ĠSSN 2409-8817
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL ĠNSTĠTUTU

ELMİ ƏSƏRLƏR
cild 87, № 4, 2020

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
том 87, № 4, 2020

RESEARCH PAPERS
volume 87, № 4, 2020

Bakı – 2020

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun
10 sentyabr 2020-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr edilir.
Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
“Elmi əsərlər” məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 11 iyul 2002-ci il tarixli
23 №-li əmri ilə qeydə alınmışdır.
―Elmi əsərlər‖ 1934-cü ildən çıxır. İldə 6 nömrə nəşr olunur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət heyətinin qərarı ilə
tövsiyə edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir

BaĢ redaktor:
Akif Abbasov – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
BaĢ redaktorun müavini:
Hümeyir Əhmədov – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Məsul katib:
Ġlham Cavadov – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Redaksiya heyəti:
Emin Əmrullayev, siyasi e.ü.f.d. Anar Nağıyev, ped.ü.f.d., dos. Ənvər Abbasov, kimya ü.f.d. Rəfiq
Qəndilov, ped.ü.e.d., prof. Vidadi Xəlilov, ped.ü.e d., prof. Fərahim Sadıqov, ped.ü.e d., prof. Fərrux
Rüstəmov, ped.ü.e.d., prof. Hikmət Əlizadə, psixol.ü.e.d., prof. Ramiz Əliyev, ped.ü.e.d. Ġntiqam
Cəbrayılov, ped.ü.e.d. Piralı Əliyev, ped.ü.e.d., prof. ġahin Tağıyev, ped.ü.e.d., prof. Mübariz Əmirov,
ped.ü.e.d., prof. Novruz Musayev, kimya ü.f.d. Ġqrar Nəzərov
Redaksiya Ģurası:
B.H. Əliyev (Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, prof., Azərbaycan)
A.N. Rəhimov (Bakı Qızlar Universitetinin təsisçisi, ped.ü.e.d., prof., Azərbaycan)
Y.ġ. Kərimov (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun böyük məsləhətçisi, ped.ü.e.d., prof., Azərbaycan)
N.D. Nikandrov (Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, ped.ü.e.d., prof., Moskva)
A.K. Kusainov (Qazaxıstan Pedaqoji Elmlər Akademiyasının prezidenti, ped.ü.e.d., prof., Alma-Ata)
O.M. Topuzov (Ukrayna Milli Pedaqoji Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Pedaqogika İnstitutunun
direktoru, ped.ü.e.d., prof., Kiyev)
Ġ.X. Karimova (Tacikistan Təhsil Akademiyasının vitse-prezidenti, ped.ü.e.d., prof., Düşənbə)
V. Briller (Kolumbiya Universitetinin Ali təhsilin sektor təhlili üzrə icraçı direktoru, dr., prof. Nyu-York)
A.A. ġahin (Hacettepe Universitetinin professoru, Türkiyə)
A.S. Sidenko (Sosial İdarəetmə Akademiyasının aparıcı elmi işçisi, ped.ü.e.d., prof., Moskva)
N.V. Naumova (Samara Humanitar Akademiyasının kafedra müdiri, psixol.ü.f.d., dosent, Samara)
Redaksiya:
İradə Əmirəliyeva, Dinarə Əsədova, Günel Quluzadə

© ARTĠ, 2020

Публикуется решением Ученого Совета Института
Образования Азербайджанской Республики от 10 сентября 2020 года
Учредитель: Институт Образования Азербайджанской Республики
Сборник «Научные труды» зарегистрировано приказом № 23 от 11 июля 2002 г.
Министерства Юстиции Азербайджанской Республики
«Научные труды» издается с 1934 года. Периодичность издания: 6 номеров в год.
«Научные труды» включены в список публикаций, рекомендованных решением Президиума
Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики

Главный редактор:
Акиф Аббасов – доктор наук по педагогике, профессор
Заместитель главного редактора:
Гумеир Ахмедов – доктор наук по педагогике, профессор
Ответственный секретарь:
Ильхам Джавадов – доктор философии по педагогике, доцент
Эмин Амруллаев, д.ф. по полит. н. Анар Нагиев, д.ф. по пед., доц. Энвер Аббасов, д.ф. по химии
Рафиг Гандилов, д.н. по пед., проф. Видади Халилов, док.н. по пед., проф. Фарахим Садыгов, д.н.
по пед., проф. Фаррух Рустамов, д.н. по пед., проф. Хикмет Ализаде, д.н. по психол., проф. Рамиз
Алиев, д.н. по пед. Интигам Джабраилов, д.н. по пед. Пирали Алиев, д.н. по пед., проф. Шахин
Тагиев, д.н. по пед., проф. Мубариз Амиров, д.н. по пед., проф. Новруз Мусаев, д.ф. по химии
Игьрар Назаров
Редколлегия:
Б.Г. Алиев (зав.кафед. Бакинского Государственного Университета, чл.-корр. НАНА, проф.,
Азербайджан)
А.Н. Рагимов (учредитель Бакинского Университета для Девушек, д.н. по пед., проф., Азербайджан)
Я.Ш. Керимов (старший советник Института Образования Азербайджанской Республики, д.н. по
пед., проф., Азербайджан)
Н.Д. Никандров (акад. РАО, д.н. по пед., проф., Москва)
А.К. Кусаинов (президент Казахстанской АПН, д.н. по пед., проф., Алма-Ата)
O.M. Топузов (вице-президент НАПН Украины, директор Института Педагогики, д.н. по пед.,
проф., г. Киев)
И.Х. Каримова (вице-президент АО Таджикистана, д.н. по пед., проф., Душанбе)
В. Бриллер (исполнительный директор по анализу сектора Высшего Образования Колумбийского
Университета, д-р, проф. Нью-Йорк)
С.П. Ломов (зав.кафед. Московского ПГУ, акад. РАО, д.н. по пед., проф., Москва)
А.А. Шахин (профессор Университета Хаджеттепе, Турция)
А.С. Сиденко (вед. науч. сотруд. Академии Социального Управления, д.н. по пед., проф., Москва)
Н.В. Наумова (зав. кафед. Самарской Гуманитарной Академии, д.филос. по психол., Самара)
Редакция:
Ирада Амиралиева, Динара Асадова, Гюнель Гулузаде
© ИОАР, 2020

MÜNDƏRĠCAT
BAŞ REDAKTORDAN
Elmi məqalənin yazılması savad, səriştə və məsuliyyət tələb
edir

Akif Abbasov

13

ÜMUMPEDAQOJİ PROBLEMLƏR
Rəhiməxanın Məmmədzadə

Pedaqoji fəaliyyət və mənəvi münasibətlər

17

MƏKTƏB VƏ PRDAQOJİ FİKİR TARİXİ
Müqəddəs şəxslər ailə tərbiyəsi haqqında

Lalə Məmmədli

21

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Emilya Hüseynova

Müasir mərhələdə təhsilalanlarda fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılması üzrə səmərəli işdə mühüm
məsələlər

26

Xalidə Həsənova

Tələbələrin mənəvi inkişafının fəlsəfi əsasları

30

Qafar Əsgərzadə

Televiziya verilişləri vasitəsilə yuxarı sinif şagirdlərinin
estetik tərbiyəsi mühüm sosial-pedaqoji problem kimi

37

Ġlqar Xəlilov,
Nazlı Məmmədova

Davamlı inkişafın təminində ekoloji təhsil və tərbiyənin rolu

41

Rəvanə Cəbrayılova

Fəal həyat mövqeyi şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının
mühüm amili kimi

47

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ,
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİ
ġəhriyar Məcidov

Şagird fəaliyyətinin stimullaşdırılması təlimin keyfiyyətini
artıran vasitə kimi

51

Təranə Qurbanova

İbtidai siniflərdə inteqrativ qiymətləndirmədən istifadənin
səmərəsi

55

Nəzakət Zamanova

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin idarə olunmasının
innovativlik prinsipi

59

PSİXOLOGİYA, YAŞ FİZİOLOGİYASI VƏ İNKLÜZİV TƏHSİL MƏSƏLƏLƏRİ
Ərəstun BaxĢəliyev,
Qəribə Rəhimova,
Simnarə Heydərova

Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələrində əməyin sosialpsixoloji mahiyyəti haqqında fikirlər

63

Gülnarə Əlixanova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ―Mən‖ obrazının
psixoloji mahiyyəti

69

RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI
Müdafiə Mahmudov,
Nizami ġıxəliyev,
Azadə Tahirova
4

Ali texniki məktəblərdə funksiyanın asimptotik ayrılışının
tədrisi metodlarına dair

73

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

Firədun Ġbrahimov,
Mehriban Kərimova

Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin
tənzimlənməsinin idraki və texnoloji aspektləri

78

Esmira Сəfərli

Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin yeni həyatla
əlaqələndirilməsi: problemin kurikulumda qoyuluşu
(V-VI siniflər)

84

Təhminə Nəbiyeva

Təlimə inteqrativ yanaşma və uşağın idraki fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsinə onun təsiri

89

Elçin Tağıyev

Kompüter riyaziyyatında ekspert sistemlərin tətbiqində
biliklərin təsvir edilməsi üsulları və modelləri

92

Xuraman ġabani

Mətnli məsələlər həlli ibtidai sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq
fəaliyyətini formalaşdıran vasitə kimi

97

Mövsüm Əliyev

Texniki universitetlərdə riyaziyyat kursunun bölmələri
arasında varislik və fənlər arasında əlaqələr

102

Vüsalə Hüseynova

Riyazi məsələlərin tədrisində şagirdlərdə alqoritmik
mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi

107

Lalə Cahangirova

Riyazi məsələlər əsaslandırılmış mühakimələrin
formalaşdırılmasında başlıca vasitə kimi

110

Nailə Ġbrahimova

Məktəb riyaziyyatının təlimində ehtimal nəzəriyyəsi və
statistikasının yeri, əhəmiyyəti və vəzifələri

113

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI
Qəzənfər Əliyev

Bitki seleksiyası mövzuların tədrisi metodikası

117

Sevinc Mehdiyeva

Biologiyanın tədrisində solo taksonomiyasının
tətbiqinin mahiyyəti

123

KİMYANIN TƏDRİSİ METODİKASI
Kamil Haqverdiyev,
Cəmilə HəĢimova

İnnovasiya - şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən proses
kimi

127

Tamilla Abdullayeva,
Ayna Quliyeva

Kalsium elementinin inkişafetdirici üsul ilə orta məktəbdə
tədrisi

131

Gülzar Quliyeva

Kimya təlimində storytellinglərin rolu

134

Sona Kərimova

Kimya dərslərində tədris metodlarının təkmilləşdirilməsi
təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mühüm şərti kimi

139

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

5

ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI
Günay Filmanova

Klassik pedaqoqların əsərlərində idraki maraqların
formalaşdırılması probleminin qoyuluşu

144

TARİXİN TƏDRİSİ METODİKASI
Mübariz Əmirov

Ümumtəhsil məktəblərində tarix üzrə dərsdənkənar işlərin
təlim-tərbiyənin keyfiyyətinə təsiri

148

Sevinc Seyidova

Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərin tarix dərslərində tətbiqi

154

İNFORMATİKANIN TƏDRİSİ METODİKASI
Mehriban Həsənova

Şagirdlərin informatika üzrə kompetensiyalarının
artırılmasında yaradıcı tapşırıqlardan istifadə

161

Qönçə BəĢirova,
ġəfiqə Məmmədli

Orta məktəbdə informatika dərslərində VEB
proqramlaşdırmanın öyrənilməsi xüsusiyyətləri

169

MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ İBTİDAİ TƏHSİL
Ġradə Əmirəliyeva

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi hisslərinin və etik
şüurunun tərbiyə olunması

173

Flora Qarayeva

İbtidai siniflərdə təlim fəaliyyətini artırmaq üçün didaktik
oyunlar

178

MÜƏLLİMİN ÖZÜNÜTƏHSİLİ
Adilə Nəzərova

Nəsimi şeirlərinin dil xüsusiyyətləri

181

Rafael Əliyev

Hüseyn Arif yaradıcılığında fonopoetik və üslubi-semantik
modellər

187

Xanım Sultanova

Kultlaşmış ―su‖ və ―qaya‖ mifologeminin Səməd Vurğun
yaradıcılığında rolu (―Bulaq əfsanəsi‖, ―Qız qayası‖,
―Aslan qayası‖ əsərləri əsasında)

191

AZƏRBAYCANIN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ
Professor Nazim Kazımov - 70
Akif Abbasov

6

Xoşbəxt insan

195

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Написание статьи требует грамотности, компетентности и
ответственности

Акиф Аббасов

13

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рагимаханум Мамедзаде

Педагогическая деятельность и нравственные отношения

17

ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Лала Мамедли

Святые личности о семейном воспитании

21

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
Эмиля Гусейнова

Bажные вопросы эффективной работы по формированию
активной гражданственности у студентов на современном
этапе

26

Халида Гасанова

Философские основы нравственного развития студентов

30

Гафар Аскерзаде

Эстетическое воспитание старшеклассников с помощью
телепередач kak важнaя социально-педагогическая
проблема

37

Ильгар Халилов,
Назлы Мамедова

Роль экологического образования и воспитания в
обеспечении устойчивого развития

41

Равана Джабраилова

Активная жизненная позиция как важный фактор
формирования личности учащихся

47

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОЦЕНИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Шахрияр Маджидов

Стимулирование студенческой активности как средство
повышения качества обучения

51

Тарана Гурбанова

Эффективность использования интегративного оценивания
в начальной школе

55

Назакат Заманова

Принцип новаторства в управлении высшими
педагогическими учебными заведениями

59

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Арастун Бахшалиев,
Гариба Рагимова,
Симнара Гейдарова

Размышления о социально-психологической природе труда
на примерах азербайджанского народного творчества

63

Гюльнара Алиханова

Психологическая сущность образа «я» у дошкольников

73

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

7

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Мудафие Махмудов,
Низами Шихалиев,
Азаде Тахирова
Фирадун Ибрагимов,
Мехрибан Керимова

О методах обучения асимптотическому распределению
функций в высших технических школах

73

Когнитивно-технологические аспекты регулирования
деятельности студентов в процессе обучения математике

78

Эсмира Джафарлы

Cогласование преподавания математики с новой жизнью
посредством решения задач. Подстановка проблемы в
куррикулуме (V-VI классах)

84

Тахмина Набиева

Интегративный подход к обучению и его влияние на
активизацию познавательной деятельности ребенка

89

Эльчин Тагиев

Методы и модели описания знаний при применении
экспертных систем в компьютерной математике

92

Хураман Шабани

Решение текстовых задач как средство формирования
исследовательской деятельности учащихся начальных
классов

97

Мовсум Алиев

Преемственность и связь между предметами и разделами
курса математики в технических университетах

102

Вюсала Мухаммед

Развитие алгоритмической культуры у учащихся в
преподавании математических задач

107

Лала Джахангирова

Математические задачи – как главное средство при
формировании обоснованных суждений

110

Наиля Ибрагимова

Место, значимость и задачи теории вероятностей и
статистики в школьном математическом обучении

113

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Газанфар Алиев

Методика преподавания темы селекция растений

117

Севиндж Мехтиева

Суть применения соло таксономии в преподавании
биологии

123

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ

8

Камиль Ахвердиев,
Джамиля Хашимова

Инновация – как процесс, стимулирующий познавательную
активность учащихся

127

Тамилла Абдуллаева,
Айна Гулиева

Преподавание элемента кальция в средной школе
развивающим методом

131

Гюльзар Гулиева

Роль storytelling при обучении химии

134

Сона Керимова

Пути усовершенствования методики преподавания на
уроках химии, как условие повышение качества
образования учащихся

139

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Гюнай Фильманова

Постановка проблемы формирования познавательных
интересов в трудах классических педагогов

144

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
Мубариз Амиров

Влияние внеурочных мероприятий по истории в
общеобразовательных школах на качество обучения и
воспитания

148

Севиндж Сеидова

Применение множественного интеллекта на уроках истории

154

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Мехрибан Гасанова

Использование творческих заданий для повышения
компетенций учащихся по информатике

161

Гонча Баширова,
Шафига Маммадли

Особенности обучения веб программированию на уроках
информатики в средней школе

169

ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ирада Амиралиева

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у
детей дошкольного возраста

173

Флора Караева

Дидактические игры для повышения учебной активности в
начальных классах

178

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ
Адила Назарова

Лингвистические особенности стихов Насими

181

Рафаэль Алиев

Фонопоэтические и семантические модели в творчестве
гусейна арифа

187

Ханым Султанова

Роль культовых мифологогем «вода» и «скала» в творчестве
Самеда Вургуна (На основе произведений «Bulaq əfsanəsi»,
«Qız qayası», «Aslan qayası»)

191

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНА
Профессор Назим Казымов - 70
Акиф Аббасов

Счастливый человек

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

195

9

CONTENTS
FROM EDİTOR İN CHİEF
Writing an article requires literacy, ability and
responsibility

Akif Abbasov

13

PEDAGOGICAL PROBLEMS
Rahimakhanum Mammadzadeh

Pedagogical activities and moral relations

17

HISTORY OF SCHOOL AND PEDAGOGICAL THOUGHT
Lala Mammadli

Sacred persons about family upbringing

21

UPBRİNGİNG PROBLEMS
Emilya Huseynova

Important issues of effective work on the formation of
active citizenship in students at the modern stage

26

Khalida Hasanova

Philosophical foundation of students’ moral Development

30

Gafar Asgarzadeh

Aesthetic education of high school students through
television programs as the important socio-pedagogical
problem

37

Ilgar Khalilov,
Nazly Mammadova

Role of ecological education and upbringing in providing
continuous development

41

Ravana Cabrayilova

An active life position as a factor in the formation of the
pupils’ personality

47

ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION, EVALUATION AND GOVERNANCE
Shahriyar Majidov

Stimulating student activity as a means of improving the
quality of teaching

51
55

Tarana Gurbanova

The effectiveness of the use of integrative assessment in
primary school

Nazakat Zamanova

The principle of innovation in the management of higher
pedagogical educational institutions

59

ISSUES OF PSYCHOLOGY, AGE PHYSIOLOGY AND INCLUSIVE EDUCATION
Arastun Bakhshaliev,
Ghariba Ragimova,
Simnara Heydarova
Gulnara Alikhanova

Thoughts on the socio-psychological nature of labor in the
examples of azerbaijani folkar

63

Psychological essence of the image of "i" in preschool
children

69

METHODS OF TEACHING MATHEMATICS
Mudafiye Makhmudov,
Nizami Shikhaliyev,
Azade Takhirova
10

On the methods of learning asymptotic distribution of
functions in higher technical schools

73

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

Firadun Ibrahimov,
Mehriban Karimova

The cognitive and technological aspects of regulating
students' activities in the process of teaching mathematics

78

Esmira Jafarli

Coordination of teaching mathematics with a new life
through solving problems. Substitution of the problem in
curriculum (V-VI grades)

84

Tahmina Nabiyeva

Integration approach to the learning and its impact on the
activation of cognitive activity of the child

89

Elchin Tagiev

The structure and principle of operation of expert systems

92

Xuraman Shabani

Solving word problems as a means of forming the
research activity of primary school students

97

Movsum Aliyev

Inheritance and relations between subjects between
departments of mathematics courses in technical
universities

102

Vusala Huseynova

Algorithmic culture in students in the teaching of
mathematical problems development

107

Lala Jahangirova

Mathematical issues are as the basic methods of formation
of skills based on reasoned justified discussion

110

Naila Ġbrahimova

Solution of issues concerning the calculation of the
probability of the events at school

113

METHODS OF TEACHING BIOLOGY
Gazanfar Aliyev

Technique of teaching the topic plant breeding

117

Sevinj Mehdiyeva

The essence of application of solo taxonomy in the
teaching of biology

123

METHODS OF TEACHING CHEMISTRY
Kamil Hagverdiyev,
Jamila Hashimova

Innovation as a process to stimulate cognitive activity of
students

127

Tamilla Abdullayeva,
Ayna Guliyeva

High school education with the development of calcium
element

131

Gulzar Gulieva

Role of storytelling in chemistry education

134

Sona Karimova

Ways to improve teaching methods in chemistry lessons,
as a condition for improving the quality of student
education

139

METHODS OF TEACHING LITERATURE
Gunay Filmanova

Formulation of the problem of formation of cognitive
interests in the works of classical pedagogs

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

144

11

METHODS OF TEACHING HISTORY
Mubariz Amirov

The impact of extracurricular activities on history in
secondary schools on the quality of training and education

148

Sevinj Seyidova

The use of multiple intelligences in history lessons

154

METHODS OF TEACHING INFORMATICS
Mehriban Hasanova

Use of creative assignments to improve student
competencies in informatics

161

Qoncha Bashirova,
Shafiga Mammadli

Features of web programming in lessons of informatics in
secondary school

169

PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION
Irada Amiraliyeva

Education of moral emotions and ethical consciousness in
preschool children

173

Flora Karayeva

Didactic games for improvement of educational activity of
pupil's in elementary school

178

TEACHER SELF-EDUCATION
Adila Nazarova

Linguistic features of nasimi's poems

181

Rafael Aliyev

Phonopoetic and semant models in huseyn arif’s activities

187

Khanim Sultanova

The role of the cultized ―water‖ and ―rock‖ mythology in
the work of Samad Vurgun (Based on ―The legend of the
spring‖, ―Qız qayasi‖, ―Aslan qayasi‖)

191

WORKERS OF SCIENCE AND ART OF AZERBAIJA
Professor Nazim Kazimov - 70
Akif Abbasov

12

Happy man

195

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

Elmi məqalənin yazılması savad, səriştə və məsuliyyət tələb edir

BAŞ REDAKTORDAN
UOT 371
Akif Nurağa oğlu Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim

ELMĠ MƏQALƏNĠN YAZILMASI SAVAD,
SƏRĠġTƏ VƏ MƏSULĠYYƏT TƏLƏB EDĠR
Акиф Нурага оглу Аббасов,
ученый секретарь Института Образования Азербайджанской Республики
доктор наук по педагогике, профессор, Заслуженный учитель

НАПИСАНИЕ СТАТЬИ ТРЕБУЕТ ГРАМОТНОСТИ,
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Akif Nuragha Abbasov,
scientific secretary of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan
doctor of science in pedagogy, professor, Honored teacher

WRITING AN ARTICLE REQUIRES LITERACY, ABILITY AND RESPONSIBILITY
Xülasə. Elmi məqalələrin yazılışına bir sıra tələblər verilir. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini
əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalıdır. İrəli sürülən elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus
olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. Məqalədəki
faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir.
Açar sözlər: elmi məqalə, savad, səriştə, məsuliyyət, elmi məqalə yazmaq
Резюме Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми новыми
идеями, в них должны быть соблюдены требования, предъявляемые написанию научных статей.
Резюме статьи должно быть предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и английском). В
статье должны быть отражены основные научные положения, изложенные в резюме, выводы,
сделанные из исследования, должна быть представлена теоретическая и практическая значимость
проблемы. Авторы статьи несут ответственность за достоверность приведенных в статье фактов и
информации. Предлагаемые научные положения должны принадлежать автору и должен быть указан
источник используемых теоретических идей.
Ключевые слова: научная статья, грамота, способность, ответственность, написать
научную статью
Summary. Articles should reflect the results of recent research, be rich in new ideas and they must
comply with the requirements for writing scientific articles. The article should reflect the main scientific
provisions presented in the summary, the conclusions drawn from the study, the theoretical and practical
significance of the problem should be presented. The authors of the article are responsible for the accuracy
of the facts and information provided in the article. The proposed scientific provisions should belong to the
author and the source of used theoretical ideas must be indicated.
Keywords: scientific article, literacy, ability, responsibility, write a scientific article

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının rəyasət
heyətinin 2010-cu il aprelin 30-da (protokol №

10-R) dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc
olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısını təsdiq etmiş, sonralar bir neçə dəfə, o
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cümlədən axırıncı dəfə 2015-ci il martın 15-də
(protokol № 5-R) həmin siyahıda əlavə və dəyişiklər etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutun ―Elmi əsərlər‖i 1934-cü ildən nəşr edilir.
Ali Attestasiya Komissiyasının rəyasət heyəti həm 2010-cu il, həm 2012-ci il, həm 2014cü il, həm də 2015-ci il tarixli qərarları ilə institutumuzun ―Elmi əsərlər‖ini dissertasiyaların əsas
nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü
elmi nəşrlərin siyahısına daxil etmişdir. Yenə də
həmin siyahıda özünə layiqli yer tutur. ―Elmi
əsərlər‖imizdə bizə pedaqogika, psixologiya və
fənlərin tədrisi metodikası ixtisasları üzrə elmi
məqalələr nəşr etməyə icazə verilmişdir.
İnstitutumuzun ―Elmi əsərlər‖ində müxtəlif ali təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil, peşətexniki və orta ixtisas məktəblərində çalışan müəllimlər; ali məktəblərin doktorant və dissertantları və b. məqalələr göndərir, nəşrini səbirsizliklə gözləyirlər. Elmi məqalələrin yazılmasına bir
sıra tələblər verilir. Tələbləri Ali Attestasiya
Komissiyası müəyyənləşdirmiş və siyahısında
olan jurnalların nəşrində həmin tələblərin gözlənilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Ali
Attestasiya Komissiyasının siyahısında olan hər
bir jurnalın, o cümlədən bizim ―Elmi əsərlər‖in
də axırıncı səhifələrinin birində ―Məqalələrin
yazılışına və tərtibinə verilən tələblər‖ öz əksini
tapmışdır.
Müəlliflərin bir qismi həmin tələbləri
ciddi şəkildə gözləyir, redaksiyaya təqdim etdikləri məqalələr aktuallığı, elmi yeniliyi, praktik əhəmiyyəti ilə seçilir və eyni zamanda onlar
dilinin, ifadə tərzinin aydınlığı ilə, yerinə yetirilmə səviyyəsi ilə fərqlənir. Bu məqalələrin redaktəsi bir elə problem yaratmır, tərtibi qaydaları da önəmli olur. Başqa sözlə, həm məqalənin
məzmunu, elmi səviyyəsi, həm də tərtibi qaydası diqqətəlayiq olur. Ali Attestasiya Komissiyasının tələbi belədir ki, dissertasiyaların və elmi
məqalələrin yazılışı zamani son 5-10 ilin ədəbiyyatına müraciət olunmalıdır. ―Elmi əsərlər‖imizə məqalə göndərən müəlliflər öz fikirlərini
əsaslandırmaq, yaxud problemin işlənmə səviyyəsini diqqət mərkəzinə gətirmək üçün mövcud
ədəbiyyata istinad edirlər.
Bütün bunlar, təbii ki, təqdirolunasıdır.
Fəqət elektron poçtumuza göndərilən, yaxud
şəxsən təqdim olunan elə məqalələr vardır ki,
14

müəlliflər nə Ali Attestasiya Komissiyasının, nə
də bizim jurnalda çap etdiyimiz mövcud tələblərə cavab verir. Məqalələr də aşağı səviyyədə
olur. Belə məqalələrin redaktəsi də çətindir. Məqaləni təzədən yazmaq onu redaktə etməkdən
daha asan başa gəlir. Narahatçılıq yaradan və təəssüf hissi doğuran budur. Bu barədə söz açmaq
istəyirik.
1. Xarici ölkələrin mətbuatından, ədəbiyyatından, rus dilində olan mənbələrindən istifadə edirlər. Müxtəlif mənbələrə müraciət yaxşı
haldır. Əslində bu, tədqiqatçılardan tələb olunur.
Tələb belədir ki, təkcə Azərbaycan mənbələrinə
istinadla kifayətlənmək olmaz. Xarici ölkələrin
təcrübəsi öyrənilməli, xarici ölkələrdə aparılan
tədqiqatlarla tanış olmaq lazımdır.
Tələb budur: təcrübə öyrənilsin, tədqiqatlarla tanış olunsun. Deyilmir ki, köçürülsün, tərcümə
etdirərək, yaxud edərək öz adına çap etdirsin.
2. Bəzi məqalələrdə elmi fikir, ideya
olmur, təsvirçiliyə yol verilir, hamının bildiyi,
ədəbiyyatda dönə-dönə müraciət olunan məsələlərdən danışılır. Belə məqalələrin çapı, əlbəttə,
yolverilməzdir.
3. Dilimizdə qarşılığı olduğu halda məqalələrdə rus sözlərindən istifadə edilir. Məsələn,
―amil‖ əvəzinə ―faktor‖, ―səmərəli‖ əvəzinə ―effektiv‖, ―meyar‖ əvəzinə ―kriteriya‖ və s. bu
kimi sözlər işlədilir.
4. Məqalələr çoxsaylı orfoqrafiya və üslub
səhvləri ilə çapa təqdim edilir. Həmin məqalələrin müəllifləri ya qrammatik qaydalarımızı bilmirlər, yaxud da kompüterdə yazılarını yazdırdıqdan, yaxud özləri kompüterdə çap etdikdən
sonra oxumadan jurnala gətirirlər. Səhvən onlara elə gəlir ki, orfoqrafiya və üslub xətalarını
aradan qaldırmaq redaksiyanın işidir.
4.1. Diqqət yetirək: “Xususiylə (?) də təhsildə ən boyuk (?) rol ananındır. əldə (?) etdiyimiz məlumatlar göstərir ki, ibtidai sinif uşaq
üçün bünövrədir. Onun bünövrəsini nece (?)
qoysaq (, ?) elə də davam edəcək. Əlbəttə ki,
fikrimizcə, ən əsas ana savadlı olmalıdır. Indi
(?) heç də hamı savadli (?) olmur‖.
4.2. ―Faktlar göstərir ki, uşaq sual verir
anaya, ana qışqırır ki, menim başim cıxmır, (?)
özün elə və özü telefonda vaxt kecirir” (?).
4.3. Uşagı (?) məktəbə aparanda yolda
belə muəllimə (?) diqqətlə qulaq asmagı (?) tapşırırdım.
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4.4. həkim olmaq üçün çoxlu oxumaq,
əlavəe (?) kitablar işləmək lazəmdır‖ (?).
5. Ədəbiyyat siyahısı düzgün tərtib edilmir. Ali Attestasiya Komissiyası 2019-cu ilə qədər və 2019-cu ildən sonra ədəbiyyatın tərtibi
qaydalarını müəyyənləşdirmişdi. Bir çox müəlliflər nə 2019-cu ilə qədər, nə də hazırda həmin
qaydalara əməl etmirlər. Bu da bir sıra hallarda
məqalələrin çapına maneçilik törədir.
6. Məqalələrdə nəzərdən keçirilən problemi özündə birləşdirən üç dildə xülasə yazılmalıdır. Bu tələb də bir sıra hallarda müəlliflər tərəfindən lazımınca yerinə yetirilmir. Bir, yaxud
iki cümlədən ibarət və həm də problemin mahiyyətini və elmi ideyasını açmayan xülasə yazırlar. Bəzən məqalənin başlığı xülasə halında
təqdim edilir. Məsələn, Məqalənin mövzusu:
―Məktəbəqədəryaşlı uşaqların estetik tərbiyəsinin səmərəli yolları‖. Xülasə: ―Məqalədə məktəbəqədəryaşlı uşaqların estetik tərbiyəsinin səmərəli yolları‖ndan danışılır‖.
Məqalənin yazılışına, tərtibinə, məqalələrə
verilən tələblərə belə səhlənkar yanaşmaq yaxşı
deyil.
7. Hələ bu və ya digər jurnaldan, kitabdan,
hər hansı bir ali təhsil müəssisəsinin, o cümlədən Təhsil İnstitutunun ―Elmi əsərlər‖indən materialları olduğu kimi götürüb başqa jurnalda,
başqa ali məktəbin ―Elmi əsərlər‖ində öz adına
çap etdirənlər, hətta adı pedaqoji ictimaiyyətə
məlum olan şəxslər vardır.
8. Bəziləri müəyyən elmi ideyaya malik olduğu, özünün faydalı və dəyərli fikirlərini həmkarları, pedaqoji ictimaiyyətlə, pedaqoq və psixoloqlarla bölüşmək məqsədi ilə deyil, məqalə yazmaq, məqaləsi olmaq xatirinə qələmə alırlar.
Ali Attestasiya Komissiyası fəlsəfə və
elmlər doktorları proqramları üzrə dissertasiya
üzərində işləyən doktorant və dissertantlara müəyyən sayda elmi məqalə yazmağı, elmi konfranslarda çıxış edərək məruzə mətnlərinin nəşrinə nail olmağı məsləhət bilinir. Bundan başqa,
ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətindən cari il üçün çap işləri tələb olunur. Məqalə yazmaq xatirinə məqalə yazmaq bax budur
– məcburiyyət qarşısında məqalə hazırlamaq bu
işin necə gəldi görülməsinə şərait yaradır.
9. Məqalənin, o cümlədən elmi məqalənin
yazılışına yüksək tələblər verilir. Elə şəxslər
vardır ki, şifahi nitqi çox yaxşıdır, danışanda sa-

vadına, məntiqinə, təfəkkürünə heyran qalırsan.
Fəqət yazılı nitqi zəifdir. Düşündüklərini yazıya
köçürməkdə çətinlik çəkir. Yazır, amma məqaləsinin, əsərinin ciddi redaktəyə ehtiyacı olur.
Elə alimlər, gənc tədqiqatçılar da vardır ki, şifahi nitqi lazımi səviyyədə olmadığı halda yazılı
nitqi son dərəcə kamildir, hətta yazısında bir
sözü belə dəyişmək olmur. Odur ki, şifahi və
yazılı nitqin kamil olması arzu edilir.
10. İstər bədii, istər ədəbi, istərsə elmi, istərsə də kütləvi xarakterli materiallar yazılarkən
yazı texnikasının ciddi gözlənilməsi tələb olunur. Bu cümlələrə fikir verək:
1. ―Təcrübə göstərir ki, əldə olunan riyazi
biliklər praktik məsələlərin həllinə tətbiq ediləndə şagirdlərdə həmin fənnə qarşı (?) inam artır‖.
Bu cümlədə ―qarşı‖ sözü artıqdır.
2. ―Müasir dövrdə respublikada xüsusi
təhsil sahəsində əsaslı dəyişiklər baş verir. Bu
(?) sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə yeni
münasibətin yaranmasında və inkişafında; onların sosiallaşması və inteqrasiyası məsələlərinin
effektiv (?) həlli yollarının axtarışında; ―xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar‖ anlayışının və
kontingentinin genişləndirilməsində - hazırda
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla yanaşı
xüsusi və inklüziv təhsil sferasına (?) ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan və təlimində,
davranışında və ünsiyyətində problemləri olan
uşaqlar, valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqlar və özünəməxsus çətinlik və problemləri
olan istedadlı uşaqlar da aid edilir‖.
―Bu‖ sözündən sonra vergül qoyulmalı,
―effektiv” əvəzinə ―səmərəli‖ yazılmalı idi.
Fikir versək, görərik ki, cümlədə həm də uzunçuluq və həm də dolaşıqlıq var.
3. Hər bir məqsədin əldə edilməsi onun həyata keçirilməsi üsullarının seçilməsindən, əldə
etmək istəyinin müəyyənləşdirilməsindən, bu
məqsədlə prosesin ardıcıllığının təmin edilməsi
üsullarının düşünülmüş şəkildə həyata keçirilməsi tədbirlərinin təyin edilməsindən asılıdır.
Yuxarıdakı cümlədə ―əldə edilməsi‖,
―əldə etmək‖, ―təmin edilməsi‖, ―təyin edilməsi‖, ―həyata keçirilməsi‖, ―üsulları‖ və s. sözləri,
söz birləşmələri təkrar olunur.
Və yaxud:
―Hazırda kimyanın tədrisində yeni, yaxud
ənənəvi ancaq təmkinlləşmiş (?) metodlardan
tez-tez istifadə edilir. Bütün dövürlərdə (?) ol-
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duğu kimi bu gündə (?) orta məktəbdə kimyanı
öyrətməyin əsas problemi şagirdlərin təfəkkürünün inkişafıdır. Bu istiqamətdə orta məktəbdəki
proqramların və dərsliklərin təkminləşməsi (?)
birinci şərtdir. İkinci şərt isə təlim prosesin də
(?) istifadə edilən metodların yeniləşməsidir…
Təlimin əsas vəziffəsi (?) şagirdlər də əqli fəaliyyətin formalaşmasıdır. İnkişaf etdirici (?)
dərs zamanı şagirdlərin məntiqi düşüncələrində
dəyşiklik yaratsın, o (?) mənəvi, psixoloji, fiziki
yüksəklik və şəxsiyyatın əxlaqi, estetik, intellektual yüksəlişini təmin etsin‖.
6 səhifəlik məqalədən nümunə gətirmişik.
Bu 6 səhifədə saysız-hesabsız orqoqrafiya və üslub səhvləri vardır. Məqalənin iki müəllifi vardır.
Birinci müəllif fdəlsəfə doktoru, dosentdir.
Məncə, şərhə ehtiyac yoxdur.
Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini
əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olma-
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lı, elmi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər
gözlənilməlidir.
Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin
nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. İrəli sürülən elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir.
Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq
aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi
əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə
verilməlidir.
Sözümüz Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutunun ―Elmi əsərlər‖inə məqalə
təqdim edən tədqiqatçılara, doktorant və dissertantlaradır. Onlara deyirirk: ―ELMĠ MƏQALƏNĠN YAZILMASI, SAVAD, SƏRĠġTƏ
VƏ MƏSULĠYYƏT TƏLƏB EDĠR”.
Bunu nəzərə alın.
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PEDAGOGICAL ACTIVITIES AND MORAL RELATIONS
Xülasə. Adətən fəaliyyəti insanın ətraf aləmə olan fəal münasibətinin zəruri təzahür forması kimi nəzərdən keçirirlər. Söhbət, əlbəttə, hər cür fəaliyyətdən getmir. İnsanın öz tələbatına, məqsədinə, əqidəsinə
uyğun olaraq, hərəkət və dəsti-xətti seçməsi, yaradıcılığın, o cümlədən, pedaqoji yaradıcılığın müxtəlif növlərində məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyət nəzərdə tutulur. Pedaqoji fəaliyyətin qarşısında duran başlıca vəzifə böyüyən nəsli biliklərin əsaslarına yiyələndirrmək, onları Vətənin layiqli övladları kimi yetişdirməkdən
ibarətdir, pedaqoji peşə sahiblərinin bu istiqamətdəki fəaliyyətidir.
Məqalədə pedaqoji fəaliyyət və mənəvi münasibətlərin mahiyyəti və xüsusiyyətləri barədə məlumat
verilir.
Açar sözlər: fəaliyyət, pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji fəaliyyətin növləri, mənəvi münasibətlər
Резюме. Деятельность обычно рассматривается как необходимое проявление активного отношения человека к окружающему миру. Конечно, речь идет ни о каждом виде деятельности. Подразумевается целенаправленная и эффективная деятельность в различных видах педагогического творчества, выбор человеком действий и стиля в соответствии с его потребностями, целями, убеждениями. Основная задача педагогической деятельности – способствовать овладению подрастающего поколения основами знаний, воспитанию их достойными гражданами Родины, и соответствующая деятельность профессиональных педагогов в этом направлении.
В статье представлена информация о сущности и особенностях педагогической деятельности и
духовных взаимоотношений.
Ключевые слова: деятельность, педагогическая деятельность, виды педагогической
деятельности, нравственные отношения
Summary. Activity is usually seen as a necessary manifestation of a person's active attitude to the
world around him. Of course, we are not talking about every type of activity. This implies purposeful and
effective activity in various types of pedagogical creativity, a person's choice of actions and style in
accordance with his needs, goals, and beliefs. The main task of pedagogical activity is to contribute to the
mastery of the younger generation in the basics of knowledge, their upbringing by worthy citizens of the
Motherland, and the corresponding activity of professional teachers in this direction.
The article provides information on the essence and characteristics of pedagogical activity and
spiritual relationships.
Key words: activity, pedagogical activity, types of pedagogical activity, moral relations
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Pedaqoji fəaliyyət və mənəvi münasibətlər. Adətən fəaliyyəti insanın ətraf aləmə olan
fəal münasibətinin zəruri təzahür forması kimi
nəzərdən keçirirlər. Söhbət, əlbəttə, hər cür fəaliyyətdən getmir. İnsanın öz tələbatına, məqsədinə, əqidəsinə uyğun olaraq, hərəkət və dəstixətti seçməsi, yaradıcılığın, o cümlədən, pedaqoji yaradıcılığın müxtəlif növlərində məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyət nəzərdə tutulur.
Psixoloqların nöqteyi-nəzərincə, fəaliyyət
dedikdə, şəxsiyyətin dərk olunmuş məqsədi ilə
tənzim olunan daxili (psixi) və xarici (fiziki)
fəallığı anlaşılır. Həmin prosesdə insan formalaşır, inkişaf edir. Məsələyə bu mövqedən yanaşdıqda, pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin şəxsiyyəti də formalaşır.
Pedaqoji fəaliyyətin qarşısında duran başlıca vəzifə böyüyən nəsli biliklərin əsaslarına yiyələndirmək, onları Vətənin layiqli övladları
kimi yetişdirməkdən ibarətdir, pedaqoji peşə sahiblərinin bu istiqamətdəki fəaliyyətidir.
Pedaqoji fəaliyyətin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Pedaqoji fəaliyyət səciyyəvi
təşkili formalarına, həyata keçirilmə yollarına,
məzmuna malikdir, müəyyən prinsiplər, metodlar nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir.
Pedaqoji fəaliyyət uzun müddətli və gərgin zəhmət tələb edən bir prosesdir.
Körpələr evi-uşaq bağçasının tərbiyəçisindən, metodistindən tutmuş müdirinə qədər bu
məktəbəqədər müəssisədə uşaqların tərbiyə və
təlimi sahəsində gördüyü işlər, təhsil şöbəsi aparatının, metodistlərin, mütəxəssislərin, ali və
orta-ixtisas, texniki-peşə məktəbləri, ümumtəhsil məktəbləri, pedaqoji kollektivlərinin apardıqları işlər pedaqoji fəaliyyətə daxildir.
Pedaqoji fəaliyyət pedaqoji elm sahələri
tərəfindən öyrənilir. Belə ki, əgər tərbiyə nəzəriyyəsi tərbiyə prosesinin prinsip və metodlarını,
qanun və qanunauyğunluqlarını tədqiq edirsə,
təlim və təhsil nəzəriyyəsi (didaktika) pedaqoji
fəaliyyətin mühüm komponentləri kimi təlimin
ümumi qanun və qanunauyğunluqlarını, prinsip
və metodlarını, təşkili formalarını nəzərdən keçirir. Xüsusi metodikalar bu və ya digər fənnin
tədrisi metodikasını müəyyənləşdirir, məktəbşünaslıq isə müəllim əməyinin elmi təşkili, məktəbin idarə olunması, metodik işin təşkili, tədris
müəssisəsinə rəhbərlik və nəzarət məsələlərini
işləyib hazırlayır.
18

