qiy-

mətləndirmək sahəsində birtərəfli sinfi münasi-

bətə əsaslanan rəsmi fikir yaradılmağa baĢladı 

ki, zəhmətkeĢlərin təhsil hüququnu ancaq prole-

tariat və bolĢevik partiyası müdafiə etmiĢdir. 

Xalqın bir çox milli, mütərəqqi fikirli, təəssüb-

keĢ ziyalılarının bu sahədəki mübarizəsi və xid-

mətləri ya təhrif edilir, ya da elmi diqqətdən ya-

yınırdı. Hüseyn müəllimin sovet dövrü tarixi-

pedaqoji külliyyata, xüsusilə görkəmli maarifçi 

və dövlət xadimi olan Nəriman Nərimanova 

həsr edilmiĢ tədqiqat iĢləri, irihəcmli monoqrafi-

yaları ilk yeni milli prizmada yanaĢmanın klas-

sik nümunəsi kimi dəyərləndirilirdi. 

Sovet dövrünün sərt mərkəzləĢmiĢ təhsil 

siyasəti nəticəsində bütün Ġttifaqda vahid “Peda-

qogika tarixi”nin tədris edildiyi və burada da 

qeyri-rus xalqların maarifinə cüzi yer verildiyini 

xatırlasaq, məhz həmin dövrdə ilk dəfə Azər-

baycanda müstəsna hal olaraq məktəb və peda-

qoji fikir tarixinin tədrisinə nail olmağın necə 

cəsarət tələb etdiyini təsəvvür edə bilərik. Onun 

tərəfindən 1977-ci ildən tədrisinə Moskvadan 
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rəsmi icazə alınan “Azərbaycan məktəb və pe-

daqoji fikir tarixi” kursunun 40 illik yubileyini 

Hüseyn müəllim əsaslı Ģəkildə yenidən iĢləmiĢ 

eyni adlı dərsliklə qarĢılamıĢdır. Əsl alim xoĢ-

bəxtliyidir. 

YaxĢı yadımdadır, 70-ci illərin əvvəlləri 

idi. O vaxtkı V.Ġ. Lenin adına APĠ-nin böyük 

iclas zalında görkəmli maarifçi Nəriman Nəri-

manovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiĢ yı-

ğıncaq keçirilirdi. Həmin məruzə, həm çıxıĢlar 

çox quru və bəsit idi, N. Nərimanov Ģəxsiyyətini 

açmaq baxımından yetərli deyildi. Bu zamana 

Hüseyn müəllim söz istədi. 

Uca, Ģaqraq səslə, bədahətən, dayanma-

dan, nəinki sözlər, hətta cümlələr arasında fasilə 

vermədən saatdan artıq görkəmli maarifçinin 

həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji görüĢləri haqqında 

inikal çıxıĢ etdi. Mürgüləyən zalın ona necə diq-

qətlə qulaq asmasını və çıxıĢın sonunda necə sü-

rəkli alqıĢlanmasını hələ də məmnunluqla xatır-

layıram. Ġclasın sonunda professor-müəllim he-

yətinin, dəvət olunmuĢ mötəbər qonaqların, tələ-

bələrin onu necə həvəslə, heyranlıqla seyr etdik-

ləri indi də yaddaĢımda canlanır. 

Hüseyn müəllimin tədqiqatçılığı və müəl-

limliyi bir-birini uğurla tamamladığına görə o 

həmiĢə yazılarında və çıxıĢlarında, mühazirələ-

rində eyni səviyyədə uğurlu olmuĢdur. 

Təsadüfü deyildir ki, aspiranturaya imkan-

sızları, hətta yetimləri götürdüyünə görə çox 

vaxt Hüseyn müəllimi məĢhur pedaqoq Pesta-

lostsi ilə müqayisə edərək onu “kimsəsizlər və 

yetimlər atası” adlandırırdılar. 

Hüseyn müəllim keçmiĢ sovetlər məkanın-

da nüfuzlu alim kimi ciddi qəbul edilən ziyalılar-

dan biridir. Akademikin həmkarı Respublika 

Təhsil Problemləri Ġnstitutunun sabiq direktoru 

mərhum Abdulla Mehrabov xatırlayırdı ki, 

Moskvada Rusiya Təhsil Akamdemiyasının illik 

toplantısında Rusiyanın və digər respublikaların 

tanınmıĢ alimlərinin Hüseyn müəllimə yaxınlaĢa-

raq, onunla xüsusi hal-əhval tutması, ona məxsu-

si diqqət yetirmələri ürəyimi dağa döndərdi. 

Müstəqil ölkəmizdə milli mənəvi və hu-

manist ideyaların durmadan inkiĢaf etdirildiyi 

tarixi bir zamanda ulu tanrı bizə bir çox hərtə-

rəfli yetkin Ģəxsiyyətlər bəxĢ etmiĢdir. Bu insan-

lar arasında bir əsrə yaxın ömür yolunun nuru-

na, iĢığına diqqət yetirdiyimiz, müasir gəncliyə 

nümunə olan Hüseyn Əhmədov da özünün la-

yiqli yerini tutmaqdadır. 