Pedaqoji fəaliyyətin, adətən aşağıdakı
növlərini qeyd edirlər: öyrənmə, tərbiyələndirmə, təşkilatçılıq, özünütəhsil, təbliqatçılıq və
təşviqatçılıq.
Pedaqoji fəaliyyətin strukturunda aşağıdakı cəhətlər xüsusən aydın təsəvvür olunmalıdır:
1) Pedaqoji fəaliyyətin obyekti (insan:
yaşlı, yaxud uşaq);
2) Pedaqoji fəaliyyətin predmeti (gənc
nəslin təlimi, tərbiyəsi təhsili və s. ilə bağlı olan
bu və ya digər konkret məsələ);
3) Pedaqoji fəaliyyətin məqsədi (öz soykökünə bağlı, elmi dünyagörüşünə, hərtərəfli biliyə malik, yaxşı tərbiyə almış şəxslər yetişdirmək);
4) Pedaqoji fəaliyyətin motivləri (elmlərin əsaslarına yiyələnmiş layiqli vətəndaş tərbiyə etməklə bağlı ictimai tələbat);
5) Pedaqoji fəaliyyətin motivləri (elmlərin əsaslarına yiyələnmiş layiqli vətəndaş tərbiyə etməklə bağlı ictimai tələbat);
6) Pedaqoji fəaliyyətin şəraiti (dövlətin
məktəbə qayğısı, təlim və tərbiyə prosesinin səmərəli şəkildə aparılması məqsədilə pedaqoji
kollektiv üçün məktəbdə lazımı şəraitin olması;
tədris müəssisəsinin zəruri maddi-texniki bazaya malik olması; pedaqoji kollektivdə sağlam
mənəvi və psixoloji iqlimin mövcudluğu; məktəbə rəhbərlik və nəzarətin səviyyəsi);
7) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsi (şagird
şəxsiyyətinin formalaşması).
Pedaqoji fəaliyyət prosesində müəllim və
şagirdlər, müəllimlə pedaqoji kollektiv, müəllim
və məktəb rəhbərləri, müəllim və valideyn münasibətləri (eləcə də əksinə, valideyn müəllim
və s.) təşəkkül tapıb inkişaf edir.
Müəllim-şagird münasibətlərindən danışarkən, ilk növbədə təlim prosesi, dərs və məktəblilərin asudə vaxtlarında həyata keçirilən işlər
– sinifdənxaric tədbirlər yada düşür. Həm dərsdə, həm də dərsdənkənar vaxtlarla müəllim və
şagird arasındakı mənəvi münasibətlər formalaşır. Məktəbli nəinki tərbiyənin obyekti, həm də
subyekti kimi çıxış edir.
Müəllim və şagird pedaqoji prosesin iki
başlıca qüvvəsidir. Həmin qüvvələr arasındakı
sağlam, səmimi münasibət, xoş ünsiyyət həm təlimin, həm də tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır. Şəxsiyyətin
sonrakı taleyi, gələcəkdə həyatda neçə mövqe
tutacağı, özündə hansı mənəvi keyfiyyətləri əks
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etdirməsi bu münasibətlərin və ünsiyyətin hansı
səviyyədə mənəvi və psixoloji tələblərə cavab
verməsindən asılı olur.
Budur, VI sinif şagirdi məktəbin həyətində dayanıb fit çalır. Təbii ki, müəllimi görmür.
Müəllim ona yaxınlaşıb: ―Meşədən çıxmısan?‖
– deyə ona acıqlanır. Uşaq fiti kəsir, hiss olunur
ki, əməlindən xəcalət çəkir, lakin eyni zamanda
müəllimin münasibətindən pərt olur. Müəllim
özü də, söz yox ki, anti-pedaqoji hərəkətə yol
verir, kobud tərzdə öz yetirməsinə müraciət
edir, daha doğrusu, onu təhqir edir. Bir qədər
dərinə getsək, uşağın tərbiyə aldığı mühitə - ailəyə qarşı təhqiramiz söz deyir. Ailəni meşəyə
bənzədir, nizam-intizamsızlığın, qayda-qanunun
olmadığı bir şərait kimi nəzərdən keçirir.
O, şagirdə başqa cür də müraciət edə bilərdi, pedaqoji mərifəti gözləyə bilərdi. ―Ayıbdır, adam ictimai yerlərdə, məktəbdə fit çalmaz‖
deməyin nəyi pisdir? Məgər belə, yaxud başqa
cür hərəkət etmək şagirdi öz əməlindən daşındırmayacaq?
Müəllim-şagird münasibətləri obyektiv
zərurətdən irəli gəlir. Uşaqlar altı yaşından məktəbə gəlirlər. Onlar özlərinə müəllim seçmirlər
(bu, həm də orta və böyük məktəb yaşlı uşaqlara
da aiddir), ibtidai siniflərdə daha çox müəllim
bu məktəblilərin təlim və tərbiyəsi ilə məşğul
olur. Eləcə də müəllimlər də dərs deyəcəkləri
şagirdləri özləri müəyyənləşdirmirlər. Dərs yükünə uyğun şəkildə, öz ixtisasları üzrə sinif
otaqlarında məktəblilərə bilik, bacarıq və vərdişlər aşılayır, onlarla tərbiyə işləri aparırlar.
Müəllim-şagird, şagird-müəllim arasında
mənəvi münasibətlərin formalaşmasında təlim
prosesinin, dərsin hüdudsuz imkanları vardır.
Heç də təsadüfi deyilməmişdir ki; ―Dərsi günəşə
bənzətmək olar. Bütün planetlər günəş ətrafında
dövr etdiyi kimi, bütün tədris məşğələləri də
dərsin ətrafında dövr edir‖.
Müəllim sadəcə dərs deməklə kifayətlənmir, o, şagirdlərə müəyyən tələblər verir. Məktəblilər də, öz növbəsində dərslərə hazırlaşır, ev
tapşırıqlarını, müəllimin tələblərini yerinə yetirirlər. Müəllim dövlətin təhsil sahəsindəki siyasətinin təbliğatçısıdır, onu həyata keçirir. O,
həm də borc, şərəf, ləyaqət, vicdan, ədalət, xeyirxahlıq və s. bu kimi əxlaqi kateqoriyaların
daşıyıcısıdır. Odur ki, müəllim şəxsiyyətinə
yüksək tələblər verilir. Pedaqoji fəaliyyət prose-

sində onun səhv etməyə sadəcə haqqı yoxdur.
Mənəvi münasibətlər zamanı son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Müəllim daim yetirmələrini diqqət
mərkəzində dayanır. Şagirdlər onun yaxşı və qüsurlu tərəflərini çox aydın görürlər.
Müəllim bütün şagirdlərə eyni səmimiyyət, mehribanlıq və qayğı və tələbkarlıqla yanaşmalıdır. Lakin bəzən belə olmur. Bəzi müəllimlər yaxşı oxuyan məktəblilərə bir cür, zəif
oxuyanlara başqa gözlə baxırlar. Bir də görürsən
ki müəllim öz istəkli şagirdlərini - əlaçıları, yaxşı oxuyanları qabaq cərgələrdəki partalarda, digərlərini isə arxadakı cərgələrdə əyləşdirirlər.
Yaxud ictimai tapşırıqları, hər hansı tədbirdə
şeir deməyi və s. dərslərinə yaxşı hazırlaşanlara
tapşırırlar.
Valideynlər arasında da övladlarından birini digərinə nisbətən daha çox əzizləyənlər var.
Bir də görürsən ki, o biri uşaqlarının yanında qızına və ya oğluna deyir ki, səni hamıdan çox istəyirəm. Və yaxud, öz hərəkətləri, yanaşma
tərzi, tələbləri ilə bunu büruzə verir.
Uşağın birini o birinə nisbətən çox istəmək, yaxud qızla müqayisədə oğlan övladına
üstünlük vermək digər uşağa pis təsir göstərir.
Valideynindən inciyir, qardaşına (bacısına) paxıllığı tutur, bəzən gizlində hətta ona pislik edir.
Ata-anaların övladları arasında fərq qoyması bir
valideyn, tərbiyəçi kimi onların böyük günahı,
səhvidir.
Məktəbdə müəllimlər də şagirdlərinə son
dərəcə qayğı və diqqət göstərməli, onları özlərinə övlad sanmalıdırlar. Öz müəllimlərindən diqqət və qayğı görən şagirdlər müəllimləri özlərinin mənəvi ata və ataları hesab edirlər. Bizdən
əvvəlki nəsil də, bizim nəsil də müəllimə belə
diqqət vermişik, sonrakı nəsillər də, təbii ki,
müəllimi belə qiymətləndirəcəkdir.
Müəllim-şagird münasibətlərinin elmi, pedaqoji, mənəvi və psixoloji əsaslarını aydın təsəvvür edən, uşaqları sevən, gözünün nurunu,
qəlbinin atəşini yetirmələrinin həyatın fərəhli
yollarına çıxması üçün sərf edən müəllimlər
sağlıqlarında öz heykəllərini ucaldırlar.
V sinif şagirdlərindən birisi on günə yaxındır dərsə gəlmir. Xəbər verildiyinə görə, o,
xəstədir, evdə müalicə olunur. İndi, nəhayət, şagird dərsə gəlmişdir.
Müəllimlə şagirdin görüşü.
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I variantda müəllim onu mehribanlıqla,
gülərüz qarşılayır, əlini onun saçlarına çəkib
hal-əhval tutur: ―Elçin, oğlum, eşitdim xəstələnmisən. İndi özünü necə hiss edirsən? Yaxşısan?
Darıxma, dərslərini də çatdıracaqsan. Yoldaşların sənə kömək edərlər. Bir sözün, sualın olsa
mənə de‖.
II variantda müəllim qaşqabaqlı halda
uşaqdan soruşur: ―Harada idin? Yenə xəstələnmişdin? Belə getsə, imtahanlara hazırlaşa bilməyəcəksən. Arayış gətirmisən? Yaxşı, keç, otur.
Çalış xəstələnməyəsən‖.
Belə mövqelər, təbii ki, müəllim və şagirdlər arasında mənəvi münasibətlərə hərəsi bir
cür təsir göstərir. Birinci hal xoş ovqat bəxş
edirsə, ikinci hal peşmançılıq, qanıqaralıq, inciklik toxumu səpir.
Məktəbdə şagirdlərə bir müəllim yox,
yalnız onlara dərs deyən müəllimlər deyil, pedaqoji kollektivin bütün üzvləri təsir göstərir. Pedaqoji kollektiv eyni zamanda ayrı-ayrı müəllimlərə təsir edir. Deməli, müəllimlə pedaqoji
kollektiv arasında da mənəvi münasibətlər yaranır. Məktəb rəhbərlərinin, ayrı-ayrı müəllimlərin
təlim-tərbiyə prosesinə münasibətinin xarakterindən asılı olaraq, bu münasibətlər müsbət və
mənfi ola bilər.
Bir də görürsən pedaqoji kollektivdə ziddiyyət yaranır. İş o yerə çatır ki, hadisələr şagirdlərin gözləri qarşısında baş verir – kişi müəllimlər yumruq davasına qalxır, qadın müəllimlər saç yoldusuna.
Anonim məktublar müxtəlif təşkilatlara,
nazirliyə ayaq açır. Yoxlama yoxlama dalınca
gəlir.
Bütün bunlar müəllim-pedaqoji kollektiv,
müəllim-məktəb rəhbərləri arasındakı mənəvi
münasibətlərə təsir göstərir.

Məktəbdə işgüzar şərait və səmimi münasibətlər bərqərar olmalıdır. Müəllimlər arasındakı qibtə hissi istisna edilmir. Qibtə hissi, müəllim yoldaşlarının uğurlarına qibtə etmək pis
deyil, digər müəllimi də öz üzərində çalışmağa,
pedaqoji ustalığını artırmağa, metodik hazırlığı
qayğısına qalmağa, nəzəri səviyyəsini yüksəltməyə sövq edir. Paxıllıq hissi isə mənfi emosiyalar doğurur. Böyüyən nəslin təlim və tərbiyəsi
kimi mühüm vəzifəni öz üzərinə götürən, cəmiyyətdə şəxsiyyətinə, hərəkət, əməl və rəftarına yüksək tələblər verilən müəllimlər bu hissdən
azad olmalıdırlar. Paxıllıq hissi insanı inkişafdan qoyur, onun daxilini qurd kimi gəmirir, onu
başqalarına qarşı bədxahlığa təhrik edir.
Müəllim də paxıl olduqda, pedaqoji kollektivin mənəvi, psixoloji, iqliminə mənfi təsir
göstərir, məktəbdə sağlam münasibətlərin hökm
sürməsinə maneçilik törədir.
Ayrı-ayrı müəllimlərin bir-birinə, pedaqoji
kollektivə qarşı belə mövqe tutması şagirdlərə
də, onların valideynlərinə də məlum olur. Müəllim-şagird, şagird-şagird münasibətlərinə də öz
təsirini buraxır.
Odur ki, müəllim-şagird, müəllim-pedaqoji
kollektiv, müəllim-məktəb rəhbərləri arasındakı
münasibətlərdə hörmət pərdəsi götürülməməlidir.
Müəllim-valideyn münasibətləri də qarşılıqlı hörmətə, qarşılıqlı anlamaya və mehribanlığa əsaslanmalıdır.
Problemin aktuallığı. Pedaqoji fəaliyyət və
mənəvi münasibətlərin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə diqqətin yetirilməsi özünün aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Pedaqoji fəaliyyət və mənəvi münasibətlərin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə
aydınlıq gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə doktorant və dissertantlar, magistrantlar üçün faydalı
olacaqdır.
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SACRED PERSONS ABOUT FAMILY UPBRĠNGĠNG
Xülasə. Ta qədimdən ailələr uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmuş, onları həyata, cəmiyyətə, insanlarla
münasibətdə özlərini aparmağa hazırlamışlar. Mütəfəkkirlər, filosoflar, sonralar pedaqoq və psixoloqlar ailə tərbiyəsinə dair qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər. Şifahi xalq yaradıcılığımız, etnopedaqogikamız ailə tərbiyəsi ilə
bağlı zəngin material verir. Ailə tərbiyəsinə dair müqəddəs şəxslərin də son dərəcə dəyərli və önəmli fikirləri
vardır. Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər, imam Əli şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, tərbiyənin rolunu diqqət mərkəzinə gətirdilər. Onlar ailə tərbiyəsində ata və atanın vəzifələrinə, uşaqların
ailə həyatına hazırlanmaları, uşaqların yaş dövrləri məsələlərinə dair maraqlı fikirlər irəli sürmüşlər.
Məqalədə müqəddəs şəxslərin ailə tərbiyəsinə dair fikirləri üzərində dayanılır.
Açar sözlər: müqəddəs şəxslər, İslam dini, ailə, ailə tərbiyəsi, tərbiyəvi təsirlər
Резюме: С незапамятных времен семьи участвовали в воспитании детей, подготавливая их к
жизни, обществу, общению с людьми. Мыслители, философы, а впоследствии педагоги и психологи
высказали ценные идеи о семейном воспитании. Наше устное творчество и этнопедагогика предоставляют богатый материал по семейному воспитанию. У святых личностей также есть очень ценные
и важные идеи о семейном воспитании. Пророк Мухаммад и Имам Али акцентировали внимание на
роли наследственности, окружающей среды и воспитания в формировании личности. Они выдвинули
интересные идеи об обязанностях отцов и матерей в семейном воспитании, подготовке детей к семейной жизни, о возрастных периодах детей. В статье рассматриваются взгляды святых личностей на семейное воспитание.
Ключевые слова: святые личности, исламская религия, семья, семейное воспитание,
воспитательные воздействия
Summary: From time immemorial, families have been involved in raising children, preparing them
for life, society, and communication with people. Thinkers, philosophers, and later educators and
psychologists have expressed valuable ideas about family education. Our oral creativity and ethnopedagogy
provide a rich material on family education. The saintly persons also have very valuable and important ideas
about family education. Prophet Muhammad and Imam Ali focused on the role of heredity, environment and
upbringing in personality formation. They put forward interesting ideas about the responsibilities of fathers
and mothers in family education, preparing children for family life, about the age periods of children.
The article examines the views of saints on family education.
Key words: saintly persons, Islamic religion, family, family education, educational influences
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Ailə uşağın ilk tərbiyə ocağı, valideynlər
isə onun ilk tərbiyəçiləridirlər. Uşaq mənəviyyat
dərslərini ailədə alır, davranış mədəniyyətinə,
rəftar və ünsiyyət tərzinə hər şeydən əvvəl burada yiyələnir. Uşaq şəxsiyyətinin təşəkkülündə
ata-anaların rolu, onların nümunəsi çox böyük
rol oynayır.
Ta qədimdən ailələr uşaqların tərbiyəsi ilə
məşğul olmuş, onları həyata, cəmiyyətə, insanlarla münasibətdə özlərini aparmağa hazırlamışlar. Mütəfəkkirlər, filosoflar, sonralar pedaqoq
və psixoloqlar ailə tərbiyəsinə dair qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər. Şifahi xalq yaradıcılığımız, etnopedaqogikamız ailə tərbiyəsi ilə bağlı
zəngin material verir.
Ailə tərbiyəsinə dair müqəddəs şəxslərin
də son dərəcə dəyərli və önəmli fikirləri vardır.
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər, imam Əli şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, tərbiyənin rolunu diqqət mərkəzinə
gətirdilər. Onlar ailə tərbiyəsində ata və atanın
vəzifələrinə, uşaqların ailə həyatına hazırlanmaları, uşaqların yaş dövrləri məsələlərinə dair maraqlı fikirlər irəli sürmüşlər. Həzrəti Məhəmməd
əleyhissəlam uşaqların təşəkkül tapıb formalaşmasında tərbiyəni öncül hesab edirdi. O, heç də
təsadüfi olaraq buyurmurdu ki: ―Heç bir ata övladına övladına gözəl tərbiyədən qiymətli hədiyyə verə bilməz‖. Doğrudan da gənc nəslin həyatında tərbiyə müstəsna dərəcədə mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Həzrəti Məhəmməd əleyhissəlam ailə tərbiyəsində uşaqlara sərbəstlik verilməsini məsləhət bilirdi (―Uşağın kiçik yaşlarında coşqun,
çevik, qaynayıb-daşan olması yaxşıdır, çünki
belə uşaq böyüyəndə sakit və özünü idarə etməyə qadir olur‖).
Peyğəmbərimiz eyni zamanda uşaqların
öz valideynlərinə hörmət və ehtiram göstərmələrini, ata-anaları yaşlaşanda onların qulluğunda
durmalarını məsləhət görürdülər [Allah-taala ata
və anaya yaxşılıq edən insanın ömrünü uzadar
(həzrəti Məhəmməd peyğəmbər)].
Məhəmməd peyğəmbər bir tərbiyəçi kimi
ananın fədakarlığını yüksək qiymətləndirirdi.
İslam peyğəmbərinin hədislərində deyilir: ―Bir
nəfər rəsullahın yanına gəlib soruşdu: ―Ya peyğəmbər, mən kimə daha çox yaxşılıq etməliyəm?‖ Peyğəmbər cavab verdi: ―Anana‖. O
adam soruşdu: ―Sonra kimə?‖ Peyğəmbər bu22

yurdu: ―Anana‖. Həmin adam yenə soruşdu:
―Sonra kimə?‖ Peyğəmbər yenə: ―anana‖ –
dedi. O adam bir də: ―Bəs sonra kimə?‖ soruşduqda Rəsuli-əkrəm buyurdu: ―Atana‖ (1, s. 9).
Belə bir fikir yaranmasın ki, ailə tərbiyəsində atanın rolu azaldılır. Xeyr. Gəlin etiraf
edək, axı doğrudan da ailə tərbiyəsində anabir
fədakar yaranışdır. Ata ilə müqayisədə uşaqlarla
daha çox ünsiyyətdə ana olur. Bəzən balacalar
bütün günü ana ilə birgə olurlar. Ana onları yedirdir, əyinlərini dəyişir, yatağa uzadır, gəzməyə
çıxarır, onlara nağıl danışır, çoxsaylı suallarına
səbir və təmkinlə cavab verir.
Yadımıza salaq. Böyüyüb boya-başa çatmağımızda analarımız nə qədər zəhmət, əziyyət çəkmiş, yuxusuz gecələr, narahat gündüzlər keçirmişlər. Onlar ailədə bizim dayəmiz, həkimimiz, müəllimimiz olmuşlar. Məhəmməd peyğəmbər deyirdi:
‖Cənnət anaların ayaqları altındadır‖ [2, s. 16]
Müqəddəs şəxslər ailə tərbiyəsində atanın
roluna da dəyər verirlər. Məhəmməd peyğəmbər
ataya itaəti Allah-taalaya itaət, ataya üsyanı isə
Allah-taalaya üsyan kimi qiymətləndirirdi. Diqqət yetirək: ―Allah-taala ata-anasından üz çevirənə lənət edər‖ [2, s. 14].
Ailə tərbiyəsində atanın öz yeri, ananın öz
yeri var. Qızlar çox zaman ana, oğlanlar ata nümunəsində böyüyürlər.
Peyğəmbərimiz valideynin övlad üzərində
haqqına da münasibət bildirmişdir. Belə nəql
edirlər ki, bir kişi Rəsulallahdan soruşur: "Valideynin övlad üzərində haqqı nədən ibarətdir?‖
Həmin suala cavab olaraq peyğəmbər buyurmuşdur: "Onlar sənin cənnətin və cəhənnəmindir‖.
Bəzi şəxslər, xüsusən ailədə oğlan uşağının doğulmasının tərəfdarıdır, qızlar anadan
olanda kədərlənir, bunu özünə dərd edir. Bu,
düzgün mövqe deyildir. Elə ailələr var ki, uşaq
üzünə həsrətdirlər. İllərlə həkimlərin qəbulunda
olur, dava-dərman qəbul edir, müalicə olunurlar.
İnsan gərək naşükür olmaya.
Oğlan uşağının doğulması istəyi qədim
tarixə malikdir. Məhəmməd peyğəmbər qızla
oğlana fərq qoyan valideynləri qınayır, tənqid
edirdi. Fikir verək: ―Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın, fərq qoymaq lazım
gəlsəydi, mən qızları üstün tutardım‖ [2, s. 23 ].
Peyğəmbərimiz qız uşaqlarının qayğısına
qalmağı xüsusilə vacib sayırdı. Bu barədə deyirdi: ―Üç qız uşağı böyüdənin, onları gözəl tərbi-
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yə edənin, ərə verənin və onlara xoş münasibət
bəsləyənin yeri cənnətdir‖ [1].
Məhəmməd peyğəmbər məhəbbət, nikah
və ailə məsələlərinə, ər-arvad, valideyn-övlad
münasibətlərinə, gənc nəslin müstəqil ailə həyatına hazırlanması məsələlərinə də mühüm önəm
verirdi.
Peyğəmbərimiz gənclərin vaxtında ailə
qurmaları tərəfdarı idi. Bəzən valideynlər maddi
çətinlik ucbatından, evin darısqallığı, evlənəcək
şəxsin ayrıca mənzilinin olmaması səbəbindən
nikah və toy mərasimini yubadır. Fəqət Allahtaala özünün hər bir bəndəsinə yardımçıdır, onun
köməyində durandır, çünki adildir. Həzrəti Məhəmməd əleyissəlam əminliklə deyirdi ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Ailə qurulandan az sonra
təzə evlənənlərin işləri avand olacaqdır. Diqqət
yetirək: ―Öz subaylarınızı evləndirin. Bu əməllə
Allah-taala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar‖ (2, s. 66).
Peyğəmbərimiz qızın yalnız gözəlliyini
nəzərə alaraq, onun var-dövlətinə görə, müəyyən mənafe güdərək ailə qurmağın əleyhinə idi.
Bu xüsusda deyirdi: ―Kim bir qadınla onun izzətinə görə evlənərsə, bu, onun ancaq zillətini artırar; kim qadınla onun malına görə evlənərsə,
Allah onun yoxsulluğunu artırar; kim qadınla
onun yüksək mənşəyinə görə evlənərsə, Allah
onun ancaq alçaqlığını artırar; kim qadınla
ancaq ona görə evlənərsə ki, öz gözünü sevindirsin, qan qohumluğu yaratsın, Allah o qadını
onun üçün mübarək qılar, qadın üçün də onu
mübarək qılar‖ (2, s. 65-66).
Yuxarıdakı fikir baxımından peyğəmbərin
aşağıdakı kəlamı da qiymətlidir: ―Baxın, övladlarınıza kim süd verir. Çünki uşaq onun südü ilə
inkişaf edəcək. Süd təbiətə, xasiyyətə üstün
gəlir‖ (2, s. 74).
Bəzi hallarda gənclər evlənməyə, ailə qurmağa tələsmir, bir növ gün keçirir, bir qismi isə,
yüngül həyat tərzinə üstünlük verirlər. Qədim
zamanlarda da bu kimi hallara rast gəlinirdi,
bəzi gənclər ailə qurmağa tələsmirdilər. Vaxtında ailə qurmağın, ərə getməyin vacibliyini nəzərdə tutan peyğəmbərimiz deyirdi: ―Evlənməyə
qadir ola-ola evlənməyən kəs məndən (hümmətimdən) deyil‖.
İslam dininin yaradıcısı qadınlarla (həyat
yoldaşları) ilə yaxşı rəftar etməyi kişilərə (ərlərə) vacib sayırdı (―Arvadınızla yola gedin. Xa-

siyyətin gözəl olsa, nəsihətini qəbul edər və
yalan danışmaqdan çəkinər. Heç vaxt nəcib arvadınızı qul kimi tənbeh etməyin. ...Arvadına
nifrət etmək müsəlmana yaramaz. Onun bir xoşagəlməz xasiyyətinə sevinməlidir‖).
Həm ər, həm də arvad ailənin möhkəmliyi
qayğısına qalmalıdır. Ailə böyük sərvətdir. Cəmiyyətin ilkin özəyidir. Cəmiyyətin möhkəmliyi
ailələrin möhkəmliyindən, uşaqların düzgün tərbiyə olunmasından xeyli dərəcədə asılıdır.
Lakin möhkəm ailələrlə, uğurlu nikahlarla yanaşı uğursuz ailələr də mövcuddur. Bunun səbəbkarı bəzən kişilər, bəzən də qadınlar olur. Nəticədə ailələrdə ixtilaflar başlayır, bir sıra hallarda
bu ixtilaflar ailənin dayaqlarını sarsıdır, ailəni
dağıdır. Peyğəmbərimizin sözləridir: ―Bir evin
təməli çürükdürsə yenə bir müddət dözər, lakin
içindəki qadın pis isə dərhal yıxılar‖ (2, s. 143).
Ailə münasibəti ilə bağlı həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin aşağıdakı fikirləri diqqət mərkəzində dayanmalıdır: ―Rəsulullah (s) buyurmuşdur: ―Hər hansı bir qadın ərindən başqası
üçün ətir vurarsa, o, zina etmişdir. Onun gözəlliyinə və qoxusunu qəsdən iyləyən də zina etmişdir. Allah, o, tövbə edincəyə qədər ondan əməllərini qəbul etməz‖ (3, s. 158).
Həzrəti Məhəmməd əleyissəlam ər-arvaddan namuslu, vicdanlı, ismətli olmağı, sədaqət andını pozmamağı tələb edirdi. Onun tələblərindən
biri də bu idi ki, başqasının namusuna əl uzatmaq,
şərəf və ləyaqətini tapdalamaq olmaz. Belə alçaqlığa yol verərsənsə, bir zaman gələr sənin namusunu da ayaqlar altına atarlar. Diqqət yetirək:
1. ―Özgənin namusuna toxunanın namusuna toxunarlar.
2. Ey mənim ümmətim, Allaha and olsun
ki, onun nəzərində ən pis şey özgənin namusuna
toxunmaqdır! Zinakarlıq mənəvi yoxsulluğun
mayasıdır‖ (5, s. 26)
*Qadın kişi ilə yanında kişi qohumu
(məhrəmi) olmadan təkbaşına qalmamalıdır.
*Qadın məhrəmsiz səfərə çıxmamalıdır.
*Mən dərrakə (anlamaq, fəhm, hafizə) və
din sahəsində sizdən (qadınlardan) daha çox çatışmazlığı olan adam görməmişəm.
*Qadınlar soruşurlar: ―Ey Allahın Peyğəmbəri! Bizim dərrakə və dinimizdə çatışmazlıq
nədir?‖ O (s) deyir: ―İki qadının şahidliyi bir kişinin şahidliyinə bərabər deyilmi?‖ Onlar cavab
veririlər: ―Bəli‖. O (s) dedi: "Bu dərrakə sahəsin-
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də sizin çatışmazlığınızdır. Heyz dövründə qadının nə namaz qılması, nə də oruc tutması həqiqət
deyilmi?" Onlar cavab verdilər: "Bəli". O (s)
dedi: "Bu da, sizin dindəki çatışmazlığınızdır".
*Peyğəmbər (s) qadınlara buyurmuşdur:
"Şübhəsiz ki, siz cəhənnəmin böyük hissəsini
təşkil edəcəksiniz". Qadınlar soruşdular: "Nəyə
görə, Ya Allahın Rəsulu?" O (s) deyir: "Çünki
siz bəlaya uğradığında səbir etməzsiniz, sizə bir
şey verildiyində şükür etməzsiniz, bir sirr verildiyində saxlamaz, ətrafa yayarsınız, ərinizə nankorluq edərsiniz və asanlıqla güvənilməzsiniz".
*Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "Ey qadınlar,
sədəqəni çoxaldın, çünki siz cəhənnəmin böyük
hissəsini təşkil edəcəksiniz". Qadınlardan biri
dedi: "Nə üçün, ya Allahın Rəsulu?" O (s) cavab
verdi: "Şübhəsiz siz nemətə qarşı insanların ən
nankorusunuz, dərrakəniz və dininiz nöqsandır.
Allahdan qorxun! Allahdan qorxun! İşlərində söz
sahibi kişilərin qəlblərini sizlər qədər çevirən yoxdur." 159 Buyurdu ki, "Onlardan biri bir kişi ilə
evlənir. Kişi bütün həyatı boyu ona yaxşılıq edir,
onunla yaxşı davranır, lakin qadın bir dəfə ondan
bir sərtlik görən kimi deyəcək: "Mən səndən heç
zaman yaxşılıq görməmişəm" (Bu hədis, əlbəttə
ki, bu sifətdə olan qadınlara aiddir)
*Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "Əməlisaleh qadının malı əməlisaleh kişi üçün nemətdir".
*Əbu Səid nəql edir: Bir qadın Peyğəmbərin (s) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın Rəsulu!
Ancaq kişilər sənin elmindən faydalanırlar. Ona
görə də xahiş edirik ki, bizə də bir gün vaxt ayırasan və Allahın sənə öyrətdiklərini bizə də öyrədəsən". Peyğəmbər (s) ona dedi: "Filan gündə
və vaxtda filan yerdə yığışın". Onlar yığışdılar
və Peyğəmbər (s) Allahın ona öyrətdiyini onlara
öyrətdi. Sonra Peyğəmbər (s) onlara dedi: "Üç
uşaq itirən hər bir qadın uşaqları tərəfindən oddan xilas olunacaq". Onların arasından bir qadın
durub dedi: "Ya Rəsulullah! Bəs iki uşaq itirən?". Qadın bu sualı iki dəfə təkrarladı. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Hətta 2, hətta 2, hətta 2!"
Əbu Hureyrə əlavə et ki, bu uşaqlar həddi-buluğa çatmamış olmalıdır‖.
*Aişə (ra) buyurmuşdur: "Peyğəmbər özünü kişi kimi aparan qadına lənət etmişdir (3).
Peyğəmbərimiz ailə münasibətlərində
ismət, namus və qeyrət məsələlərinə xüsusi
önəm verirdi. Bunu onun aşağıdakı sözlərindən
görmək mümkündür:
24

―1. Allahın Peyğəmbəri (s): ―Qeyrətli insan
heç vaxt zina etməz‖ (Nəhcül-Bəlağə, hikmət 305).
2. Allahın Peyğəmbəri (s): ―Həqiqətən,
Allahın möminə qarşı qeyrəti var. Belə isə qeyrətsiz şəxs də qeyrətli olsun. Çünki qeyrətsiz
adamın ürəyi tərsinədir‖ (əl-Məhasin, c. 1, səh.
204, hədis 355).
3. Allahın Peyğəmbəri (s): ―Elə qeyrət var
ki, Allah onu sevər, eləsi var ki, xoşlamaz. Xoşladığı qeyrət ittiham və bədgümanlıq içində göstərilən qeyrətdir. Xoşlamadığı qeyrət isə arada ittiham və bədgümanlığın olmadığı yerdə qeyrət
göstərməkdir‖ (Kənzul-Ummal, hədis 7067)‖ (5).
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər qısqanclıqla bağlı da fikirlər irəli sürmüşdür. Ailənin
möhkəmliyi, nikahın uğurlu olması ailə məsələlərində ağıllı qısqanclıqdan çox asılıdır. Yersiz
qısqanclıq isə, ailənin təməlini sarsıdır, ər-arvad
münasibətlərinin korlayır, ixtilafların şiddətlənməsinə gətirib çıxarır. Heç də təsadüfi deyildir
ki, ağılsız qısqanclığı məhəbbətin qayçısı hesab
edirlər. Peyğəmbərimiz deyirdi:
―1. İnsanın (ailəsini) qısqanması imandandır. Qısqanmaması isə nifaq əlamətidir‖. Bəzən
qadın da həyat yoldaşını qısqana bilər ki, bu da
normal davranışdır.
2. Allah qısqanclığın bəzisini sevir, bəzisinə də qəzəblənir. Allahın sevdiyi qısqanclıq
şübhə doğuran işlər haqqındakı qısqanclıqdır.
Allahın qəzəbləndiyi qısqanclıq isə şübhə doğurmayan işlərdən kənar olan qısqanclıqdır. Allah təkəbbürün bəzisinə qəzəblənir, bəzisini də
sevir. Sevdiyi təkəbbür insanın müharibə (5, s.
186) vaxtı və sədəqə 187 verərkən təkəbbürdür.
Allahın qəzəbləndiyi təkəbbür isə azğınlıq və
lovğalanaraq özünü çəkməkdir.
3. Yol verilən həddə ərini qısqanan qadın
Allah yolunda cihad etmiş kimidir. Ona bir
şəhid mükafatı vardır.
4. Qısqanclıq etmə, çünki bu, doğrunu əyrildə, yaxşını şübhəli göstərə bilər‖ (5, s. 187).
Həzrəti imam Əlinin də, qeyd etdiyimiz
kimi, ailədə uşaqların tərbiyəsi, böyüyən nəslin
ailə həyatına hazırlanması, ata və ananın tərbiyəvi fəaliyyətinə aid dəyərli fikirləri vardır.
Prof. A.N. Abbasov yazır: ―Həzrəti Əli əsası
Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən qoyulmuş
islam dininin yorulmaz müdafiəçisi və təbliğatçısı idi. O, axıra qədər həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamın ideya-əqidə dostu, məsləkdaşı olaraq
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qalmış, sonra ərəb xilafətinə başçılıq etmişdi.
Elə bu səbəbdəndir ki, həzrəti Əli insanın mənəvi zənginliyinə, əxlaqının saflaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir‖ (5, s. 27). Həmi sözlərdə dərin həqiqət gizlənmişdir.
Həzrəti Əlinin tərbiyəvi fikirlər ilə tanış
olmaqla deyilənlərin şahidi ola bilərik. Diqqət
yetirək:
İmam Əli (ə) oğlu Həsənə (ə) müraciətlə
məsləhət bilirdi ki, ―(qadınlara qarşı)Yersiz qeyrətdən çəkin ki, bu sağlam qadınları xəstəliyə,
iffətliləri bədgümanlığa (və günah işlərin fikrinə) salar. Onlara qarşı işini möhkəm tut. Nəsə
eyib gördünsə, kiçik və böyük cəza verməkdə
ləngimə‖ (Biharul-Ənvar, c. 77, s. 214, hədis 1).
Həzrəti Əli insanın təşəkkül tapıb formalaşmasında irsiyyətin və tərbiyənin böyük əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı mühitin də
böyük rolunu göstərirdi. Aşağıdakı kəlamı buna
əyani sübutdur: ―İnsanların öz ata-analarından
çox zəmanələrinə oxşarlıqları var‖ (5, s. 27).
Həzrəti Əli ailə münasibətlərinə, o cümlədən ər-arvad arasındakı qısqanclığa da toxunmuşdur. Onun sözləridir: ―Eşitdiyimə görə, qadınlarınız bazar-dükana tək çıxır, yad kişilərin
arasında gəzirlər. Sizdə heç qısqanclıq hissi yoxdur bəyəm? Bir şeyi yadda saxlayın ki, qısqanmayan insanda xeyir yoxdur. Qısqanclıq iki cürdür. Birincisi, gözəl qısqanclıqdır ki, insan bu
yolla ailə üzvlərini islah edərək pis yollara düşmələrinin qarşısını alır. İkincisi isə, pis qısqanclıqdır ki, insanı cəhənnəmlik edir‖ (5, s. 187).
Ailə tərbiyəsindən danışarkən valideynlərin öz uşaqlarına qayğı və nəvaziş göstərməsini
vacib sanmaqla yanaşı bildirirdi ki, onlara yerliyersiz güzəşt etmək, tərbiyəvi təsirləri azaltmaq

fayda verməz. Fiziki verək: ―Hər bir kimsənin
tərbiyə üsulu yumşaq olsa, onun övlad və törəmələri tərbiyəsiz olar‖ (5, s. 27). Göründüyü
kimi, Həzrəti Əlinin qənaətincə, tərbiyə işində
güzəşt, uşaqlara zəruri tələblər verməmək acı
nəticələrə, düzəlməsi mümkün olmayan qüsurlara gətirib çıxarır.
Böyük övliyalar da uşaqların ailədə tərbiyə
məsələlərinə öz münasibətlərini bildirmişlər. Böyük övliya İmam Sadiq (ə) deyirdi: ―Allah-taala
qeyrətlidir və hər bir qeyrətli insanı sevər. Gizlində
və aşkarda çirkin işləri haram buyurması da onun
qeyrətli olmağındandır‖ (əl-Kafi, c. 5, s. 353, hədis
1). Yersiz təəssüb və qeyrətin pislənilməsi.
Böyük övliya İmam Baqir (ə) isə, buyururdu: ―Qadınların qeyrəti paxıllıqdandır və paxıllığın kökü küfrdür. Qadınlar qeyrət və qısqanclıq çəkəndə qəzəblənərlər. Qəzəbləndikdə
isə küfrə meyl edərlər, yalnız müsəlman qadınlardan başqa‖ (əl-Kafi, c. 5, s. 505, hədis 4). 13.
İmam Sadiq (ə): ―Halalda qeyrət və təəssüb
yoxdur…‖ (əl-Kafi, c. 5, s. 557, hədis 1).
Əsrlər keçmiş, fəqət müqəddəs şəxslərin
fikirləri öz dəyərini özündə saxlamış, müasir günümüz üçün də faydalıdır. Ailə tərbiyəsində teztez onlara müraciət olunur.
Problemin aktuallığı. Həzrəti Məhəmməd
peyğəmbərin, Həzrəti Əlinin, böyük övliyaların fikirləri və onlardan istifadə həmişə öz aktuallığını
özündə saxlayır.
Problemin yeniliyi. Müqəddəs şəxslərin ailə
tərbiyəsinə dair fikirləri diqqət mərkəzində dayanır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə doktorant və dissertantlar, magistrantlar üçün faydalı
olacaqdır.
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IMPORTANT ISSUES OF EFFECTIVE WORK ON THE FORMATION OF ACTIVE
CITIZENSHIP IN STUDENTS AT THE MODERN STAGE
Xülasə. Təhsilimizin qarşısında dayanan önəmli vəzifə heç də yalnız gələcəkdə müxtəlif sahələrdə
fəaliyyət göstərəcək yüksəkixtisaslı və savadlı mütəxəssislər hazırlamaq deyil, həm də geniş dünyagörüşünə,
vətəndaşlıq və mənəvi mövqeyə yiyələnmiş, Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisi üçün yorulmaz əmək sərf
edən şəxsiyyətlər tərbiyələndirməkdir. Vətəndaşlıq mövqeyi şəxsiyyətin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin cəmiyyətə, fəaliyyətə, insanlara, öz-özünə münasibətini ifadə edir. Vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması X-XI sinif şagirdlərinin tərbiyəsi və təliminin sistemi olub, şəxsiyyətin mənəvi vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkülünün mühüm şərti kimi diqqət mərkəzinə gəlir.
Məqalədə müasir mərhələdə X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə
səmərəli işdə mühüm məsələlər üzərində dayanılır.
Açar sözlər: vətəndaşlıq, vətəndaşlıq mövqeyi, vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması, yuxarı sinif
şagirdləri, yeni pedaqoji təfəkkür
Резюме. Важная задача, стоящая перед нашим образованием - это не только подготовка высококвалифицированных и образованных специалистов, которые в будущем будут работать в различных
сферах, но и воспитание людей обладающих широким кругозором, гражданской и моральной позицией,
которые неустанно трудятся для развития и прогресса Азербайджана. Позиция гражданственности выражает отношение человека, в том числе старшеклассников, к обществу, деятельности, людям и себе.
Формирование позиции гражданственности представляет собой систему воспитания и обучения учащихся X-XI классов и выходит на первый план как важное условие формирования нравственной позиции личности.
В статье рассматриваются важные вопросы эффективной работы по формированию активной
гражданственности у учащихся X-XI классов на современном этапе.
Ключевые слова: современный этап, гражданство, гражданская позиция, формирование
гражданской позиции, старшеклассники.
Summary. An important task facing our education is not only the training of highly qualified and
educated specialists who will work in various fields in the future, but also the upbringing of people with a broad
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outlook, civic and moral stance, who work tirelessly for the development and progress of Azerbaijan. The
position of citizenship expresses the attitude of a person, including high school students, to society, activities,
people and himself. The formation of a position of citizenship is a system of education and training of students
in the X-XI grades and comes to the fore as an important condition for the formation of the moral position of
the individual.
The article examines important issues of effective work on the formation of active citizenship among
students in grades X-XI at the present stage.
Key words: modern stage, citizenship, civic position, formation of civic position, high school students.