Hüseyn müəllim öz zarafatı, yumoru ilə se-

çilən, amma əsasən ciddi adam idi. Daha dəqiq 

desəm, xoĢsifət, qılıqlı adam idi. Ondakı bu key-

fiyyət təkəbbüründən, elmi nüfuzunun çəkisindən 

irəli gəlmir, təbii bir ağayanalıqdan, kübarlıqdan, 

aristokratlıqdan irəli gəlirdi. Onda xırdadan bö-

yüyə, hər Ģeyə və hamıya səbir ölçü hissi var idi. 

Ona görə də onunla ünsiyyət istər-istəməz həm 

sərbəstlik, həm də məsuliyyət tələb edirdi. 

Biz, onun himayəsini öz üzərində hiss 

edənlər, çörəyini yeyənlər, yaradıcılıq və iĢ yol-

daĢları olanlar onun ağsaqqal vaxtında daim ya-

zıb-yaratmasını qibtə ilə seyr edir, onun səsin-

dən, nitqindən, oturuĢundan-duruĢundan, yemə-

yindən, rəqs etməyindən və əlbəttə heç kəsdə ol-

mayan incə eyhamlı tənqidindən öyrənə-öyrənə 

püxtələĢmiĢik. 

Bu gün tam öyünə bilərik ki, pedaqogika 

elmimiz məktəb tariximiz dünəni və bu günü ilə 

fəxr ediləsi maraqlı Ģəxsiyyətlərlə zəngindir. Bu 

Ģəxsiyyətlərimiz zəngin elmi, mənəvi və maddi 

irs sahibləridirlər. Bir zaman onları düĢündürən 

layiqli vətəndaĢlar tərbiyə etmək, bir də Vətən 

pedaqogikasını yaratmaq idi. Bu ülvi məqsədlə-

rinə onlar çətinliklə də olsa çatdılar, varislər ha-

zırladılar, özlərinin elmi məktəblərini yaratdılar. 

Sağlığında özünə heykəlini ucaltmıĢ akademik 

Hüseyn Əhmədov da belə xoĢbəxt elm fədailə-

rindən biri idi. Ġsmayıl bəy Qaspıralı, Firudin 

bəy Köçərli, Soltan Məcid Qənizadə, Mirzə Hə-

sən Rusdiyyə, Məmmədəli Tərbiyət, Abbas Za-

manov, Mehdi Mehdizadə, Əhməd Seyidov, 

Nurəddin Kazımov, Əjdər Ağayev, Əliheydər 

HəĢimov, Zahid Qaralov ... kimi. Allah rəhmət 

eləsin. Qəbrləri nurla dolu olsun. 

Həsən Bayramov 

Bakı Dövlət Universitetinin professoru, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

Redaksiyaya daxil olub: 17.06.2020. 
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

 
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamıĢ məqalələr qəbul edilir. 

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

elmi məqalələrin yazılıĢına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 8-10 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 (ABġ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 Ģrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, elek-

tron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 

dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən baĢlıca elmi müd-

dəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqalə aĢağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikin-

ci sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iĢ yeri, vəzi-

fəsi; dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı. 

Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir. 

7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyiĢiklər və ixtisarlar, redaktə aparrmaq hüququna malikdir. 

9. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, Ģöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi ġurasının və 

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji Ģurasının iclas protokollarından çıxarıĢlar 

əlavə olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. Ġrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiĢ nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. 

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

da verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gə-

lindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi iĢarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata 

mətndə baĢqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki 

nömrə ilə göstərilməlidir. 

12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktual-

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

14. Daha sonra istinad olunmuĢ ədəbiyyatın siyahısı verilir. 

15. Plagiatlıq faktları aĢkar edildikdə həmin məqalənin nəĢri 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 məzmunu-

na uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalənin sonunda rəyçilərin adı, atasının adı və soy adı, elmi dərəcəsi və elmi adı; sonrakı sətir-

də məqalə müəllifinin elektron ünvanı (E-mail) göstərilməlidir. 

20. Məqaləyə müəllif haqqında aĢağıdakı məlumatlar əlavə olunur: məqalə müəllif(lər)inin 

adı, atasının adı soyadı, iĢlədiyi müəssisə (hansı müəssisədə doktorant və dissertant olması) və müəs-

sisənin ünvanı, müəllif(lər)in vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iĢ və ev telefonları, ev ünvanı, elektron poçt 

ünvanı (E-mail). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ 

1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.
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16. Права авторов статьи защищены.
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19. В конце статьи должно быть указано имя, отчество и фамилия рецензентов, их уче-

ная степень и ученое звание; следующая строка должна содержать адрес электронной почты 
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