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində X-XI sinif
şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması özünün aktuallığı ilə fərqlənir. Ölkəmizin təhsil siyasəti bu yönümdə məqsədyönlü,
sistemli və ardıcıl işlərin görülməsini tələb edir.
Təhsilə aid qanun və sərəncamlarda vətəndaş tərbiyəsi məsələsi ön plana çəkilir. ―Təhsil
haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun, ―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın başlıca müddəaları deyilənlərə əyani sübutdur.
Vətəndaşlıq nədir? Vətəndaşlıq mənəvi
mövqe olub, şəxsiyyətin, o cümlədən yuxarı
sinif şagirdlərinin üzvü olduğu kollektiv qarşısında, dövlət, ailə, məscid, yiyələndiyi peşə qarşısında borc və məsuliyyət hissində əks olunur,
vətənə sədaqəti, onun müdafiəsinə hazır olmağı,
öz ölkəsinə, onun maddi və mənəvi sərvətlərinə
görə iftixar hissi keçirməyi nəzərdə tutur.
Bəs elə isə vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması dedikdə, nə başa düşülməlidir? Vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması X-XI sinif şagirdlərinin tərbiyəsi və təliminin sistemi olub, şəxsiyyətin mənəvi vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkülünün mühüm şərti kimi diqqət mərkəzinə gəlir.
―Vətəndaşlıq mövqeyi‖ anlayışı ictimai
elmlərin, pedaqogika, psixologiya və mənəvi
mədəniyyətin tədqiqat obyektlərindən biri kimi
özünü göstərir.
Vətəndaşlıq mövqeyi şəxsiyyətin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin cəmiyyətə, fəaliyyətə, insanlara, öz-özünə münasibətini ifadə
edir. Münasibət dedikdə, pedaqoq və psixoloqlar özündə gerçəkliyin konkret obyektinin dərkolunma nəticələrini özündə ehtiva edən psixoloji
fenomeni, həmin obyektə istiqamətlənən emosional cavab reaksiyalarını, həmçinin davranış
təcrübəsini nəzərdə tuturlar.
Təhsilimizin qarşısında dayanan önəmli
vəzifə heç də yalnız gələcəkdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərəcək yüksəkixtisaslı və savadlı mütəxəssislər hazırlamaq deyil, həm də geniş

dünyagörüşünə, vətəndaşlıq və mənəvi mövqeyə
yiyələnmiş, Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisi
üçün yorulmaz əmək sərf edən şəxsiyyətlər tərbiyələndirməkdir.
―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda deyilir: “Təhsilin inkişafı ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması, həmçinin fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil
insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək,
əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu
təhsil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi,
ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək
imkanı verir. Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil prosesində əldə
olunan bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi
norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi şərait yaradır, onu biliyi və etik davranışı sayəsində örnək
ola biləcək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və
vətəndaşa çevirir‖ [1].
Qeyd olunan problem Vətənin taleyi üçün
məsuliyyətlə, maddi və mənəvi sərvətlərimiz
üçün milli iftixar və qürur hissləri ilə, uğurlarımız, inkişaf və tərəqqimizlə, dövlətimizin suverenliyi və müstəqilliyi ilə sıx surətdə bağlıdır.
Təhsilalanlar dövlət rəmzlərini yaxşı bilməli, onlara hörmətlə yanaşmalı, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası ilə yaxşı tanış
olmalı, öz hüquq və vəzifələrini öyrənməli, hüquqlarından faydalanmağı bacarmalı, həm də
Əsas Qanunumuzla müəyyən olunmuş vəzifələrini də yerinə yetirməlidir.
Dövlətimizin əsas vəzifələrindən biri və
başlıcası, vətəndaşların Konstitusiyamızda öz
ifadəsini tapmış və təminat verilmiş hüquq və
azadlıqlarının qorunmasından ibarətdir. Bu sahədə vətəndaşlıq mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Vətənə məhəbbət, onu varlığı ilə sevmək,
uğrunda fədakarlığa hazır olmaq, ölkəmizin qa-
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nunlarına, etik normalara, birgəyaşayış qaydalarına, ana dilinə hörmət, tarixi irsi, xalqın mədəniyyətini, adət və ənənələrini, mənəvi dəyərlərini öyrənmək fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnmək baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycançılıq nöqteyi-nəzərindən vətəndaşlıq şəxsiyyətin, o cümlədən X-XI sinif şagirdinin öz hüquq və vəzifələrini anlaması əsasında ictimai-siyasi hadisələrə fəal münasibətində təzahür edir.
Məktəb və ailə, onların əməkdaşlığı bu işin reallaşmasında mühüm rol oynayır.
Qeyd olunmalıdır ki, fəal vətəndaşlıq
mövqeyinin formalaşdırılmasında mühüm məsələ məktəblilərin özünüdərki və özünütərbiyəsi
üçün lazımi şərait yaratmaq, bu işə sistemli yanaşmadır. Bu məqsədlə sosial mühitin, ətrafdakı
şəxslərin pedaqoji imkanlarından fistifadə
etmək, ictimai-tarixi təcrübəni mənimsəməkdə
böyük məktəb yaşlı şagirdlərə zəruri köməyi
göstərmək lazımdır.
dəyərləri
Aşağıdakılar vətəndaşlıq
nöqteyi-nəzərindən diqqət mərkəzinə gəlir: dövlətin demokratik quruluşuna müsbət münasibət;
sosial ədalət və s. Məktəblilərinin fəal vətəndaşlıq mövqeyi qazanmalarından ötrü təhsilin məzmununda yeniləşmələr, təkmilləşdirmə işlərinin
aparılmasına ehtiyac vardır. Təhsilin məzmununda, fənlərin tematikasında vətənpərvərliyin,
milli mənlik hissinin, milli şərəf və milli ləyaqətin, milli iftixarın formalaşmasına, Vətənin müdafiəsinə hazır olmağın təşəkkülünə və inkişaf
etdirilməsinə imkan verən mövzular, materiallar
xüsusi yer tutmalıdır.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin
təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici
imkanlarından faydalanmalı, bu tədbirlərini kəmiyyətindən daha çox keyfiyyətinə fikir verilməlidir.
Şagird özünüidarə orqanlarına fəal vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırmağın mühüm vasitəsi, müəllimlərin və məktəblilərin bir-biri ilə
qarşılıqlı münasibətlərinin modeli kimi yanaşılmalıdır. Təhsilalanların idrak və sosial fəallığına, müstəqilliyinə, təşəbbüskarlığına fikir verilməli, onlarda bu zəruri keyfiyyətlər, həm də təşkilatçılıq qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi aləminin zənginləşdirilməsini, onun yüksək ictimai
məqsədlərə və əxlaqi kamilliyə yiyələndirilməsi,
şüurluluq səviyyəsinin, siyasi və mənəvi mədə28

niyyətinin artırılması istiqamətində məqsədyönlü, sistemli və fasiləsiz işlərin aparılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan vətəndaşı – müstəqil və
suveren Azərbaycan Respublikasının tarixi nailiyyətidir. O, müstəqillik uğrunda mübarizələrdə
böyüyüb formalaşmış, düşmənə qarşı müharibələrdə mətinləşmişdir. Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması işinin təşkili bu prosesin
idarə olunmasının önəmli funksiyalarındandır.
Bu funksiya planlaşdırma, nəzarət, tənzimetmə
və s. kimi digər funksiyalarla sıx surətdə bağlıdır. Həm də mənəvi tərbiyənin səmərəliliyi –
onun məqsədinin və vəzifələrinin uğurla həyata
keçirilməsindən çox asılıdır və müvafiq təşkilat
formaları ilə təmin olunur.
X-XI sinif şagirdləri ilə azərbaycançılıq
ideologiyası ilə əlaqədar görülən işlər; məktəblilərin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda
tərbiyə olunmaları onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin inkişaf etdirilməsinə imkan verir. Tarixi
şəxsiyyətlərə hörmətin tərbiyə olunması şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırmağın etibarlı vasitəsidir.
Bu və ya digər şəxs hansısa ölkənin vətəndaşıdır. Azərbaycanlılar da dünyada öz dəstixətti, öz çəkisi, öz varlığı, öz nailiyyətləri və
qüdrəti ilə tanınan Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşıdırlar. Konstitusiyamızda bu ölkənin
vətəndaşı kimi hüquq və azadlıqlarımız elan
olunur, həm də üzərimizə düşən vəzifələrimiz
sadalanır. Hüquqlarsız vəzifələr, vəzifələrsiz hüquqlar yoxdur. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq.
Ona görə də həqiqi vətəndaşlar və vətənpərvərlər olmalı, Vətənimizi sevməli, onu qorumalı,
ölkəmizin maddi və mənəvi sərvətlərinə görə iftixar hissi keçirməliyik.
Böyük məktəb yaşlı şagirdin vətəndaşlıq
mövqeyi onun fəaliyyətində, konkret işlərində,
baxışlarında təzahür edir. Bu mövqe fəallığı ilə
seçilməlidir. Deməli, hər birimiz fəal vətəndaşlıq mövqeyinə malik olmalıyıq.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyi mövcud mənəvi
sərvətləri ilə öz daxili dünyasını zənginləşdirməyi, böyüyən nəsli həyata hazırlamağı qarşıya
məqsəd kimi qoyur. Fəal vətəndaşlıq mövqeyi
yüksək şüurluluq, Vətənə sonsuz məhəbbət və
onun müdafiəsinə hazır olmaq, millətə bağlılıq,
əqidəlilik, iradə zənginliyi, qətiyyətlilik, məsuliyyət tələb edir. Şagirdlər ―Kim olmalı?‖ sualı
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ilə yanaşı ―Necə insan olmalı?‖ sualını özlərinə
verməli, həyatda fəal mövqe tutmalıdırlar.
Təhsilalanlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin səmərəliliyi bu
sahədə iş aparan müəllimin şəxsi keyfiyyətləri
ilə, X-XI sinif şagirdlərinə nümunə olmaq, onların nəzərində nüfuzlu şəxs olmaq bacarığı ilə
şərtlənir. Bu mühüm məsələ cəmiyyət və şəxsiyyət arasındakı mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəsinin
dialektikasını özündə ehtiva edir, insanların birbirinə, cəmiyyətə münasibətlərində irəli sürəcəkləri tələblərin mahiyyətini əks etdirir. Fəal
vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnməyin göstəricisi
bu ola bilər ki, hər bir ölkə vətəndaşı dövlətimiz, cəmiyyətimiz qarşısında, xalqın mənafeyi
naminə hansı səviyyədə cavabdehlik hissi duysun. Bütün bunlar da ölkədə demokratizmin inkişafi, şəxsiyyətin həqiqi azadlığından ötrü etibarlı baza meydana gətirir.
Məktəblilərdə, o cümlədən X-XI sinif şagirdində öz biliyini müstəqil olaraq artırmaq,
həyati bacarıqlara malik olmaq, informasiya
axınından baş çıxarmaq, özünün davranış,
rəftar, münasibət tərzini, hərəkət və əməllərini
ümumi normalarla müqayisə etmək, ictimai mənafeyi şəxsi mənafedən üstün tutmaq, kamilləşmək istəyi ilə yaşayıb fəaliyyət göstərmək cəhdi
və qabiliyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Söhbət
elə vətəndaşlıq mövqeyi, elə həyat mövqeyi, elə
daxili əqidənin tərbiyə olunmasından gedir ki,
bu zaman hər hansı bir şəxs öz əmək fəaliyyətinin, yuxarı sinif şagirdi təlim fəaliyyətinin, öz
davranışının, hərəkət və əməllərinin, mənəvi
mahiyyətini görə bilməkdə, özünün münasibət
və hərəkətlərinin ictimai nəticələrini başa düşməklə bərabər, həm də hazırda da qarşılaşdığımız mənfi halların, əxlaqın ayrı-ayrı antipodlarının aradan qaldırılmasına dəstək dursun. Xalqımızın çoxəsrlik mənəvi təcrübəsində böyüyən
nəsildən ötrü də bir sıra faydalı cəhətlər möv-

cuddur. Təlim-tərbiyə işlərində onlardan faydalanmağımız lazımdır.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin səmərəliliyinin yüksəldilməsində psixologiya elmi də əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu, bir həqiqətdir ki, yuxarı sinif şagirdlərinin
psixoloji inkişafının formalaşdırılmasının əsas
mərhələlərinə, şəraitinə və mexanizminə bələd
olmadan fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasının səmərəli təşkil olunmuş sistemini
yaratmaq qeyri-mümkündür.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin səmərəliliyinin yüksəldilməsində psixologiya elmi də əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu, bir həqiqətdir ki, X-XI sinif şagirdlərinin
psixoloji inkişafının formalaşdırılmasının başlıca mərhələlərinə, şəraitinə və mexanizminə
bələd olmadan fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasının səmərəli təşkil olunmuş sistemini yaratmaq mümkünsüzdür.
Fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin məqsədlərinə çatmaq üçün vasitələrin müəyyənləşdirilməsi yalnız şagirdin cəmiyyət üçün və ətrafdakılardan ötrü arzu edilən
mənəvi keyfiyyətləri barədə təsəvvürlərlə, başqa
sözlə, ideal təsəvvürlərlə deyil, eyni zamanda
tərbiyə obyektinin xüsusiyyətləri ilə, onun biopsixoloji, sosial, ümummədəni, əxlaqi səciyyələri ilə, həmçinin tərbiyənin obyektiv imkanları
ilə - tərbiyə obyektlərinin həyat fəaliyyətinin sosial şəraitində olan imkanlarla şərtlənir.
Problemin aktuallığı. X-XI sinif şagirdlərində
fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması özünün
aktuallığı ilə seçilir. Bu problem ona görə aktualdır ki,
hər bir şəxs fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnməlidir.
Problemin yeniliyi. Müasir mərhələdə təhsilalanlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması üzrə səmərəli işdə mühüm məsələlər diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant, dissertantlar və magistrantlar üçün faydalı ola bilər.

Ədəbiyyat
1. ―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖. ―Azərbaycan müəllimi‖
qəz., 2013, 25 oktyabr
2. Abbasov A.N. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2015.
E-mail: emilya.huseynova95@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli
Redaksiyaya daxil olub: 23.09.2020
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

29

Xalidə Sidqəli qızı Həsənova

UOT 37.0
Xalidə Sidqəli qızı Həsənova,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sumqayıt Dövlət Universiteti

TƏLƏBƏLƏRĠN MƏNƏVĠ ĠNKĠġAFININ FƏLSƏFĠ ƏSASLARI
Халида Сидгaли гызы Гасанова,
доктор философии по педагогике, доцент
Сумгаитский Государственный Университет

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Khalida Sidgali Hasanova,
doctor of philosophy in pedagogy, associate professor
Sumgait State Universiteti

PHĠLOSOPHĠCAL FOUNDATĠON OF STUDENTS’ MORAL
DEVELOPMENT
Xülasə. Ölkəmizdə ümumi təhsilin, ali və orta ixtisas təhsilinin təkmilləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi,
məzmununun zənginləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Qarşıda duran ümdə vəzifələrdən biri də ali təhsilin humanistləşdirilməsi bununla tələbələrin mənəvi inkişafına nail olmaqdır. Hazırda
gənc nəslin yalnız peşə baxımından deyil, eyni zamanda mənəvi baxımdan təkmilləşdirilməsi son dərəcə aktuallıq daşıyır. Bu problemi həll etmək üçün pedaqogika pedaqoji təcrübə və pedaqoji konsepsiyanın yaradılması üçün nəzəri əsas rolunu oynayan fəlsəfəyə müraciət etməli olur. Fəlsəfi bilik insanın dünyadakı yerini
müəyyən edən vəzifələri həll edir, onun ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətlərini aşkarlayır. Bir çox pedaqoji
kateqoriyalarda və anlayışlarda onların fəlsəfi təzahürləri asanlıqla meydana çıxır. Məqalədə tələbələrin mənəvi inkişafının fəlsəfi əsaslarına aydınlıq gətirilir.
Açar sözlər: mənəvi inkişaf, mənəviyyat, humanizm, humanistləşdirmə, təhsilin humanistləşdirilməsi,
fəlsəfi əsaslar
Резюме. В нашей стране проводится целенаправленная работа по совершенствованию, обновлению и обогащению содержания общего, высшего и среднего специального образования. Одна из
основных предстоящих задач – гуманизация высшего образования и тем самым достижение нравственного развития студентов. В настоящее время чрезвычайно важно совершенствование молодого
поколения не только с профессиональной, но и духовной точки зрения .
Для решения этой проблемы, педагогика должна обратиться к философии, которая играет ключевую теоретическую роль в создании педагогической практики и педагогической концепции. Философские знания решают проблемы, определяющие место человека в мире, раскрывают его взаимодействие с окружающим миром. Их философские проявления легко прослеживаются во многих педагогических категориях и концепциях. В статье раскрываются философские основы нравственного развития студентов.
Ключевые слова: нравственное развитие, нравственность, гуманизм, гуманизация,
гуманизация образования, философские основы
Summary. In our country, purposeful work is being carried out to improve, update and enrich the
content of general, higher and secondary specialized education. One of the main challenges ahead is the
humanization of higher education and thereby the achievement of the moral development of students.
Nowadays, it is extremely important to improve the young generation not only from a professional, but also
from a spiritual point of view.
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To solve this problem, pedagogy must turn to philosophy, which plays a key theoretical role in the
creation of pedagogical practice and pedagogical concept. Philosophical knowledge solves the problems that
determine the place of a person in the world, reveals his interaction with the world around him. Their
philosophical manifestations can be easily traced in many pedagogical categories and concepts. The article
reveals the philosophical foundations of the moral development of students.
Key words: moral development, morality, humanism, humanization, humanization of education,
philosophical foundations

Müasir mərhələdə cəmiyyətimizin bütün
sahələrində, o cümlədən təhsildə islahatlar
gedir. Ümumi təhsilin, ali və orta ixtisas təhsilinin təkmilləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi, məzmununun zənginləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Qarşıda duran ümdə
vəzifələrdən biri də ali təhsilin humanistləşdirilməsi, bununla da tələbələrin mənəvi inkişafına
nail olmaqdır.
Bu, bir həqiqətdir ki, keyfiyyətli təhsil olmadan uğurlu gələcək mümkün deyildir. Təhsil
şəxsiyyətin formalaşdırılmasının və inkişafının,
öz ixtisasına uğurla yiyələnməsi baxımından təşəkkülünün çox mühüm amilidir. Təhsil elmin,
iqtisadiyyatın, siyasətin, ölkə əhalisinin mənəvi
vəziyyətini müəyyən edərək, cəmiyyət həyatının
bütün sahələrinə nüfuz edir.
―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun dördüncü maddəsində təhsilin
məqsədi belə müəyyənləşdirilmişdir: ―1. Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk
edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya
prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına
hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq
ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
2. milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri
qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq;
3. sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata
və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq” [1].
Təhsilin səmərəliliyi cəmiyyət üzvlərinin
inkişaf səviyyəsindən, tərbiyəlilik dərəcəsindən
xeyli dərəcədə asılıdır. Odur ki, gənc nəslin, xüsusən tələbələrin tərbiyəsi, o cümlədən mənəvi
inkişafı kimi zəruri məsələ həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır.

―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun üçüncü maddəsində təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri də
öz ifadəsini tapmışdır. Həmin prinsiplərın sırasında təhsilin humanistləşdirilməsi özünəməxsus dəyərli yer tutur. Diqqət yetirək: “1. Humanistlik - milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf
mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması” [1].
Hazırda gənclərlə, o cümlədən tələbə
oğlan və qızlarla aparılan tərbiyə işinin səviyyəsinin təhlili mühüm problem kimi qarşıda durur.
Gənc nəslin yalnız peşə baxımından deyil, eyni
zamanda mənəvi baxımdan təkmilləşdirilməsi
son dərəcə aktuallıq daşıyır. Bu problemi həll
etmək üçün pedaqogika pedaqoji təcrübə və pedaqoji konsepsiyanın yaradılması üçün nəzəri
əsas rolunu oynayan fəlsəfəyə müraciət etməli
olur. Məhz fəlsəfi bilik insanın dünyadakı yerini
müəyyən edən vəzifələri yerinə yetirir, cəmiyyət
üzvlərinin ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətlərini
aşkarlayır.
Mənəvi inkişafın nəzəriyyəsində ―əxlaq‖
və ―mənəviyyat‖ son dərəcə mühüm anlayışlar
kimi özünü göstərir. Onlar mənəvi inkişaf prosesinin mahiyyətini səciyyələndirən, onun strukturunu, təşəkkülünü və mövcudluğunu şərtləndirən sosial və pedaqoji fakt və hadisələrin bütün
kompleksini müəyyən edir. Mənəvi inkişafın
sisteminin təhlili həmin anlayışların düzgün müəyyənləşdirilməsindən, onlardan səmərəli faydalanmaqdan, nəzəriyyənin inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və tərbiyəvi təcrübənin təkmilləşdirilməsindən çox asılıdır.
―Əxlaq‖ anlayışı həm məzmun, həm də
meydanagəlmə tarixi baxımından ―etika‖ anlayışının latın variantıdır. Latın dilində ―mos‖
sözü var (cəm halda – ―mores‖) ki, qədim yunan
sözü ―etos‖a uyğun gəlir və ədəb, adət, sabit
qayda mənalarını verir.
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Siseron ―əxlaqi‖ (moralis) sifəti niq hissəsini meydana gətirmişdir. Bir müddət sonra,
yəni IV əsrdə ―əxlaq‖ (moralitas) sözü meydana
gəldi.
Ümummədəni leksikada, elmi ədəbiyyatda
―əxlaq‖ anlayışı ―mənəviyyat‖ anlayışı ilə sinonim kimi götürülürdü.
Mənəviyyat – praktik azadlığın sahəsi kimi
rəy və istək üzərində hökmranlıq edən iradənin
substansional konkretliyi olaraq özünü göstərirdi.
Hegelə görə, mənəviyyatın bilavasitə təzahürü –
ailə, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət idi.
V.İ. Dal ―Əxlaq‖ı insanın iradəsi və vicdanı üçün ―öyüd-nəsihət, mənəvi təlim, qaydalar
kimi nəzərdən keçirirdi‖ [2, s. 345]. O, mənəvidən danışarkən, göstərirdi ki, ―mənəvi‖ – xeyirxahlıq, xoşniyyətlilikdir, vicdanla, həqiqətin,
düzlüyün qaydaları ilə, insanın ləyaqəti, vətəndaşın şərəfi və qəlbi ilə bağlı olan bir məsələdir
[2, s. 558].
Beləliklə, V.İ. Dala görə, ―mənəvi‖ – insanın əxlaq qanunlarına əsaslanan ruhi vəziyyətidir.
Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında mənəvi inkişafın həlledici rolu məsələləri
mütəfəkkirləri hələ qədim zamanlardan çox maraqlandırırdı. Fəlsəfi-tarixi aspektdə mənəviyyat
anlayışını təhlil edərək, biz bir neçə dövrü diqqət mərkəzinə gətirə bilərik.
Qədim dövr mütəfəkkirlərinin mənəvi tərbiyə ilə bağlı çox qiymətli fikirləri vardır.
Qədim Yunanıstanda fiziki və mənəvi cəhətdən
gözəl olanlar ideal insan olaraq qəbul edilirdi.
Belə ki, Demokrit (b.e.ə. 460-370) tərbiyənin
məqsədini ruhun yaxşı təşəkkül tapmasında görürdü. Böyük filosofa görə, tərbiyəni hər yerdə
və həmişə almaq olar.
Demokrit tərbiyəçinin nümunəsini xüsusi
dəyərləndirir, tərbiyədə təbiətəmüvafikliyi əsas
hesab edirdi. Dahi filosof yazırdı: ―Təbiət və
tərbiyə oxşardır. Tərbiyə insanı səfərbərliyə alır,
dəyişir, təbiəti yaradır‖ [3, s. 238].
Demokritin fikrincə, əqli tərbiyə məsələləri
mənəvi tərbiyə ilə sıx surətdə bağlıdır. O, belə
hesab edirdi ki, insan mərd olmalı, öz ehtiraslarına hakim kəsilməli, xeyirxahlığa can atmalı, yüngül həyat tərzinə uymamalı, öz arzu və istəklərini
real imkanlara uyğun şəkildə yerinə yetirməyə
çalışmalıdır. Şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərinin
təkmilləşdirilməsi vasitələri mənəvi hərəkətlərdə
sistemli çalışmalar ola bilər: ―Təbiətdən daha
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çox, təmrinlər sayəsində çor çox adamlar yaxşı
keyfiyyətlər qazanırlar‖ [4, 52, s. 53].
Sokrat (b.e.ə. 469-399) belə bir fikri irəli
sürürdü ki, ümumi və dəyişməz mənəvi anlayışlar mövcuddur. Onun nöqteyi-nəzərincə, əşyaların təbiətini öyrənmək lazım deyil, öz-özünü
dərk etmək, mənəviyyatı təkmilləşdirmək gərəkdir: insan ağıla ona görə yiyələnib ki, onu xeyirxahlığın yaradılmasına və həqiqəti tapmağa istiqamətləndirsin. İnsan xeyirxahlığa dərketmə və
özünüdərketmə yolları ilə sahib olur.
Sokrat heç zaman hazır cavablar təqdim
etmirdi, o, istiqamətverici sualların köməyi ilə
həqiqəti tapmaqda kömək göstərərdi. Pedaqogikada belə metod Sokrat metodu adlanır. Deməli,
ardıcıl və sistemli verilən suallar həmsöhbəti
düşünməyə vadar edir ki, bu da son nəticədə
mənəviyyatda həqiqi əxlaqın əsası kimi ―ümumi‖ olanı dərk etməyə gətirib çıxarır [5, s. 51].
Platon (b.e.ə. 427-347) zənn edirdi ki, rifahın ali ideyasına yaxınlaşma, başlıca olaraq,
tərbiyə, o cümlədən mənəvi tərbiyə vasitəsilə
mümkündür. Ona görə də mənəvi tərbiyəyə xüsusi əhəmiyyət verilir. ―Dövlət‖ adlandırdığı
traktatında hərtərəfli tərbiyənin idealları və
proqramını diqqət mərkəzinə gətirir, Afina pedaqoji ənənələrini inkişaf etdirir. Oxuyuruq:
―...lap qədim zamanlardan ondan (tərbiyədən)
yaxşısını tapmaq qeyri-mümkündür. Bədən
üçün – gimnastika tərbiyəsi, qəlb (ruh) üçün –
musiqi tərbiyəsi lazımdır [6, c. 4, s. 139]. Odur
ki, musiqi tərbiyəsi insanın daxili aləmini, qəlbini formalaşdırır.
Platonun fikrincə, insan özlüyündə, öz
mahiyyəti baxımından, özünün qabaqkı təyinatına görə Allah kimidir, fəqət o öz sosial-təbii ölçüsündə günah sahibidir, nəfs onu şərə tərəf
çəkir. İnsanın vəzifəsi onun empirik varlığı arasında uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün Allah-taalanın buyurduğu mənəvi qanunları yerinə
yetirməlidir.
Aristotel (b.e.ə. 384-322) öz fəlsəfəsində
iradi, fəaliyyətyönlü bir işi başlıca hesab edirdi.
O, tərbiyənin üç növünü diqqətə cəlb edirdi: fiziki, mənəvi və əqli. Tərbiyənin məqsədini isə,
ruhun ali tərəflərinin – ağlın və iradənin inkişaf
etdirilməsində görürdü. Aristotel mənəvi hərəkətlərdə mənəvi vərdişlərə və mənəvi tapşırıqlara böyük əhəmiyyət verirdi. Təbii qazanılanlar,
vərdişlərin inkişaf etdirilməsi və ağıl mənəvi in-
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kişafın üç mühüm mənbəyi rolunu oynayırdı.
Aristotel müxtəlif sahələrdən fundamental xüsusiləşdirilməmiş biliklərin şagirdlərə çatdırılmasını və onlarda müstəqil mühakimə yürütmək
qabiliyyətinin yaradılmasını ümumi təhsilin əsas
vəzifəsi hesab edirdi [7, c. 4, s. 628].
Aristotelin qənaətincə, şəxsiyyətin əxlaqilik səviyyəsini maddi sərvət və şöhrət yox, onun
mənəvi keyfiyyətlərinin gözəlliyi təyin edir.
Şəxsiyyətin kamilliyə, yetkinliyə cəhdi müvafiq
fəzilətlərdə reallıqla müşayiət olunur. Haqqında
danışan fəzilətlərə aiddir: cəsarətlilik, çünki
həyat yüksək dəyərli deyil; səxavətlilik, doğruçulluq, mülayimlik, mötədillik, alicənablıq, ünsiyyətcillik və s. insan özünün xasiyyətini insanlara münasibətlərində büruzə verir. Fəzilətlər
fəaliyyət prosesində əldə olunur. Odur ki, şəxsiyyət özünə bab adamla ünsiyyətə girməyi xoşlayır. Bu, başadüşüləndir. Çünki o, yalnız bu ünsiyyətdə öz xarakterinin kamilliyini formalaşdıra, inkişaf etdirə bilər. Əxlaqi şəxs şəxsi özünütəkmilləşməsində, əqli qüvvələrində, ağlın yaradıcı işində (müdriklik) məmnunluğa yiyələnir və
zövq alır.
Epikur (b.e.ə. 341-270) və onun təlimi antik etikanın zirvəsini təşkil edir. Epikur üçün
məmnunluq həyatın mənası, bu məqsədə çatmağın vasitəsi isə, fəzilət idi. ―Əgər məmnunluq
gətirirsə, gözəllik, fəzilət və bunlara bənzər şeyləri qiymətləndirmək lazımdır; əgər məmnunluq
gətirmirsə, onlarla vidalaşmaq lazımdır‖ [8].
Epikur fəzilətlər içərisində ədalət və müdrikliyə xüsusi önəm verirdi. Filosofa görə, mənəvi ideal olaraq təbiət qanunları ilə yaşayan, təbiət tərəfindən müəyyən olunmuş həyat məqsədinə uyğun hərəkət edən, son nəticədə insan
mövcudluğunun ahəngdarlığına nail olan müdrikin həyatı götürülməlidir [9, s. 199].
Demokrit (b.e.ə. 460-370) haqlı olaraq
belə zənn edirdi ki, şəxsiyyət həyatda öz tələbatlarını ödəməlidir. Həyatda vacib sayılan tələbatlara yer verməmək axmaqlıdan başqa bir şey deyildir. Demokritə görə, təkcə bədənin yox, hissi
tələbatlara də yer ayrılmalıdır. Ən ülvi rahatlıq
insana o vaxt bəxş edilir ki, onun orqanizmindəki odlu atomlar nizamla və bərabər hərəkət edir.
Ona görə də hər bir şəxs öz qəlbini elə hala salmalıdır ki, o, bu arzu olunan məqsədə qovuşa
bilsin.

Demokritin nöqteyi-nəzərincə, ―yaxşı adam,
o şəxs deyil ki, yalnız pislik etməsin, o, gərək pislik
barədə düşünməsin də. Düşmən səni təhqir edən
adam deyil, buna qəsdən sövq edəndir. Əsil
xeyirxah adam elədiyi yaxşılığı aldığı muzd üçün
etməz, o həmişə xeyirxah iş görər. Düz və əyri
adam yalnız elədikləri işlər üçün deyil, həmçinin
nə barədə düşündükləri üçün də tanınar...Pis işlərdən qorxu üçün deyil, öz borcunu başa düşdüyün üçün çəkinməlisən. doğruçuluq, borcu yerinə
yetirmək deməkdir” [10, s. 149].
Mənəvi inkişafın və şəxsiyyətin inkişafının pedaqoji problemlərinin həllində qədim
Roma filosofları və mütəfəkkirləri də əhəmiyyətli rol oynamışlar. Belə ki, Mark Tulli Siseron
(b.e.ə. 106-43) belə hesab edirdi ki, sistemli və
fasiləsiz təhsil və özünütəhsil həqiqi insan kamilliyinə çatmağın yeganə yoludur.
Lutsi Aney Seneka (b.e. 4-65) insanın əxlaqi təkmilləşməsi üzrə tərbiyənin məqsədini
bəyan etmişdir. O, ilahi ideala yetməyin əsas
tərbiyə metodu kimi özünühərəkəti irəli sürürdü.
Göstərirdi ki, tərbiyənin əsas anlayışı ―norma‖dır. Tərbiyənin əsas vasitəsi isə, əyani olaraq həyatdan və tarixdən bəhs edən öyüdverici, nəsihət
tipli söhbətlər-xütbələrdir.
Mark Fabi Kvintilian (b.e.ə. 42-118) ―Natiqin tərbiyəsi haqqında‖ kitabında tərbiyənin
vəzifəsini vətəndaşlıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə hazırlıqda görürdü. Kvintilianın məqsədəuyğun sandığı pedaqoji prinsiplər bunlardır:
məcburi mənəvi əsas; şagirdin xüsusiyyətlərə və
qüvvəsinə, başqa sözlə, fərdiyyətinə diqqət;
bədən cəzasına qarşı etiraz və s. Beləliklə, o, humanist prinsiplərə söykənən, zora əsaslanmayan
pedaqogikanı məqsədəuyğun hesab edirdi.
Nizami Gəncəvi şəxsiyyətin öz daxili aləmin saflaşdırmasını, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməsini birinci dərəcəli, son dərəcə əhəmiyyətli
bir məsələ hesab edirdi. İnsanlara məsləhət görürdü ki, mənəviyyatının alçaldılmasına, tapdalanmasına ilə heç zaman razı olmasın. Dahi şairin
―Leyli və Məcnun‖ poemasında oxuyuruq:
Neçin alçaqlara boyun əyirsən?
Oyuncaq olursan namərdlərə sən?
Nə üçün boynuna min yük alırsan?
Zalımın zülmündən razı qalırsan?
Qəlbi yumşaqlığı bir dəfə unut,
Çiynini dağ kimi ucaqılda tut!
Sən də süsən kimi ipəkdən olsan,
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Səni saf torpaq da yaralar inan!
Zəlillik ürəyə ağrılar salar,
Zülmə dözənlərin sonu olar xar.
Tikantək çiynində tut yarağını,
O vaxt qucaqlarsan gül budağını.
İnsanı sarsıdar göz yaşı, nalə,
Ah çəkib, of deyən yetməz kəmalə! [11].
Nizami anti-humanist hərəkətlərə qarşı insanların mübarizəyə qalxmasını məsləhət bilirdi.
Diqqət edək:
İradəsiz olma, iradəsizlər
Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər.
Tülkü canavarı edirsə məğmun,
Ondan iradəsi böyükdür bunun.
Mənəviyyat, mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf
etdirilməsi, tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi məsələləri orta əsr mütəfəkkirlərinin də
diqqət mərkəzində dayanmışdır. Vinsent de
Bove (1190-1264) ―Zadəgan uşaqlarının tərbiyəsi haqqında‖ traktatında ilk növbədə mənəviyyatdan söz açır, onun əhəmiyyətini xüsusi dəyərləndirirdi. O, mənəviyyatı əqli tərbiyə ilə sıx
əlaqə və bağlılıqda, qarşılıqlı əlaqədə təsəvvür
edirdi.
Foma Akvinski (1225-1274) xeyirxahlığın
təbiətinə və insan rəzalətinə diqqət yetirirdi.
Orta əsr fəlsəfi-pedaqoji fikir təhsilin başlıca məqsədini ruhun xilas edilməsində görürdü.
Tərbiyənin əsasının ilahi başlanğıcı diqqətdə idi.
Bununla yanaşı, tərbiyə din və dünyəvi həyatla
bağlılıqda nəzərdən keçirilirdi. Başqa sözlə, xristian tərbiyə dünya biliklərimizlə uzlaşdırılırdı.
İntibah dövründə (XIV-XVI əsrlər) insana
Allahla münasibətlərdə deyil, daha çox onun
dünyaya münasibətləri ilə bağlı yanaşılırdı.
Həmin zamanlarda pedaqoji fikrin inkişafında
Erazm Rotterdamski (1469-1536), Fransual
Rable (1494-1553), Mişel Monten (1533-1592)
və b. mühüm rol oynamışlar. Onlar ilk növbədə
şagirdə humanist münasibəti ön plana çəkirdilər.
Tərbiyəyə insan şəxsiyyətinin təşəkkülü və inkişafı forması kimi yanaşılırdı. Söhbət şəxsiyyətin
azadlığından, ahəngdar inkişafından, dünyanı
dəyişə bilməsi imkanlarından gedirdi. Dante
(1265-1321) öz əsərlərində, xüsusən ―İlahə komediyası‖nda insanın öz qüvvəsi ilə xarüqələr
yarada bilməsindən bəhs olunurdu. Dantenin
fikrincə, insan öz fəaliyyətində müstəqildir və
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bütün hər bir şeyə görə özü mənəvi məsuliyyət
daşıyır.
Leonardo da Vinçi (1452-1519) duyğuları,
müşahidə və təcrübəni idrakın başlıca elementi
kimi qəbul edirdi. Onun qənaətincə, Yer üzündə
hər şey təbiətin qanunları əsasında həyata keçir
ki, bunu da elm adlandırmaq mümkündür.
Öz qənaətlərinin ―Utopiya‖ əsərində əks
etdirən Tomas Mora (1478-1535) görə, mənəvi
başlanğıcın, əsasların yüksək səviyyədə inkişafından ötrü bərabərlik mühüm şərtdir.
Sonralar Yan Amos Komenski (1592-1670)
tərbiyədə əqli (özünü və ətraf aləmi dərk etmə);
mənəvi (özünü idarə ermə, mənəvi keyfiyyətləri
(ədalət, insaf, mərdlik, müdriklik); dini (Allaha
yaxın olma) öz plana çəkirdi [12, s. 85-86].
Jan Jak Russoya (1712-1778) görə, hisslər
ilkindir. Şəxsiyyətin formalaşmasının əsası
olmaq etibarı ilə hiss orqanlarının inkişafı qayğısına qalmaq lazımdır. Russo hisslərlə yanaşı
ağıla da böyük önəm verirdi. Bunların isə, birlikdə idrakı (dərketməni) təşkil etməsi qənaətinə
gəlirdi. O, tərbiyə probleminə kompleks yanaşırdı. Şəxsiyyətin formalaşmasında əqli, fiziki,
mənəvi və əmək tərbiyəsini kompleks halında
götürürdü.
İohann Herbert də (1776-1841) mənəvi inkişafın rolunu yüksək qiymətləndirirdi. O yazırdı: ―Tərbiyənin başlıca vəzifəsi yalnız bir sözlə
ifadə etmək olar – mənəviyyat‖ [13, s. 25].
Con Lokk (1632-1704), İ.H. Pestalotsi
(1746-1827), R. Ouen (1771-1858) də mənəvi
keyfiyyətlərin formalaşdırılmasının zəruriliyinə
diqqət yetirmişlər.
Con Lokk ―centlmən‖ tərbiyəsi nəzəriyyəsinin müəllifi idi. Lokkun fikrincə, centlmen
―özünün işini dəqiq və ləyaqətli yerinə yetirən insandır, xeyirxah, yəni cəmiyyətə faydalı, özünə
sahib olan, aydın fikrə və həyati əhəmiyyətə malik fikirlərə yiyələnmiş insandır‖ [14, s. 143-164]
İ.H. Pestalotsiyə görə, mənəvi inkişafın
əsaları ailədə qoyulur.
R. Ouen müstəqil və səmərəli düşünən insanın yetişdirilməsinə çalışırdı.
İmmanuil Kant (1724-1804) ―Tərbiyə
haqqında‖ traktatında insanın formalaşmasında
tərbiyəyə xüsusi yer ayırırdı. ―İnsan yalnız tərbiyə yolu ilə insan ola bilər‖ (15, c. 2., s. 204).
Bəşər mədəniyyətinin inkişafı və tərəqqisi
dünyagörüşünün və davranış normalarının hu-
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manist sistemi ilə son dərəcədə bağlıdır. Ünsiyyətin və şəxsiyyətin daim inkişafda ola mənəviyyatının bütün tarixi formalarını özündə birləşdirən humanizm (lat. humanitas – insanlıq,
insani əsas sözündəndir) parlaq şəkildə öz ifadəsini tapmış əxlaqi, mənəvi səciyyəyə malikdir. Mənəviyyatın təşəkkülü və inkişafı humanizmin sosial fəaliyyətin əməli norması olaraq
dərk və qəbul edilməsindən çox asılı idi.
Qədim Çin filosofu Konfutsinın qənaətincə, humanizm elə mənəvi prinsipdir ki, cəmiyyətdə və ailədə insanlar arasında münasibəti
müəyyən edir ki, cəmiyyətdə vəzifə sahiblərinə,
ailədə isə ailə başçılarına hörmət etməyə şərait
yaratmağa imkan verir. Hər bir insan, hansı vəzifəni daşımasından asılı olmayaraq, elə davranmalıdır ki, onun vəzifəsi və hərəkətləri arasında
ziddiyyət olmasın.
Bu və ya digər şəxsi, ümumilikdə insanlara məhəbbət, hörmət kimi anlaşılan, onlar arasında ünsiyyət formalarını insanpərvər etməyin
vacibliyi olaraq başa düşülən humanizm mənəvi
inkişafın önəmli meyllərindəndir. əslində mənəvi tərəqqinin özü insanpərvərlik dərəcəsinin artmasından, xeyir və şər əksikliyinin az insanpərvər tipindən çox insanpərvər tipinə keçirilməsindən ibarətdir. Humanizm tarixi baxımdan konkretdir. Bu və ya digər dövrün hər biri ona öz
məzmununu daxil edir. Odur ki, o, bir dövr ərzində hər hansı bir sinfin tarixi mövqeyinin və
məqsədlərinin müxtəlifliyinə uyğun şəkildə
müxtəlif tərzdə aydınlaşdırılır.
İnsan fərdinin bərabərliyi, ona hörmət,
onun özünüqiymətli ideyası həmişə mənəviyya-

tın hər hansı bir tipinə məxsus konkret-tarixi,
sinfi cəhətdən müvafiq prinsiplər və normalar
formasında mövcud olub. İctimai həyatın humanistləşdirilməsi tələbatı cəmiyyətimizin obyektiv qanunlarından nəşət edir. Fəqət bu tələbatın
reallaşmasından ötrü cəmiyyətin hərtərəfli şüurlu fəaliyyəti lazımdır. Həmin fəaliyyət ona istiqamətlənib ki, insanlar arasında bütün şüur və
ünsiyyət formaları, bütün mexanizmlər və təsisatlar humanist məna kəsb etsin. Bu prosesdə
şüurun və davranışın humanist istiqaməti başlıca
rola malikdir. Ölkəmizdə humanizm əxlaqın humanist normalarının, insanlar arasında humanist
münasibətlərin çox yüksək formasıdır. Odur ki,
əxlaqın zəruri prinsiplərindən biri. İnsan insanın
dostu, yoldaşı və qardaşı hesab olunur. Bizdə
humanizm insanlara hörmətin olunması, fəal
kömək və məhəbbət göstərilməsini tələbata çevirir. Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı, təhsilalanlar, o cümlədən tələbələr bərabər
dərəcədə xoşbəxtlik hüququna malikdirlər.
Deyilənlərdən görünür ki, nəinki müasir
dünyada, habelə insanın mövcud olduğu antik
və qədim dövrlərdə şəxsiyyətin mənəvi inkişafı
məsələləri önəmli olmuşdur.
Problemin aktuallığı. Tələbələrin mənəvi inkişafı yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində öz aktuallığı
ilə seçilir. Bu məqalədə problemin fəlsəfi əsaslarının
diqqət mərkəzinə gətirilməsi aktuallığı şərtləndirir.
Problemin yeniliyi. Tələbələrin mənəvi inkişafının fəlsəfi əsaslarına aydınlıq gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant, dissertantlar və magistrantlar üçün faydalı olacaqdır.
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AESTHETIC EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH TELEVISION
PROGRAMS AS THE IMPORTANT SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM
Xülasə: Müasir dövrdə milli tariximizin, mədəniyyətimizin, adət və ənənələrimizin dərindən öyrənilməsi və gənclərdə, yeniyetmələrdə vətənpərvərlik hissinin tərbiyə edilməsinin, yüksək mənəviyyatlı şəxsiyyət yetişdirilməsinin vacibliyi xüsusi olaraq nəzərə çatdırılır. Bu sahədə pedaqoji problem olaraq, mühüm,
təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə yetirilməsində çox qüvvətli təlim-tərbiyə vasitəsinə çevrilən, ХХ əsrin
möcüzəsi sayılan televiziyanın özünəməxsus rolu, təsir imkanları vardır. Çox mürəkkəb, həm də zəngin və
kompleks tərbiyə vasitəsi olan televiziyanın yuxarı sinif şagirdlərinin tərbiyəsində, xüsusən, onların estetik
mədəniyyətinin yüksəldilməsində rolu böyükdür.
Açar sözlər: televiziya, estetik mədəniyyət,təfəkkür, vətənpərvərlik,intellekt
Резюме: Подчеркивается важность углубленного изучения нашей национальной истории, культуры, обычаев и традиций в современное время, воспитания патриотизма у молодежи и подростков,
развития высокоморальной личности. Телевидение, которое считается чудом ХХ века, в качестве педагогического средства, ставшего очень мощным образовательным инструментом играет особую
роль и влияние в реализации важных, неотложных задач педагогики. Телевидение, которое является
очень сложным, но вместе с тем богатым и сложным средством обучения, играет важную роль в образовании старшеклассников, особенно в повышении их эстетической культуры.
Ключевые слова: телевидение, эстетическая культура, мышление, патриотизм, интеллект.
Summary: The importance of in-depth study of our national history, culture, customs and traditions in
modern times and the education of patriotism in young people and adolescents, the development of high
moral personality is emphasized. As a pedagogical problem in this field, television, which has become a
powerful educational tool in the performance of important, urgent tasks, is considered a miracle of the
twentieth century. Television, which is very complex, but also a rich and complex means of education, plays
the important role in the education of high school students, especially in raising their aesthetic culture.
Keywords: television, aesthetic culture, thinking, patriotism, intellect

Müasir vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında yuxarı sinif şagirdlərinin estetik tərbiyəsi və mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində

kütləvi informasiya vasitələri çox böyük rol oynayır. Televiziya kanallarında yayımlanan ideya
– siyasi, estetik, əxlaqi-etik verilişlər yuxarı
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sinif şagirdlərinin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Onlar mavi ekranda incəsənət verilişləri vasitəsilə mədəniyyət xadimləri ilə, onların
mənəvi, estetik dünyası ilə yaxından tanış olurlar. Həmçinin, bu verilişlər onları bəşəriyyətin
mənəvi dəyərləri ilə tanış edir, bədii-estetik əhatə dairəsini daha da genişləndirir.
Televiziya müxtəlif və çoxsahəli informasiya mənbəyi olаrаq, eyni zamanda öz televiziya
verilişləri vasitəsilə ictimai – siyasi idrak və əyləncə funksiyasını yerinə yetirir. Bu isə yuxarı
sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsir göstərir.
Televiziya verilişləri vasitəsilə yuxarı sinif
şagirdləri incəsənətin bütün növləri ilə ünsiyyətdə olur, televiziya verilişlərində incəsənətin
növləri ilə tərbiyələnir, qəhrəmanlar onlar üçün
həyat idealına çevrilir.
Televiziya insanın eşitmə və görmə orqanlarına güclü təsir göstərir. O həm də insanın
hisslərində gərginlik yaradır, onlara yorucu təsir
edir, xeyli vaxtlarının alınmasına xidmət edir.
Televiziya KİV sırasında ən geniş imkanlara malik olmaqla mətbuat və radiodаn fərqli tamaşaçı auditoriyasına emosional təsir bağışlayır,
tamaşaçıda yüksən mənəvi keyfiyyətlər aşılayır.
Televiziya bizim üçün informasiya, yeni
bilik, rəngarəng və bədii təəssürat mənbəyidir.
O, bizim mövqeyimizi, anlam və zövqümüzü
formalaşdırır.
Televiziya sözün əsl mənasında xalqın həyat salnaməsidir, həyatımızın bütün sahələrinin
aynasıdır, hər bir tamaşaçını özünün sehrli dünyasına aparаn böyük qüvvədir.
Тeleviziya incəsənətin bir növü kimi günümüzün reallığıdır. Onun potensial tərbiyəvi
imkanları tükənməzdir və biz bunu layiqincə dəyərləndirməliyik.
Gənc nəslin böyük tərbiyələndiricisi və
maarifləndiricisi kimi televiziya adi informasiya
ötürücüsündən müstəqil incəsənət yayıcısına
qədər böyük yol keçmişdir. Televiziya tükənməz həyat, estetik-mənəvi dəyərlər mənbəyidir.
Bizim üçün televiziyanın kütləvi informasiya vasitəsi və incəsənətin yeni növü kimi əsas
pedaqoji keyfiyyətlərini araşdırmaq, televiziya
verilişlərinin yuxarı sinif şagirdlərinin estetik
mədəniyyətinin yüksəlməsinə təsir imkanlarını
müəyyənləşdirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Mübaliğəsiz demək olar ki, televiziya
emosional gərginlik və yüklənmə yaradır. Emosional yüklənməyə qarşı şagirdlərin psixikasında özünəməxsus immunitet, xüsusi psixoloji
baryer yaratmalıdır.
Həyat insan üçün ilk zəruri maddi-mənəvi
dəyərlər mənbəyidir.
Həyat dəyərlərini üç qrupa ayırmaq olar:
maddi, sosial – siyasi, mənəvi. Televiziya özündə maddi dəyərləri əks etdirir ki, bu da insanlar
tərəfindən yaradılır, insanların mənəvi rifahına,
onların şəxsi və ictimai həyatına xidmət edir.
Televiziya cəmiyyətin bütün üzvlərinə mənəvi
dəyərləri aşılayır.
Bu dəyərlər həm bütövlükdə cəmiyyətdə,
həm də gənc nəslin inkişafı üçün faydalı olan
əxlaq və incəsənətdə özünü büruzə verir.
Dəyərlər-mürəkkəb anlamdır. Televiziya
verilişləri tərəfindən aşılanan mənəvi dəyərlər
xüsusilə rəngarəngdir. Bu dəyərlər televiziya
verilişlərində öz konkretliyini, obrazlılığı ilə
fərqləndiyinə görə daha təsirlidir.
Bu və ya digər televerilişin düzgün dəyərləndirilməsi üçün gərək o, müəyyən xüsusiyyətlərə malik olsun. Hər televerilişi təhlil edərkən
onun estetik baxımdan təsiri araşdırılmalı, teletamaşaçıda xeyirlə şərin, gözəlliklə eybəcərliyin
müqayisəsi aparılmalıdır.
Bu təhlil həm pedaqoji-psixoloji, həm də
televiziya incəsənətinin müəyyən səviyyəsi ilə
əlaqənin mürəkkəb kompleks təyinatını təşkil
edir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, siyasət, etika,
estetika məsələlərini əhatə edən televiziya proqramları yuxarı sinif şagirdlərini əlbəttə ki, avtomatik olaraq ideya – siyasi, mənəvi və estetik
cəhətdən şəxsiyyət kimi yetişdirmir
Yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsində televiziyanın tərbiyəvi
imkanlarını və xüsusiyyətlərini qiymətləndirərkən televiziyanın qlobal xarakter daşımasını nəzərə almamaq mümkün deyildir. Мənəvi akselerasiya estetik anlama, hər şeydən əvvəl, şagirdlərin geniş tamaşaçı auditoriyası üçün nəzərdə tutulan televiziya verilişlərinin təsirində olmalarıdır.
Müasir həyatımızda yeni təfəkkürlü şəxsiyyət yetişdirilməsi müasir televiziyanın əsas
vəzifələrindən biridir. Bu, həqiqətən televiziyanın ən önəmli xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirmək olar :
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 Televerilişlərin məzmunluğu və ideya –
siyasiyönlüyü;
 Televerilişlərin səhihliyi və geniş tamaşaçı tərəfindən anlaşıqlığı;
 Televerilişlərin həyatımızın çoxşaxəli
fəaliyyəti ilə əlaqəliliyi;
 Şəxsiyyətin estetik idealları və mənəvi
mövqeyinin işıqlandırılması;
Bütün bu xüsusiyyətlər televerilişlərdə
müasir təfəkkürlü şəxsiyyət
tərbiyələndirilməsi vəzifəsi ilə üzvi surətdə bağlıdır.
Milli və özəl telekanallarda hazırda yeni
nəslin milli, vətənpərvərlik ruhunda, ailədə, cəmiyyətdə, məktəbdə və s. tərbiyəsinə xüsusi
diqqət yetirilir. Əsasən, televerilişlərdə, söhbətlərdə və görüşlərdə yeni nəslin mənəvi – estetik
keyfiyyətlərinin formalaşması siması da öz əksini tapır. Estetik mədəniyyətə həsr olunan televiziya verilişləri televiziya kanalları qarşısında
duran ən vacib problemlərdən biridir.
Televiziya kanalları öz verilişlərində pedaqoji mövzuya, məktəblilərə aid proqramlara
da geniş yer ayırır. Bu proqramların spesifikliyi
gənc teletamaşaçının yaş xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Bütün yaş qruplarını əhatə edən
məktəblilər üçün hazırlanan televiziya verilişlərinə olan əsas tələb özündə ideya – siyasi, mənəvi, estetik məzmun, tərbiyəviyönlülük ehtiva
edən daha maraqlı və aktual olan mövzulara yer
verilməsidir. Aparılan tədqiqatlar işlərindən görünür ki, hazırda telestudiyalar şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə cavab verən, müəyyən yaş qrupunun xüsusiyyətlərinə uyğun, maraqlı və cəlbedici proqramların hazırlanmasına xüsusi diqqət
yetirirlər.
Еstetika, etika, siyasət, mədəniyyət və s.
problemlərə həsr edilən teletamaşa və filmlər bu
cəhətdən daha çox maraq doğurur. Bu verilişlər
yuxarı sinif şagirdlərində sərbəst olaraq həyata,
gözəlliyə öz baxışlarını formalaşdırmaq üçün
köməklik göstərə bilər, şagirdlər qarşısında xoşbəxtlik, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərləri, insanın həyatı boyu məsuliyyətli olması və seçim
azadlığı məsələlərini qoya bilər.
Şagirdlər üçün hazırlanan televiziya verilişləri onların qarşılarına təhsilə marağı, onlarda
hər şeylə maraqlanma, hər şeyi öyrənmə həvəsi,
əməksevərlilik, məktəbin ictimai həyatında fəallıq göstərilməsi, məktəbə və ailəyə köməklik

göstərmək daha mühüm və həyati məsələlər
qoyur. Məktəblilər üçün hazırlanan televiziya
verilişləri şagirdlərin idraki, bədii və digər maraqlarını inkişaf etdirməyə, mütərəqqi ideyalar
bələdçisi, mədəniyyət təbliğatçısı, incəsənət yayıcısı vasitəsi kimi çıxış etməyə yönəldilir.
Teleredaksiyalar şagirdlər üçün hazırlanan
verilişlərdə məktəblilərin ideya-siyasi, mənəvi
və estetik baxışdan maariflənməsinə də geniş
diqqət yetirirlər.
Televiziya verilişlərində ideya – siyasi,
mənəvi və estetik hisslər bir-biri ilə üzvi surətdə
bağlıdır. Bizim bugünki gerçəkliyi müsbət obrazlarda əks etdirən bu mənəvi dəyərlər gənclərimizin tərbiyəsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti və təsviri
sənətinə həsr olunmuş televiziya verilişlərinin yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsirini ayrıca qeyd etmək lazımdır.
Bu məzmunlu verilişlər, onların pedaqoji
baxımdan seçilib müntəzəm olaraq göstərilməsi
indiki şəraitdə daha məqsədəuyğundur. Lakin
pedaqoji xarakterli verilişlərə çox az hallarda
rast gəlirik.
Televiziya vasitəsilə yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsinə təsirinin öz xüsusiyyətləri vardır. Lakin, əksər
hallarda bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmır, sistemsiz, kortəbii təşkil edilir, ümumi xarakter daşıyır. Belə ki, ideya – siyasi, mənəvi, estetik dəyərlərin toplanması yuxarı sinif şagirdlərinin
təcrübəsinə, onların mövcud gerçəkliyi anlamasına, ümumi bilik ehtiyatına əsaslanmаlıdır. Mənəvi dəyərlərə aid biliklər nə qədər sistemli, nə
qədər zəngin olarsa, onlar dəyərlər anlamının
dərin və davamlı mənimsənilməsinə bir o qədər
çox imkan yaradаr. Məhz buna görə məktəblərdə dəyərlər oriyentasiyası sisteminin yaradılması şagirdlərin real təcrübəsinin kütləvi kommunikasiya vasitələri ilə əlaqələndirilməsi üçün
çox vacibdir. Televiziya təcrübəsi bir daha
əminlik yaradır ki, o, insan fəaliyyətinin müxtəlif sferaları üçün açıqdır və o, həmçinin, müəyyən ictimai rəy formalaşdırmağa, aktual ictimai,
siyasi, mənəvi, estetik məsələlərin həllinə nail
olmağa qadirdir. Televiziya qeyri-adi çoxşaxəli
və çoxjanrlı incəsənət növüdür.
Beləliklə, ümumi şəkildə televiziyanın yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin
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yüksəldilməsinə təsir imkanlarını nəzərdən keçirdik. Bu imkanların nə dərəcədə gerçəkləşməsi teletamaşaçıdan – yuxarı sinif şagirdindən və
ilk növbədə televerilişləri qavramanı öyrədən,
onu əhatə edən böyüklərdən, valideyn və müəllimlərdən asılıdır.
Yuxarı sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsində, onların ən ali mənəvi
dəyərlərlə zənginləşməsində əvəzsiz rol oynayan televiziya məhz bu gün həyatımızın inkarolunmaz gerçəkliyidir.
Problemin elmi yeniliyi: Məktəblərdə bu
problemin real vəziyyəti, onun öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi, estetik tərbiyənin pedaqoji problem
kimi tədqiq edilməsi yuxarı sinif şagirdlərinin estetik
mədəniyyətinin yüksəldilməsində müəyyən vasitə
kimi müasir televiziyanın rolu və onun təsir imkanlarının aşkar edilməsi və elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırılmışdır.

Problemin praktik əhəmiyyəti: Problemlə
əlaqədar mövcud vəziyyətə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən iş sisteminin televerilişlər vasitəsilə yuxarı
sinif şagirdlərinin estetik mədəniyyətinin inkişafına
təsir göstərilməsidir. Müəyyənləşdirilən bu iş sistemi, səmərəli forma və yollar, irəli sürülən tövsiyələr
problem dairəsində uğur qazanmağa zəmin yaradır.
Problemin aktuallığı: Həyat özü bu sahədə
tərbiyə və təhsildə zamanın tələbinə uyğun dəyişikliklərin edilməsini diktə edir. Odur ki, məktəb, ailə,
televiziya, digər kütləvi informasiya vasitələri daimi
dəyişiklikdə olan məktəbli şəxsiyyətinə təsir göstərən ən əsas komponentlərdəndir. Çünki, televiziyaincəsənətin müxtəlif növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan çox funksiyalı sistemdir. Onun əsasında şifahi
sözün, dinamik təsvirin və musiqinin sintezi durur.
Televiziya məhz bunların vasitəsilə gənc nəslin mənəvi aləminə estetik təsir göstərir. Bu baxımdan
gənc nəslin tərbiyəsində və estetik mədəniyyətinin
yüksəldilməsində televiziyanın rolunun durmadan
artması qanunauyğun hadisədir.
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ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING IN PROVIDING
CONTINUOUS DEVELOPMENT
Xülasə: Məqalədə davamlı inkişafın təminində ekoloji təhsil və tərbiyənin rolu araşdırılmış, ətraf mühit
sahəsində verilən ekoloji təhsilin müxtəlif formalarının gələcək nəslin ətraf mühit haqqında şüurlu təsəvvürünün formalaşmasında, təbiətə hörmət etmə ehtiyacına inamda, onun zənginliyindən müdrik istifadə etmək
bacarığının formalaşması və təbii ehtiyatları artırmağın vacibliyini başa düşməkdəki rolundan bəhs edilmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, müasir şəraitdə ekoloji təhsil və tərbiyə cəmiyyətlə təbiət arasındakı qarşılıqlı
əlaqənin uyğunlaşdırması prosesinin əsaslarından biridir. Ekoloji təhsil gələcək nəslə təbiətlə ağıllı ünsiyyət,
bilik və bacarıqlar aşılamalı, təbiətin qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadədə konstruktiv iştirak
üsullarını və yollarını təkmilləşdirməlidir.
Açar sözlər: davamlı inkişaf, ekoloji təhsil, maarifləndirmə, ekoloji tərbiyə, fənlərin
ekologiyalaşdırılması, ekoloji təhsilin istiqamətləri, strateji məqsədlər, ekoloji mədəniyyət, təhsil pillələri.
Резюме: В статье исследуется роль экологического образования и обучения в обеспечении устойчивого развития, роль различных форм экологического образования в формировании у следующих поколений осознанного восприятия окружающей среды, убеждения в необходимости уважать
природу, способности разумно использовать ее ресурсы и приумножать природные ресурсы.
Было отмечено, что в современных условиях экологическое образование является одной из основ процесса гармонизации взаимоотношений общества и природы. Экологическое образование
должно прививать следующему поколению интеллектуальное общение, знания и навыки с природой,
а также улучшать методы и способы конструктивного участия в охране природы и эффективном использовании природных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование, просвещение,
экологическое воспитание, экологизация дисциплин, направления экологического образования,
стратегические цели, экологическая культура, уровни образования.
Summary: The article examines the role of environmental education and training in ensuring
sustainable development, the role of various forms of environmental education in the formation of a
conscious perception of the environment among the next generations, the belief in the need to respect nature,
the ability to use its resources wisely and increase natural resources.
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It was noted that in modern conditions environmental education is one of the foundations of the process
of harmonizing the relationship between society and nature. Environmental education should instill in the next
generation intellectual communication, knowledge and skills with nature, as well as improve methods and ways
of constructively participating in nature conservation and the efficient use of natural resources.
Key words: sustainable development, environmental education, enlightenment, environmental
education, ecologization of disciplines, directions of environmental education, strategic goals,
environmental culture, levels of education.

İnsanların ekoloji maariflənməsi və tərbiyəsini həll etmədən ekoloji problemlərin həllinə
nail olmaq və cəmiyyətin davamlı inkişafını
təmin etmək mümkün deyil. Ekoloji təhsil insan
varlığının qlobal şərtləri haqqında biliklər məcmusudur. Buna görə ekoloji təhsil və tərbiyənin
hər bir insan üçün zəruri aktiv bir proses olduğunu, insan ilə təbiət arasındakı qarşılıqlı təsir
problemlərinə toxunduğunu, bütün canlıların
həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa çalışdığını
söyləmək məqsədəuyğun hesab olunur. Ekoloji
təhsilin formalaşmasında təbiətin qorunması və
onun səmərəli idarəetmə prinsiplərinin mənimsənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ekoloji
təhsildə mühüm amil eyni zamanda ekoloji fəlakətlərin səbəblərinin düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq ölkəmizdə ekoloji təhsil iki səviyyədə aparılır. Birinci pillə ümumi ekoloji təhsildir: Məsələn, hər
təhsil ocağında təbiət fənlərində ekologiya üzrə
ayrıca bölmələr mövcuddur.
İkinci səviyyə peşə hazırlığıdır. İndi Azərbaycanın bir çox universitetində "Ekologiya",
―Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası‖, "Həyat
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi" ixtisasları üzrə gələcəyin mütəxəssisləri hazırlanır.
Məktəblilərdəki ekoloji təhsil və tərbiyə
üzərində dayanaq. İndi orta təhsil müəssisələrində ekoloji təhsil və tərbiyənin dərinləşdirilməsi
və təkmilləşdirilməsi fasiləsiz bir prosesə çevrilmişdir. Onların bir çoxunda təməl tədris planı
vardır və mövcud fənlərin məzmunu ekologiyalaşdırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ekologiya sahəsində xüsusi istiqamətlərin
mövcud olduğu gimnaziyalar, liseylər, kolleclər,
ekoloji profilli məktəblər şəbəkəsi mövcuddur.
Ali və orta təhsil müəssisələrində ekoloji təhsil
aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır:
- ekoloji profilli peşə və ixtisasların genişləndirilməsi;
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- sənaye və kənd təsərrüfatı ekologiyası
üzrə mütəxəssis hazırlayan ixtisaslaşdırılmış
təhsil müəssisələrinin mövcudluğu;
- müəyyən bir ixtisas və peşənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla peşə təhsilində ekoloji
komponentlərinin inkişafı, tətbiqi və təkmilləşdirilməsi [1, 2, 3].
Ekoloji ixtisaslar üzrə bakalavr və magistrlər müxtəlif universitetlərdə təhsil alırlar.
Davamlı ekoloji təhsil və təlim sistemi müxtəlif
biliklər əsasında formalaşdırılmalıdır. Bu proses
ailədən başlamalı, sonra məktəbəqədər təlim
müəssisələrində və məktəbdə davam etməlidir.
Beləliklə, ekoloji təhsilin istiqamətləri qısaca
ifadə edilərsə belə görülür:
- Təhsilin ekoloji və fəlsəfi yükünün hər
şeydən əvvəl ekologiyanın mənəvi, əxlaqi və estetik problemlərində daha geniş şəkildə işıqlandırılmasının gücləndirilməsi;
- müxtəlif fənlərdə ekoloji aspektin işıqlandırılması;
- regional və sənaye xüsusiyyəti ilə əlaqəli
olan ətraf mühit sahəsində aparılan elmi tədqiqatların nəticələrinin ekoloji təhsilə daxil edilməsi [4,5].
Ekoloji təhsildə kütləvi informasiya vasitələri - radio, televiziya, nəşrlər mühüm rol oynaya
bilər və etməlidir. Təhsil funksiyasının həyata
keçirilməsində rolu olan idarəetmə orqanları təbii
mühitin qorunması və yaxşılaşdırılması problemləri ilə məşğul olan müvafiq xüsusi elmi və təhsil
müəssisələri ilə əməkdaşlıq qurmalıdırlar.
Davamlı inkişaf üçün ekoloji təhsil özündə aşağıdakıları əxz edir:
- ətraf mühit və onun vəziyyəti haqqında
biliklərin yayılmasına kömək etmək;
- ətraf mühitin qorunması və sosial, iqtisadi və ekoloji problemlərin hərtərəfli həlli sahəsində qərar qəbul etmək üçün meyarlar, standartlar, tövsiyələr vermək;
- ətraf mühitin qorunması zamanı iqtisadi
inkişaf imkanlarını nümayiş etdirmək;
- təbii və mədəni irsə diqqətli münasibət
bəsləmək üçün müxtəlif xalqlar üçün ekoloji ən-
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ənələrin və ekoloji cəhətdən sağlam idarəetmə
metodlarının əhəmiyyətini artırmaq;
- insanlara, təbiətə, mədəni dəyərlərə
diqqətli münasibət;
- aktiv vətəndaşlıq imkanı təmin etmək;
- ətraf mühitin vəziyyətinə, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəyə, insanların və gələcək
nəsillərin səmərəli istifadəsinə görə məsuliyyət
etikasına əsaslanan dəyər yönümlü ekoloji-humanist dünyagörüşü aşılamaq [5, 6, 7].
Daha konkret bir aspektdə dayanıqlı inkişaf üçün ekoloji təhsilin məqsədi hazırkı və gələcək nəsillərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün sosial, iqtisadi, ekoloji problemlərin
kompleks həllini təmin etməkdir. Ətraf mühitin
mühafizəsi və vurulan zərərin qarşısının alınması prosesində bilik, bacarıq, təcrübə əldə etmək,
həmçinin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına, özünü dərk etməyə, şəxsiyyətinin formalaşmasına kömək etməkdir. Problemlərin həlli və
davamlı inkişafın həyata keçirilməsinin əsas
mexanizmi cəmiyyətin bütün sahələrinin: dövlət
qurumlarının, təsərrüfat subyektlərinin, ictimai
təşkilatların qarşılıqlı fəaliyyətidir.
Qlobal proseslərin və hadisələrin iştirakçısı kimi Azərbaycanda davamlı inkişafa nail
olmaq məqsədlə təbii mühiti sabitləşdirən prosesləri müəyyənləşdirməkdən tutmuş özünün
Dayanıqlı İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirməyə qədər daha çox səy göstərilir. Ekoloji
problemlərin həllində təhsil, tərbiyə və maarifləndirmə çox vacib rol oynayır. Çox erkən yaşdan ölkədə yaşayan hər bir insan ətraf mühitə
diqqətsiz münasibətin nəyə gətirib çıxaracağını
bilməli və ona qarşı mübarizə aparmalıdır.
Onlar ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsində yaranan xəstəliklərdən xəbərdar olmalı, genetik
dəyişkənliklər, heyvanların və bitkilərin məhvi,
torpağın münbitliyinin azalması, içməli su ehtiyatlarının tükənməsi və yaşayış yerindəki digər
mənfi dəyişikliklərin hansı problemlərə səbəb
olacağı haqqında məlumatlı olmalı və fərdi məsuliyyət hissi daşımalıdırlar. Müasir gənclər arasında təbiətə, ekoloji problemlərə, ətraf mühitin
qorunmasına dair müsbət fikirlər üstünlük təşkil
edir. Bir çoxları isə ətraf mühitin qorunması və
səmərəli təbiət idarəçiliyini fərdi təbii komplekslərin və nadir bitki və heyvan növlərinin qorunması ilə məhdudlaşdırırlar.
Ekoloji təhsil və tərbiyəsinin məqsədi
bütün fəaliyyət növlərində insanların ətraf mühi-

tə qarşı məsuliyyətli münasibətini, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasını təmin edən elmi biliklər, görüşlər və inanclar sisteminin formalaşdırılmasıdır. Beləliklə, ekoloji təhsil və təlim iki
strateji hədəfə cavab verməlidir:
-Şagirdləri ətraf mühitin qorunmasına ehtiyac olduğuna inandırmaq.
-Bu sahədə biliklər vermək.
Bu hədəflərə çatmaq üçün əsasən aşağıdakı iş üsulları seçilir:
1. Təhsil fəaliyyəti: nəzəri və praktiki məsələlərin nəşri – cəmiyyət və təbiət arasında qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafına töhfə verir.
2. Aktiv formalar: ətraf mühitlə bağlı mübahisələr, müzakirələr, mütəxəssislərlə görüşlər,
işgüzar oyunlar - ekoloji cəhətdən əsaslı qərarlar
qəbul etmək təcrübəsini formalaşdırır.
3. İctimai faydalı fəaliyyət: müəllimin rəhbərliyi altında mineral gübrələrin qida məhsuldarlığına təsirini öyrənmək, torpaq və yeraltı suların analizini aparmaq üçün təcrübələr aparmaq
- ətraf mühit qərarları verməkdə təcrübə qazanmağa xidmət edir, yerli ekosistemlərin öyrənilməsinə və qorunmasına və ekoloji fikirlərin təbliğinə real töhfə verir.
4. Müəssisələrə ekskursiyalar: – nəzəri
materialı aydın, real, görünən edir [4, 5].
Müxtəlif fənləri tədris edərkən maddələrin
atmosferdə, okeanda, torpaqda necə davranmasına və biosistemlərə necə təsir etdiyinə diqqət
yetirmək lazım olur. Belə yanaşma həmin məsələlər barədə düşünmək vərdişini aşılayır. Ekoloji
təhsilin məqsədlərini nəzərə alaraq onun müxtəlif səviyyələrini, ekoloji təhsili, ekoloji şüurun
formalaşmasını, ekoloji mədəniyyətin inkişafı
məsələlərini müəyyən etmək mümkündür. Bunlar aşağıdakılardır:
a) ekoloji təhsil – tələbələrin problemə istiqamətlənməsini və müvafiq davranış qaydalarını təmin edir. Buna ekoloji məlumatların dərs
materiallarına fraqmentlər və ya dərsdənkənar
tədbirlər vasitəsi ilə daxil edilməsi (ətraf mühitin istiləşməsi, ekoloji ekspress məlumat, seçilmiş ətraf mühit mövzularında məruzə və esselər
və s.) ilə nail olunur.
b) ekoloji şüur – şagirdlərin ekoloji düşüncə tərzinin formalaşmasını təmin edir. Ekoloji
şüurun formalaşması ekoloji biliklər sistemini
və ekologiyanın konseptual əsasını bir mövzu
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(istəyə bağlı, xüsusi kurs, mövzu) kimi mənimsəməyi əhatə edir.
c) ekoloji mədəniyyətin inkişafı – şagirdlərə təbiətlə insanın qarşılıqlı əlaqəsinin dəyərlərini aşılayır. Ekoloji problemlərin dövrümüzün
qlobal problemlər kateqoriyasına keçməsi bu səviyyəyə çatmağa diqqəti yönəltməyi zəruri edir.
Məktəb təhsili şəraitində ekoloji mədəniyyət
yalnız inteqrativ bir yanaşma əsasında formalaşa
bilər. İnteqrasiya mexanizmi "təbiət-insan" qarşılıqlı fəaliyyətinin bütün səviyyələrini əhatə
edən "təbiət-elm-istehsal-cəmiyyət-insan" sistemindəki ekoloji problemlərin öyrənilməsini
təmin edir. Bunlara aşağıdakılar aid edilır:
-təbiətə dair aparıcı fikirlərin, əsas anlayışların və elmi həqiqətlərin mənimsənilməsi.
Bunun əsasında təbiətə insanın optimal təsiri
onun qanunlarına uyğun olaraq müəyyən edilir;
-cəmiyyətin və hər bir insanın maddi və
mənəvi qüvvələrinin mənbəyi kimi təbiətin çox
tərəfli dəyərinin dərk edilməsi;
-ətraf mühitin vəziyyətini öyrənmək və
qiymətləndirmək, onun yaxşılaşdırılması barədə
qərar qəbul etmək və hərəkətlərinin mümkün
nəticələrini proqnozlaşdırmaq bacarığı;
-təbiətlə ünsiyyətə ehtiyacın inkişafı, onun
əhəmiyyətli təsirinin qavranılması, mənəvi və
estetik təcrübələrlə vəhdətdə gerçək dünyanı
dərk etmək istəyi;
-təbiəti korlayan, təbii mühitin çirklənməsi və ya məhv edilməsini istisna edən təbiətdəki
davranış normalarına şüurlu riayət edilməsi;
-ətraf mühitin yaxşılaşdırılması üçün fəaliyyətlərin intensivləşdirilməsi, təbiətin qorunması
üçün müasir ideyaların təbliğində iştirak [5, 7].
Ekoloji tərbiyə insanın fiziki və mənəvi həyatının təbiətlə ayrılmaz əlaqəsi fikrini yeniləmək
kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlərə
dövrümüzün qlobal problemlər sistemində ekoloji
problemlərin nəzərə alınması, təbiətin qorunmasına diqqət yetirmək, biosfer genofondunun qorunması, ətraf mühitin gigiyenik və estetik üstünlüklərinin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli
istifadə aiddir. Buna görə ekoloji təhsilin məzmunu mürəkkəb tərkibə malikdir. Onun məktəblilər
tərəfindən assimilyasiyası sıx qarşılıqlı əlaqə, sinif
və məktəbdənkənar fəaliyyət tələb edir.
1990-cı illərin əvvəllərindən ekoloji təhsil
yeni bir vüsət aldı. Ekoloji təhsil sisteminin qurulması kimi məsələlər elm adamları tərəfindən
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1980-ci illərdə formalaşdırılmış bir sıra metodoloji prinsiplərə söykənirdi. İnsan tarixi təbiət tarixinin bir hissəsidir və təbii mühitin bütövlüyü
biosferdəki həyatın təbii əsasını təşkil edir. Sosial şərtlərlə birlikdə ekoloji cəhətdən sağlam
bir mühitin keyfiyyəti insanın fiziki və mənəvi
sağlamlığının əsasını təşkil edir. Əmək insan və
cəmiyyətin təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsinin əsasını,
onun dəyişmə amilini təşkil edir və buna görə
rasional insan fəaliyyətinin məqsədləri təbiət qanunlarının təzahürünü və s. nəzərə almalıdır.
Yalnız ekoloji bilikləri daim artırmaqla insanların şəxsi və sosial zəruri səviyyələri arasındakı
ziddiyyəti həll edə bilərik.
Ekoloji tərbiyə şəxsiyyətin inkişaf maraqlarına yönəlmişdirsə onun vasitəsilə aşağıdakı
vəzifələri həll etmək mümkündür:
-insan münasibətlərini təbiətlə uyğunlaşdırmaq;
-insanın intellektual inkişafını və təfəkkürünü müasir idrak metodları ilə zənginləşməsini
stimullaşdırmaq;
-hər bir insanın mövcud mədəni, texnoloji
və informasiya mühiti daxilində ictimailəşdirmək;
- fasiləsiz təhsil almaq və onun vasitəsilə
yeni elmi savad qazanmaq üçün şərait yaratmaq.
Fasiləsiz təhsil fəaliyyəti aşağıdakılarla ifadə
edilə bilər: biliklərin müstəqilliyi; idrakın könüllülüyü; biliyin seçiciliyi. Davamlı ekoloji təhsilin
əsas xüsusiyyətləri beş prinsipdə əks oluna bilər:
-davamlılıq prinsipi həyatı boyu hər bir insanın ekoloji təhsil sahəsinə cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Ekoloji təhsilin bütün səviyyələrinin
davamlılığını, həmçinin təhsil və təhsil müəssisələrinin ekoloji problemlərlə əlaqəli ictimai və
dövlət strukturları ilə əlaqəsini təmin edir;
-irəliləmə prinsipi fərdin sosial, vətəndaş
və peşə yetkinliyinin bir mərhələsindən digərinə
ardıcıl hərəkətini təmin edən təhsil prosesinin
inkişaf edən xüsusiyyətini əks etdirir;
-planlaşdırma prinsipi tədris prosesinin
mütərəqqi olmasını təmin edir. Daim yüksələn
xətlə inkişaf edən təhsil prosesinə planlı bir başlanğıcın tətbiqi yalnız əsas və sonrakı hazırlığın
sadə cəmində deyil, onların ayrılmaz bütövlüyü
olduqda mümkündür;
-inteqrasiya prinsipi ömür boyu təhsilin
optimal seçimindən ibarətdir. Yəni ümumi və
özəl təhsil tapşırıqlarının onun müxtəlif səviyyələri arasında bölüşdürülməsi təhsil prosesinin
maksimum effektini təmin edir;
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-fasiləsizlik prinsipi təhsilin səmərəliliyinin artırılmasında ən vacib amildir. Bu da əvvəlki mərhələlərdə əldə olunan təlimlərin hər mərhələsində maksimum istifadəni nəzərdə tutur.
Bunun üçün fərdi fənlərin, bölmələrin və mövzuların öyrənilməsinin ardıcıllığı, ümumi nəzəri,
xüsusi və tətbiqi fənlərin tədrisində optimal nisbət və s. əsas götürülməlidir. Davamlı ekoloji
təhsilin reallaşması onun məzmununun fundamentallaşması ilə də aydınlaşdırılır [4, 6, 7].
Davamlı ekoloji təhsilin əsas struktur və
funksional xüsusiyyətlərini ortaya qoyan yuxarıda göstərilən prinsiplərin birləşməsi onu vahid,
hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyətin məqsədyönlü şəkildə formalaşması, insanın peşə qabiliyyətlərinin və vətəndaş keyfiyyətlərinin mütərəqqi
və əlaqələndirilmiş inkişafını təmin edən, təməl
və sonrakı təhsildən ibarət olan bir proses kimi
xarakterizə etməyə imkan verir. Davamlı ekoloji
təhsil sisteminin qurulması pedaqoji bir piramidanın yaradılmasını tələb edir. Bunlar məktəbəqədər müəssisələr - məktəb - kollec (texniki məktəb) - universitet - doktorantura təhsilidir.
Beləliklə, ekoloji təhsilin strateji məqsədi
elmi bilik, ekoloji mədəniyyət və etika əsasını
təşkil edən ekoloji dünyagörüşü olmalıdır. Məqsəd dəyərlərlə eynidir. Mənəvi ehtiyacların formalaşması təhsilin taktiki məqsədi hesab edilə
bilər. Müasir ekoloji təhsil gələcəyə yönəldilməli, təbiətin və cəmiyyətin birgə təkamülünə və
biosferin davamlı inkişafı ideyalarına əsaslanaraq cəmiyyətdə mövcud olan stereotiplərin aradan qaldırılmasına, mənəvi, əxlaqi, ekoloji cəhətdən səlahiyyətli bir şəxsiyyətin formalaşması
və onun inkişafı üçün şərait yaradılmasına, sosial sabitlik amilinə çevrilməlidir.
Ekoloji təhsilin birinci mərhələsi məktəbəqədər təhsil və təlimdir. Təbiətə qayğı, ətraf aləmə diqqət, bütün canlılara sevginin əsasları 4-6
yaş arasında qoyulur. Uşaqlar ekoloji biliklərin
əsaslarını böyük məmnuniyyətlə qəbul edirlər.
Xüsusən də materialın təqdimatı əyani olduqda
bu uşaqlara canlılar ilə ünsiyyət qurmağa, onlara
qayğı göstərməyə imkan verir. Uşaq bağçasında
ekoloji təhsil oyunlar, gəzintilər və dərslər zamanı baş verir. Şagirdlərin ekoloji bilik, bacarıq
və tədqiqat işlərinin təşkili orta məktəblərin tədris proqramında xüsusi diqqətə layiqdir.
Ekoloji təhsildə növbəti addım ekologiyanın ali təhsildə tədrisidir. Bir çox universitetdə

ətraf mühitin qorunması, tətbiqi və ümumi ekologiyanın əsasları fənləri tədris olunur. Cəmiyyətdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması
təbiətə hörmət və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin təşkili məqsədilə ekoloji maarifləndirmə ekoloji təhlükəsizlik, ətraf mühitin vəziyyəti
və təbii sərvətlərdən istifadə haqqında biliklərin
yayılması yolu ilə də aparılır. Ekoloji təhsil - cəmiyyətdə ekoloji mədəniyyətin əsaslarını formalaşdırmaq üçün ekoloji biliklərin, ətraf mühitin
vəziyyəti, təbii ehtiyatlar, ekoloji təhlükəsizlik
haqqında məlumatların yayılmasıdır.
Ətraf mühitin qorunması və ekoloji təhlükəsizlik sahəsindəki qanunvericilik barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq da daxil olmaqla
ekoloji təhsil dövlət orqanları, yerli icra hakimiyyəti, ictimai birliklər, media və təhsil müəssisələri, mədəniyyət müəssisələri, muzeylər, kitabxanalar, ətraf mühit müəssisələri, idman və turizm təşkilatları və digər orqanların fəaliyyətinə
əsaslanır. Ekoloji tərbiyə, insanın təbiətə və ətraf
mühitə qarşı davranışındakı əxlaqi-etik normalarına emosional, mənəvi, insani və diqqətli münasibətinin davamlı, sistemli və məqsədyönlü şəkildə formalaşması prosesidir. Ekoloji təhsil müxtəlif şəraitlərdə fəal ekoloji mövqe formalaşdırmağa çağırır. Müasir şəraitdə ekoloji təhsilin əsas
məqsədləri aşağıdakıları aşılamalıdır:
-hər həyat dəyərli, bənzərsiz və təkrarolunmazdır. İnsan bütün canlılar üçün cavabdehdir;
-təbiət əbədi və sonsuzdur, insandan güclü
olub və həmişə olacaq. Təbiətlə əlaqənin əsası
qarşıdurma deyil, qarşılıqlı yardım olmalıdır;
-biosfer nə qədər müxtəlifdirsə, o qədər də
sabitdir;
-ekoloji böhran xəyalları dəhşətli bir gerçəkliyə çevrildi. İnsan ətraf mühitə yolverilməz
bir dağıdıcı təsir göstərir;
-uzun illər kütləvi şüurda inkişaf etmiş antroposentrik nəzəriyyə dünyanın yeni bir mənzərəsi - ekosentrik ilə əvəz edilməlidir;
-insanların dəyərlər və davranış sistemindəki köklü bir dəyişmə həddindən artıq istehlakın rədd edilməsinə və ekoloji məsuliyyətsizliyə
yolverilməzliyə hazır olmalıdır [2, 4, 5].
Ekoloji təhsil müasir şəraitdə ekoloji böhrandan çıxış yolunun mümkün olması barədə
əsas nəzəriyyələrə söykənməlidir. Qlobal ekoloji problemin həllinin açarı dünyagörüşü dəyərlərinin yenidən qiymətləndirilməsində və priori-
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tetlərin dəyişdirilməsində, həmçinin ailə planlaşdırılması yolu ilə əhalinin tənzimlənməsində,
ətraf mühitin qorunmasında əsas istiqamətləri
həyata keçirmək üçün zəruri əməli işlərdə olur.
Ekoloji tərbiyənin mahiyyəti onun formalaşmasını əhatə edən ilk növbədə aşağıdakı vəzifələri
ilə müəyyən edilir:
-təbiətlə ünsiyyətə ehtiyac, onun qanunlarını və hadisələrini bilmək marağı;
-təbiətin ümumbəşəri dəyərini dərk etməyə yönəlmiş fəaliyyətə münasibət və motivlər;
-təbiəti qorumaqın insan sağlamlığını qorumaq üçün lazım olduğuna inam;
-təbiətin öyrənilməsi və qorunması, ekoloji biliklərin təbliği üzrə praktik fəaliyyətlərdə iştirak ehtiyacları [4, 6].
Hazırda ekoloji təhsilin mahiyyətini yalnız
ekoloji sistemin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul
etmək olmaz. Çünki bu şəxsiyyətin formalaşmasının zəruri bir hissəsi, sivilizasiyanın gələcək
inkişaf mərhələlərini həll etməyə qadir olan
ekoloji biliklər sisteminin məcmusudur. Buna
görə ekoloji təhsilə ictimai əhəmiyyət verilir.
Ekoloji təhsilin mahiyyəti aşağıdakı kateqoriyalara müəyyən edilə bilər: dünyagörüşü - dəyərlər - münasibət - davranış. Hər bir əlaqə ardıcıllıqla təqdim olunur və müəyyən bir funksiyanı
yerinə yetirir. Lakin bunların hamısı bir-birinə
bağlıdır və ekoloji təhsilin təşkili prosesində
qarşılıqlı fəaliyyət göstərir . Buna görə də, ekoloji təhsil nəticəsində insan və təbiətin vəhdətini
dərk etməkdə fərdin dərin inamını əks etdirən,
təbiətşünaslığa və humanitar biliklərə əsaslanan

ekoloji bir dünyagörüşü formalaşmalıdır. Ekoloji dünyagörüşü ekoloji tərbiyədə idrakın prinsip
və metodlarının əsasını təşkil edir. Ekoloji dünyagörüşünün formalaşması prosesi pedaqogika
üçün çətin bir məsələdir. Dəyərlər sistemi təbiətə, insana, cəmiyyətə uyğun münasibət və davranışı müəyyənləşdirir.
Bəşəriyyətin yaşaması məsələsi ekoloji
tərbiyənin və ekoloji mədəniyyətin səviyyəsindən, hər bir insanın planetimizdə sağlam qala
bilmək mübarizəsindən asılıdır. Ekoloji məsuliyyət, ekoloji tərbiyə və şəxsiyyətin digər xüsusiyyətləri, məsələn özünü idarəetmə, bir insanın
təbii mühitdəki hərəkətlərinin dərhal və uzunmüddətli nəticələrini qabaqcadan görmək imkanı, özünə və başqalarına qarşı tənqidi münasibət
kimi xüsusiyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir.
Problemin elmi yeniliyi, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının təminində ekoloji təhsil və tərbiyə probleminin konkret həlli yolları və yetişməkdə olan nəslin
bu sahədə təhsili, elmlə təhsilin inteqrasiyasının qarşılıqlı asılılığının ekoloji fəaliyyət qanunları, həm də
müasir cəmiyyətin sosial-ekoloji sabitləşmə şərtləri ilə
nəzərdən keçirilməli olduğu sübut edilmişdir.
Problemin aktuallığı. Ölkənin ekoloji sisteminin davamlı inkişafı üçün ilkin şərtin nəsillər arasındakı rasional münasibətlər olduğu, yəni ətraf mühitin qorunması ilə bağlı hazırkı nəslin qərarlarının
gələcək nəsillərə təsiri nəzərə alınmaqla, dövlət tərəfindən ekoloji vəziyyətin tənzimlənməsi ilə müşayiət
olunmalı olduğu müəyyən edilmişdir. Ekoloji təhsil
və tərbiyə müasir elmi dünyagörüşünün, ekoloji şüurun formalaşmasının qarşılıqlı asılılığının göstəricisi
olduğu qeyd edilmişdir.
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AN ACTĠVE LĠFE POSĠTĠON AS A FACTOR ĠN THE FORMATĠON
OF THE PUPĠLS’ PERSONALĠTY
Xülasə. Hazırda ümumtəhsil müəssisələrinin mühüm vəzifələrdən biri də şəxsiyyətin, təhsilalanların
hərtərəfli və ahəngdar inkişafına, onlarda fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir.
Fəal həyat mövqeyinin tərbiyə olunması ilə bağlı problemlər həmişə aktual olmuşdur. Fəal həyat mövqeyinə
yiyələnmənin göstəricisi kimi şagirdlərin fəallığı, müstəqilliyi, təşəbbüskarlığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, özünəməxsus mövqe olması və s. vacibdir. Məktəblilərdə, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat
mövqeyinin tərbiyə olunması kimi vacib bir iş həm ailənin, həm də məktəbin ümdə vəzifəsidir.
Açar sözlər: mövqe, həyat mövqeyi, həyat mövqeyinin formalaşdırılması, şagird şəxsiyyəti, şəxsiyyət
keyfiyyətləri, qabiliyyətlər
Резюме: В настоящее время одной из важных задач общеобразовательной школы является достижение всестороннего и гармоничного развития личности, учащегося, формирование их активной
жизненной позиции. Проблемы, связанные с воспитанием активной жизненной позиции всегда отличались актуальностью. Как показатель овладения активной жизненной позицией, важным является
активность, самостоятельность, инициативность и наличие организаторских способностей учащихся.
Такая важная задача, как привитие учащимся, в том числе старшеклассникам, активной жизненной
позиции, является основной задачей как семьи, так и школы.
Ключевые слова: позиция, жизненная позиция, формирование жизненной позиции, личность
ученика, личностные качества, способности
Summary: At present, one of the important tasks of a general education school is the achievement of
a comprehensive and harmonious development of the personality of a student, the formation of their active
life position. The problems associated with the education of an active life position have always been very
topical. As an indicator of mastering an active life position, the activity, independence, initiative and
organizational skills of students are important. Such an important task as instilling an active life position in
students, including high school students, is the main task of both the family and the school.
Key words: position, life position, life position formation, student personality, personal qualities,
abilities
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində ümumtəhsil məktəbinin qarşısında qoyulan mühüm vəzifələrdən biri də şəxsiyyətin, təhsilalanların hərtərəfli və ahəngdar inkişafına, onlarda fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılmasına nail olmaqdan
ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılması ilə bağlı problemlər həmişə aktual olmuşdur. Bu, bir həqiqətdir ki,
insan fəal sosial həyat prosesində şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması ictimai şərait və şərtlərin, insanın tərbiyəsinin və təbii, irsi amillərinin təsiri altında
baş verir. Bu prosesdə həlledici rol ictimai şəraitə, şərtlərə və tərbiyəyə məxsusdur.
Sosial baxımdan fəal şəxsiyyətin tərbiyə
olunması problemi ötən əsrin əvvəllərində və
sonralar pedaqogika elmində və məktəb təcrübəsində önəmli bir məsələ kimi qarşıda dayanmışdır. N.K. Krupskaya, A.V. Lunaçarski, A.S. Makarenko, S.T. Şatski, V.A. Suxomlinski və b.
vaxtilə həmin problemə xüsusi diqqət yetirmişlər. Onlar ―fəal həyat mövqeyi‖ terminindən istifadə etməsələr də, əslində tərbiyə prosesinin
məqsədində, vəzifələrində, vasitələrində öz ifadəsini tapmışdır.
Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması məsələləri müasir filosof, pedaqoq,
psixoloq və sosioloqlarının tədqiqat əsərlərində
özünün daha da inkişaf etdirilmişdir.
Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasının pedaqoji cəhətinin tədqiqi üçün metodoloji
əhəmiyyətinin araşdırılması baxımından M.M.
Mehdizadə, Ə.Ə. Ağayev, A.N. Abbasov, R.Ş.
Abdulov, S.F. Anisimovun, L.M. Arxangelski,
V.T. Yefimova, S.P. Kosolapov, V.A. Titovun
əsərləri dəyərlidir. Problemin sosioloji tərəfi
F.A. Baturin, İ.S. Kon, V.T. Lisovski, V.A. Yadov, və b. əsərlərində araşdırılmışdır.
Sosial psixologiyada (B.Q. Ananyev, A.A.
Bodalyov, L.İ. Bojeviç, N.A. Divitovkkaya və
b.) sosial mövqe şəxsiyyətin keyfiyyəti və xassəsi kimi müəyyən olunur ki, bununla insan münasibətlərinin sistemi, yönəlmələri, motivləri,
məqsədləri, dəyərləri ilə səciyyələnir. İnsanın bu
münasibətləri konkret sosial müddəalardan, cəmiyyətin müəyyən etdiyi norma və qaydalarından irəli gəlir.
Bu prosesdə obyektiv vəzifələr arasındakı
münasibətlər sistemini, bu tələbatları təmin
etmək üzrə şəxsiyyətin fəaliyyətinin təşkilinin
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konkret üsulları və növlərini, qarşıda duran sosial vəzifələrin yerinə yetirilməsini nəzərə almaq
lazımdır.
Respublikamızda gənc nəsildə fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılması sahəsində R.Ş.
Abdulov tədqiqat aparmış, fəlsəfə doktoru elmi
dərəcəsi almaq üçün ―Humanitar fənlərin tədrisi
prosesində yeniyetmələrdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması‖ mövzusunda dissertasiya
(3) müdafiə etmişdir. Onun tədqiqatının məqsədi yeniyetmələrdə fəal həyat mövqeyinin tərbiyə
olunmasının elmi-pedaqoji problemlərini araşdırmaq, Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan
tarixinin materialları əsasında haqqında danışılan problemin nəzəri-metodik əsaslarına aydınlıq gətirmək olmuşdur. Həmin məqsədin həyata
keçirilməsi üçün qarşıya aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur: ―-fəal həyat mövqeyi anlayışının
fəlsəfi-sosioloji məzmununu aşkara çıxarmaq;
-anlayışın pedaqoji-psixoloji mahiyyətini
müəyyənləşdirmək;
-kompleks tərbiyədə fəal həyat mövqeyinin rolunu və əhəmiyyətini tədqiq etmək;
-V-VIII siniflərdə Azərbaycan tarixi və
ədəbiyyatı üzrə mənəvi-tərbiyəedici imkanları
aşkara çıxarmaq və onun həyata keçirilməsinin
səmərəli yollarını müəyyənləşdirmək (3).
Mənəviyyatın tərbiyə olunması yuxarı
sinif şagirdlərinin fəal həyat mövqeyinin təməlidir, çünki cəmiyyətin mənəvi dəyərlərində mənəviyyatın humanist normaları (ümumbəşəri,
milli və beynəlmiləl) öz ifadəsini tapır. Konkrettarixi şərtlər tədqiqatçılar tərəfindən fəal həyat
mövqeyinin təməli kimi mənəviyyat probleminin həllinə yanaşmanın, Ümumi qanunauyğunluğu ilə bağlı isə, yeni tipli şəxsiyyətin tərbiyəsinə dair humanist nəzəriyyəyə əsaslanan vahid
metodoloji əsası səciyyəviliyini şərtləndirir.
Mənəvi tərbiyənin uğurla aparılması yuxarı sinif şagirdlərinə Azərbaycan ideallarına,
Azərbaycan dövlətçiliyinə və dövlət başçılarına
sədaqət ruhunun aşılanmasına, yüksək vətəndaşlıq mövqeyinin, kollektivçilik, hər bir şəxsin hüquq və ləyaqətinə dərin hörmətin, əməksevərliyin, yurdsevərliyin, vətənpərvərliyin, milli şərəf
və ləyaqətin, milli mənlik hissinin, qarşılıqlı
hörmətin tərbiyə olunmasına imkan verir.
Şəxsiyyətin mənəviyyatına diqqət yetirmədən cəmiyyətin mənəvi durumundan söz
açmaq məqsədəuyğun olmazdı.
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Yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında şagird kollektivi
özünəməxsus rol oynayır. Kollektivdə yuxarı
sinif şagirdinin inkişafı prosesi və onda fəal həyat
mövqeyinin tərbiyəsi böyük məktəb yaşlı şagirdin ümumi kollektiv həyat fəaliyyətinə cəlb edilməsi səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Başqa sözlə,
bu iş yuxarı sinif şagirdinin fərdi həyat fəaliyyətindən xeyli dərəcədə asılıdır. Fərdi həyat fəaliyyəti dedikdə, ictimai fəaliyyətin xüsusi səviyyəsi
və forması, ―konkret-tarixi şəraitlərdə insanların
həyat tərzinin həyata keçirilməsinin fərdi forması‖ (L.İ. Antsiferova) başa düşülür.
Yuxarı sinif şagirdi şəxsiyyətinin kollektiv
həyat fəaliyyətində iştirakı dərəcəsi (səviyyəsi) sinif kollektivinin həyat fəaliyyətinin subyekti
kimi sinif kollektivi və şagird şəxsiyyəti arasında qarşılıqlı əlaqə kimi səciyyələnir.
Beləliklə, yuxarı sinif şagirdinin fəal həyat
mövqeyi şüurun, münasibətlərin və fəaliyyətin
sabit, səbatlı vəhdəti kimi onun sinif kollektivinin həyat fəaliyyətinə cəlb edilməsi üsulunu
müəyyənləşdirən mənəvi-praktik təhsilidir.
Cəmiyyətimizdə kollektiv heç də maddi
və mənəvi dəyərlərin istehlakçısı deyil, həm də
sosial baxımdan fəal şəxsiyyətin tərbiyə olunması, onun fəal həyat mövqeyidir. Odur ki, kollektivin təşəkkülü, inkişafı, mövcudluğunun qanunauyğunluqlarının tədqiqi həm nəzəri, həm də
praktik əhəmiyyətə malik son dərəcə mühüm
sosial və sosial-pedaqoji problem kimi özünü
göstərir.
Kollektiv cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Cəmiyyətin inkişafı prosesinin səciyyələndirməli
olsaq, deyə bilərik ki, o, insanların sosial birliklərinin bir yumruq kimi birləşməsidir. İnsanlar
kollektivin qanunları əsasında fəaliyyət göstərirlər. Məktəb kollektivini özünəməxsus sosial orqanizm kimi nəzərdən keçirən pedaqoq və psixoloqlar bu qənaətdə idilər ki, o (kollektiv), müvafiq mənəvi atmosferlə, pedaqoji və psixoloji
xarakteristikalarla səciyyələnir ki, onlar da uşağın sosial inkişafı üçün , onun hərtərəfli tərbiyə
olunması üçün imkanlar açır (N.K. Krupskaya,
A.B. Lunaçarski, S.T. Şatski, A.S. Makarenko).
Kollektivdə uşaqların tərbiyə olunması məsələləri nəzərdən keçirilərkən onların emosional baxımdan əhval-ruhiyyəsi xüsusilə diqqət mərkəzində dayanırdı. Pioner hərəkatı məsələləri üzərin işləyən N.K. Krupskaya göstərirdi ki, yalnız

kollektiv tərbiyə uşaq şəxsiyyətinin tam çiçəklənməsini təmin etməyə qadirdir.
Dərsdə, məktəbdə pioner və komsomol
təşkilatlarında ümumi iş uşaqların emosional
birliyinə, onların düşüncələrinin, fikirlərinin
fəallaşdırılmasına, özlərini ifadəetməyə yönəlirdi. Odur ki, istər uşaqların təlim prosesində, istərsə də sinifdənxaric fəaliyyətində münasibətləri böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Pioner dəstəsində
parlaq emosional həyat, geniş sosial mühitlə
uşaq təşkilatlarının əlaqəsi uşaq şəxsiyyətinin
mövqeyinin müəyyənləşdirilməsinə kömək edir.
Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasına uşaq yaşlarından başlamaq lazımdır. Bu formalaşma prosesi qısa müddətdə başa
gəlmir, uzun müddət vaxt tələb edir. Fəal həyat
mövqeyi təlim prosesində müxtəlif fənlərin üzrə
ayrı-ayrı səciyyəvi mövzuların tədrisi və təhsilalanların tərbiyə olunması nəticəsində, sosial
təcrübəyə, peşə ustalığına yiyələnməklə qazanılır. Şəxsiyyətin dünyagörüşü, onun mənəvi inam
və əqidəsi və ictimai borca münasibəti fəal
həyat mövqeyinin canını, onun təməlini təşkil
edir. Şəxsiyyətin fəal həyat mövqeyi - konkret
sosial şərtlərlə təyin olunur, ideya-mənəvi yönəlmələrin və münasibətlərin, bilik və bacarıqların, əqidələrin və adətlərin təzahür formasıdır ki,
bütün bunlar da onun davranışına və fəaliyyətinə tənzimləyici təsir göstərir.
Müasir inkişaf edən Azərbaycan cəmiyyətinə təşəbbüskar insanlar lazımdır ki, müstəqil
qərar qəbul etməyə, fəallıq göstərməyə, əməkdaşlığa qadir olsun, mobilliyi, dinamizmi, konstruktivliyi ilə fərqlənsin, ölkənin taleyi üçün
məsuliyyət, cavabdehlik hissinə malik olsun,
onun mədəni və sosial-iqtisadi tərəqqisi üçün
çalışsın.
―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4-cü maddəsi ―Təhsilin əsas
məqsədi‖ adlanır. Həmin maddədə təhsilin əsas
məqsədi aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
―1) Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq
ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
2) milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri
qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymət-
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ləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq;
3) sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq‖ (1).
Şagird kollektivi, şagird təşkilatları öz
qarşısına məqsəd qoyur - yaradıcı, təşəbbüskar,
müstəqilliyə, təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik
şəxsiyyət yetişdirilməsi işində ailəyə və ümumtəhsil müəssisələrinə kömək göstərmək. Şagird
təşkilatlarının səmərəli fəaliyyəti sayəsində
şagird kollektivinin üzvləri həyatda fəal mövqe
tutmağa çalışırlar. Onlar yaradıcı düşünür, müstəqil mövqeyə yiyələnirlər. Uşaq təşkilatları, o
cümlədən gənclər təşkilatı uşaq təşəbbüskarlığına müsbət yanaşır, onların müstəqilliyinə şərait
yaradır, məktəblilərə inam və etimad bəsləyir.
Yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında şagird özünüidarə
orqanlarının rolu böyükdür. Gəlin belə bir suala
cavab tapaq: Şagird özünüidarə orqanları pedaqoji prosesin iştirakçılarına hansı köməyi göstərir? Diqqət yetirək:
Şagirdlərə kömək:
-özünüidarə orqanları onların fəaliyyətini
təşkil edir; bir kollektivdə birləşdirir;
-şagirdlər qrupda, komandada iş bacarıqlarını inkişaf etdirirlər;
-uşaqların hüquqlarını müdafiə edir;
-şüurlu intizamı təmin edir;
-ixtilafların davranış və rəftar mədəniyyəti
çərçivəsində həllinə nail olur;
-beləliklə, yuxarı sinif şagirdlərinə fəal
həyat mövqeyi qazandırır və s.
Valideynlərə kömək:
-uşaqların asudə vaxtını təşkil edir;
-ailədə ixtilaflı vəziyyəti azaldır;

-ata-analara məktəb həyatında fəal iştirak
etmək imkanı verir;
-uşaqların təlim müvəffəqiyyətini təmin
edir və s.
Müəllimlərə kömək:
-uşaqların həyatını təşkil etməkdə pedaqoji kollektivə kömək göstərir;
-şagird kollektivini möhkəmləndirir;
-sinifdə intizamı yüksəldir, öz hərəkətlərinə görə məktəblilərdə məsuliyyət yaradır;
-uşağın yaradıcı, təşkilastçılıq, liderlik qabiliyyətlərini açıqlayır;
-innovasiya texnologiyalarının aprobasiyası və s.
Şagird özünüidarə orqanları məktəb işlərinin idarə olunmasında bütün məktəblilərin, o
cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin cəlb olunmasını, təhsilalanlarda dostluq və yoldaşlıq qarşılıqlı münasibətlərinin, təşkilatçılıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasını məqsədəuyğun hesab
edir.
Fəal həyat mövqeyinə yiyələnmənin göstəricisi kimi şagirdlərin fəallığı, müstəqilliyi, təşəbbüskarlığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, özünəməxsus mövqe olması və s. vacibdir.
Beləliklə, deyilənlərdən bu qənaətə gəlirik
ki, məktəblilərdə, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin tərbiyə olunması kimi vacib bir iş həm ailənin, həm də məktəbin ümdə vəzifəsidir.
Problemin aktuallığı. Şagird şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasında fəal həyat mövqeyi son dərəcə
mühüm rol oynayır. Bu sahədə tədqiqatların aparılması vacibdir.
Problemin yeniliyi. Fəal həyat mövqeyi şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının mühüm amili kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə doktorant və dissertasntlar, magistrantlar üçün faydalı
olacaqdır.
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STĠMULATĠNG STUDENT ACTĠVĠTY AS A MEANS OF ĠMPROVING THE QUALĠTY
OF TEACHĠNG
Xülasə: Məqalədə şagiridin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılmasından təlimin keyfiyyətini artıran vasitə kimi bəhs olunmuşdur.
Belə ki, müəllim hər nə qədər öz ixtisasını, tədris etdiyi fənnin metodiki imkanlarını dərindən bilsə də,
dərsin səmərəli, son nəticənin isə yüksək olması üçün bunlar yetərli deyil. Dərs subyekt - subyekt münasibətləri əsasında qurulur. Bu zaman nəticə müəllim və şagird fəaliyyətinin eyni məqsədə yönəlməsindən asılı
olur. Müəllim şagirdi istiqamətləndirir, onun elmi biliklərə yiyələnməsi üçün şərait yaradır. Bunu elə şəraitdə
edir ki, dərsin gedişi, əldə edilmiş son nəticə şagird üçün maraqlı olsun. Buna görə də şagird fəaliyyətinin stimullaşdırılması dərs zamanı müəllimin ən mühum vəzifəsi hesab olunur.
Açar sözlər: müəllim, şagird, tədris, keyfiyyət, təlim, inkişaf, stimullaşdırma
Резюме. В статье повествуется о стимуляции научной деятельности ученика как средства повышения эффективности урока. Даже если педагог прекрасно владеет своей специальностью, даже если
у него богатый методический опыт, этого недостаточно для получения высшего результата. Урок
строится на основе отношений "субъект-субъект". В это время результат зависит от ориентации деятельности ученика и учителя. Учитель ориентирует ученика, создает условия для усваивания научных знаний учеником. И делает это так, чтоб сам учебный процесс и итоги учебного процесса были
интересны для ученика. И поэтому процесс стимуляции деятельности ученика является главной
целью для учителя в ходе урока.
Ключевые слова: учитель, ученик, урок, эффективность, обучение, развитие, оценивание,
стимуляция
Summary: It is dealt with the stimulation of the students training activity as the means of improving
efficiency of the lesson.
Such as, thorugh the teacher deeply knows his /her profession and the subject he/she teachers , it is not
enough to get a high result in the end. Lesson is formed between the relation of subject-subject. In this case
the result depends on the direction of the teachers and students same aim. The teacher durects the student,
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gives a chance to him/ her to get scintific knowledge. He/She does it in such a condition so that the lesson
time and the last result in interesting for the student. That is why the teachers duty is considered as
stimulation of the students activity during the lesson.
Key words: teacher, student, teaching, efficiency, training, evaluationt, stimulation,

Müəllimin tədris fəaliyyətini nəzəri müstəvidə tədqiqata cəlb etmək və praktik imkanlarını göstərmək bu gün aktual məsələlərdən biridir. Bura müəllimin dərsə hazırlığı və planlaşdırması, şagird fəaliyyətinin təşkili və qiymətləndirilməsi, nəticələrin təhlili kimi məsələləri
aid etmək olar. Qeyd olunmuş hər bir nəzəri məsələ tədrisin keyfiyyətinin təmin olunmasında
əhəmiyyətlidir və bir-biri ilə sıx əlaqədədir.
Bunlardan birinin yoxluğu tədris zəncirinin pozulması deməkdir.
Pedaqoji proses zamanı müəllimin tədris
fəaliyyəti ilə şagirdin öyrənmə fəaliyyəti vəhdət
təşkil edir. Şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin səmərəli təşkili özü də çoxşaxəli bir prosedir. Bu
zaman səmərəliliyi artıran bir sıra mühüm xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazımdır. Şagird fəaliyyətinin stimullaşdırılması bu baxımdan böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Öncə müəyyən etmək lazımdır ki, stimul
və stimullaşdırmaq deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində stimul həvəs
və maraq oyadıcı amil, vadaredici səbəb kimi,
stimullaşdırmaq isə stimul yaratmaq, bir şeyin
həyata keçməsini təzələşdirmək, gücləndirmək
kimi mənalandırılır (1).
Pedaqoji ədəbiyyatda isə stimullaşdırma
oyatmaq, təkan vermək, düşüncələrə, hisslərə və
hərəkətlərə impuls vermək kimi mənalandırılır 2).
Deməli, şagird fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını şagirddə bir şeyi , yəni öyrənmə fəaliyyətini təzələmək, gücləndirmək kimi başa
düşmək olar. Öyrənmə prosesində şagirddə
həvəs və maraq oyatmaq həm fəaliyyətin səmərəli təşkili, həm də nəticənin yüksək olması
üçün olduqca vacibdir.
Şagird fəaliyyətinin stimullaşdırılmasından danışarkən aşağıdakı suallara cavab vermək
lazımdır:
1. Stimullaşdırma şagird fəaliyyətində
hansı əhəmiyyətə malikdir?
2. Təlim prosesini şagird üçün maraqlı
edən amillər hansılardır?
3. Müəllim stimullaşdırmanı hansı üsullarla həyata keçirməlidir?
52

4. Müəllim - şagird münasibətləri burada
hansı rola malikdir?
Qeyd etmək lazımdır ki, şagird fəaliyyətinin təşkili öncə şagird üçün əhəmiyyətli bir proses olmalıdır. Çünki bu zaman öyrənən, çalışan,
müxtəlif iş üsulları ilə işləyən subyekt, məhz,
şagirdin özüdür. Şagird üçün maraqlı və əhəmiyyətli olmayan istənilən bir fəaliyyətin təşkil
edilməsi çətin bir proses olmaqla yanaşı, həm də
yorucu və son nəticədə effektsiz bir fəaliyyətdir.
Təlim fəaliyyəti o zaman daha effektiv və
səmərəli qurulmuş olur ki, şagird onun əhəmiyyətini dərk etmiş olsun. Şagird üçün əhəmiyyətsiz görünən fəaliyyət müəllim tərəfindən hər nə
qədər peşəkarlıqla qurulsa da , istənilən effekti
verməz.
Zaman - zaman tədris prosesində müəllimlərlə şagirdlər arasında bu baxımdan müəyyən problemlər yaşanır. Belə ki , şagird tədris
planında olan bir qisim fənni özü üçün əhəmiyyətli hesab edib onları mənimsəməyə cəhd etdiyi halda, digər fənləri isə özünün şəxsi qənaəti
nəticəsində əhəmiyyətsiz, yaxud daha az əhəmiyyətli hesab edib ona qarşı tam biganə və laqeyd münasibət bəsləyir. Bu zaman şagirdin həmin dərslərdə ixtiyari diqqəti olduqca aşağı olur.
O ya müəllimi dinləmir, ya ona verilmiş tapşırıqların icrası ilə maraqlanmır, ya da ki ayrı bir
fəaliyyətlə məşğul olur. Belə olan halda, şübhəsiz ki, müəllim - şagird münasibətlərində uyğunsuzluqlar ortaya çıxır.
Digər bir məsələ isə təlim fəaliyyətinin şagird üçün maraqlı olamasıdır. Burada birincidən
fərq ondadır ki, şagird heç də hansısa fənni əhəmiyyətli, digər bir fənni əhəmiyyətsiz hesab
etmir. Onun üçün maraqlı və maraqsız dərs var.
O maraqlı qurulan istənilən bir dərsdə yüksək
fəallıq göstərir, onun üçün maraqlı olmayan
dərsdə isə demək olar ki, təlim fəaliyyətindən
özünü uzaq tutmaq istəyir. Yəni ən çox sevdiyi
bir fənnin tədrisi zamanı belə, əgər dərs maraqlı
deyilsə, onun maraqları təmin olunmursa, bu zaman şagirddə həvəs olmur, o dərsə səthi yanaşaraq onun nə vaxt başa çatdığını gözləməyə başlayır. Belə şagirdlər tez-tez pəncərədən çölə
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boylanır, saata tez-tez baxır, əlləri ilə üzünü
ovuşdurur və s.
Şagird fəaliyyətinin təşkili zamanı əsas məsələlərdən biri də müəllim tərəfindən stimullaşdırmanın hansı üsullarla həyata keçirilməsidir.
Təlim fəaliyyəti müəllim və şagirdin birgə
fəaliyyətidir. Qarşıya qoyulmuş məqsəddən, şagirdlərin yaş səviyyəsindən, təlimin hansı mərhələsində tətbiq olunmasından asılı olaraq təlim
prosesində müxtəlif metodlardan istifadə olunur.
Bu metodların bir qismi şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təşkili, formalaşması və tətbiqi ilə, bir
qismi şagird fəaliyyətinə nəzarətlə bağlıdır.
Digər mühüm bir qrup təlim metodları da var ki,
onlar şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına xidmət edir.
Müəllim tədris prosesində şagird fəaliyyətini təşkil edərkən tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və səmərəliliyin artırılmasını təmin
etmək üçün, məhz, şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətini stimullaşdıran metodları bilməli və onlardan dərsin gedişində əlverişli formada istifadə
etməyi bacarmalıdır.
Stimullaşdırma təlimin keyfiyyətini və səmərəliliyini artıran vasitə kimi ona görə çıxış edir
ki, şagird təlim fəaliyyəti zamanı hər nə qədər
güclü, aydın, yaranmış çətin vəziyyəti dəf etməyə
malik daxili motivasiyaya sahib olarsa, onun
öyrənmə fəaliyyətinin səmərəsi və keyfiyyəti bir
o qədər yüksək olur. Əgər şagirdin daxili potensialı təlimin qarşısında qoyulmuş məqsədlərin
reallaşdırılması üçün istiqamətlənməsə, o zaman
uğurlu nəticə əldə etmək mümkün deyildir.
Əlbəttə, təlim prosesində müəllim çoxlu
şagirdlə ünsiyyətdə olur. Keçilmiş dərsin məzmununun hamıya aydın olması, hamı tərəfindən
fəal və şüurlu şəkildə dərk olunması üçün effektiv fəaliyyət üsulları tətbiq edir. Lakin eyni
təlim prosesində şagirdlər çox zaman müxtəlif
nəticələr göstərir, müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Belə ki, şagirdlərin bir
qismi mövzunu tamamilə mənimsəyir, bir qismi
əsasən, mövzunu mənimsəyə bilsə də, biliklərin
praktikada tətbiqində çətinlik çəkir. Digər bir
qisim isə ümumiyyətlə, tədris prosesinin sonunda mövzu ilə bağlı bilikləri mənimsəmir və
praktikaya da tətbiq edə bilmir. Eyni təlim şəraitində təhsil alan şagirdlərin bu cür fərqli nəticələr göstərməsi hər nə qədər şagirdlərin idrak səviyyəsinin fərqindən asılı olsa da, bir o qədər də

onların təlimə və öyrənməyə marağı və motivindən asılı olur.
Öyrənməyə həvəs və maraq olmayanda
şagird hər hansı fənnə, yaxud fənlər qrupuna, ya
da ümumiyyətlə, dərsə qarşı biganə münasibət
sərgiləyir, keçilmiş dərsin əhəmiyyətini dərk
etmir və yekunda təlim nəticəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Şagirdlərdə öyrənməyə həvəs və maraq
yaratmaq üçün, bir sözlə onların öyrənmə fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müəllim tədris
prosesində stimul yaradan təlim metodlarından
yerində, düzgün istifadə etməyi bilməli və dərs
prosesində bunu tətbiq etməlidir.
Pedaqoji ədəbiyyatda təhsil alanların öyrənmə fəaliyyətinin stimullaşdırılması metodlarına yarış, idraki oyunlar, rəğbətləndirmə və cəzalandırma daxil edilir. Əlbəttə, hər bir metod
özü-özlüyündə böyük əhəmiyyətə malikdir. Onlardan səmərəli istifadə etmək müəllimdən səriştə və ustalıq tələb edir.
Yarış metodu müəllim tərəfindən təşkil
edilir. Bu zaman təhsil alanlarda sağlam rəqabət, özünütəsdiq hissi, birincilik uğrunda mübarizə əzmi formalaşır. Yarış həm dərsdə, həm
əməkdə, həm də ictimai həyatın digər fəaliyyət
formalarında şagirdlərdə şəxsi təşəbbüskarlıq
hissinin formalaşdırılması, məsuliyyət hissinin
artırılması, nəticələrin daha da yaxşılaşdırılması
və yüksəldilməsi üçün əmək sərf etməyə yönəldir. Yarış iştirakçıların sayına görə fərdi və kollektiv, təşkil olunmuş zamanına görə uzunmüddətli və epizodik kimi növlərə bölünür. Yarış
zamanı aşkarlıq təmin olunmalı, nəticələr göstərilməli və müqayisə olunmalıdır.
Stimul yaratmağa xidmət edən digər bir
metod idraki oyundur. Bu, əsasən təhsilin ibtidai
sinif səviyyəsində tətbiq olunur. Bu oyunlar zamanı əsas məqsəd idrakın inkişaf etdirilməsidir.
Şagirdlər oyun zamanı müsbət emosional əhvalda olur və qazanılmış uğurlar təlimin sonrakı
gedişində onlarda yüksək motivasiyanın yaradılmasına xidmət edir.
Rəğbətləndirmə də stimullaşdırıcı metoddur. Bu zaman fərdin və ya kollektivin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir. Onların müsbət təlim
nümunəsi ictimailəşdirilir, dəyərləndirilir. Bu
zaman müsbət fəaliyyətinə görə qiymətləndirilən şagirddə özünəinam hissi formalaşır və təli-
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min gedişində onda müsbət əhval-ruhiyyənin
formalaşmasına kömək edir.
Şagird fəaliyyətini stimullaşdıran digər
metod isə cəzalandırmadır. Təlim fəaliyyəti zamanı şagirdin ictimai davranışa zidd olan hərəkətlərini düzəltmək, onu mənfi hərəkətlərdən
çəkindirmək üçün bu metoddan istifadə edilir.
Bununla şagirdin mənfi hərəkəti mühakimə olunur. Bu yolla şagirdin öz səhvlərini başa düşmə
və korrektə etmək imkanı yaranır.
Cəzalandırma metodunun müəllimin xəbərdarlığı, pedaqoji şuraya çıxarmaq, paralel
sinfə və ya məktəbə köçürmək kimi vasitələri
vardır.
Bu metodun tətbiqi zamanı maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Müəllim şagird
tərəfindən yol verilmiş nöqsanın dərəcəsini və
intensivliyini diqqətdə saxlamaqla ona qarşı
düzgün üsullar tətbiq etməlidir. Cəzalandırma
metodu iki halda yanlış nəticələrə çıxara bilər:
1. Cəzalandırma vaxtında, düzgün aparılmadıqda
2. Cəzalandırma zamanı ifrata yol verdikdə
Birinci halda şagird mənfi hərəkətinə görə
cəza almadığı üçün bu onu daha böyük nöqsanlar törətməyə təşviq edir. Əgər şagirdin təlim
fəaliyyəti zamanı sərgilədiyi mənfi hərəkətlər
cəzalandırılmasa, bu, gələcəkdə həmin hərəkətlərin miqyasının böyüməsinə, eyni hərəkətin
digər şagirdlər tərəfindən təkrar olunmasına səbəb ola bilər.
İkinci halda isə şagird yol verdiyi kiçik
nöqsana görə çox böyük cəzaya məruz qaldıqda
bu onda təlimə qarşı stimulun yox olmasına,
marağın azalmasına, emosional ovqatın aşağı
düşməsinə, şagirdlə müəllim arasında qarşılıqlı
münasibətlərin pozulmasına, valideynlə müəl-

lim və məktəb arasında böyük konfliktlərin yaranmasına səbəb olur.
Şagirdin öyrənmə fəaliyyətini stimullaşdıran əsas vasitələrdən biri də müəllim və şagird
münasibətlərinin hansı səviyyədə qurulmasıdır.
Təlim zamanı müəllimin idarəetmə üsulları
fərqlidir. Bunlara avtoritar, avtokratik, demokratik və liberal idarəetmə üsullarını aid etmək
olar. Əlbəttə, hər bir üsul şagird - müəllim münasibətlərinə və şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin
yaxşılaşdırılmasına eyni dərəcədə təsir etmir.
Əgər avtoritar müəllim şagirdlərin fikri ilə hesablaşmırsa, liberal müəllim onlara biganə yanaşırsa, demokratik müəllim isə tam əksinə, şagirdlərin fikirlərinə hörmətlə yanaşır, onları dinləyir, bir növ onların məsləhətçisi və dostu mövqeyində çıxış edir. Məktəb təcrübəsinin təhlili
bizə onu deməyə əsas verir ki, bu cür müəllimlərin dərs dediyi şagirdlər fəal idraka, yaradıcı
təfəkkürə sahib olurlar. Onlara təlimə maraq çox
yüksək olur. Bununla da təlimin və şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin keyfiyyəti kifayət qədər
yüksək olur.
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin stimullaşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, şagirdin
məktəbə və dərsə, təlim prosesinə maraq və meyli
birbaşa onun öyrənmə fəaliyyətinin stimullaşdırılmasından asılıdır.
Problemin yeniliyi. Şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün stimullaşdırma
əsas vasitə kimi diqqətdə saxlanılmış və onun əhəmiyyəti elmi-nəzəri faktlarla əsaslandırılmış, bu sahədə deyilən fikirlərə nəzər salmaq yolu ilə yeni
müddəalar irəli sürülmüşdür.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin
öyrənmə fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı
müəllimlərə zəruri biliklər veriləcək və onlar tərəfindən təlimin daha səmərəli təşkili üçün praktik imkanlar yaradacaqdır.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF INTEGRATIVE ASSESSMENT
IN PRIMARY SCHOOL
Xülasə: Məqalədə məktəblilər arasında komanda işi təcrübəsini formalaşdırmaq üçün inteqrativ öyrənmənin tətbiqi təsvir edilmişdir. İnteqrativ layihələr kimi təhsilin inteqrativ formaları nəzərdən keçirilmişdir. İnteqrativ qiymətləndirmədə məqsədlər, vəzifələr və mərhələlər müəyyənləşdirilmişdir. Tədris prosesində inteqrativ layihələrin istifadəsinin müsbət tərəfləri və çətinlikləri araşdırılmışdır. İnteqrativ qiymətləndirməyə aid nümunə verilmişdir
Açar sözlər: qiymətləndirmə, inteqrativ, şagird, forma, test, tapşırıq
Резюме: В статье приведено описание применения интегративного обучения для формирования у школьников опыта командной работы. Рассмотрены интегративные формы обучения, такие как
интегративные проекты. Определены цели, задачи и этапы в интегративном оценивании. Раскрыты
положительные стороны и трудности при использовании интегративных проектов в учебном процессе. Приведен пример интегративного оценивания.
Ключевые слова: оценивание, интегративный, ученик, форма, тест, задание
Summary: The article describes the application of integrative learning to form the experience of
teamwork among schoolchildren. The integrative forms of education, such as integrative projects, are
considered. The goals, objectives and stages in integrative assessment are determined. The positive sides and
difficulties of using integrative projects in the educational process are revealed. An example of integrative
assessment is given.
Keywords: assessment, integrative, student, form, test, assignment

İnteqrasiya təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri olub, əlaqəli şəkildə ümumiləşdirilmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. İnteqrativ təlimə pedaqoji texnologiya
kimi yanaşılır. Təhsildə inteqrativliyin konseptual yanaşma kimi nəzərə alınması onun şəxsiyyətyönlü mahiyyət kəsb etməsindən irəli gəlir.
Şəxsiyyətyönlülük isə daha çox inteqrativ bilik
və bacarıqlara söykənən dəyərlərin mənimsənilməsini tələb edir ki, buna da yalnız inteqrativ

təhsil prosesində nail olmaq mümkündür. Çünki
təlimdə inteqrasiyanın nəticəsi şagird təfəkkürünün inkişafında özünü göstərir. O, tədris-idrak
fəaliyyətinin səmərəliliyində, sistemləşdirilməsində, eləcə də mədəni savadlılığın mənimsədilməsində təzahür edir.
İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər biliklər
arasına qarşılıqlı əlaqəni başa düşür və həmin
bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin həllində
istifadə edir. İnteqrasiya təlim prosesini təkmil-
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ləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə, fənni daha mükəmməl öyrənməyə xidmət edir. İnteqrasiya fənn üzrə biliklərin əlaqələndirilməsi üçün ümumi müstəvinin yaranmasına şərait yaradır. İnteqrasiyanın
məqsədi bir də ondan ibarətdir ki, şagird təlim
müddətində bütün elementləri qarşılıqlı əlaqədə
olan dünyanın vahid bir tam olduğunu dərk
etsin.
İnteqrativliyin nəzərə alınmasında ilk olaraq fənlərin inteqrativ xarakterdə olmasına diqqət yetirilməlidir. Bunun üçün fənlərin nəzəri və
praktik funksiyalarının artırılması üçün onun
imkan daxilində, daha çox elm sahələrinə aid
anlayışları əhatə etməsinə, sinkretik xarakterdə
olmasına diqqət yetirilməlidir. Uyğun elm sahələrinin müəyyən müstəvidə əlaqələndirilməsi,
bütövləşdirilməsi və vahid formada təqdim
olunması təlim marağını yaradan başlıca vasitələrdən hesab edilir. Şagirdlər müxtəlif elm sahələrinin qovşağında, əlaqəli anlayışların sintezində daha məhsuldar çalışmaqla təlim nailiyyətləri
qazana bilirlər.
Sadalananları nəzərə alaraq inteqrativ
dərsliklərin hazırlanmasını bu gün üçün zəruri
hesab edirəm. Gələcəkdə fənlərin inteqrasiya
edilməsi yolu ilə yaradılacaq dərsliklər və onlar
əsasında tədris olunacaq dərslər şagirdlərin
müxtəlif bilikləri eyni müstəvidə birləşdirərək
öyrənməsinə və tətbiq etməsinə şərait yaradacaq. Bu zərurəti nəzərə alaraq ibtidai siniflər
üçün hazırladığım Azərbaycan dili, riyaziyyat
və həyat bilgisini əhatə edən qiymətləndirmə
nümunəsini sizə təqdim etmək istərdim.
―Meşədə bir şir yaşayırdı. O, çox zalım
heyvan idi. Şir əlinə keçən heyvanı parçalayıb
yeyirdi. Heyvanlar şirin əlindən lap zinhara gəlmişdilər. Günlərin bir günü onlar bir yerə yığıldılar. Belə qərara gəldilər ki, şirə hər gün bir
heyvan versinlər yesin, onlara dəyib dolaşmasın.
Dovşanı şirin yanına göndərdilər. Dovşan təklifini şirə söylədi. Şir razı oldu, razılaşdılar.
Bəli, heyvanlar hər gün çöp atırdılar, çöp
kimə düşsə onu şirə verirdilər, yeyirdi. Şir qunduzu, dələni, çaqqalı, iti, tülkünü və ceyranı yedikdən sonra növbə dovşana gəlib çatdı. Dovşan şirin
yanına axşam getdi. Şir gec getdiyi üçün hirslənib
onu parçalamaq istəyəndə dovşan dedi: Acığın
tutmasın, məndə günah yoxdur. Sənə yeməyə bir
dovşan gətirirdim, bir şir əlimdən alıb yedi.
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Şirin ağzı köpükləndi, dedi: ―O hansı şirdir? Nə hədlə mənə gətirilən dovşanı alıb yeyib?
Tez ol yerini de‖.
Dovşan şirin qabağına düşüb, bir su quyusunun başına gətirdi və dedi: ―Şir bu quyunun
içinə girdi‖.
Şir quyuya baxanda suda öz əksini gördü.
Elə bildi ki, dovşanı yeyən şirdir. Özünü quyuya
atdı, suda boğulub öldü. Heyvanların da canı
onun zülmündən qurtardı.‖
TapĢırıq 1. Mətni 1 dəqiqə müddətində
sürətlə oxu. Dəqiqə tamamında sonuncu oxuduğunuz sözü qeyd et. Oxuduğun sözlərin sayını
müəyyənləşdir.
Meyar: Sürətli oxu.
Oxuya 1 dəqiqə vaxt elan edir və dəqiqə
tamamında sonuncu oxunan söz qeyd edir. Mətnin əvvəlindən sonuncu oxuduğu sözə qədər
bütün sözlər yazılaraq sayılır. Oxunmuş söz sayına uyğun olaraq mənimsəmə səviyyəsi qiymətləndirilir.
Səviyyələr üzrə qiymətləndirmə:
IV səviyyə - 41 sözdən artıq
III səviyyə - 31 - 40 söz
II səviyyə - 21 - 30 söz
I səviyyə - 15 - 20 söz
TapĢırıq 2. Dördüncü abzasda kimdən danışılır? Fikrini bir cümlə ilə yaz.
Cavab: Bu abzasda _________________
Meyar: Müəyyənetmə.
Şagird abzas anlayışı ilə əvvəlcədən tanış
olmalıdır. Bunun üçün o, mətnin tərkib hissələrini bilməlidir. Daha sonra dördüncü abzası
tapıb söhbətin kimlərdən getdiyini müəyyən etməyi bacarmalıdır.
Cavab: Dovşan və Şir.
Qiymətləndirmə ballar üzrə.
3 bal – tam cavab verib "Dovşan və Şir‖
2 bal – natamam cavab verib ―Şir‖ ya da
―Dovşan‖
1 bal – səhv cavab verib.
TapĢırıq 3. Mətndə adları verilən heyvanlar barədə məlumatı cədvəldə yaz.
N

Heyvanın
adı

Nə ilə
qidalanır?

Neçə ayağı
var?

1
2
3
4
5
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6
7
8

Meyar: Təhlil etmə
Qiymətləndirilən bacarıqlar:
- Mətndən lazım olan məlumatı seçərək
cədvəldə yerləşdirir.
- Cədvəldən istifadə qaydalarını bilir.
- Heyvanlar haqqında müəyyən məlumatlara malik olma
- Saymaq və ümumiləşdirmək bacarıqlarına malik olma
- 100 dairəsində ədədləri müqayisə etmə
Səviyyələr üzrə qiymətləndirmə:
IV səviyyə - 8 ad səhvsiz yazılıb
III səviyyə - 6 ad səhvsiz yazılıb
II səviyyə - 4 ad səhvsiz yazılıb
I səviyyə - 2 ad yazılıb .
TapĢırıq 4.
Cədvəldə boş xana qaldımı? Neçə dənə? Rəqəmi yaz və nə üçün boş qaldığını izah et.
Cədvəldəki xana ona görə boş qaldı ki,
__________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Meyar: Əsaslandırma.
Əvvəlki tapşırıqla birbaşa əlaqəlidir. Bu
tapşırıqda boş xanaların sayını qeyd etməklə yanaşı səbəb də aydın göstərilməlidir.
3 bal – boş xana saxlanılmayıb.
2 bal – 2 boş xana saxlanılıb, səbəb göstərilib.
1 bal – 4 boş xana saxlanılıb, səbəb göstərilməyib.
TapĢırıq 5. Birinci abzasdakı sözləri hecalara bölərək köçür.
__________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Meyar: Hecalara bölmə
Cümlədəki sözləri hecalara bölərək yazmaq.
2 bal – bütün sözləri hecalara bölərək yazır.
1 bal – sözləri hecalara natamam bölür
0 bal – sözləri hecalara düzgün bölə bilmir.

TapĢırıq 6.
Sual 1. Cümlədəki sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdir.
Şir əlinə keçən heyvanı parçalayıb yeyirdi
Söz
Şir
əlinə
keçən
Heynanı
parçalayıb
yeyirdi

Nitq hissəsi

Meyar: Nitq hissələrinə ayırma.
Sual 1. Şagird cümlədəki sözlərin hansı
nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Bunun üçün onlara ―Şir əlinə keçən heyvanı
parçalayıb yeyirdi‖ cümləsi verilib.
Səviyyələr üzrə qiymətləndirmə:
IV səviyyə - 6 söz səhvsiz yazılıb
III səviyyə - 4 söz səhvsiz yazılıb
II səviyyə - 2 söz səhvsiz yazılıb
I səviyyə - 1 söz yazılıb .
Sual 2. Verilmiş cümlədəki sözlərdə vurğunu müəyyənləşdir.
Şir quyuya baxanda suda öz əksini gördü.
Meyar: Vurğunu müəyyənləşdirmə.
Səviyyələr üzrə qiymətləndirmə:
IV səviyyə - 6 sözdə vurğu düz qoyulub
III səviyyə - 4 sözdə vurğu düz qoyulub
II səviyyə - 2 sözdə vurğu düz qoyulub
I səviyyə - 1 sözdə vurğu düz qoyulub.
Sual 3. Sözün səs və hərf sayını müəyyənləşdir.
Dovşan
Meyar: səs və hərf tərkibini müəyyənləşdirmə.
2 bal – səs və hərf tərkibini düzgün müəyyənləşdirib
1 bal- hərf tərkibini düzgün müəyyənləşdirib
0 bal - səs və hərf tərkibini düzgün müəyyənləşdirməyi bacarmır.
TapĢırıq 7. Əgər şir mətndəkinin iki qatı
qədər heyvan yesə idi neçə heyvan yeməli idi?
Cavab: ______
Meyar: Sadə riyazi hesabalama.
Sadə riyazi hesablama ilə şagirdlə bu cavabı asanlıqla tapa bilər. Lakin əvvəlcə onlar
mətndə adı verilən bütün heyvanları tapmalı,
sonra ikiyə vurmalıdır.
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Cavab: 16
Ballarla qiymətləndirmə
2 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilib
1 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilməyib
TapĢırıq 8. Meşədə 20 heyvan olarsa, şir
gündə 5 heyvan yeyərsə, cəmi neçə günə bütün
heyvanları yeyə bilər?
Cavab: _____________
Meyar: Sadə riyazi hesablama
Şagird 20 heyvanı şirin neçə günə yeyə biləcəyini tapmalıdır. Bunun üçün sadə riyazi hesablamaları aparmağı bacarmalıdır. Aşağıdakı
bacarıqlara malik olmalıdır:
1. Yazı tipli informasiyanı anlamaq.
2. Yazı tipli informasiyanı rəqəm tipli informasiyaya çevirmək.
Ballarla qiymətləndirmə
2 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilib
1 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilməyib
TapĢırıq 9. Mətndə tanış olmayan sözləri
seçib mənasını müəyyənləşdirib cədvəldə yazın.
Tanış olmayan
söz
1.
2.
3.
4.

Sözün mənası

Meyar: Müəyyənləşdirmə.
Şagird tanış olmayan sözləri müəyyən etdikdən sonra cədvələ qeyd edir. Daha sonra sözün mənasını müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif
strategiyalardan istifadə edir.
TapĢırıq 10. Nağıla hansı obrazı əlavə
edərdin?
Meyar: Nağılı genişləndirmə.
Ballarla qiymətləndirmə
2 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilib
1 bal – tapşırıq düzgün yerinə yetirilməyib
İnteqrasiya bu gün ən vacib və əhəmiyyətli innovativ tədris yanaşması kimi qəbul olunur.
O öz eksperimental ifadəsinin genişliyi, yaradıcı
ideyanın dərinliyi və tarixi inkişafının dialektikliyi cəhətdən digər pedaqoji yeniliklərdən xeyli
üstündür. O, dəqiq və daha dərin şəkildə öyrənilməlidir. Tədris fənlərinin mövcudluğu inteqrasiya zərurətinin meydana gəlməsinə gətirib çıxardığı kimi, inteqrasiyanın inkişafı gələcəkdə
fənlərin qovuşmasına gətirib çıxara bilər. İnteqrasiyanın araşdırılması ilə nailiyyətlər əldə etmək mümkündür.
Problemin elmi yeniliyi. İnteqrasiya olunmuş
təlim müxtəlif fənləri eyni müstəvidə birləşdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İnteqrativ
qiymətləndirmə vaxta qənaət edir.
Problemin aktuallığı. Bu gün inteqrativ təlimə pedaqoji texnologiya kimi yanaşılır.
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THE PRINCIPLE OF INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF HIGHER
PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Xülasə. Məqalədə ali pedaqoji təhsil müəssisələrində informasiya cəmiyyətinin tələbinə uyğun inovativ idarəedilməsindən bəhs edilir. Rəqəmsal dünyada dəyişən tendesiyaları qarşılamaq, məqsədi ilə təhsilin
informasiyalarla idarəetmə sisteminin qurulması yolu ilə pedaqoji fəaliyyətin məqsəd və ideallarını müəyyən
edilməsinin, həmçinin bilik fəaliyyətin yeni metodologiyasının yanması və beləliklə təhsilin dinamik və stiuativliyini qorumağın mümkün olması nəzərə çatdırılmışdır.
Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, informetriya, süni intellekt, modul, rəqəmsal iqtisadiyyat
Резюме: В статье рассматривается инновационный менеджмент вузов в соответствии с требованиями информационного общества. Было отмечено, что для того, чтобы соответствовать меняющимся тенденциям в цифровом мире, можно определить цели и идеалы педагогической деятельности
через создание системы управления информацией в образовании, а также использование новой методологии познания и, таким образом, поддержание динамики и управления образованием.
Ключевые слова: информационное общество, информатика, искусственный интеллект,
модуль, цифровая экономика,
Summary: The article examines the innovative management of universities in accordance with the
requirements of the information society.It was noted that in order to meet the changing trends in the digital
world, it is possible to determine the goals and ideals of pedagogical activity through the creation of an
information management system in education, as well as the use of a new cognitive methodology and, thus,
maintaining the dynamics and management of education.
Keywords: information society, computer science, artificial intelligence, module, digital economy

XXI əsrdə təhsil sisteminin fəlsəfi dərki
olmadan milli təhsilin müasir transformasiyalar
prosesində müsbət dəyişiklik gözləmək çətindir.
İC-də təhsilin özünü onun fəlsəfəsindən ayırmaq
olmur. Təhsil fəlsəfəsi pedoqoji fəaliyyətin və
təhsilin əsaslarını məqsəd və ideallarını tədqiq
edir, bununla yanaşı, pedoqoji biliyin metotologiyası yaradılması layhilərini də, araşdırır. Təsil
sosial fenomen olub ilk öncə insan yetişdirir,
onun özünə məxsus cəhətləri ilə sosial mühit

arasında harmoniya yaratmağın ümum fəlsəfi
prinsiplərini müəyyənləşdirir. XX əsrdən proqmatizm fəlsəfəsi konkret fayda səmərəni önə çəkərək, yeni formanın axtarışını sürətləndirdi.(2.səh-4)
Bunlara uyğun olaraq təhsilin idarə edilməsinin yeni formalarının axtarışı, bir sözlə sosial fenomen olan təhsil sistemi daima yenilənməyə məcburdur. Rəqəmsal dünyada təhsil sisteminin müasir trnasformasiyalar prosesində in-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

59

Nəzakət İbrahim qızı Zamanova

formasiyalarla idarəetmə ilk öncə hüququ baza
sənədlərinə istinad etməklə təhsil fəlsəfəsinin
prinsiplərinə və bunlara adekvat konseptual sənədlər, qəbul edilən qərarlara dayanaraq təhsil
müəssisəsində idarəetmə sistemi yaratmaqla, öz
mövcudluğunu qorumaq məcburiyyətindədir.
Ali pedaqoji təhsil müəssisəsini məlumat bazalarından istifadə etməklə, informasiyalarla idarəetməni sistem şəklində icrası, sürətlə dəyişən yeniliklər dövründə optimal yol
hesab edilə bilər. XX əsrin ikinci yarısından etibarən formalaşmağa başlayan biliklər cəmiyyə-

tində universitet yeni və fərqli funksiyaları yerinə yetirməli idi. Belə ki, biliklər cəmiyyəti hər
şeyin idrakla dərk edilə bildiyi və biliyin insanlara daha çox fayda verəcəyi bir mərhələdir. Bu
transformasiyada universitetlər vacib həlqəni
təşkil edir. C. Valehovun araşdırmalarında xüsusilə, bu 3-cü nəsil universitetlərindən olan gözlənti də daha böyükdür Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatda universitetlər – təhsil, tədqiqat və
biliklərin kommersiyalaşması missiyasına uyğun fəaliyyət çevrəsinə malik olur fəaliyyət çevrəsinə malik olur. (şəkil 1.)

Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatda universitetlər – təhsil, tədqiqat və biliklərin kommersiyalaşması missiyasına uyğun fəaliyyət çevrəsinə
malik olur fəaliyyət çevrəsinə malik olur.
Təhsil ocağından gözləntilər XXI əsrin
universitetlərinə dəyişikliklər, iqtisadi biliyin
komersiya yönümündə baxılmalı, inkişaf yollarını aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
1. Ali təhsilin əlçatanlığı;
2. Milli təhsilin Dünya təhsilinə çevrilməsi
3. İnteqrasiya, fənlərarası tədqiqatların genişlənməsi;
4. Biliklərin dərinləşdirilməsi modeli kimi
araşdırmaların geniş tətbiqi;
5. Xərclərin artması;
6. Universitetdənkənar sektorların bilik
mübadiləsində iştirak sərbəstliyi;
7. İnnovasiya kontekstində fərdiliyin genişlənməsi;
8. Peşəkar idarəetməyə tələbatın artması.
Təhsilin idarəedilməsi sosial-iqtisadi-siyasi–
içtimai idarəetmə olmaqla, cəmiyyətin problemləri
təhsil müstəvisində həlli yolları mümkündür.

Prinsip pedaqoji ədəbiyyatda əsas ideya,
ilkin ideya, başlıca tələb kimi cəciyyələndirilir
(2, s. 129)
XXİ əsrin tələbinə uyğun olaraq İC-i inovativ təhsilin ən başlıca yolu Inovativlik prinsipidir.
Təhsilin qabaqcıllığı müasir texnologiyadan istifadə etməklə inovativ bilik səriştəliliyin
ötürülməsidir. Məntiqi olaraq cəmiyyətin svilizasiyanın inkişaf mərhələlərində ən sürətlə dəyişən elm texnologiyanın dəyişikliyinə təhsil alanın yeniliyə adaptasiyasını idarəetmədə təhsil
ocağı təmin etməlidir. Rəqəmsal dünyada təhsili
idarə edilməsi, cəmiyyətin sürətli olaraq inkişaf
etməsi, irəliləməsi təbii olaraq öz daxilində olan
bütün sahələri dəyişərək onun ehtiyac və tələbatına uyğun olmasını əsas şərt kimi qarşıya qoyur. Bu dəyişiklik siyasi-iqtisadi-mədəni aləmdə
baş verən dəyişikliklər onun inkişaf tempini təzahürü kimi meydana çıxır. Məntiqi olaraq deməyə əsas verir ki dəyişikliyin həyata keçməsini
yəni icra edilən məkan təhsil ocaqlarıdır. İnovativlik prinsipindən doğan:
 Geniş və sonsuz imkanlara malik elektron-elm sahələrinin tətbiqi xüsusi olaraq təhsi-
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lin idarəedilməsinin informasiyalarla təşkilinin
onlayn mühütü;
 Elm sahələrinin informasiyalaşdırılması;
 İnformasiya təminatının formalaşdırılması bazası;
 İnformasiya ilə optimal şəraitin yaradılması yolları;
 İnformasiya təhlükəsizliyi
İC də təhsil ocağının məlumat bazalarından informasiya ilə idarəedilməsi İKT-nin imkanlarından geniş istifadə etməklə eyni zamanda
elmi fəaliyyətin müasir tələblərə uyğun qurulması və inkişaf etdirilməsi, elmi idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi, milli elmi informasiya fəzasının formalaşdırılması nəticəsində təhsil ocağının, elmi təşkilatların, kollektivlərin və alimlərin
qarşılıqlı sıx əlaqəsinə, elmi idarəetmənin və
tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, elmin bütün sahələrinin müasir dünya standartları səviyyəsində inkişaf etdirilməsinə və
dünya elmi məkanına inteqrasiyasına nail olunmasına təminat verir.
Təhsilin idarə edilməsinə tarixi mərhələlərdə baxsaq, obyektin və subyektin yaddaş və
məlumatları emal etmək imkanları məhdud olduğuna görə məkan və zaman göstəricisində
aparılan ənənəvi tarixi araşdırmalar mürəkkəbliyi ilə seçilir və böyük zəhmət, vəsait tələb edirdi. Lakin rəqəmsal dünyada isə bütün məlumatlar kompüterin yaddaşına daxil edilir, məkan və
zaman məhdudiyyətləri olmadan xüsusi araşdır-

ma alqoritmləri ilə ziddiyyətlər, qeyri-dəqiq məlumatlar aşkarlanır. Bu məlumatlar (audio,
video, mətn, foto faylları şəklində) internetdə,
kompüterdə asan yerləşdirilib emal olunur və
idarəetmənin sürət və keyfiyyətini təmin edir.
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrini informasiya ilə idarəetmə sisteminin yaradılmasının
əsas resurs mənbəyi e-elmdir. E-elmi vahid bir
sistem kimi təsəvvür etsək, obyektin idarə edilməsində onun həll etdiyi məsələlərə görə aşağıdakı alt sistemlərdən təşkil olunduğunu görmək
olar:
 Elmin informasiya təminatı;
 Elmmetrik (elmmetriya, bibliometriya,
vebometriya) təhlillər;
 Elektron xidmətlər;
 Big Data;
 Vətəndaş elmi;
 Şəbəkə infrastrukturunun yaradılması;
 Yaddaş və hesablama infrastrukturunun
yaradılması;
 Şəbəkə və informasiya təhlükəsizliyi;
 Beynəlxalq qurumlarla əlaqə və s.
E-elm geniş bir sistem olaraq onun vasitəsilə ali pedaqoji təhsil müəssisəsinin informasiyadan istifadə etməklə, müxtəlif təyinatlı və
məqsədli texniki və proqram vasitələri toplusu
təhsilin-tədrisin-elmin idarəsi üçün sonsuz imkanlar yaradır. Onun əsas tərkib hissələri səkil
2-də verilmişdir.

Məlumdur ki, elm sahələrin informasiyalaşdırılması, elmin təkamülü: a) informasiyanın
toplanması (qeydiyyatı); b) yadda saxlanması;
c) informasiyanın emalı (məntiq və hesablama

vasitələri) və d) ötürülməsi (əldə olunmuş biliklərin üzaq məsafəyə yayılması) kimi problemlərin həlli vasitələri və yollarının təkmilləşməsi və
inkişafı ilə sırf bağlıdır. Rəqəmsal dünyada elm
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sahələrin informasiyalaşdırılması və informasiya təminatlarının formalaşdırılması e-elmin əsas
prioritet istiqaməti olub təhsilin idarə edilməsində əsas baza rolunu oynayır.
Dinamik və situativ idarəetmə yöntəminə
məxsus olan təhsilin idarəedilməsində geniş və
sonsuz imkanlara malik olan e-elmin elm sahələrinə tətbiqi ilə bilik sahələri üzrə xüsusi onlayn mühitlər formalaşır və beləliklə də, e-tibb,
e-coğrafiya, e-kimya, e-tarix, e-astronomiya və
başqaları təhsilin elmi idarəetməsi üçün əvəzsiz
bazaya malik olur.
İnformasiya ilə idarəetmənin təzahür xüsusiyyətlərindən biridə e-vətəndaş, sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimai rəy formalaşır ki bu da
ictimai idrəetməyə təkan vermiş olur. Təsilin
idarəedilməsində təhsil alanın empirik davranışının formalaşmasında mühüm rol oynaya bilər.
Problemin aktuallığı: İnformasiyalarla məlumat bazalarından istifadə etməklə, inovativ idarə-

etmə sistemini yaratmaqla rəqəmsal dünyada
dəyişən yenililikləri vaxtında tətbiq etmək olar. Eyni
zamanda pedaqoji fəaliyyətin ideal məqsədlərinin də
düzgün təyin edilməsində əhəmiyyətli rol oynaya
bilər.
Problemin elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq təhsilə inovativlik prinsiplərinin müəyyən edilməsi, informasiyalarla idarəetmənin imkan və yollarının da
açılmasına, rəqəmsal dünyanın rəqabətliliyini də təmin etmiş olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Təhsil müəssisəsinin məlumatlarla idarəetmə sisteminin vastəsilə
yönəltmək, bunun nəticəsində təhsilin məzmununun
yeniləşdirilməsində, təhsil prosesinin monitorinq və
qiymətləndirilməsində rəqəmsal dünyada, texnologiyanın yaratdığı xarakterik: cəld, cevik əhatəlik paralellik və c. xüsusiyyətlərindən yararlanaraq idarəetmədə dinamikliyi, stiuativliyi qorumaq və nəticədə
təhsil sistemində idarəedənlərin məqsədinin əldə
edilməsini təmin edər..
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Резюме: Наши предки рассматривали труд как часть нравственного воспитания, как средство
воспитания и высоко оценивали его. В связи с этим любовь к труду и трудолюбие занимают особое
место в образовательных идеях, отраженных в устной литературе. Восхваляется труд как основная
цель человеческой жизни и живой источник занятости.
Ключевые слова: труд, деятельность, занятость, трудолюбие, социальное
Summary: Our greats have looked at labor not only as part of the moral education but also as a mean
of upbringing and praised it. Therefore, the educational ideas of oral literature in the labor of love and hard
work occupies a special place, labor is praised.
Key words: Labor, activity, hard work, diligence, sosial

Əməksevərlik, zəhmət adamın əxlaqını da
pozulmaqdan qoruyar. Təcrübələr göstərir ki,
insana yalnız əmək sayəsində ucalır. Odur ki,
uşaq müəyyən yaşa çatdıqda öz əməyi hesabına
yaşamalıdır.
Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığındakı
fikrə əsasən əmək elə prosesdir ki, həmin prosesdə adamı daha yaxşı tanımaq olur. Doğurdan
da, həyatda elə adamlar olur ki, əməyə dırnaqarası yanaşır, digər xüsusiyyətləri, dilləri və geyimləri ilə yadda qalmağa çalışırlar. Atalar bu
cür insanlara ―Adam paltar ilə tanınmaz‖ ―Adamı hünərlə tanıyarlar‖ demişlər (2, s. 63).
Ağıllı övlada ata malı lazım deyildir: o öz
sayəsində özünə həyat qurmaq iqtidarına malikdir. Ata malının səfeh övlad üçün də əhəmiyyəti
yoxdur, ona görə ki, səfeh övlad atasından qalan
var-dövləti tezliklə dağıdıb qurtaracaqdır. Bu
mənada, ―Ağıllı oğul neylər ata malın, səfeh
oğul neylər ata malın‖ aforizmi çox yerində səslənir (2, s. 91).
Əməkçi kütlənin rəyincə, ―İşləməyən dişləməz‖, ―Zəhmətsiz bal yemək olmaz‖. Bu o deməkdir ki, əməyə qabil olanların hamısı işləməlidir. ‖Sağ əlin əməyi sol ələ haram‖ olduğu
kimi, başqasının hesabına ömür sürmək də çox
pis sifətdir.
Əməyə səhlənkarcasına münasibət bəsləyənlər, işdən qorxanlar, avaralar, tənbəllər atalar
sözlərində həmişə pislənmişlər. Xalq tənbəlliyin, bekarçılığın, ədalətin doğurduğu nəticələri
açıq-aydın şəkildə söyləmişdir: ‖Tənbəllik azar
artırar‖, ―Bekarlıq korluq gətirər‖, ―Yayda yatan, qışda dilənçilik edər‖ (2, s. 70).
Həyatın mənasını yaradıcı əməkdə görən
xalq gəncləri qeyrətli olmağa, çətinliklərdən qorunmağa, çalışmağa çağırmışdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqı üçün
əmək yalnız yaşamaq vasitəsi deyil, insanlarımız üçün tələbata çevrilmiş, sevinc və gümrahlı64

ğın mənbəyi olmuşdur. Xalqımız əməyə gözəl
münasibət bəsləmişdir. Çünki şəxsiyyətin inkişafında əməyin rolu xüsusidir.
İnsanın gerçəkliyə estetik münasibətinin
daha da təkmilləşməsi üçün zəmin təşkil edən keyfiyyət, ritm, simmetriya və s kimi elementar estetik
hisslər ilk dəfə olaraq əməkdə yaranır. Yaxşı,
sənətkarlıqla hazırlanmış əmək alətindən həzz
almağı insan yalnız əməkdə və əmək sayəsində
öyrənir. İlk estetik qiymət əmək prosesinə, onun
obyektinə və nəticəsinə doğru yönəldilmişdir.
Alimlər insanın əmək fəaliyyətini təhlil
etmiş, heyvanların əməyə bənzər fəaliyyətindən
köklü surətdə fərqlənən bu fəaliyyətin dərk edilmiş məqsədəuyğun xarakterini, universallığını,
bilavasitə fiziki tələbatın əsiri olmadığını xüsusi
nəzərə çarpdırmışlar. Bu səbəbdən insanın əmək
fəaliyyəti həm də estetik xarakter kəsb edir.
Əmək fəaliyyəti prosesində insanın özü də formalaşır: onun hisslər aləmi daha da zənginləşir,
təbiətdə iz buraxmaq, öz mahiyyətinin müxtəlif
cəhətlərini təbiətin predmet və hadisələrində təcəssüm etdirmək qabiliyyəti inkişaf edir. İnsanın estetik tələbatı, estetik hissi, estetik zövqü,
estetik idealı və s. bu zəmində meydana gəlir.
XIX əsrin böyük mütəfəkkirlərindən birinin
göstərdiyi kimi, bir vaxtlar kobud cismani, fizioloji tələbata əsaslanan hiss sonralar insani his
kimi yaranıb inkişaf edir, təkmilləşir. Beləliklə
də insan mahiyyətinin geniş maddi zənginliyi
əsasında inkişaf edən subyektiv insani hissin
zənginliyi, musiqini duya bilən qulaq, forma gözəlliyini hiss edən göz, qısa desək, insana zövq
verə bilən və özlərini insani mahiyyət qüvvəsi
kimi təsdiq edən hisslər yaranır. Beş xarici hissin əmələ gəlməsi bütün əvvəlki ümumdünya tarixinin işidir.
Deməli, insan özünün estetik mədəniyyətinin indiki yüksək səviyyəsi üçün ilk növbədə
əməyə borcludur. O, simmetriya, qayda ölçü,
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bütövlük, harmonya, məqsədə uyğunluq kimi
―gözəllik qanunları‖ bilavasitə əməkdə və əmək
sayəsində dərk etdiyi kimi, həyatı da bu qanunlar əsasında dəyişdirir. Elmi fəaliyyətdə də estetik zəmin vardır.
Əmək prosesi dəyişkən hadisə olub nəinki
daimi təkmilləşmə, habelə yeni vərdişlər qazanılmasını tələb edir. Həm də yeni icra formaları
axtarışı xeyli dərəcədə əmək prosesinin özündə
yerinə yetirilir və işçidə təşəbbüskarlıq, yaradıcı
intuisiya, cəsarət olmasını nəzərdə tutur. Buna
görə də məharət, ustalıq anlayışına həm işlədilən materialın xüsusiyyətlərini dərindən bilmək,
həm əmək alətinə mükəmməl bələdlik, həm iradə gücü, həm də vəziyyətdən baş çıxarmaq və
şəxsi təşəbbüsə uyğun hərəkət etmək daxildir.
Əmək fəaliyyəti məcburiyyət üzündən
deyil könüllü surətdə, bu və ya digər mükafat,
əvəz xatirinə deyil, təmənnasız yerinə yetirildikdə, öz məzmununa görə insanın meyllərinə
uyğun gəldikdə və onun qabiliyyətlərinin daha
dolğun təzahürünə imkan yaratdıqda, asanca,
sərbəst, ustalıqla icra olunduqda mündəricəsindən və baş verdiyi şəraitdən asılı olmayaraq estetik səciyyə kəsb edir.
İnsanın əməyə gəlməsi və formalaşması
çox uzun bir dövr davam etmişdir. Həmin prosesin əsasını təşkil edən ilkin amil əmək olmuşdur. Yaşamaq üçün insanlar suya, qidaya, paltara, mənzilə malik olmalı idilər. Bunları isə əmək
sərf etmədən əldə etmək mümkün olmazdı: yemək üçün çalışıb qida axtarıb tapmaq, duru su
içmək üçün yaxşı bulaq tapmaq, geyinmək üçün
paltar əldə etmək, mənzil sahibi olmaq üçün ev
tikmək, daha yaxşı yaşamaq üçün daha çox zəhmət çəkmək lazım gəlirdi. Xülasə, hər daxili ehtiyacı ödəməkdən ötrü zəhmət çəkmək, əmək
prosesində iştirak etmək tələb olunurdu.
Əmək yeni insan təbiətinin, yeni insan
mənəviyyatının cövhəri, onun bəzəyi və sərvətidir. Əmək tərbiyə məktəbidir. Xalqımızın şərəfli
oğulları və qızları məhz bu məktəbi keçmişlər.
Onlar öz yüksək şüuru, gözəl əməlləri, qızıl
əlləri və yaradıcı əməkləri ilə xalqımızı heyran
edən, sevindirən adamlardır. Onlar sənaye və
kənd təsərrüfatının, elmin və texnikanın, ədəbiyyat və incəsənətin müxtəlif sahələrində çalışan
fəhlələr, alimlər, ziyalılar və s.-lərdir.
Milyonların əməyi eyni zamanda, milyonların tərbiyə prosesi deməkdir. İstehsal prosesi

cəmiyyətin və ictimai münasibətlərin əsasını
təşkil edir. İnsanlar arasında əsl insan münasibətləri, düzlük və ədalət məhz əmək prosesində
formalaşır. Buna görə də əmək prosesi eyni zamanda ictimai tərbiyə məktəbinə çevrilir. Əmək
eyni zamanda təkamül məktəbidir. Əmək yalnız
fiziki bacarıq, yalnız istehsalat vərdişi deyildir.
Əmək həmdə ictimai münasibət, əxlaq və yüksək mənəviyyat tərbiyəsidir.
Əməkdə tərbiyə və mənəvi təlqin gücü verən bir cəhət də var. O da bundan ibarətdir ki,
əmək hər bir fərdi cəmiyyətlə bağlayır. O, şəxsi
həyatla ictimai həyat, xüsusi maraq ilə ümumi
mənafe arasında üzvi rabitə və ahəng yaradır.
Əmək insanı yaratdığı kimi, onun tərbiyəsi üçün də əsas olmuşdur. Buna görə də, təbii
olaraq, əmək bütün xalqların psixologiyasında
mərkəzi yer tutur. Azərbaycan xalq psixologiyasının timsalında bunu açıq-aydın görmək olar.
Azərbaycan ərazisi münasib təbii şəraiti – mülayim iqlimi, münbit torpağı, zəngin sərvətləri,
gözəl təbiəti, əsrarəngiz coğrafi mühiti yaşayış
üçün çox əlverişli olmuş və insanların müxtəlif
növ əməklə məşğul olmasına geniş imkan yaratmışdır. Bu ərazidə qədim daş dövründə müasir
azərbaycanlıların ilk ulu babaları kiçik qruplar,
tayfalar şəklində iqlimdən asılı olaraq müxtəlif
yerlərdə məskunlaşmışlar. Arxeoloji qazıntılar
göstərir ki, əmək prosesində onlar əvvəlcə daşdan, ağacdan, sümükdən gildən, heyvan dərisindən müxtəlif növ əmək alətləri və qab-qacaqlar
hazırlamış, vəhşi heyvanlardan qorunmaq, əti
yeyilən quş və heyvanları asan ovlamaq, qida
əldə etmək, maddi ehtiyaclarını asan və tez ödəmək üçün getdikcə daha böyük qruplarda birləşməyə başlamışlar.
Onların məşğul olduğu peşələrin, təsərrüfat sahələrinin əhatə dairəsi getdikcə genişlənmişdir. Müvafiq tarixi və etnoqrafik mənbələrdə
verilən məlumatlara görə, hələ eramızdan əvvəlki X minillikdən başlayaraq eramızdan əvvəlki
VII-VI minilliklərdə sona çatan Neolit dövründə
Azərbaycanda ―ovçuluq və yığım işinin inkişafı
əkinçiliyin və maldarlığın yaranmasına səbəb
olur, dulusçuluq və toxuculuq kimi sənət sahələri yaranır, əzmək, parçalamaq, qazmaq üçün işlədilən daş alətlər həcm etibarilə nisbətən böyük
ölçüdə olur‖. Tunc dövründə maldarlıq, taxılçılıq və əkinçiliklə yanaşı, ―üzümçülük və bağçılıq‖, ―atçılıq və dəvəçilik‖, ―əlvan metalın istifa-
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dəsi ilə əlaqədar zərgərlik peşəsi öz inkişafına
başladı‖. Dəmir dövründə süni suvarmaya əsaslanan taxılçıllıq, bağçılıq, üzümçülük və bostançılıqla yanaşı, mal-qara və atçılıq da inkişaf
etmiş toxuculuq, xalçaçılıq, dulusçuluq, metalişləmə, xüsusilə zərgərlik üstünlük təşkil etmişdir.
Ümumən Azərbaycan ərazisində müxtəlif zamanlarda adı sadalanan və yüzlərlə digər peşələr
də çox istifadə olunmuşdur.
Bəşər cəmiyyəti irəliyə doğru inkişaf etdikcə, bütün sahələrdə olduğu kimi, təsərrüfat
və məişət sahəsində də ciddi dəyişikliklər əmələ
gəlirdi; özü də həmişə zəhmətkeş xalq hər cür
şəraitdə işləməli olmuşdur. Nisbətən ağır işlər
kişilərə, ev işləri isə qadınlara həvalə olunurdu.
Belə bir şəraitdə uşaq hələ kiçik yaşlarından
əməyə alışdırılırdı. Uşaq torpağı becərməkdə, ot
yığmaqda, evdə səliqə-sahman yaratmaqda,
taxıl biçməkdə, mal-qara otarmaqda, yaxud dülgərlik, bənnalıq dulusçuluq və başqa bu kimi sənətlərdə valideynlərinə kömək edirdilər.
Həyati müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək fəaliyyəti əsasən
oyunun daxilində oyunun xatirinə icra olunursa
da, hər halda müəyyən cəhətlərlə fərqlənir.
Çünki oyun körpə uşaq üçün əsas fəaliyyət növüdür. Onlar oyun prosesində varlığı əks etdirməklə yanaşı, həyata, əməyə də hazırlaşırlar.
Uşaq öz həyatı prosesində ətraf adamların həyat
təcrübəsini, rəftar və hərəkətlərini təqlid etməklə, mənimsəməklə yanaşı, onların əmək fəaliyyətləri barədə məlumat əldə edir, əməyin insan
həyatında oynadığı mühüm rolu dərk etməyə
başlayır. Onlar tədricən müəyyən əmək növləri
ilə tanış olur, valideynlərinin, ailənin başqa üzvlərinin işi ilə maraqlanmağa başlayır, onun haqqında müəyyən məlumat əldə edirlər. Aparılmış
tədqiqatlardan məlum olur ki, bağça yaşlı uşaqların əksəriyyəti (70-80% bağça yaşlı uşaqlar )
valideynin harada işlədiyini, nə iş gördüyünü bilirlər. Qalan hissəsi isə yalnız onu bilir ki, ata və
ya ana, yaxud hər ikisi haradasa işləyir.
Uşaqlar həm də valideynin əmək fəaliyyətini ailənin yaşayışının təmin edilməsi ilə bağlayır, işləməyin, əməklə məşğul olmağın həyati
zərurət olduğunu, onsuz ailənin dolanmayacağını, özünün isə yeyib - içməyəcəyini, yaxşı paltar
geyməyəcəyini özlərinə məxsus şəkildə başa düşürlər. Doğrudur, uşaq kiçik olduqca onun öz
valideyninin sənəti, işi ilə maraqlanması, o barə66

də müəyyən məlumata malik olması çox səthi
olur, lakin həmin yaşda belə uşaqda müşahidə
etdiyi işləri ―yerinə yetirməyə ‖, təqlid etməyə
xüsusi bir həvəs, sanki, təbii bir meyl nəzərə
çarpır. Bu hər şeydən əvvəl uşağın müəyyən
tapşırıqlar almağa meyl göstərməsində, bəzən
hətta öz qüvvəsi xaricində olan işləri belə ciddicəhdlə yerinə yetirməyə çalışmasında ifadə olunur. Uşaq böyüdükcə ona daha çətin və mürəkkəb iş növü tapşırıldıqca onda müstəqillik keyfiyyəti inkişaf etdirilir.
Qədim zamanlarda, sinifli cəmiyyət şəraitində zəhmətkeş olanların məcburiyyət qarşısında qalıb işlədikləri, həmçinin valideynlərin məşğul olduqları və öz övladlarına öyrətdikləri
əmək sahələri çox müxtəlif idi. Bununla belə
əmək tərbiyəsi üzrə əsas yeri adətən maldarlıq
və kənd təsərrüfatı əməyinə aid peşələr tuturdu.
Buna görə də, başqa sahələrdə nisbətən həmin
əmək növlərinə aid mahnıların, atalar sözlərinin,
tapmacaların, xalq oyunlarının sayı çox idi.
Ümumən cəmiyyətin yarandığı ilk gündən
etibarən əmək tərbiyə işinin əsasında durmuşdur.
Gənc nəslin zəhmət prosesində boya-başa çatdırılması, əməkdə mətinləşdirilməsi, ilk həyati
tələbat kimi əməksevərlik ruhunda yetişdirilməsi
xalq tərbiyəsinin əsasını təşkil edir. İnsani keyfiyyətlərin məhz əmək prosesində formalaşdığı
çoxdan sübut edilmiş bir həqiqətdir. Həmin həqiqət Azərbaycan atalar sözündə də öz ifadəsini
tapmışdır. Azərbaycan xalqı deyir: ―İş insanın
cövhəridir‖. Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı
və onun bir növü olan atalar sözləri uşaqları çalışqan olmağa, əməyi sevməyə çağırmışlar.
Əmək yaşayış mənbəyidir. O, insanı asılılıqdan qurtarıb müstəqil edir, halbuki tənbəllik
adamı ac, xəstə, bədbəxt və dilənçi kökünə salır:
Odur ki, insan zəhmətdən qorxmamalı, işdən
boyun qaçırmamalıdır.
Xalqın fikrincə, zəhmət həm də rahatlıq
üçün vacibdir: ―Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat
olur‖. Bir də rahatlığın qədrini əməklə məşğul
olanlar daha yaxşı bilərlər: ‖Zəhmət çəkməyən
rahatlığın qədrini bilməz‖. Doğurdan da, K.D.
Uşinskinin dediyi kimi,‖... əməkdən sonra adama səma da aydın görünür, günəş də daha işıqlı
gəlir, adamlar da xoş görünürlər. Gecənin kabusu
təzə açılmış səhər işığından qaçıb gizləndiyi
kimi, hüzn, can sıxıntısı, şıltaqlıq və boş arzular
da, heç bir iş görməyən avaraya və romantik qəh-
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rəmanlara böyük əziyyət verən bütün bəlalar da
əməyin açıq və sakit simasından qaçıb gizlənir.
Buna görədir ki, atalar deyir: ―Səkkiz günlük ömrə doqquz gün çalışmaq lazımdır‖. Yəni
adam elə işləməlidir ki, özündən sonra da dünyada ondan bir iz, əlamət, nişanə qalsın.
―Əkiblər yemişik, əkək yesinlər‖ kimi atalar
sözlərində uşaqları əməyə çağırış əsas yer tutur.
Əməkçi xalqa görə iş, zəhmət insan üçün
zəruridir: insan dünyada faydalı iş görmək üçün
doğulubdur. Azərbaycan xalqının sözləri ilə
desək ―Biz dünyaya zəhmət üçün gəlmişik, boş
həyanalar xatirinə gəlməmişik‖(3, s. 24). Odur
ki, hərə bir səmərəli işin sahibi olmalıdır. Bu
onun vətən və cəmiyyət qarşısındakı borcudur.
Nənə və babalarımızın özləri əməksevərlik və çalışqanlıq haqqında irəli sürdükləri fikirlər üçün konkret nümunə olmuş, zəhmətə xor
baxanları, tənbəlləri, özgəsinin köməyi hesabına
yaşayanları lənətləmiş, kollektiv əməyin üstünlüyünü dərk və vəsf etmişlər. Onlar uşaqları da
əmək prosesində böyütmüşlər və bu məqsədlə
indi də öz əhəmiyyətini saxlayan metodik qaydalardan, üsul və vasitələrdən istifadə etmişlər.
Əməyin təlim-tərbiyədə, şagirdlərin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında əhəmiyyətini
nəzərə alaraq XX əsr Azərbaycan psixoloji fikir
tarixinə bu sahədə ciddi fikir verilmişdir. Əməyin təlim-tərbiyə də, şagirdlərin bir şəxsiyyət
kimi formalaşmasında əhəmiyyəti nəzərə alaraq
―XX əsrdə Azərbaycanda psixoloji fikir tarixi‖ndə bu sahəyə yüksək fikir verilmişdir. Kitabın maraqlı bölmələrindən biri də kiçik yaşlı
məktəblilərin əməyə psixoloji hazırlıq məsələləridir. Şagirdlərin əməyə hazırlamaq problemini
düzgün izah etmək, bu barədə məktəb işinə
kömək etmək məqsədi ilə müəllif ümumtəhsil
orta məktəblərində bir neçə variantla eksperimentlər aparmış və əməyə psixoloji hazırlığın
əsas meyarlarını öyrənə bilmişdir. Onun fikrincə, şagirdləri əməyə psixoloji cəhətdən hazırlamaq üçün hər şeydən əvvəl, onlarda bu haqda
düzgün təsəvvürlər yaratmaq lazımdır.
Könüllü, təmənnasız əməyin yaranmasının
psixoloji əsasları, onun komponentləri, tələbatlar
psixologiyası, şəxsiyyətin əsas sosial-psixoloji
mexanizmlərinin dəyişilməsi, təsviri incəsənət

psixologiyası və digər məsələlərə aid tezislər də
bu bölmənin materiallarında dərc olunmuşdur.
Əmək fəaliyyətinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağın psixoloji problemləri, psixologiya tarixi
məsələləri də qurultayın diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu elmi istiqamət üzrə bölmənin materiallarında İ.A. Fərəcov, C. Məmmədovun, Ə.T.
Baxşəliyevin tezisləri dərc olunmuşdur. Bu materiallarda texniki-peşə məktəbi şagirdlərinin peşə
marağına təsir göstərən sosial-psixoloji amillər
konkret tədqiqlər əsasında təhlil olunur. Digər tezisdə isə kiçik yaşlı məktəblilərdə iradə keyfiyyətlərin təşəkkülü məsələləri aydınlaşdırılır.
VI qurultayın materialları ilə tanışlıq göstərir ki, Azərbaycan psixoloqları bu elmi məclisə yeni yaradıcılıq üsulları ilə gəlmişlər. Xüsusilə gənc alimlərin yeni axtarışları diqqətə layiqdir. Azərbaycan psixoloqlarının bu qurultaydakı
əməli fəaliyyəti məruzə və tezislərin aktuallığı
qurultay haqqında ―Вопросы психологии» jurnallarında dərc olunmuş materiallarda bir daha
təsdiq olunur.
Azərbaycan psixoloqları keçmiş SSRİ psixoloqlarının qurultaylarında, konfranslarında iştirak etmələri ilə yanaşı, Avropa ölkələrinin
elmi məclislərində fəal iştirak etmişlər.
Azərbaycan psixoloqları dünya alimlərinin, o cümlədən keçmiş SSRİ psixoloqlarının ali
məclislərində əmək psixologiyasına aid xeyli
material dərc etdirmiş əməyin sosial psixoloji
mahiyyətini göstərmişlər. Keçmiş SSRİ psixoloqlarının VI qurultayındakı materiallar bunu bir
daha sübut edir.
Problemin elmi yeniliyi. Əmək fəaliyyəti
prosesində insanın özü də formalaşır onun hisslər
aləmi daha da zənginləşir, təbiətdə iz buraxmaq, öz
mahiyyətinin müxtəlif cəhətlərini təbiətin predmet
və hadisələrində təcəssüm etdirmək qabiliyyəti aktual şəkildə özünü göstərir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Gənc nəslin
zəhmət prosesində boya-başa çatdırılması, əməkdə
mətinləşdirilməsi, ilk həyati tələbat kimi əməksevərlik ruhunda yetişdirilməsi.
Problemin aktuallığı. Əmək tərbiyəsi sahəsində yaşlı nəslin çoxəsrlik zəkasının, həyati müşahidələrinin, işinin, adət-ənənələrinin ümumiləşdirilmiş
təcrübəsi gənc nəsil üçün həmişə nümunə məktəbi,
ibrət dərsi olmuş və olmaqdadır.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОБРАЗА «Я» У ДОШКОЛЬНИКОВ
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PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF THE IMAGE OF "I" IN PRESCHOOL CHILDREN
Xülasə. Uşaqda ―Mən‖ obrazının inkişafı onun əhatəsindəki yaşlıların qiymətləndirmələri, həmyaşıdları ilə ünsiyyətində müvəffəqiyyət və müvəffəqiyyətsizlik narahatçılığı təcrübəsi, özünü və öz fəaliyyətini
böyüklərdən ayırması əsasında qurulur. Bu isə cəmiyyət sisteminin bütün münasibətlərində qarşıdurma yaratmayan, xüsusi yarım sistem vəziyyətində inkişaf edən nəsillərin, insan birliyi kimi qəbul olunan hər bir
üşağın, eləcə də uşaq birliyi səviyyəsində istisna rol oynayır. Məktəbəqədər yaş dövründə böyüklər aləminin
real subyektiv münasibətinin olmaması kompleks şəraitin gücü hesabına yaranır.
Açar sözlər: məktəbəqədər yaş, inkişaf mərhələsi, subyektiv, “Mən” obrazı, sensomotor intellekt,
intensiv dəyişkənlik, harmonik uyğunlaşma, inkişaf
Резюме. Развитие образа «Я» ребенка основывается на оценках окружающих его взрослых,
опыте успешности и неудач в общении со сверстниками, отделении себя и своей деятельности от
взрослых. Это играет исключительную роль на уровне поколений, которые не создают конфликта во
всех отношениях социальной системы, развиваются в особой полусистеме, каждый ребенок воспринимается как человеческое сообщество, а также детское единство. Отсутствие реального субъективного отношения взрослого мира в дошкольном возрасте связано с силой сложных условий.
Ключевые слова: дошкольный возраст, стадия развития, субъективное, образ «Я»,
сенсомоторный интеллект, интенсивная вариативность, гармоническая адаптация, развитие
Summary: The development of the image of "I" in the child is based on the assessments of the adults
around him, the experience of success and failure to communicate with peers, the separation of himself and
his activities from adults. This plays an exceptional role at the level of generations that do not create conflict
in all relations of the social system, developing in a special semi-system, every child perceived as a human
community, as well as children's unity. The lack of a real subjective attitude of the adult world in the
preschool age is due to the power of complex conditions.
Key words: preschool age, stage of development, subjective, "I" image, sensomotor intelligence,
intensive variability, harmonic adaptation, development

Böyüklərlə ünsiyyətdə və qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edən məktəbəqədər yaşlı uşaqlar öz
tələbatlarını onların davranış və münasibətinə

uyğun tənzimləyərək ətraf aləmi, ictimai münasibətlər sistemini dərk etməyə səy göstərirlər.
Uşaqlıq dövrü öz mahiyyətinə, struktur, məz-
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mun səciyyəsinə və funksional yükünə görə insanın ontogenezdə inkişaf mərhələsidir və bu
baxımdan inkişafın ümumi göstəricilərini: davamlılığı, məzmun dəyişkənliyini, ritmləri,
zaman xüsusiyyətlərini, öz mərhələsini, dövrləri
və s. daxil edərək, insanın bütün inkişaf səciyyəsini özündə ehtiva etdirir. Ona görə də uşaqlıq
dövrü inkişaf mərhələsi kimi, nəinki bütövlükdə
ontogenezin (ontogenezin praktiki cəhətdən öyrənilməyən) ümumi qanunauyğunluqlarını, eləcə də sosial inkişafın hər bir tarixi mərhələsini
və bu inkişafın səviyyə xüsusiyyətlərini qoruyub
saxlayır.
Bu baxımdan ontogenezin bütün ölçü hədlərində uşaqlıq dövrünün inkişaf xüsusiyyətlərinin tədqiq olunması xüsusi məna kəsb edir. Birincisi, sosial inkişafa xas olan, ―insan‖ fenomeninin inkişafında genetik və struktur əlaqə vardır.
İkincisi, məhz uşaqlar sosial inkişaf xüsusiyyətlərinin daşıyıcılarıdır, onlar özlərinin mürəkkəb inkişafında (uşaqlıq mərhələsində) nəinki böyüklərin sosial normalarını və hərəkətlərini, eləcə də
öz ―dəyişmə‖lərinə özünüinkişaf məqamının yenitörəmələrini də daxil edirlər (1, s. 79).
Belə ki, dərk olunan məkandan kənarda
hələ bir çox: ―Mən‖ obrazının formalaşmasının
gedişat səciyyəsi, eləcə də inkişaf ritmi, daxildəki imkanlar, istiqamət seçimi kimi suallar və inkişafın bir çox məsələləri öz cavabını tapmamış
qalır. Yalnız uşaqlıq dövrünün deyil, eləcə də
―Mən‖ obrazın əsas struktur komponenti kimi
bir yaş mərhələsindən digərinə keçid prosesinin
təhlili də zəruridir.
M.İ.Lisinanın, N.N.Avdeyevanın fikirlərinə əsasən, ―Mən‖ obrazı hər hansı bir psixoloji
törəmə kimi aşağı formadan yüksəyə doğru inkişaf yolu keçir. Müəyyən edilmişdir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqda ―Mən‖ obrazının formalaşması daha böyük intensiv dəyişkənlik (qeyri-bərabərlik), yüksək uğurlar dövrünə təsadüf edir.
―Mən‖ obrazının formalaşmasında nəticəyönlü
səviyyə nə qədər yüksəkdirsə, bu mərhələdə yaş
dinamikasının xarakterinin dəyişkənliyi bir o
qədər ifadəlidir.
―Mən‖ obrazının inkişafı qeyri – bərabər,
dəyişkən xarakteri inkişaf etdirən çoxvariantlı,
nizamsız mühitlə şərtlənir. Bununla belə formalaşma sisteminin səviyyəsi nə qədər aşağıdırsa,
dəyişkənlik bir o qədər güclüdür: yüksək sıçrayışlar mühüm əksilmələrlə dəyişilir. Mürəkkəb
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tərkibli sistemlərdə dəyişkənlik mütəmadi olsa
da onların amplitudaları (sürəti) gözlənilməz
tərzdə azalır. Yəni, mürəkkəb ―sistem elə bil ki,
özü – özünü stabilləşdirir. Sistem öz inkişafında
hissələrin vahidliyinə və harmoniyasına doğru
gedir‖. Beləliklə, ―sistem inkişafın qeyri-bərabər və dəyişkənlik xarakteri yolu ilə özünün
bütövlüyünü saxlayır və bu zaman məktəbəqədər yaş dövründə ―Mən‖ obrazı dinamik inkişaf
edir‖ (2, s. 103).
Məktəbəqədər yaşlı uşaqda idrak prosesləri inkişaf etdikcə, onların özləri haqda təsəvvürləri də mürəkkəbləşir. Nitqin rolunu bu baxımdan xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məktəbəqədər
yaşlı uşağın fərdi təcrübəsində qazandığı özünün imkanları barədə məlumatı ―Mən‖ obrazının formalaşması üçün o zaman konstruktiv material olur ki, bu onun ətrafdakılarla ünsiyyəti
zamanı fərdi təcrübədə özünü doğrulda bilsin.
Uşağın özü haqqında formalaşdırdığı
dəqiq biliklər, uşağın digər insanlarla ünsiyyət
təcrübəsi ilə topladığı, onun fərdi təcrübəsinin
və özü haqda bilik və qiymətləndirmənin harmonik uyğunlaşmasını təmin edir. Əgər bu harmoniya fərdi təcrübənin zəifliyi və ya uşağın ətrafdakılarla əlverişsiz şəraitdə ünsiyyəti nəticəsində pozularsa, o zaman onun özü haqda təsəvvürləri tədricən ya artımda, ya da azalmada təhrif ediləcəkdir.
Bu mərhələdə ―Mən‖ obrazın formalaşmasının ―komulyativliyi hər bir əvvəlki mərhələnin
inkişaf nəticəsi kimi müəyyən obrazla transformasiya edilərək sonradan törəyən xassələrlə birləşir. Dəyişikliklərin bu cür toplanması məktəbəqədər yaş dövründə ―Mən‖ obrazında keyfiyyətli yeni törəmələr əmələ gətirir‖ (3, s. 54).
Məktəbəqədər yaşlı uşaqda ―Mən‖ obrazının formalaşması prosesi özündə iki bir-birinə
zidd və qarşılıqlı əlaqədə olan divergensiya və
konvergensiya tendensiyalarını birləşdirir. Bu
iki mexanizmin funksiyaları bir-birinə ziddir.
Assimilyasiyaya rəğmən dəqiqləşmə, mövcud
sxemlərin (anlayışların) təkmilləşməsi hadisəsi
baş verir. Bu da ətraf aləmlə tarazlıq mühitin
subyektə uyğunlaşması hesabına əldə edilir, yenidən qurulmuş mövcud sxemlərin modifikasiyası və yeni başa düşülən anlayışların təzahürü
baş verir. Bu mexanizmlər arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərin xarakteri məktəbəqədər yaşlı
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uşağın əqli fəaliyyətinin məzmununun keyfiyyətini şərtləndirir.
Yeni doğulmuş körpə öz şəxsi hərəkətlərini başa düşməyərək, bu mərhələdə naməlum
aləmi qəbul edir. Onun üçün real olan yalnız
onun hissiyyatıdır. J.Piajenin fikrincə, uşağın
doğulduğu andan məhdud sayda situasiyada
məqsədyönlü fəaliyyəti refleks xarakteri daşıyır.
Reflekslər az olsa da, uşaq onları daha mürəkkəb sxemlərə əsasən formalaşdırmağa və dəyişməyə məcburdur.
J.Piaje bu dövrün daxilində intuitiv, 2 yaşdan 6-7 yaşadək əyani təfəkkür və konkret əməliyyatlar mərhələsini, (6-7 yaşdan 11-12 yaşadək) xarakterizə edən əməliyyata qədərki mərhələni ayırırdı (4, s. 98) .
Konkret fəaliyyət dövründə (2-11/12 yaş)
uşaqda fərqləndirməyə, qiymətləndirməyə, onları bir sıraya düzməyə və s. imkan verən fəaliyyət sxeminin tədricən interiorizasiyası və onların əməliyyata çevrilməsi prosesi baş verir.
Əməliyyataqədərki mərhələ dairəsində
uşaq bu yaşda əşyalar barədə təsəvvürə fəal surətdə əsaslanır. Şəxsi əməliyyatların olmaması
ilə uşaq obyektlər arasında əlaqələri məntiqi
mühakimə əsasında deyil, intuitiv əsasda qurur.
Persogenetik yanaşmaya görə A.Maslou və
K.Rocersin fikrincə, psixi inkişaf insanın şəxsi
seçiminin nəticəsidir. İnkişaf prosesinin özü
təkrar xarakter daşıyır, belə ki, onun hərəkətverici gücü özünüaktuallaşmaya (A.Maslouya görə)
və ya (K.Rocersə görə) aktuallaşmaya səydir. Bu
səylər anadangəlmə xarakter daşıyırlar
Psixi inkişaf mexanizminin ilk anlayışı
uşağın ―Mən‖ obrazının formalaşmasının sosial
situasiyası adlanır. O, bütünlüklə uşağın inkişafında yeni qazanılan psixi xüsusiyyət və keyfiyyət yollarını, fəaliyyət növlərini aydınlaşdırır.
Uşağın həyat obrazı yaşlılarla uşağın qarşılıqlı
münasibətlərində yaranan sistemlə, inkişaf situasiyasının sosial xarakteri ilə şərtlənir.
Hər bir yaş sosial inkişaf situasiyasının
spesifikliyində, labüdlüyündə və yetkinliyində
xarakterizə edilir. ―Sosial inkişaf situasiyasını
qiymətləndirdikdən sonra biz, yalnız uşağın yaş
inkişafının nəticəsi olan bu və ya digər psixoloji
yenitörəmələrin nə cür təzahür və inkişaf etdiyini aydınlaşdıra və anlaya bilərik. Aparıcı fəaliyyət növü (tipi) isə yalnız sosial situasiyanın inkişafı dairəsində təzahür və inkişaf edir‖ [5, s. 75].

Müasir məlumatlar aparıcı fəaliyyətin aşağıdakı növlərini ayırmağa imkan verir:
1. Körpənin anadan olduğu ilk həftələrdən bir yaşınadək yaşlılarla bilavasitə emosional
ünsiyyətə rəğmən başqa insanlarla ünsiyyətə tələbat, tutma, manual və əşyavi hərəkətlərin əsasında bu cür yenitörəmələr formalaşdırılır;
2. Uşağın erkən yaş dövrü üçün xarakterik olan (1 yaşdan 3 yaşadək) əşyavi – manipulyativ fəaliyyəti;
3. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara məxsus
olan (3 yaşdan 6 yaşadək) oyun fəaliyyəti və ya
süjetli –rollu oyun.
Aparıcı fəaliyyətin hər bir növü öz effektlərini yeni psixoloji strukturda, keyfiyyət və xüsusiyyətlərində təzahür etdirir. Uşağın bütün
psixi funksiyalarının inkişafı və məşqi aparıcı
fəaliyyət dairəsində baş verir ki, bu da sonda
keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarır.
Uşağın artan psixi imkanları təbii olaraq
uşağın yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlər sistemində ziddiyyət mənbəyidir. Bu ziddiyyətlər öz əksini yeni psixoloji imkanların onun ətrafındakı insanlarla qarşılıqlı münasibətlərin köhnə formasına uyğun gəlməməsində tapır. Bu zaman inkişaf
böhranı adlanan an baş verir. İnkişaf böhranı uşağın inkişaf mexanizminin əsas növbəti elementidir. L.S.Vıqotski inkişafın böhranı adı altında
uşağın şəxsiyyətində dəyişiklikləri və kənaraçıxmaları, qəfləti və kapital irəliləyişlərin və qarışmaların mərkəzləşməsini başa düşürdü. Böhran –
psixi inkişafın normal axınında dəyişiklikdir.
İnkişaf böhranı bir psixoloji mərhələdən
digərinə keçidin başlandığını göstərir. O, iki
yaşın toqquşmasında baş verir və özündə əvvəlki yaş dövrünün bitməsini və sonrakının başlanğıcını birləşdirir. ―Böhranın təzahür mənbəyi
kimi uşağın inkişaf edən fiziki və psixi imkanlarının və ətrafdakı insanlarla əvvəllər qurulan
qarşılıqlı münasibət formaları və fəaliyyət növləri (vasitələri) arasında yaranan ziddiyyət çıxış
edir‖ (6, s. 108).
Hazırda məktəbəqədər uşaqlıq dövrü müasir cəmiyyətin struktur məzmunlu və funksional
əsas komponenti kimi nəinki bu günü, eləcə də
gələcəyi müəyyənləşdirmək üçün əhəmiyyət
kəsb edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ―Mən‖
obrazının psixoloji mahiyyətinin əsas təzahürlərinin araşdırılması problemi psixopedaqoji elminin və bütövlükdə cəmiyyətin vacib məsələsin-
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dən biri kimi onun tətbiqi proqramının işlənib
hazırlanmasının zəruriliyini önə çəkir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların ―Mən‖ obrazının psixoloji mahiyyətinin
əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi – nəzəri tələbləri səviyyəsində həmin
problemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların ―Mən‖ obrazının psixoloji mahiyyəti prob-

leminin təhlili, məktəbəqədər yaşlı uşaqların özünüdərk etməsinə, müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı nöqsan
və çatışmazlıqlarına da yaxından bələd olmağa köməklik göstərmək yollarını müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.
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ON THE METHODS OF LEARNING ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF FUNCTIONS
IN HIGHER TECHNICAL SCHOOLS
Xülasə: Riyaziyyat, fizika, mexanika və s. elmlərdə adi diferensial və xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş məsələlərin həlli ümumiyyətlə desək təqribi həllin qurumasına gətirilir. Bu halda rol
oynayan aspektlərdən biri funksiyanın asimptotik ayrılışından (metodundan) istifadə etməkdir. Buna görə də
məqalədə asimptotik sıra və asimptotik ayrılışın metodik baxımdan sistemə salınmasına diqqət yetirilmişdir.
Açar sözlər: funksiya, asimptotika, metod, diferensial, sıra, parametr, ayrılış, ardıcıllıq, dəqiq, təqribi
Резюме: В математических, физической, механической науке решение задач для обыкновенных дифференциальных и специальных производных дифференциальных уравнений, обычно сводится к приближенному решению. Один из аспектов, который играет роль в этом случае, - это использоAzərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020
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вание асимптотического разделения (метода) функции. Поэтому в статье основное внимание уделяется методологической систематизации асимптотических рядов и асимптотическому разделению.
Ключевые слова: функция, асимптотика, метод, дифференциальный, ряд, параметр,
разделение, последовательность, точное, приблизительное
Summary: In mathematical, physical, mechanical science, the solution of problems for ordinary
differential and special derivatives of differential equations is usually reduced to an approximate solution.
One aspect that comes into play in this case is the use of asymptotic division (method) of the function.
Therefore, the article focuses on the methodological systematization of asymptotic series and asymptotic
division.
Key words: function, asymptotics, metod, differential, range, parameter, separation, sequence,
precision, approximation

Fiziki proseslər və ya mövcud olan müxtəlif proseslər bir-biri ilə müəyyən münasibətlərlə
bağlıdır. Bir sıra münasibətlər isə bir-biri ilə riyazi düstur vasitəsilə əlaqələnir. Yəni hər hansı
prosesi ifadə edən riyazi düsturu əldə etməzdən
əvvəl riyazi məsələnin tədqiq edilməsi qarşıda
durur, başqa sözlə bu məsələnin həllinin varlığı,
yeganəliyi və dayanıqlığı müəyyən edilir. Göstərilənlər araşdırıldıqdan sonra məsələnin həllinin tapılması bir məqsəd kimi qarşıda durur. Riyazi məsələlərin həllini isə həmişə dəqiq və
aşkar şəkildə tapmaq mümkün olmur. Onda təqribi üsullarla belə məsələlərin həll edilməsinə
cəhd olunur. Bu cür məsələlər həll edərkən məsələnin həllində müəyyən xətalara rast olunur və
belə xətaları qiymətləndirərkən alınan nəticə o
vaxt yararlı hesab olunur ki, nəticəni göstərən
həllin xətası məlum olsun.
Hidrodinamikada, fizikada, bərk cisimlər
dinamikasında və s. elmlərdə baxılan məsələlərin həllində dəqiq həll almaq mümkün deyil.
Buna görə də tətbiqi riyaziyyat sahəsində çalışan riyaziyyatçı mütəxəssislər, fiziklər, mühəndislər və s. çalışırlar ki, həlli dəqiq mümkün olmayan məsələləri təqribi həll etsinlər. Yəni tətbiqi riyaziyyatda standart metodlar yaramır,
məhz bu halda tətbiq olunan metodlardan biri də
asimptotik metoddur. Bu məqsədlə asimptotik
metod böyük rol oynayır, yəni göstərmək olar
ki, adi diferensial tənliklər və xüsusi törəməli
diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin və ya başqa məsələlərin həllinin tapılmasında, məxsusi ədədlər məsələsində və s.
asimptotik metoddan istifadə olunur.
Praktikada tez-tez müxtəlif riyazi məsələlərə rast gəlmək olur ki, bu məsələlərə parametr
daxil olur. Buna görə də qarşıya belə bir sual
çıxır ki, bu cür məsələlərin təqribi həllini başqa
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metodların tətbiqi ilə tapmaq olarmı? Burada
əsas iki metod tətbiq olunur: həllərin ədədi üsullarla tədqiqi və həllərin asimptotik üsulla qurulması. Bu metodun əsas məqsədi ondan ibarətdir
ki, axtarılan məsələnin həllini sadə məsələlərə
gətirməklə asimptotik həll qurulur.
İndiki dövrdə bütün ali təhsil müəssisələrində, xüsusilə ali texniki məktəblərdə təlim
prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün qarşıya yüksək tələblər qoyulur. Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun bölmələri içərisində diferensial və inteqral bölməsi daha çətin bölmə kimi
özünü əks etdirir. Bu bölmənin yüksək səviyyədə öyrədilməsi metodları texniki fənlərin nəzəri
və praktiki istiqamətlərindəki müxtəlif məsələlərin həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Seminar məşğələlərində gələcək mühəndislərin riyazi hazırlığı müasir tələblərə cavab
vermir. Praktik məşğələlərdə gələcək mühəndislərin riyaziyyat kursunun diferensial və inteqral
hesabı bölməsindən bilik və bacarıqlarının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, bu nəzəriyyələrin tədrisi prosesində əsas anlayışların öyrədilməsi metodikası təkmilləşdirilməlidir. Müşahidələr göstərir ki, texniki fənlərdə mühəndis məsələlərinin həllinin əksəriyyəti ümumiyyətlə təqribi həllərin qurulmasına gətirilir. Bu cür məsələlərin həllində rol oynayan funksiyanın asimptotik ayrılışına tədris prosesində kifayət qədər
yer vermədiyi üçün nəzərdə tutulmuş bu məqalə
mühəndis hazırlığının yüksəldilməsində və həm
də ali texniki məktəblərdə qeyri-riyaziyyatçıların peşə bacarıqlarının formalaşdırılmasında
mühüm rol oynayır.
Funksiyanın asimptotik ayrılışının tərifini
vermək üçün əvvəlcə bəzi anlayışlarla tanış
olaq: kiçik ―o‖ , böyük ―O‖ simvollarının, asim-
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ptotik ardıcıllığın və asimptotik sıranın tərifini
verək.
nöqtəsini öz daxilinə alan hər hansı
intervalda təyin olunmuş
funksiyasına
baxaq (burada nöqtəsi müstəsna ola bilər).
limiti
nöqtəsində sıfıra bərabər olan
funksiyasına
nöqtəsində və ya
-da (və ya
) sonsuz kiçilən funksiya deyilir.
(və ya
) şərtində ədədinin
funksiyasının limiti olması üçün
fərqinin
şərtində (və ya
) sonsuz kiçilən olması zəruri və kafi
şərtdir.
funksiyasının
(və ya
) şərtində sonsuz kiçik olması üçün onun
limiti sıfıra bərabər olmalıdır, yəni:
(və ya
).
Məsələn,
şərtində
funksiyası
çünki

funksiyası
kiçiləndir,
yəni
. Və ya

sonsuz

şərtində sonsuz kiçikdir,
.
olarsa,

nöqtəsində (və ya
yüyən funksiya deyilir.
Misal.

(2)
bərabərdir

(2) yazılışı belə oxunur:
―O‖ böyük
.
Məsələn,
da, onda bu o deməkdir ki,
funksiyası məhduddur.
Əgər
və ya

olduqşərtində

(3)
olarsa, onda
və
sonsuz kiçilən
funksiyalarına eyni tərtibli sonsuz kiçilən funksiyalar deyilir və (2) şəklində yazılır.
Misal.
və
funksiyaları eyni tərtibli sonsuz kiçilən funksiyalardır, yəni
şərtində
.
Deməli,
şərtində
şərtində

onda
olar o vaxt ki, əgər

nisbəti məhduddur.
Aşağıdakı bərabərliklər doğrudur: olduqda
alarıq

funksiyasına

) şərtində sonsuz bö-

İndi isə ―o‖ və böyük ―O‖ simvollarının
tərifini verək.
Əvvəlcə sonsuz kiçilən funksiyaların müqayisəsini verək. Tutaq ki,
və
funksiyaları
nöqtəsinin hər hansı ətrafında təyin
olunmuş funksiyalardır ( nöqtəsi müstəsna olmaqla) və sonlu nöqtə və ya
,
,
simvollarından biri ola bilər. Tutaq ki,
və
sonsuz kiçilən funksiyalarının
şərtində sıfırdan fərqli sonlu limiti var.
Böyük O: Əgər
nöqtəsinin hər hansı
ətrafında
(1)
bərabərsizliyini ödəyən
ədədi olarsa, ( ədədi -dən asılı deyil) onda
funksiyasına
-ə nəzərən
şərtində məhdud
funksiya deyilir və (1) münasibəti belə yazılır.:

Kiçik o: Əgər

şərtində

limiti sıfıra bərabərdirsə
və ya

nisbətinin

, yəni
şərtində

(4)
Deməli,
(5)
onda
sonsuz kiçiləninə
sonsuz
kiçiləninə nəzərən yüksək tərtibli sonsuz kiçilən
deyilir.
sonsuz kiçiləninə isə
sonsuz
kiçiləninə nəzərən aşağı tərtibli sonsuz kiçilən
deyilir. Bu halda yazılır:
(6)
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(6) münasibəti belə oxunur:
dir ―o‖ kiçik
.
Misal.
şərtində
bərliyi doğrudur:

bərabərbəra-

olar. Yəni

Aşağıdakı bərabərliklər doğrudur:
i
n müsbət qiymətləri üçün
bütün

lər üçün
Aşağıdakı qaydalar doğrudur:

.
Tutaq
ki,
və
funksiyaları
nöqtəsinin hər hansı
ətrafında təyin olunmuşdur ( nöqtəsi müstəsna olmaqla). Bu funksiyalar
şərtində sıfırdan fərqli sonsuz kiçilən funksiyalardır.
olduqda və sonsuz kiçilənlərinə ekvivalent və ya asimptotik bərabər
sonsuz kiçilən funksiyalar deyilir və belə işarə
olunur.
(7)
Asimptotik bərabərliyin aşağıdakı xassələrini göstərək:
Teorem:
nöqtəsinin hər hansı ətrafında
təyin olunmuş
və
funksiyalarının
şərtində asimptotik bərabər olması üçün
aşağıdakı bərabərliyin ödənilməsi zəruri və kafi
şərtdir ( nöqtəsi müstəsna olmaqla).
(8)
Əgər
və
funksiyaları
şərtində sonsuz kiçilən funksiyalar olduqda və
(9)
bərabərliyi olduqda, onda sonsuz kiçiləninə kiçiləninin baş hissəsi deyilir.
Misal.
Bilirik ki,
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onda aydındır ki,
sonsuz kiçilən funkfunksiyasının
şərtin-

siyası
də baş hissəsidir.
Tutaq ki, ədəd oxunun nöqtələr çoxluğu
və
nöqtəsi həmin çoxluğun limit nöqtəsidir.
Burada
nöqtəsi ədəd və ya
simvollarından biri ola bilər.
çoxluğunda təyin olunmuş və istənilən
n üçün
şərtində
bərabərliyini ödəyən
funksiyalar ardıcıllığına (sonlu və ya sonsuz ola bilər)
çoxluğunda
şərtində asimptotik ardıcıllıq deyilir.

sırasına isə çoxluğunda
şərtində
asimptotik sıra deyilir (
ə ədədləri
sabit
ədədlərdir).
Burada
funksiyaları
nöqtəsinin müəyyən ətrafında sıfırdan fərqlidir (
nöqtəsi müstəsna olmaqla).
Məsələn,
ardıcıllığı
cıllıqdır.

şərtində asimptotik ardı-

ardıcıllığı isə
şərtində asimptotik
ardıcıllıqlardır.
Funksiyanı ifadə etmək üçün qüvvət sıralarından istifadə etmək vacib deyil, yəni onu
başqa şəkildə istifadə etmək olar.
Əgər
(11)
bərabərliyini ödəyən
şəklində funksiyalar ardıcıllığından da istifadə etmək olar.
Belə ardıcıllıqlar asimptotik ardıcıllıqlar adlanır.
Belə asimptotik ardıcıllıqlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
Asimptotik ardıcıllıqlar anlayışından
asimptotik ayrılışı təyin edə bilərik.
Tutaq ki,
sırası
şəklində asimptotik sıradır,
lar
dan asılı
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deyil,
asimptotik ardıcıllıqdır. Onda asimptotik ardıcıllıq asimptotik ayrılış adlanır və belə
yazılır

əmsallarını verilmiş asimptotik ardıcıllığından və verilmiş
funksiyasından tapa
bilərik:

(13) münasibəti onda və yalnız onda doğru olar ki,

olsun.
Aydındır ki, asimptotik sıra asimptotik ayrılışın xüsusi halıdır.
(14) ifadəsi verilmiş ədədi üçün ödənildikdə ona
-nun
asimptotik ardıcıllığı üzrə
ci həddə kimi asimptotik ayrılışı deyilir və belə yazılır

Verilmiş asimptotik ayrılışı olan sıra hökmü deyil yığılan olsun, o, dağıla da bilər. Funksiya asimptotik sıraya ayrıldıqda sıranın xüsusi
cəmlərinə həmin funksiyanın asimptotik ayrılışı
deyilir. (14) bərabərliyi aşağıdakı kimi yazaq:

Əgər (16) münasibətindən asimptotik sıranı
xüsusi cəmi ilə əvəz etdikdə
buraxılan xəta
tərtibdən, yəni atılan birinci həddin tərtibindən olur.
Bilirik ki,

(17) münasibətindən asimptotik ayrılışı
əmsallarının yeganə olması və tapılma qaydası
bir qiymətlidir.
Axırıncı təklifin tərsi doğru deyil, yəni
çoxluğundan verilmiş
funksiyasının asimptotik ayrılışı onu birqiymətli təyin etmir. Qeyd
edək ki, iki müxtəlif funksiyanın eyni asimptotik ayrılışı ola bilər. Məsələn,
və
funksiyalarının
şərtində
asimptotik ardıcıllığı üzrə
eyni (16) kimi asimptotik ayrılışı vardır.
Problemin aktuallığı: Problemlə bağlı olan
elmi tədris ədəbiyyatının araşdırılmasından deyə bilərik ki, ali texniki məktəblərdə bütün istiqamətlərdə
professor-müəllimlərin və tələbələrin funksiyaların
asimptotik ayrılışını dərindən bilməsi rast olunan
məsələlərin təqribi həllinin qurulmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi və praktik yeniliyi: Tədqiqat işinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, mürəkkəb sayılan funksiyanın asimptotik ayrılışının tətbiqi ilə məsələlərin həlli sadələşdirilir, ali
texniki məktəblərdə riyazi biliklərin mənimsənilməsi
və tətbiq edilməsi asanlaşır.
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THE COGNITIVE AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF REGULATING STUDENTS'
ACTIVITIES IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyatın təlimi prosesinə həm idrak prosesi, həm də texnoloji proses kimi yanaşılır. Hər iki halda şagirdlərin əqli fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi bu prosesin-riyazi təhsilin həyata keçirilməsi sisteminin əsas həlqəsi hesab edilir və şagirdlərin hafizə və təfəkkürünün vahidin tərəfləri kimi birləşdirilməsini şərtləndirən parametrlərə şərh verilir.
Açar sözlər: təlim fəaliyyəti, problem əsasında öyrənmə, idrak məsələsi, fəndaxili inteqrasiya,
yaradıcı şəxsiyyət, idrak prosesi, texnoloji proses
Резюме: В статье математическое обучение рассматривается как познавательный, так и технологический процесс. В обоих случаях регулирование умственной деятельности студентов считается ключевым элементом системы реализации математического образования этого процесса и интерпретируются параметры, которые позволяют интегрировать память и мышление студентов как единое целое.
Ключевые слова: учебная деятельность, проблемное обучение, когнитивные проблемы, внутри
предметная интеграция, творческая личность, познавательный процесс, технологический процесс
Summary: In both cases, the regulation of students mental activities is considered - to be a key
element of this process - the implementation of mathematical education, with an explanation of the
parameters that facilitate the integration of student memory and thinking as one unit.
Key words: learning activities, problem-based learning, cognitive issues, multi-disciplinary
integration, creative personality, cognitive process, technological process
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Müxtəlif elmi mənbələrdə XXI əsrin xüsusiyyətlərinə tez-tez dəyişən həyat şəraiti, vaxt
çatışmazlığı, problemlərin artması, məlumat sıçrayışı (informasiya bolluğu), elm və texnikanın
sürətli inkişafı, iqtisadi mexanizmlərin inkişafı,
hər sahədə inteqrasiya (qloballaşma), demokratik dəyərlərin dəstəklənməsi və eyni zamanda
insan hüquqlarının pozulması, şəxsiyyət azadlığı, təbəqələşmə, insanlar arasında yadlaşmanın
dərinləşməsi, virtual ünsiyyətin yayılması, uşaqların ümumi inkişaf səviyyəsinin artması və s.
aid edilir. Təqdim olunan xüsusiyyətlərə uyğun
yaradıcı şəxsiyyətin keyfiyyətlərində biliyə yiyələnmək həvəsinin, təfəkkürün orijinallığının,
təfəkkürün çevikliyinin, tənqidi təfəkkürün,
müstəqil düşünmə qabiliyyətinin, ideyaların yaradılmasında məhsuldarlığın, ideyaların sözlə
asanlıqla ifadə edilməsinin, təşəbbüskarlığın yer
alması arzuolunandır [5].
Texnodemokratik-informasiya cəmiyyətində pedaqoji təfəkkür ənənəvi xarakterini
məntiqi olaraq dəyişmişdir. Bilik, bacarıq və
vərdişlərdən vacib hesab olunanları gələcəyin
insanına tez-tez dəyişən həyat şəraitinə, məlumat və texniki sıçrayış ilə bağlı həyatın tələblərinə və XXI əsrin başlıca xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmağa imkan yaratmalıdır.
Riyazi təhsilin həyata keçirilmə yolu olan
riyaziyyat təlimi prosesi həm idraki, həm də idarəetmə prosesidir. Bu proses yalnız şagirdlərin
riyazi bilikləri əldə etməsinin, bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasının məqsədyönlü idarə
olunması olmayıb, o eyni zamanda onların təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənən əqli fəaliyyətlərinin idarə olunmasıdır. Riyaziyyatın
düzgün qurulan təlimi prosesi şagirdlərin potensial imkanlarından maksimum istifadə etmək
işinə xidmət edir, onların fəaliyyətini stimullaşdırır, təşkil və tənzim edir, bununla da uşaqların
inkişafına səmərəli təsir edir. Bu prosesin müvəffəqiyyəti fəaliyyət aktlarının necə seçilməsindən və onların hansı ardıcıllıqla əvəz olunmasından ciddi şəkildə asılıdır, prosesin elmipedaqoji əsaslarla idarə olunması üçün bunu nəzərə almaq vacibdir
Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat təliminin fəlsəfi-metodoloji problemlərinin mühüm
aspektləri idrak nəzəriyyəsi ilə obyektiv əlaqə
zəminində müəyyənləşir. İndi didaktiklər üçün
tam aydındır ki, bu iki müxtəlif məqsəd və ma-

hiyyət daşıyan, lakin vəhdət təşkil edən prosesləri- riyaziyyat təlimini və idrak prosesini nə eyniləşdirmək, nə də birini o birindən çox uzaq
hesab etmək olmaz. Bunların həm fərqləri, həm
də oxşarlıqları vardır. İdrak nəzəriyyəsi riyaziyyatın təlimi prosesinin idarəolunmasının(həm də
nəzəriyyəsinin işlənilməsinin) metodoloji əsasını təşkil etməklə onun daha düzgün elmi əsaslarda cərəyan etməsini, daha aydın işıqlandırılmasını təmin edir.
Riyaziyyatın tədrisi prosesi müəyyən prinsiplər sistemi üzərində qurulur, texnologiya isə
həmin prinsiplərin ardıcıl həyata keçirilməsi ilə
bağlı xarici və daxili təsirlərin məcmusudur. Riyaziyyatın tədrisi prosesinin təşkili texnologiyası prosesin müvəffəqiyyətlə keçməsinin həlledici şərtlərindən biridir. Buraya fəaliyyətin təhlili,
diaqnostikası, proqnozun müəyyənləşdirilməsi
və layihənin işlənib hazırlanması daxildir.[4].
Riyaziyyatın tədrisi prosesinin təşkili texnologiyası özü bir-birilə vəhdətdə olan üç texnologiyadan ibarətdir: 1) məzmunun yaradılması texnologiyası; 2) maddi vasitələr texnologiyası; 3) fəaliyyətin texnologiyası. Riyaziyyatın
tədrisi prosesinin bilavasitə həyata keçirilməsi
texnologiyasını aşağıdakı kimi təsəvvür etmək
olar: 1) informasiyanı vermək texnologiyası; 2)
tədris-idrak fəaliyyətinin və digər inkişafetdirici
fəaliyyət növlərinin təşkili texnologiyası; 3) şagirdlərin fəallığının stimullaşdırılması texnologiyası; 4) pedaqoji prosesin gedişinin tənzimlənməsi texnologiyası; 5) pedaqoji prosesə cari nəzarətin həyata keçirilməsi texnologiyası.
Riyaziyyatın tədrisi prosesinin texnologiyalarında iştirak edən bütün komponentlər
(məqsəd, vəzifə, məzmun, metod, vasitə, forma)
öz funksiyalarını daim müasirləşdirməyə möhtacdır. Yeni təlim texnologiyalarında şagirdlərin
intellektual, mənəvi cəhətdən inkişaf etdirilməsi
ön plana çəkilir. Yeni texnologiyaların təlimdə
tətbiqi şagirdlərin öz fikirlərini aydın, məntiqi
ardıcıllıqla ifadə etmələrinə şərait yaradır. Bu
texnologiyalar şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafını təmin etməklə, onlarda yüksək
ünsiyyət mədəniyyəti formalaşdırır.
Təlimin məqsədinin, məzmununun keyfiyyətlə icrası seçilmiş metodların praktik imkanlarından asılıdır, məhz metodlar didaktik sistemin
inkişaf sürətinə təkan verir. Təlimdə tətbiq edilən metodlar inkişafa nə qədər çox şərait yara-
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darsa, təlimin səmərəsi də bir o qədər yüksək
olаr.Təlim prosesini aktivləşdirmək, şagirdlərin
düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək və öyrənməyə maraq
yaratmaq məqsədini güdən müəllim, onları təlimə cəlb edəcək müəyyən metod, texnika və proseduralardan istifadə etməlidir. Şagirdlər təliminin fəal iştirakçısı olmaq üçün, idarəetmənin
sübyektinə çevrilmələri baxımından hazırlanmalıdırlar. Müəllim şagirdlərə dünyanı başa düşməkdə və qazandığı bilikləri real həyat şəraitinə
tətbiq etməkdə yardım göstərməlidir. Yeni texnologiyalar tədris strategiyasının yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirildiyindən, onlar nəzərdə
tutulmuş təlim məqsədlərinə nail olmaqda əsas
alət rolu oynayır.
Fəndaxili inteqrasiya hafizə və təfəkkürü
vahidin tərəflərinə çevirən təlim sistemin əsas
əlaməti kimi dərk oluna bilər. Riyaziyyatın tədrisi prosesində fəndaxili əlaqənin yaradılmasının
yolları müxtəlifdir. Bütün yollar metodik sistemin komponentləri arasında yaradılan dialektik
vəhdətlə şərtlənir. Burada gözlənilməli olan
müxtəlif yanaşmalar vardır. Həmin yanaşmalar
sırasından fərqləndirmək olar:
1) Öyrənən tərəfindən hər hansı bir anlayışın xüsusiyyətlərinin daha dərindən və geniş tətbiqolunma imkanlarının mənimsənilməsini hədəfləyən idrak məsələlərinin həllindən istifadə
olunması; bu , eyni zamanda digər əlamət və
münasibətlərin öyrənilməsinə əsas yaradır;
2) Öyrəncinin öz təcrübəsində məkan
etmiş biliyin bir obyekt üzərindən digər obyekt
üzərinə keçirməyin mümkünlüyünü araşdırmaqla həmin obyektin əsas əlamət və digər xassələrinin daha dərindən öyrənməsi;
3) Yaradıcı axtarış sayəsində tapılmış məchul biliyin müəyyən edilməsinin optimal yolunun
mənimsənilməsi, mümkün alqoritminin, möhkəm
qaydalar sisteminin formulə olunması;
4) Əqlin analitik və evristik məntiqlərinin
vahidin tərəfləri kimi sintez olunması.
Problem əsasında qurulan ədris prosesi
hafizə və təfəkkürün optimal münasibətlərini
ehtiva edən sistemdir. Pedaqoji ədəbiyyatda
problem əsasında qurulan prosesə, əslində hafizə və təfəkkürün optimal münasibətlərinin tənzimlənməsi yollarından biri olan altsistemə
―problemli təlim‖ anlayışı adı altında geniş yer
verilmişdir. Bu anlayışla bağlı pedaqoqlar ara80

sında mövcud olan fikir ayrılıqlarının bir sıra səbəbləri vardır. Elmi mənbələrdə bu səbəblər sırasına əsasən bunlar aid edilir: təlim prosesinin
tədqiqində sistemli yanaşmadan yan keçilməsi;
təlim prosesində başlıcaların (əsas arqumentlərin)
seçilməməsi; təlim prosesində formal, dialektik
və qeyri-səlis məntiqlərin yerinin müəyyənləşdirilməməsi; təlim prosesində psixodidaktik invariantların təyini məsələsinə birmənalı yanaşmanın mövcud olmaması; təlim texnologiyalarının
həm nəzəriyyə, həm də praktikaya daxil edilməsi zamanı ―tam-hissə‖ münasibətlərinin unudulması, birtərəfli yanaşmaların rolunun şişirdilməsi cəhdlərinin qəbul edilməsi, hətta onların bir
çoxunun mükəmməl didaktik sistem səviyyəsində dəyərlən-dirilməsi; müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilən təlim prosesinin pedaqoji kateqoriya olmaqla təhsilvermənin, tərbiyəetmənin və
inkişafetdirmənin əsas yollarından biri kimi interpretasiya olunmaması [2; 203].
Sözügedən altsistemdə şagirdin biliklər
sisteminə yeni informasiyanın daxil edilməsi ilə
bağlı əqli fəaliyyəti özündə yeninin dərkinə tələbatın yaranmasını, problemin formulə olunmasını, yeninin kəşfini, həllin yoxlanılmasını ehtiva
edir.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, təlimdə problemliliyin dərəcəsinin və ya səviyyəsinin iki
əsas əlamətlə müəyyənləşdiyini təcrübədən görmək çətin deyildir. Bunlardan biri şagirdə təqdim olunan, yerinə yetirilməsi ondan tələb edilən tapşırığın-çalışma, məsələ və sualların mürəkkəblik dərəcəsi, digəri isə prosesdə əhatə olunan mərhələlərin tamlıq dərəcəsidir. Problemin
sözlə ifadəsi, yeni bilik, bacarığın məzmunu və
fəaliyyət üsullarının xarakteri tapşırıqların mürəkkəblik əlamətini xarakterizə edir. Problemlilik səviyyəsi, idrak müstəqilliyinin dərəcəsi və
mənimsəmə səviyyəsi qarşılıqlı asılı olan kateqoriyalardır. Problemlilik səviyyəsi idrak müstəqilliyi üçün şərt və stimul kimi çıxış edir, həm
də o, öz növbəsində bilik və fəaliyyət üsullarının mənimsənilmə səviyyəsini müəyyən edir.
Şagirdlərdə təəccüb, maraq, istək və s. yaradan metodik priyomlar mənimsəmə prosesini
aktivləşdirməyin zəruri vasitələrindəndir. Şagirdin hissi-emosional psixi fəaliyyət sferası onlarda aktiv fəaliyyət üçün şərait yaradır, bu fəaliyyəti motivləşdirir. Motivləşdirmənin əhəmiyyətini azaltmadan qeyd etmək lazımdır ki, problem
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əqli fəaliyyətin ali dərəcəsini determinə edir.
Biz ―şagirdin icraetmə, reproduktiv mənimsəmə
fəaliyyəti müəllim tərəfindən istiqamətləndirilir
və ona nəzarət olunur, şagirdin yaradıcı öyrənmə fəaliyyətinin gedişində isə bir çox məsələlər
idarə olunmazdır‖, - fikrinin əleyhinəyik. Şagirdin yaradıcı öyrənmə fəaliyyəti idarəolunan prosesdir və onu təlim texnologiyalarının tətbiqi,
imkan daşıyıcılarının funksiyalarının səmərəliliyini artırmaqla effektli şəkildə həyata keçirmək
mümkündür.
Şagirdlərin dərrakəli və zəkalı fəaliyyətlərinin optimal münasibətlərini ehtiva edən sistemdə müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə,
münasibət, ünsiyyət, müəllim-şagird əməkdaşlığı vardır. Şagirdlər passiv dinləyici deyillər. Onlar dərsin fəal iştirakçılarıdır, müəllimin yaxın
köməkçisidirlər. Əgər ənənəvi təlim prosesində
müəllim əsas fiqur, əsas simadırsa, fəal təlim
prosesində müəllim və şagird birlikdə dərsin
əsas qurucuları, təşkilatçılarıdır. Riyaziyyatın
təlimində zəkalı və dərrakəli fəaliyyətlərinin optimal münasibətlərini ehtiva edən sistemdə müəllim və şagird bərabər səviyyədə, tərəfdaş dərəcədədirlər. Əməkdaşlıq, işgüzarlıq, demokratik
prinsiplər üstün şəkildə öz əksini tapır.
Şagirdlərin hafizə və təfəkkür fəaliyyətlərinin optimal münasibətlərini ehtiva edən sistemində əsas komponentlərarası münasibətlər
həmin sistemin məxsusi prinsiplərinə adekvat
tənzimlənir. Sözügedən prinsiplər bunlardır: 1)
Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi; 2) Fəal idraki prinsip; 3) İnkişaf-etdirici təlim prinsipi; 3)
―Qabaqlayıcı təlim‖ prinsipi; 4) Təlim-tərbiyənin çevikliyi prinsipi; 5) Əməkdaşlıq prinsipi; 6)
Dialoji təlim prinsipi. Bu sistemə şagirdlərin
idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusu kimi baxmaq olar.
Hafizə və təfəkkür fəaliyyətinin optimal
münasibətlərini ehtiva edən sistem şagirdlərin
yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi
keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi
altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və
yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə

əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi,
nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Qənaətimizə görə, təlim prosesinin qarşısına qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilmə səviyyəsi onun komponentləri arasında dialektik vəhdətin mövcudluğundan asılıdır. Bu komponentlər sırasında onun təşkilat forması sözügedən
vəhdətin şərtlənməsində müəyyən imkandaşıyıcılığa malikdir.
Məntiqi mühakimə qaydalarına dayanaraq
söyləmək olar ki, əgər yaradıcı, kreativ düşüncəyə malik şəxsiyyətlərin tərbiyəsi, həyata hazırlanması ümumi təhsilin həyata keçirilməsində
əsas hədəfdirsə, onda ―müasir dərs‖ quruluş etibarilə şagirdlər tərəfindən həmin təcrübənin əldə
olunmasına müvafiq olmalıdır. Akademik A.X.
Mirzəzadənin fikrincə, ―müasir dərs‖də ―şagirdlərə biliklər öyrətməkdən daha çox bu biliklərin
toplanması prosesini aydınlaşdırmaq lazımdır‖.
Elmi mənbələrdə göstərilir ki, ―müasir
dərs‖ anlamında ―müasir‖ sözünün özünəməxsus evristik mənası var. ―Müasir dərs‖ ―bu
günki dərs‖ demək deyildir. Zamanın uğurlarına
və çağrışlarına söykənən dərsə müasir dərs demək olar. [1]
Subyektiv qənaətimizə görə, bu termini
mahiyyətlə birbaşa bağlı olan şəklə salmaq lazımdır. Fikrimizcə, bu tip dərslərdə öyrənən tərəfin idrak fəaliyyətinin dərəcələri məzmun və
metodların seçilməsinin əsasına qoyulmalı,
izahetmə-əyani və ya məlumatvermə-mənimsəmə, reproduktiv, problemli şərh, qismən axtarış
və ya evristik, tədqiqat üsulları dialektik vəhdət
halına gətirilməli, onun əqli fəaliyyətinin analitik və evristik cəhətlərinin vahidin tərəfləri kimi
birləşdirilməsinə mühit yaradılmalıdır.
Müasir məktəb şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı kimi mühüm bir problemi sistemli həll
edəndə, sual ilə məntiqi (qeydsiz-şərtsiz) olaraq
rastlaşır. Amerika psixoloqları informasiya mübadiləsi prosesində ―fikirləşmədən danışmağa
başlamamağı‖ məsləhət görürlər. Bu prinsipi sual
probleminə də tətbiq etmək lazımdır: şagirdlərə
sual verməmişdən əvvəl fikirləşməyi, onu götürqoy etməyi, sual verməyə tələsməməyi, onu
mümkün qədər öz gücünə həll etməyi öyrətmək
lazımdır. Şagirdlərə nəinki problemi ―görmək‖,
həm də onu sualla formulə etmək, fərziyyələr
irəli sürmək mədəniyyəti aşılanmalıdır.
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Təlim təcrübəsində informasiya və problemli suallar tətbiq olunur. Təbiidir ki, müəllim
uşaqlara müntəzəm olaraq suallar verir. Çox
vaxt da ondan ötrü verir ki, keçmiş məlumatı
(əvvəl öyrənilmişləri) şagirdin necə mənimsədiyini aydınlaşdırsın. O, bu zaman şagirdin fəaliyyətini heç də məchula doğru yox, məluma doğru
yönəltmiş olur. Hətta mürəkkəb və vacib suallar
belə problem yaratmaq məqsədi ilə yox, uyğun
mürəkkəb və vacib cavab almaq məqsədilə verilir ki, bu cavabın məzmunu məlum bilikdən ibarət olur. Təbiidir ki, belə suallar uşaqda əqli
fəallıq yaratmır, burada, hafizə ―beyin xəzinəsindən‖ hazır olanları ―axtarmaqla‖ işləyir. Bu
suallar informasiya suallarıdır. Fikrimizcə, əgər
suallar yalnız analitik fəaliyyətə yönəlmiş olursa, daha doğrusu şagirdi yalnız (üstün şəkildə)
analitik fəaliyyətə təhrik edirsə, bu halda yeninin əldə olunması ilə bağlı şagirdin əqli fəallığı
arzuolunan səviyyəyə yüksəlmir, onun analitik
və evristik fəaliyyət məntiqlərinin optimal münasibətləri təmin olunmur.
Şagirdlərin idrak fəallığının yüksəlməsində problemli sualların rolu böyükdür (qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsi bunu təsdiq edir). O
suallar problemlidir ki, onların cavabında şagirdin yalnız keçmiş bilikləri, elan olunmuş informasiya mövcud deyildir, sözügedən suallar həm
də şagird üçün müəyyən dərəcədə intellektual
çətinlik törədir. Problemli sual adi informasiya
sualından fərqlənir, özündə açılmamış problemi,
məlum olmayan yeni bilikləri, onların əldə olunması üçün hər hansı zəruri intellektual fəaliyyəti, müəyyən məqsədə istiqamətlənmiş əqli prosesi saxlayır.
Vurğulayaq ki, şagirdin idrak fəallığı onun
öz qarşısına sual qoyması və həmin suala düzgün cavab axtarması ilə sıx bağlıdır. Problemli
sualların qoyulması mürəkkəb məsələlərdəndir.
Burada sualı şagird müstəqil olaraq ―mərkəzi
sual‖ kimi formalaşdıra da bilər, həmin sual müəllim tərəfindən irəli sürülə də bilər. Şagirdin
mərkəzi sualı formalaşdırması prosesi axtarış
xarakterinə malikdir. Bu prosesdə müxtəlif suallarla şagird qarşılaşır və mərkəzi suala yönəlir.
Mərkəzi sualın cavabının axtarılmasında da
daha konkret suallar təbii şəkildə ortaya çıxır,
onların cavabları əsasında mərkəzi suala cavab
tapılır.
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Həm pedaqoqlar, həm də psixoloqlar məsələni təlim prosesində şagirdlərin idrak və
praktik fəallığının yüksəldilməsinin mühüm
amillərindən biri hesab edirlər. Məsələləri həll
etməyi şagirdlərə öyrətmək ən çətin pedaqoji
problemlərdəndir. Mürəkkəblik bundadır ki,
məsələlərin həlli üçün ümumi bir alqoritmik
üsul, yanaşma yoxdur. ―Qeyri-standart‖ məsələlərin həllində müəyyən bir tip, müəyyən bir
qrup məsələlərin həlli üçün ona məlum olan alqotimin burada yaramadığını şagird hiss etməlidir( bu özü də xüsusi bacarıq tələb edir).Bu tədris situasiyasında müəllimin fasiltatorluğu şagirdin axtarış fəaliyyətini düzgün məcraya yönəlməli, onlara bu yöndə oriyentir üçün faydalı ola
biləcək məsləhətləri, göstərişləri özündə ehtiva
etməlidir. Bu göstərişlər alqoritmik xarakter daşımasa da, müvəffəqiyyət üçün tam təminat verməsə də, şagirdləri həllin axtarılmasına şövq
etmək baxımından əhəmiyyətlidir [3; 125].
Biz məsələlərin problemli və qeyri-problemli, mətnli və ya qeyri-mətnli, çevrilmiş və
çevrilməmiş, açıq və qapalı, standart və qeyristandart və s. tipologiyalarını praktik cəhətdən o
qədər də faydalı hesab etmirik. Məsələlərin təsnifatının əsasına təlim prosesinin məntiqinin və
şagirdin məsələ komponentlərinə (məsələnin
şərti, son nəticənin əldə oluması üçün şərtin
ödənilməsi, həllin nəzəri əsasları, həllin yekunu
və s.) münasibətinin qoyulmasını daha məqsədə
müvafiq sayırıq. Qənaətimizə görə, həm nəzəri,
həm də praktik nöqteyi-nəzərdən bu daha düzgün olar.
Təlim prosesindən bu və ya digər şəkildə
söhbət gedəndə doğru deyirlər ki, qavranılan və
başa düşülən bilik gərək möhkəmləndirilsin, tətbiq edilmək yolu ilə dərinləşdirilsin, fəaliyyət
üsulu bacarıq və vərdişə çevrilsin. Bu da həqiqətdir ki, elm yalnız biliklər sistemi kimi deyil,
həm də fəaliyyət prosesi kimi şərh olunur və bir
halda ki, məktəbdə həm də elmin əsasları (bu istiqamət üstün mövqe tutur) öyrədilir, deməli,
təhsilə, biliyə də bu baxımdan yanaşılmalıdır.
Yəni, təhsilin məzmununu biliklər sistemi ilə
fəaliyyətin vəhdəti təşkil etməlidir. Təhsil bilik
verməklə yanaşı, şagirdə həm yaradıcı, həm də
standart fəaliyyət üsullarını öyrətməlidir.
Əvvəl əldə edilmiş bilik və bacarıqlar yeni
elmi həqiqətlərin, nəzəriyyələrin dərk olunması
aləti kimi çıxış etdikdə, bu bilik və bacarıqlar
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yalnız şagirdin ağıl və hafizəsinin daxilində yığılıb qalmayıb, kəsərli bir vasitəyə çevrilir, o,
bundan fəal, ciddi və geniş surətdə istifadə edib
faydalanır [3; 177-178].
Müasir dövrdə intellektual bacarıqların
formalaşdırılması sahəsində müxtəlif istiqamətlər nəzərə çarpır. İnsanın öz ağıl dünyasının, təfəkkür aləminin, koqnitiv proseslərinin xüsusiyyətlərini dərk etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Təbii ki, şagirdlərin öz hafizə və ya təfəkkürünün xüsusiyyətlərinə bələd olmaları onların
uğurlu təlimini şərtləndirən amillərdəndir.
Elmi mənbələrdə göstərilir ki, uşaqlar inkişaf etdikcə onlarda koqnitiv (idrak) proseslər
haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşır. Onlar
əqli fəallıqlarını tənzim etməyə başlayırlar.
Mövzunun aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın təlimində şagirdlərin hafizə və təfəkkür fəaliyyətlərinin vahidin tərəfləri kimi tənzimlənməsi onun keyfiyyətinin idarə olunmasında və səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm funksiya
daşımasına baxmayaraq, bu istiqamətdə elmi araşdırmaların, tədqiqat əsaslı ümumiləşdirmələrin-nəzəri və texnoloji əsasların olmaması səbəbindən praktiklərin hazırlığında çatışmazlıqlar mövcuddur. Vurğulanan arzuolunmaz vəziyyət öyrədənlərin tədrisetmə işinə mənfi təsir edir, bu halda da öyrənənlərin
əqli fəaliyyətlərinin subyekti səviyyəsində potensial
imkanlarından faydalanmaları üçün zəruri mühitin
qərarlaşmasına əngəllər yaranmış olur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın təlimi prosesinə idraki və texnoloji proses kimi yanaşmaqla, bu prosesdə şagirdlərin hafizə və təfəkkür fəaliyyətlərinin vahidin tərəfləri kimi tənzimlənməsinin parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi(onun keyfiyyətini idarə etmək və səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə) cəhdi metodikanın
inkişafına məxsusi bir baxışı diqqət mərkəzinə çəkmiş olur. Başqa sözlə, ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın təlimində şagirdlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin nəzəri və texnoloji əsaslarına istinad
edildiyi səviyyədə onların ümumi riyazi bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminə və yaradıcılıq təcrübəsinə yiyələnmələri barədə müddəa ortaya atılmış olur.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil
məktəblərində riyaziyyatın təlimində şagirdlərin hafizə və təfəkkür fəaliyyətlərinin vahidin tərəfləri
kimi tənzimlənməsi parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi praktiklərin hazırlığında özünü büruzə verən
bir sıra çatışmazlıqların aradan qalxmasına müəyyən
dərəcədə müsbət təsir edəcəkdir. Onlar ümumtəhsil
məktəblərində riyaziyyatın təlimində şagirdlərin yaradıcı mənimsəmə fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin
vasitələr kompleksinin müəyyənləşdirilməsində, təlim metodların elmi idrak metodlarına daha uyğun
variantlarının seçilməsində və real pedaqoji prosesə
daxil edilməsi yollarının tapılmasında, riyaziyyatın
təliminin hər hansı mərhələsində şagirdlərin metodik
sistemə daxil edilən dərrakəli və zəkalı fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin optimal variantını ehtiva edən
təşkilat formasının quruluşunun həmin növlərin
məntiqi sxeminə uyğun qurulmasında qismən də
olsa metodik yardım ala biləcəklər.
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COORDINATION OF TEACHING MATHEMATICS WITH A NEW LIFE THROUGH
SOLVING PROBLEMS. SUBSTITUTION OF THE PROBLEM IN CURRICULUM
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikası yeni təhsil konsepsiyalarına cavab verən tələblər təqdim
olunmuşdur. Məktəb və riyazi təhsil qarşısında qoyulmuş vəzifələrlə əlaqədar şagirdlərin həyata hazırlanmasında bir sıra nöqsanları qeyd olunmuşdur. V-VI siniflərdə kurikulumda yeni təlim metodlarından istifadə
edərək, məktəbdə riyaziyyat təlimi keyfiyyətinə təsir edən amillər öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: təlim metodları, riyaziyyat, tətbiq, konsepsiya,qiymətləndirmə
Резюме: B статье представлены требования новых образовательных концепций Азербайджанской Республики. При подготовке учащихся к жизни существует ряд недостатков, поставленные
перед школьным и математическим образованием. Используя новые методы обучения в учебной
программе в V-VI классах, были отражены факторы, влияющие на качество преподавания математики в школе.
Ключевые слова: методы обучения, математика, применение, концепция, оценивание
Summary: In the article requirements meeting new education consept of The Azerbaijan Republic are
presented. There were a noted some mistakes in the preparation of pupils for life meeting obiligations of
school and mathematical education. Using new teaching methods in the curriculum in grades V-VI, the
factors influencing the quality of mathematics teaching in school were reflected.
Key words: training methods, mathematic, applcation, consept,valuing

Yeni təhsil konsepsiyasında irəli sürülən
tələblərin reallaşdırılması müasir ümumtəhsil
məktəblərində riyaziyyat təliminin metodik sistemində ciddi yeniliklərin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Hər bir məktəblinin riyaziyyatdan
əldə etdiyi nəzəri biliklər, praktik bacarıq və
vərdişlər gələcəkdə ona peşə seçməyə imkan
verməlidir.
84

Məktəb və riyazi təhsil qarşısında qoyulmuş vəzifələrlə əlaqədar şagirdlərin həyata hazırlanmasında bir sıra nöqsanlar vardır. Bunlardan biri – onların riyazi hazırlığının kifayət
qədər yüksək səviyyədə olmamasından irəli
gəlir.
Məlumdur ki, məktəbi bitirən məzunların
əksəriyyəti həyatda praktik fəaliyyətə başlayır.
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Orta təhsili başa vuran gənclərin riyaziyyatdan
praktik bacarıq və vərdişləri kifayət edirmi?
Əlbəttə, riyaziyyat həyati elmdir, riyazi
biliklər hökmən praktik tətbiqlərini tapmalıdır.
Milli kurikulumda riyaziyyat fənnindən əsas
təhsil pilləsi (V-IX siniflər) üçün ümumi təlim
nəticələri üzrə şagird:
- ölçmə və hesablama vasitələrindən istifadə edir, şifahi və ya yazılı şəkildə dəqiq və ya
təqribi hesablama aparır;
- müstəvi və sadə fəza fiqurlarının xassələrini praktik həndəsə məsələlərinin həllində tətbiq edir, sadə həndəsi qurmaları və ölçmələri
aparmağı bacarır;
- riyazi və statistik məlumatları toplayır,
araşdırır, sistemləşdirir və nəticəsini təqdim
edir;
- statistika və ehtimal əsasında hadisənin
baş vermə mümkünlüyünü proqnozlaşdırır.
Yuxarıda sadalanan təlim nəticələri şagirdlərin riyazi hazırlığının həyatiliyini göstərir.
XX əsrin 50-60-cı illərində ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin politexnik hazırlığına ciddi
diqqət yetirilirdi və tədris planında təsbit olunmuşdu. Yeni təhsil konsepsiyasında da bu məsələ yeni forma və məzmununda öz əksini tapmışdır. Riyaziyyat təlimində funksional asılılıq ideyası ibtidai siniflərdə qeyri-aşkar şəkildə öyrədilir, əsas təhsil pilləsində bu anlayış formalaşdırılır və orta təhsil pilləsində inkişaf etdirilir. Şagirdlərin ölçmə, qurma və hesablama vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün ölçmə işləri (həm də
yer üzərində), qurma işləri, modellərin hazırlanması, miqyas, plançəkmə işləri və digər müvafiq
praktik işlər yeni təhsil konsepsiyasında öz əksini tapmışdır. Hazırda informatika fənninin tədrisi ilə əlaqədar şagirdlərin informasiya texnologiyaları və kommunikasiyaları ilə tanış edilməsi
müasir məktəblinin riyaziyyatdan, informatikadan praktik bacarıq və vərdişləri həm məzmunu,
həm də həcmi etibarilə xeyli artmış və bu da riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi imkanlarını xeyli artırır. Riyazi biliklərin həyati
tətbiqləri şagirdlərdən həm ölçmə, qurma – qrafik vərdişlərini tələb edir, həm də hesablamalarda təqribi qiymətin müəyyən edilməsi qaydalarını bilməyi tələb edir. Kəmiyyətin təqribi qiyməti
anlayışı hələ ibtidai siniflərdə praktik fəaliyyət
prosesində özünə yer tapır. V-VI siniflərdə isə
təqribi ədədlər üzərində əməllərin icrası və

ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması qaydaları öyrədilir. Təqribi hesablamalara aid biliklər orta təhsil
pilləsində genişləndirilir və dərinləşdirilir.
Məktəb riyaziyyat kursunda tədris məsələləri həm həcminə və həm də didaktik funksiyasına görə mühüm rol oynayır. Riyazi məsələ
təlim prosesində müxtəlif didaktik funksiyalara
malik ola bilər; məsələ tədris vasitəsi ola bilər
və ya məsələ tədris obyekti ola bilər; məsələ
həlli prosesində şagird yeni bilik – qayda, üsul,
yanaşma ilə tanış ola bilər. V-VI siniflərdə məsələ həllinə geniş yer vermək lazımdır. Çünki,
II-IV siniflərdə şagirdlər 2-3 əməlli və bəzi hallarda 4 əməlli məsələlər həlli və onların bəzi tipləri ilə tanış olmuşlar. V-VI siniflərdə rasional
ədədlər hesabına aid biliklər müxtəlif tipli və çətinlik dərəcələri müxtəlif olan məsələləri həll etməyə imkan verir. Şagirdlərə təqdim olunan məsələlərin hər biri müəyyən informasiya daşıyır.
Məsələ həllində məqsəd:
- şagirdi hər hansı həll üsulu ilə tanış etməkdən;
- nəzəri biliyi praktikaya tətbiq etməkdən;
- hesablama bacarıqlarını formalaşdırmaqdan;
- şagirdi hər hansı yeni qayda və ya qanunauyğunluqla tanış etməkdən;
- şagirdlərin ümumi inkişafına kömək
edən hər hansı zəruri və həyatla bağlı informasiya ilə tanış etməkdən ibarətdir.
Yuxarıda sadalanan didaktik məqsədlər
məktəbdə riyaziyyat təlimi məqsədləri ilə müqayisə etdikdə, məlum olur ki, məsələ həlli vasitəsilə reallaşdırılan məqsədlər ümumi məqsədlərlə
üst-üstə düşür.
Riyazi biliklərin həyatda, praktikada tətbiq edilməsinin ən mühüm vasitəsi – tədris məsələsidir. Məsələnin məzmununda gündəlik real
həyati obyektlər, hadisələr öz əksini tapmalıdır.
Bu işin reallaşdırılmasında həm dərsliyin, həm
də müəllimin böyük rolu vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəllimin imkanları daha genişdir.
Çünki, real həyatda yeni-yeni obyektlər, tikintilər meydana gəlir. Onların riyazi məzmununu
əks etdirən məsələlər:
- riyazi biliyin tətbiq olunduğu obyekt
kimi;
- şagirdləri yeni informasiya ilə tanış edən
obyekt kimi funksiyalara malik olur.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

85

Esmira Vahid qızı Сəfərli

V-VI siniflərin riyaziyyat kursu məzmununa uyğun olaraq, tədris məsələləri və həm də
həndəsi məzmunlu məsələlər daxildir. Məsələ
həlli vasitəsilə şagirdlər praktik olaraq, fiqurların xassələri ilə tanış olurlar. Həndəsi məzmunlu
məsələlər şagirdlərdə fəza təsəvvürlərini inkişaf
etdirməklə yanaşı, modellərin hazırlanması prinsipləri ilə də tanış olurlar. Məlumdur ki, həndəsə
deduktiv elmdir. Ona görə də materialın deduktiv şərh üsuluna tədricən keçmək lazımdır.
Çünki, deduktiv yanaşmada kifayət qədər
həndəsi biliklərin olması tələb olunur.
Məktəb riyaziyyatı kursuna «Statistika və
ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin» daxil edilməsi bütün siniflər üzrə (I-XI siniflərdə) müvafiq məsələlərin həll edilməsi zərurətini yaradır.
I-IV siniflərin riyaziyyat dərsliklərində həmin
bölməyə aid çalışmalara rast gəlirik.
Məsələlər həlli vasitəsilə fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması imkanı da artır.
Yeni təhsil konsepisyanın həyata keçirilməsi üçün müəllimlər kifayət qədər müasir tələblərə cavab verən riyazi-metodiki hazırlığa
malik olmalıdırlar.
Hazırda Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi xətti ilə qısa müddətli müəllimləri təkmilləşdirmə kursları təşkil edilir, qabaqcıl məktəblərin, qonşu dövlətlərin iş təcrübələri öyrənilir və «Kurikulum» elmi – metodiki jurnalda və
digər mətbuat vasitələrində əks olunur.
Təlimin keyfiyyətinə təsir edən tədbirlərdən biri də təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsidir. Bu sahədə tədqiqatlar davam etdirilir. Ənənəvi qiymətləndirməyə (ilkin, cari, yekun)
uyğun olaraq: diaqnostik, formativ və summativ
qiymətləndirmələr tətbiq olunur. Hər ikisində də
mahiyyətlər eynidir. Qabaqcıl riyaziyyat müəllimləri şagirdlərin riyaziyyata marağını artırmaq
üçün məsələlər həlli vasitəsilə onun həyati tətbiqlərini göstərirlər. Yalnız həyatilik kəsb edən
riyazi biliklər şagirdlərin marağına səbəb olur.
İnkişafetdirici məsələlər – şagirdlərin riyazi və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməklə,
onlarda tədqiqatçılıq, yaradıcı qabiliyyətləri formalaşdırır.
Məlumdur ki, tədrisin əsas təşkili forması
dərsdir. Dərsin düzgün təşkili, mərhələlərinin
məzmunca intensivləşdirilməsi, vaxtdan səmərəli istifadə olunması şagirdlərin müvəffəqiyyəti
üçün çox mühümdür. Dərsin strukturunu müəy86

yən edərkən sinfin səviyyəsi, tədris olunacaq
mövzunun xarakteri nəzərə alınmalıdır. Hazırda
inkişafetdirici təlim şəraitində dərsin strukturunda dəyişikliklərlə yanaşı, şagirdlərin məqsədli
şəkildə xırda qruplara ayrılması, onlara müvafiq
tapşırıqların verilməsi iş təcrübəsindən istifadə
olunur.
Riyaziyyat dərsinin səmərəliliyi onun elmi-metodiki və təşkili cəhətdən düzgün qurulmasından asılıdır. Müasir təlim metodlarından
tez-tez tətbiq olunan – diferensiasiyalı təlim metodudur ki, eyni bir sinfin şagirdləri bilik səviyyəsinə görə qruplara ayrılır və hər qrup öz səviyyəsinə müvafiq tapşırıq alır. Burada «şagird
– müəllim» əlaqəsi tədbiq olunur.
Yeni təlim metodlarından ən çox tətbiq
olunan interaktiv metodudur. Bu metodun mahiyyəti diferensiasiyalı təlim metoduna yaxın
olsa da, tətbiqi və dərsin təşkili cəhətdən fəqlənir. «İnteraktiv» – sözü eyni bir dərsdə bilik səviyyələri müxtəlif olan şagirdlərin fəallaşdırılması mənasınnı verir: «inter» - müxtəlif, «aktiv»
– fəallaşdırmaq kimi başa düşülür.
İnteraktiv təlim – inkişafetdirici təlim
hesab olunur və şagirdlərin faəllığını təmin
etmək üçün inkişafetdirici (düşündürücü, məntiqi, ehtimal xarakterli tədqiqat, axtarış tələb
edən) məsələlərdən istifadə olunması yaxşı nəticə verir. Şagirdlərin dərsə marağını artırmaq
üçün məzmunu həyatdan götürülmüş məsələlərdən isitfadə etmək lazımdır. Dərsdə hər bir mərhələ konkret məqsədə xidmət etməlidir. bu mərhələləri konkret olaraq aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:
1) yeni materialın şərhi və onun nəzəri
əsaslarının mənimsənilməsi;
2) yeni biliyin möhkəmləndirilməsi;
3) praktik bacarıq və vərdişlərin formlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;
4) təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
Riyaziyyatdan şagirdlərin riyazi hazırlıq
səviyyəsini qaldırmaq üçün ən mühüm tədbirlərdən biri biliyin sistematik qiymətləndirilməsidir.
çünki, biliklərin yoxlanmasını təlimin ümumi
vəzifələri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Hər riyaziyyat dərsində müəllim şagirdin bilik, bacarıq
və vərdişlərini yoxlamaq imkanına malikdir.
Şagirdin biliyinin cari (formativ) yoxlanması:
- sual verməklə;
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- məsələ həlli prosesində;
- ev tapşırığının yoxlanmasında;
- müstəqil iş prosesində;
- yoxlama yazı kimi (qısa müddətli) ilə
həyata keçirilə bilər.
Bu mərhələlər daxilində əlaqələrin yaradılması, əyani – illüstrativ və texniki vasitələrdən istifadə edilməsi, motivasiyanın tətbiq edilməsi, «şagird – şagird», «şagird – müəllim»,
«müəllim – şagird» münasibətlərindən istifadə
edilməsi dərsin müvafiq mərhələlərində həyata
keçirilir.
Elektron vasitələrindən istifadə olunan
dərslərdə müəllim situasiyasından asılı olaraq,
orijinal dərs strukturlarından istifadə edə bilər.
Elektron dərsliklərdən, elektron yazı mərhələlərindən istifadə edilməsi ənənəvi dərsin strukturunda dəyişiklikləri zəruri edir.
Dərsin motivasiya mərhələsi – şagirdlərdə
yeni biliyə ehtiyacın, tələbatın yaradılması və
yeni biliyin zəruriliyinin əsaslandırılması kimi
müəyyənləşdirilir.
Dərsin mərhələlərindən biri – ev tapşırıqlarının yoxlanmasıdır. Təcrübədə bunu müxtəlif
formalarda həyata keçirirlər:
- frontal yoxlama;
- fərdi yoxlama;
- seçmə yolu ilə yoxlama.
Tapşırığın aid olduğu mövzunun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, yuxarıdakı formalardan
birini tətbiq etmək olar.
Şagirdlərə müstəqil iş verərkən, diferensiasiya prinsipini tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur.
Şagirdlərin qiymətləndirilməsində test
tapşırıqlarından da istifadə etmək olar.
Yeni təhsil konsepsiyasında şagirdin idrak
fəallığının gücləndirilməsi ön plana çəkilir. Bu
isə dərsdə evristik yanaşmanın tətbiqini zəruri
edir. Dərsdə müəllimin şərhi, nümayiş və ya illüstrasiyanın tətbiq edilməsi şagirdi fəallaşdırmaq üçün kifayət etmir. Problem xarakterli məsələlər təqdim etməklə, şagirdi düşünməyə, axtarışa cəlb etmək lazımdır. Müəllim şagirdin
müstəqil fəaliyyətinə nəzarət etməlidir. Şagird
verilən tapşırıq üzərində düşünməli, onu həll etməyin yollarını və vasitələrini müəyyən etməyə
çalışmalıdır. Şagird həll edəcəyi məsələnin tipini müəyyən etdikdən sonra həll yolunu axtarmalıdır. Bütün hallarda məsələnin həlli yolu ya
konkret sadə məsələnin həllindən başlanır, ya da

kəmiyyətlər arasındakı aslılıqdan istifadə edərək, müvafiq tənlik qurub, onu həll etməlidir.
Riyazi biliklərin şüurlu sürətdə mənimsənilməsi və möhkəm bilik, bacarıq və vərdişlərin
qazanılmasında sistematik təkrarın aparılması
olduqca vacibdir.
Riyaziyyatda təkrarın aparılması ayrı-ayrı
düstur, qayda, tərif və teoremlərin, məsələ həlli
üsullarını sadəcə yada salmaq məqsədini daşımır. Sistematik təkrar yeni bilklər və kecmiş biliklər arasında şüurlu surətdə məntiqi əlaqələrin
bərpa edilməsi, onlar arasındakı oxşar və fərqli
cəhətlərin aşkar edilməsi, öyrənilmiş biliklərin
sistem şəklində əlaqələndirilməsindən ibarətdir.
Müəllimlər iş təcrübələrində təkrara kifayət
qədər yer versələr də, burada müəyyən nöqsana
yer verirlər: hər dərsdə məqsədsiz və yersiz təkrara vaxt ayrılması lazımı səmərəni vermir.
Riyaziyyatdan tədris materialının spesifik
xüsusiyyəti – təkrarın aparılmasında:
a) təkrarın keçmiş material ilə əlaqələndirilməsi;
b) təkrarın yeni material ilə əlaqələndirilməsi;
c) təkrarın məşqedici çalışmalarla əlaqələndirilməsi;
d) təkrarın məsələ həlli ilə əlaqələndirilməsi təmin olunmalıdır.
Riyaziyyat təlimində ən çox tətbiq olunan
mövzu üzrə və icmal təkrar formasından istifadə
olunur.
Bu məzmunda aparılan təkrar riyaziyyat
müəlliminə imkan verir ki, kursda sanki səpələnmiş anlayışları (mövzuları) məntiqi cəhətdən
birləşdirib, onlar haqqında şagirdlərdə vahid və
əlaqələndirilmiş təsəvvür yaratsın.
Məktəbdə riyaziyyat təlimi keyfiyyətinə
təsir edən amillərdən biri – şagirdlərin yazı işlərində və şifahi nitqlərində səhvlərin təhlili və
aradan qaldırılmasından ibarətdir. Yazı işlərinin
yoxlanmasında meydana çıxan səhvlərin təsnif
edilməsi, onları doğuran səbəblərin müəyyən
edilməsi və təlim prosesində onların aradan qaldırılması riyaziyyat təlimi keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.
Şagirdin səhvlərini müəllim sadəcə düzəldə bilər və ya onu düzəltməyin yolunu göstərə
bilər, ya da ki, səhvi aradan qaldırmaq üçün
nəyi bilmək lazımdır? – kimi istiqamətləndirici
göstərişlərdən istifadə edə bilər.
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Səhvlərin düzəldilməsinə aid tapşırıqların
həm də böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Özünü
yoxlama, özünə nəzarət – şagirdləri daha məsuliyyətli olmağa məcbur edir.
Riyaziyyat təlimində məsələni həll etməyi
bacarmaq – işin az bir hissəsidir. Məsələləri aidiyyəti üzrə təsnif etmək, həyati obyekt və hadisələrlə bağlı məsələlər tərtib etmək, məsələ həlli

təliminə dair metodiki aspektləri müəyyən etmək – müəllimin əsas vəzifəsidir.
Problemin aktuallığı: Bu problemin kurikulumda qoyuluşu və tətbiqləri.
Problemin elmi yeniliyi: Yeni təhsil konsepsiyasında irəli sürülən tələblərə cavab vermək.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Riyaziyyat
təlimində məsələ həllinin həyatla əlaqələndirilməsi.

Ədəbiyyat
1. ―Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikumları‖. Bakı: Təhsil, 2008
2. Adıgözəlov A.S. ―Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası‖. Bakı: ADPU, 2010
3. Yaqubov M.H. və b. ―V siniflər üçün dərslik‖ Bakı: Çaşıoğlu, 2009
4. Yaqubov M.H. və b. ―VI siniflər üçün dərslik‖ Bakı: Çaşıoğlu, 2007
E-mail: esmiraceferli@gmail.com
Rəycilər: dos. M.Ġ. Rəhimova,
psixol.ü.fəls.dok., dos. Ü.Ġ. Əfəndiyev
Redaksiyaya daxil olub: 26.08.2020

88

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

Təlimə inteqrativ yanaşma və uşağın idraki fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə onun təsiri

UOT 372.851
Təhminə Ələmdar qızı Nəbiyeva,
Gəncə Dövlət Universitetinin baş müəllimi,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

TƏLĠMƏ ĠNTEQRATĠV YANAġMA VƏ UġAĞIN ĠDRAKĠ FƏALĠYYƏTĠNĠN
AKTĠVLƏġDĠRĠLMƏSĠNƏ ONUN TƏSĠRĠ
Тахмина Аламдар гызы Набиева,
cтарший преподаватель Гянджинского Государственного Университета,
доктор философии по педагогике

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
АКТИВИЗАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
Tahmina Alamdar Nabiyeva,
doctor of philosophy in pedagogy,
senior lecturer at Ganja State University
INTEGRATION APPROACH TO THE LEARNING AND ITS IMPACT ON THE
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE CHILD
Xülasə. Məqalədə müəyyən edilmişdir ki, sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması yolu ilə uşaq
fəaliyyətinin müxtəlif növlərində ətraf aləmin tam dərk olunmasını və uşağın özünün inkişaf prosesini və
idrak fəallığını tam təmin etmək olur. Modelimiz ayrı-ayrı şərtlərdən ibarət olan, tədris prosesinin qarşılıqlı
və əlaqəli struktur komponentlərinə əsaslanır. Şərtlər altında, onlardan nə isə asılı olan hallar başa düşülür.
Daxili şərtlər qabiliyyətin inkişaf səviyyəsi ilə uşağın fəallıq dərəcəsi arasındakı ziddiyyətdir. Xarici şərtlər
amillərlə ifadə olunur. Amil hər hansı bir prosesdə və ya hadisədə vacib bir haldır. Müəyyən edilmişdir ki,
insanın inkişafı prosesi və nəticələri dörd ümumi amilin - irsiyyət, mühit, tərbiyə və şəxsin psixoloji inkişafının birgə təsiri ilə müəyyən edilir. İrsiyyət və mühit kortəbii və qeyri-ardıcıl amillərdir, onların təsiri tərbiyə
və şəxsin psixoloji inkişafı ilə tənzimlənə bilər.
Açar sözlər: təlim, sadə riyazi təsəvvürlər, inteqrativ yanaşma, uşağın idraki fəaliyyəti, təlim prinsipi
Резюме. Определено, что посредством формирования простых математических представлений
можно обеспечить полное понимание окружающего мира ребенка в различных видах деятельности, а
также процесс личного развития и познавательной деятельности ребенка. Наша модель основана на
взаимосвязанных структурных компонентах процесса обучения, состоящих из различных условий.
Под условиями имеются в виду обстоятельства, которые зависят от них. Внутренние условия представляют собой противоречие между уровнем развития способностей и степенью активности ребенка. Внешние условия выражаются в факторах. Фактор является важным обстоятельством в любом
процессе или событии. Установлено, что процесс и результаты развития человека определяются совокупным влиянием четырех общих факторов – наследственности, окружающей среды, воспитания и
психологического развития человека. Наследственность и окружающая среда - это самопроизвольные
и непоследовательные факторы, влияние которых могут регулироваться воспитанием и психологическим развитием человека.
Ключевые слова: обучение, простые математические представления, интегративный подход,
познавательная деятельность ребенка, принцип обучения
Summary. It is established, that through the formation of simple mathematical concepts it is possible
to provide a complete understanding of the world around the child in various types of activities, as well as in
the process of his own development and cognitive activity of the child. Our model is based on interconnected
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and interconnected structural components of the learning process, consisting of individual conditions. By
conditions we mean circumstances, that depend on them. Internal conditions are a contradiction between the
level of development of abilities and the degree of activity of the child. External conditions are expressed in
factors. This issue is an important factor in any process or event. It has been established, that the process and
results of human development are determined by the combined influence of four common factors - heredity,
environment, upbringing and psychological development of man. Heredity and the environment are
spontaneous and contradictory factors, the consequences of which can be regulated by the upbringing and
psychological development of a person.
Key words: teaching, simple mathematical concepts, integrative approach, child's cognitive activity,
teaching principle

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması
prosesində böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların
idraki fəaliyyətlərinin aktivləşməsinin pedaqoji
şərtlərindən biri də riyazi təlimə inteqrativ yanaşmadır. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların
idraki fəaliyyətinin sürətləndirilməsi üçün biliklərin formalaşdırılması inteqrativ yanaşma əsasında aparılmalıdır.
İnteqrasiya anlayışı həm pedaqogikada,
həm də psixologiya, fəlsəfə və digər elmlərdə
nəzərdən keçirilir. Fəlsəfi ensiklopedik lüğətə
görə, inteqrasiya ―əvvəllər müxtəlif olan hissələrin və elementlərin bütövlükdə birləşdirilməsi ilə əlaqəli inkişaf prosesinin tərəfidir‖ [9].
Böyük ensiklopedik lüğətdə deyilir ki, inteqrasiya ―orqanizmin ayrı-ayrı fərqli hissələrin və
sistem funksiyalarının, bütöv bir orqanizmdə
birləşməsi anlayışı, habelə belə bir vəziyyətə
aparan prosesdir; elmlərin yaxınlaşması və əlaqələndirilməsi prosesi, bu isə onların fərqlənməsi prosesləri ilə birlikdə baş verir‖ [3, s. 68].
S.İ. Ojeqova görə, ―inteqrasiya –hissələri
vahid birliyə birləşdirmək‖ deməkdir [8, s. 216].
Bütövlükdə, müəyyən bir vəziyyətin əldə olunmasını təmin edən iyerarxik şəkildə təşkil olunmuş
qrupdaxili proseslərin məcmusu başa düşülür.
İnteqrativ tədris müxtəlif metodların, modellərin, konsepsiyaların birləşdirilməsi (inteqrasiya prinsipi) əsasında fəaliyyət metodlarının
işlənməsini, mürəkkəb inkişaf edən obyektlərin
qurulması və onların tədqiqi prosesi olan inteqrativ bir yanaşmanın həyata keçirilməsini təklif
edir. Qurulma və tədqiqat obyekti bir sistem və
inteqrativ əlaqələrin qurulması prosesi olaraq
qəbul edilən təhsildir. Beləliklə, inteqrativ yanaşma bir sistemin qurulması (təlim) prinsipi və
bir sistemin elementləri arasında əlaqələrin qurulması prosesi kimi inteqrasiyanı əhatə edir.
Eyni zamanda, təlimdə inteqrasiyanın
özünəməxsus metodoloji funksiyası - bir ziddiy90

yətin həllinə əsaslanaraq keyfiyyətcə yeni bir
məhsulun yaradılması üzə çıxır. Bu o deməkdir
ki, inteqrativ təlim prosesi daim yaradıcı özünü
inkişaf, vahid pedaqoji bir prosesin qurulması
üçün innovativ pedaqoji vasitələrin inkişafı şəraitində aparılır. İnteqrasiyanın mahiyyəti sadə
ümumiləşdirmə deyil, ziddiyyətlərin problemin
həlli yolu ilə həll edilməsidir. Buna görə də,
inteqrativ təlimdə pedaqoji proses keyfiyyətcə
yeni nəticəyə gətirib çıxaran müxtəlif səviyyələrdə və növlərdə olan əks müxaliflərin daimi
konstruktiv sintezindən ibarət olan inteqrativ
dialektik bütövlüyə malikdir. Buna görə də, inteqrativ təlim həm pedaqoji prosesə, həm də iştirak edən hər bir şəxsə inkişaf edici effekt verir.
Ümumiləşdirərək, aşağıdakı tərif verə bilərik: inteqrativ, şəxsi inkişaf edən təlim, zidd
nəzəriyyələr, anlayışlar da daxil olmaqla, müxtəlif əsas cərəyanlarda olan təlim elementlərinin
sistemli, şüurlu konstruktiv sintezini əhatə edir
[4]. İnteqrativ təlimə insanın təbiətə bənzər bir
vahid mahiyyəti deyilə bilər. A.S. Makarenko
da yazırdı: ―biz <....> tərbiyəni elə təşkil etməyi
bacarmalıyıq ki, nailiyyətlərimiz bütövlükdə
şəxsin sisteminin mükəmməliyi ilə xarakterizə
olunsun <....>, müəllimlər <.....> sintetik pedaqogikanın yaradılmasına əsas diqqətlərini yönəldə bilsinlər‖ [6, s. 13].
Məktəbəqədər ümumi təhsil proqramının
məzmununda dövlət tələblərinin nəzərə alınması
ilə müasir məktəbəqədər təhsil sisteminə baxışın
dəyişdirilməsi zərurəti yaranır. Hazırda dünyada
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin qarşısında
tamamilə fərqli bir vəzifə: - təhsil sahələrinin
sintezi vasitəsilə inteqrasiya olunmuş məşğələlər hazırlamaq deyil, gün ərzində müəyyən bir
mövzu ilə bağlı böyüklər və uşaqlar arasında
qarşılıqlı fəaliyyəti əks etdirən vahid inteqrasiyalaşdırılmış proses təklif etmək qoyulmuşdur.
Mövzu isə ətraf aləmin tam dərk edilməsi üçün
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müxtəlif təhsil sahələrini ahəngdar şəkildə birləşdirməlidir. Bu, məktəbəqədər təhsilə tamamilə yeni bir yanaşmadır‖ [5, s. 27].
Tədqiqatın nəticəsində əldə etdiyimiz
“uşaqların idraki fəaliyyətini fəallaşdırmağın
məzmun-struktur modeli”ndə ―inteqrasiya‖ anlayışından mürəkkəb obyekti tam səciyyələndirərkən və ya təhsil prosesinin bir-biri ilə bağlı
ayrı-ayrı struktur komponentlərinin vəziyyətini
xarakterizə edərkən, habelə fərqli strukturlardan
bütöv tamı yaradarkən istifadə olunur. İnteqrasiya bütövlük kimi və bir proses olaraq tərkib hissələrinin cəmi deyil, lakin məqsədlərin inteqrasiyası, fəaliyyətlərin, münasibətlərin və prinsiplərin və s. əsasında yaranan keyfiyyətcə yeni bir
formadır. Biz inteqrativ yanaşmanı yalnız modelimizin bütün sisteminə deyil, həm də onun
fərdi strukturlarına: inkişaf edən, şəxsiyyətyönlü
və fənn mərkəzli təlim prinsiplərinin inteqrasiyası, hər bir təhsil sahəsinin spesifikliyini əks
etdirən tapşırıqlarla yanaşı təhsil sahəsindəki vəzifələrin həyata keçirilməsində böyüklər və
uşaqların birgə fəaliyyətlərinin inteqrasiyasıdır.
Təqdim olunan modelin məqsədi, böyük
məktəbəqədər yaslı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması prosesində idrak fəallığını artırmaqdır. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması yolu ilə uşaq fəaliyyətinin müxtəlif növlərində ətraf aləmin tam dərk olunmasını və uşağın özünün inkişaf prosesini və idrak
fəallığını təmin etmiş oluruq. Modelimiz ayrıayrı şərtlərdən ibarət olan, tədris prosesinin qar-

şılıqlı və əlaqəli struktur komponentlərinə əsaslanır. Şərtlər altında, onlardan nə isə asılı olan
hallar başa düşülür. Daxili şərtlər qabiliyyətin
inkişaf səviyyəsi ilə uşağın fəallıq dərəcəsi arasındakı ziddiyyətdir. Xarici şərtlər amillərlə ifadə olunur. Amil hər hansı bir prosesdə və ya hadisədə vacib bir haldır [7]. Müəyyən edilmişdir
ki, insanın inkişafı prosesi və nəticələri dörd
ümumi amilin (prof. N.M. Kazımov) – irsiyyət,
mühit, tərbiyə və şəxsin psixoloji inkişafının
birgə təsiri ilə müəyyən edilir. İrsiyyət və mühit
kortəbii və qeyri-ardıcıl amillərdir, onların təsiri
tərbiyə və şəxsin psixoloji inkişafı ilə tənzimlənə bilər [1].
Tərbiyə, öz növbəsində, məqsədyönlü və
xüsusi təşkil olunmuş bir prosesdir [2]. Bu kontekstdə, tərbiyə geniş pedaqoji mənada işlənir.
Bizim tədqiqatımızda isə, tərbiyə, xarici şərt kimi,
planlaşdırma, birbaşa riyazi tədris fəaliyyəti, sərbəst şəkildə tərbiyəçi və uşaqların təhsil fəaliyyəti,
fəzada inkişaf edən bir riyazi mühit, böyüklər və
uşaqların birgə fəaliyyəti kimi çıxış edir.
Problemin aktuallığı. İstər təlimə inteqrativ
yanaşma və istərsə də uşağın idraki fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə onun təsiri məsələləri özünün aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Təlimə inteqrativ yanaşma və uşağın idraki fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə
onun təsiri araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, dissertant və doktorantlar, habelə magistrantlar üçün faydalı ola bilər.
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THE STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF EXPERT SYSTEMS
Xülasə: Quruluşuna görə ekspert sistemləri iki əsas hissəyə bölünür: biliklər bazası və avtomatlaşdırılmış məntiqi çıxış. Biliklər bazası əsasən avtomatik biliklərin nəticələrinin yaradılmasını ehtiva edir. Bu nəticələr ekspert biliklərin əldə etmək istəyən istifadəçilərin sorğularına ekspert sistemlərinin cavablarıdır. Baxılan məqalədə ekspert sistemlərinin tətbiqində biliklərin təsvir edilməsi üsulları və modelləri göstərilir.
Açar sözlər: biliklər bazası, ekspert sistemləri, ekspert bilikləri, avtomatlaşdırılmış sistemlər,
informasiya bazası
Резюме. По своей структуре экспертная система делится на два основных компонента: базу
знаний и машину логического вывода. База знаний содержит знания, на основании которых машина
логического вывода формирует выводы. Эти выводы являются ответами экспертной системы на запросы пользователя, желающего получить экспертные знания. В статье показаны методы и модели
описания знаний при применении экспертных систем.
Ключевые
слова:
база
данных,
экспертные
системы,
экспертные
знания,
автоматизированные системы, информационная база
Summary. By its structure, the expert system is divided into two main components: the knowledge
base and the inference engine. The knowledge base contains the knowledge on the basis of which the
inference engine forms conclusions. These conclusions are the responses of the expert system to the requests
of the user who wants to gain expert knowledge. The article shows the methods and models of describing
knowledge in the application of expert systems.
Key words: Database, expert systems, expert knowledge, automated systems, information base

XX əsrdə elmi idrakın inkişaf qanunauyğunluğu, bu üç anlayışlarla yanaşı informasiya
anlayışının strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini müəyyənləşdirmiş oldu. Bu fundamental anlayış
üzərində qurulan informasiya nəzəriyyəsi, informasiya mübadiləsinin ümumi qanunauyğunluqlarının riyazi üsullarla müəyyən edilməsi ilə bilavasitə əlaqədar şəkildə meydana gəlmişdir.
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İnformasiya mübadiləsinin statistik qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi, idarəetmə
proseslərinin tədqiqində də mühüm rol oynamaqdadır. İdarəetmə proseslərinin öyrənilməsində statistik informasiya nəzəriyyəsi metodlarının tətbiqi, öz növbəsində elmi idrakın ən köklü anlayışlarından biri olan optimallaşma anlayışına, nəticə etibarilə optimal idarəetmə metodlarının formalaşmasına gətirib çıxarmış oldu.
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Özü-özlüyündə optimallaşdırma metodu
mürəkkəb dinamik sistemlərdə texnoloji, iqtisadi və digər proseslərin idarə olunmasında ən sərfəli nəticələri əldə etməyə imkan verən informasiya modelinin, avtomatlaşdırılmış informasiya
sistemlərinin yaradılması ilə bilavasitə əlaqədardır. Nəticə etibarilə, informasiya texnologiyalarının elmi idrakda tətbiqi, optimal idarəetmə
məsələlərinin timsalından göründüyü kimi, özünün funksional təhlil funksiyası ilə yanaşı, müxtəlif sahələrə məxsus elmi biliklərin inteqrativ
sisteminin təşəkkül tapması ilə bilavasitə əlaqədar şəkildə həyata keçirilir.
Başqa sözlə desək, iqtisadi, texnoloji və
digər proseslərin optimal idarəetmə məsələlərinin həllində istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
idarəetmə metodlarının metodoloji potensialı
funksional və inteqrativ xarakter daşımaqdadır.
Belə ki, müxtəlif elmi tətbiqi işlənmələrdə tədqiqat obyektinin predmet modeli, onun riyazi və
informatik modelləri ilə sinkretik vəhdət halında
çıxış edir.
İnformasiya texnologiyalarının elmi-fundamental və elmi-tətbiqi işlənmələrdəki spesifik
rolunun icra vasitələrini nəzərdən keçirərkən,
ekspert sistemlərin funksional təhlil vasitəsi
kimi, optimal idarəetmə məsələlərinin həllində
effektiv rol oynadığını xüsusi qeyd etmək lazım
gəlir.
Süni intellektə dair Con Makkartinin,
Alan Turinqin və digər tədqiqatçıların elmi araşdırmaları əsasında müəyyən edilmişdir ki, süni
intellekt metodları aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər [1].
1. Simvol şəkilli (hərf, söz, ifadə, işarə,
şəkil) informasiyadan istifadə olunması;
2. Simvol məntiqindən istifadə əsasında
axtarış.
Bu xarakterik xüsusiyyətlər əsasında işlənib
hazırlanmış ənənəvi süni intellekt sistemləri, Hard
komputinq-dəqiq hesablama texnologiyasına istinad edir. Hard komputinq texnologiyası əsasında
qurulan ənənəvi süni intelekt sistemlərinin işlənməsi və tətbiqi təcrübəsi, tezliklə bu sistemlərin
maşın intellekti səviyyəsinin kifayət qədər aşağı
səviyyədə olduğunu aşkar etdi. Son illərdə, Hard
komputinq texnologiyalarına əsaslanan ənənəvi
süni intellekt sistemlərindən fərqli olaraq, softkomputinq (çevik hesabalama) texnologiyasına is-

tinad edən süni intellekt sistemlərinin işlənib hazırlanması geniş vüsət almış oldu [1].
Soft-komputinq texnologiyasının işlənib
hazırlanması, özü özlüyündə qeyri-səlis məntiq,
neyron şəbəkələri, təkamül hesablama və digər
ədədi metodlardan istifadə olunmaqla, qeyri dəqiqlik və qeyri-müəyyənlik şəraitində hesablamalar aparmağa imkan vermiş oldu. 1960-70 -ci
illərdə bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən, müxtəlif
məsələlərin həlli məqsədilə riyazi məntiq metodları işlənib hazırlandı. Məxsusi olaraq 197072-ci illərdə Alen Kolmeroe və Filip Rassel tərəfindən Proloq məntiqi proqramlaşdırma dili işlənib hazırlanmış oldu. Öz növbəsində, riyazi
məntiq metodlarının süni intellekt sistemlərinin
işlənməsində tətbiq olunması, biliyin modelləşdirilməsi ideyasına təkan vermiş oldu. Məhz
süni intellekt sistemlərinin işlənməsində, yuxarıda göstərilən innovasiyaların tətbiqi - biliyin
təqdim olunması yanaşması - süni intellekt sistemlərinin inkişafında yeni mərhələnin - ekspert
sistemlərin işlənməsi və tətbiqi mərhələsininmeydana gəlməsini şərtləndirmiş oldu.
Bu baxımdan, ekspert sistemlərinin funksional təyinatı, süni intellekt metod və üsullarının tətbiqi əsasında, kompüterlərdən istifadə etməklə intellektual məsələləri həll etməkdən ibarətdir. Struktur etibarilə ES-i aşağıdakı tərkib
hissələrini özündə ehtiva edir [1].
1. Biliklər bazası
2. Nəticə çıxarma alt sistemi
3. İzahetmə alt sistemi
4. Biliklərin əldə edilməsi alt sistemləri
5. İstifadəçi interfeysi üçün dialoq prosessoru
Ekspert sistemlərin yuxarıda qeyd olunmuş struktur komponentlərinin qurulmasının və
funksional təyinatının qısa xarakteristikasını
verək [1]:
1. Biliklər bazası (BB)
Biliklər bazası ES-in əsas özəyi komponentlərindən biri sayılır. Öz-özlüyündə BB-nın
tərkibi dinamik səciyyə daşıyır və onun məzmunu dəyişkən xarakterə malikdir. BB-nın yaradılmasında və funksional təyinatında mühüm cəhət
biliklərin təsvir edilməsi üsulları ilə əlaqədardır.
BB-da biliklər, simvollar əsasında qurulan simvol strukturları (mətnlər, siyahılar və s.) şəklində təsvir olunurlar. Burada da fikir yürütmə
prosesi, simvol çevirmələri ardıcıllığı kimi tət-
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biq olunur. BB-da biliklərin təsvirinin ən geniş
forması biliklərin fakt və qaydalar şəklində təsvir edilməsi ilə əlaqədardır. Baxılan üsula əsasən, BB-da faktlar atribut, obyekt və qiymət uçlüyü şəklində verilə bilər. Burada verilmiş obyekt, fiksə olunmuş qiymətlə verilmiş atributa
malikdir.
BB-da qaydalar aşağıdakı məntiqi sxem
üzrə verilir.
Əgər A, onda B.
Baxılan məntiqi sxemə müvafiq olaraq A
şərti ödənilirsə, onda S əməliyyatı yerinə yetirilir. Bu halda A şərti, ünsürləri məntiqi konyuksiya əməliyyatı ilə əlaqələndirilmiş A1... An çoxluğu kimi verilə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, BB-sı məzmun
xarakteristikasına görə aşağıdakı iki növə təsnif
olunurlar.:
1. Dinamik BB
2. Statistik BB
Dinamik BB-nın məzmunu dəyişkən xarakter daşıyır. Belə ki, dinamik BB-da yeni faktlar, mövcud faktlara nəticə çıxarma prosedurlarının tətbiqi əsasında formalaşırlar. Stratistik
BB-da faktların statistik xarakter daşıması, nəticə çıxarma prosedurunun monoton səciyyə daşıması ilə şərtlənir. BB-nın digər bir mühüm komponenti nəticə çıxarma alt sistemidir.
BB-nın nəticə çıxarma alt sisteminin başlıca funksional təyinatı, Biliklər Bazası və işçi
çoxluğu əsasında. ekspert sistemin fikir yürütmə
prosesinin, müvafiq proqram təminatı üzrə həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Öz növbəsində ,
nəticə çıxarma alt sistemi işçi çoxluğun mövcud
faktlarının və BB-nın qaydalarının baxılmasını,
yeni faktların işçi çoxluğa daxil edilməsini, qaydaların baxılması və tətbiq olunması yollarının
müəyyən edilməsini özündə ehtiva edir. Bütövlükdə, BB-da nəticəçıxarma alt sisteminin tətbiqi əsasında məsləhətvermə prosesinin idarə
olunması, alınmış nəticələrin istifadəçiyə çatdırılması, növbəti qaydaların işə düşməsi, işçi
çoxluqda kifayət dərəcədə məlumat olmadıqda ,
istifadəçidən zəruri məlumatın alınması təmin
edilmiş olur. Qeyd olunduğu kimi, ekspert sistemləri digər bir mühüm komponenti dialoq və
izahetmə alt sistemidir. Ekspert sistemlərdə
məsləhətvermə prosesinin gedişində ,bir sıra
hallarda hər hansı bir izahatın alınması üçün
müvafiq sorğuya cavab olaraq, sorğunun nə
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məqsədlə verildiyi sualı qoyula bilər. Burada
sistemin verdiyi sorğu nəticə çıxarma ağacının
terminləri əsasında interpretasiya olunur. Bu
üsulla sistemin sorğusunun realizə olunma qaydası müəyyən edilmiş olur, müəyyən edilmiş
qayda və onun nəticəsinin hesablama şərtləri istifadəçiyə çatdırılar. Yuxarıda kompüter riyaziyyatında tətbiq olunan ES-nin qısa tarixçəsi, onun
tərkib hissələrinin funksional və struktur xarakteristikası verildi. İndi isə kompüter riyaziyyatında Ekspert sisteminin tətbiqinin bütöv xarakteristikasının əldə edilməsi məqsədilə onda biliklərin təsvir olunması metod və üsullarını nəzərdən keçirək
Qeyd olunduğu kimi, kompüter riyaziyyatında ekspert sistemlərin realizə olunmasında
mühüm məqam Biliklər Bazasında biliklərin
təsvir edilməsi ilə bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən
kompüter riyaziyyatında Ekspert sistemlərin qurulması və realizə olunması üzrə tam, dolğun təsəvvürün əldə edilməsi üçün, ilk öncə Ekspert
sistemlərdə biliklərin təsvirinin üsul və metodlarını nəzərdən keçirək.
Məlumdur ki, Ekspert sistemlərdə biliklər
üzərində müvafiq əməliyyatların aparılması,
məntiqi nəticə çıxarma prosedurlarının icrası,
müvafiq proqramlar əsasında həyata keçirilir. Bu
baxımdan, Ekspert sistemlərdə biliklərin BB-da
emalı, biliklərin təsviri ilə bağlı formal modellərin işlənib hazırlanması zəruriyyətini meydana
gətirir. ES-də biliklərin formalaşması və təsviri
öz növbəsində predmet oblastının konseptual
modelinə əsaslanmaqla realizə olunur. Burada,
müəyyən olunmuş qaydada qurulmuş konseptual
modelin təsviri, müvafiq riyazi strukturların (tənliklərin, formulların, riyazi ifadələrin və s.) formalaşmasının və onların kompüter yaddasına
daxiletmə üsullarının işlənib hazırlanmasını şərtləndirir. Öz növbəsində predmet oblastının konseptual modelinin qurulması, predmet oblastını
təşkil edən obyekt və münasibətlərin, obyektlərarası əlaqələrin və münasibətlərin sisteminin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur [2].
Predmet oblastının bu qaydada tərtib olunmuş konseptual modeli əsasında ekspert sistemlərdə biliklərin təqdim edilməsinin aşağıdakı
modelləri realizə olunur.
1. Məntiqi modellər;
Ekspert sistemlərdə biliklərin məntiqi modellər şəklində təqdim edilməsi, mahiyyət etiba-
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rilə, predmet oblastına dair məsələnin həlli üçün
lazımı informasiyanın, müvafiq məntiqi ifadələr
şəklində verilmiş faktlar və müddəalar çoxluğu
kimi təsvirini nəzərdə tutur. ES-də yeni biliklərin əldə edilməsi, baxılan qaydada təqdim olunmuş ilkin biliklərdən, məntiqi nəticə çıxarma
üsulunun tətbiqi əsasında baş verir. Burada formal nəticə çıxarma prosedurları ilə yanaşı mühakimə, predikat hesablamaları, çoxqiymətli və
modal məntiq qaydaları istifadə olunur.
Ekspert sistemlərdə biliklərin təqdim
olunmasının məntiqi modelləri B,F.A,R komponentlərindən təşkil olunmuş
M= (B,F.A,R)
dördlüyü şəklində qurulmuş formal sistemlər əsasında formalaşdırılır [3, 4]. Baxılan
M=(B,F.A,R) çoxluğunun elementləri tərkibində (B)-baza elementləri çoxluğunu, (F) - sintaksis qaydalar çoxluğunu, (A) - sintaksis cəhətdən
düzgün qaydalar çoxluğunu, (R) - nəticə çıxarma çoxluğunu təmsil edir. Baxılan M=
(B,F.A,R) dördlüyündə qeyd olunmuş komponentlərin qısa şərhini verək. Ekspert sistemlərdə
baza elementləri çoxluğu dedikdə, ixtiyari təbiətli ünsürlərdən təşkil olunmuş çoxluq nəzərdə
tutulur. ES-də tətbiq olunan məntiqi modellərdə
hər hansı bir ünsürün B çoxluğuna daxil olubolmaması, sonlu sayda addımlardan təşkil olunmuş müvafiq yoxlama proseduru əsasında müəyyən edilir. Ekspert sistemlərdə sintaksis qaydalar çoxluğu dedikdə, B çoxluğunun ünsürlərinə tətbiq olunmaqla, sintaksis cəhətdən düzgün
qaydalar çoxluğunun (A) formalaşmasını təmin
edən sintaksis qaydalar çoxluğu nəzərdə tutulur.
Burada sintaksis cəhətdən düzgün qaydalar aksiom adlandırılır [5]. Ekspert sistemlərdə nəticə
çıxarma qaydalarını, düzgün qaydalar çoxluğuna tətbiq etməklə sintaksis cəhətdən yeni qaydalar almaq mümkündür. Yeni alınmış qaydalara,
nəticə çıxarma qaydalarını təkrar tətbiq etməklə
məntiqi modelin çıxarılan nəticələr çoxluğu qurulmuş olur.
2. Məhsullar modeli;
Ekspert sistemlərdə tətbiq olunan digər bir
bilik modeli-məhsullar modelinin funksional təyinatı, hər hansı fiksə edilmiş şərtlər daxilində
realizə olunan qaydalar çoxluğunun idarə olunmasından ibarətdir. Ekspert sistemlərdə məhsullar modeli aşağıdakı simvolik yazılışda verilir:
n:s; L; A→B; Q

Baxılan halda n-məhsulların sayını, s-baxılan strukturun istifadə edilə bilən vəziyyətlər
sinfinin təsvirini, L-məhsulun aktivləşməsinə
səbəb olan şərti, A→B məhsulun özəyini, Q-isə
şərt ödənildikdə realizə olunan əməliyyat və hərəkətləri ifadə edir. Ekspert sistemlərdə məhsullar sisteminin tətbiqi gedişində, qoyulmuş
məsələnin alt məsələlərə ayrılması prinsipinə
istinad edən müvafiq üsullar toplusu realizə olunur. Ekspert sistemlərdə tətbiq olunan məhsullar
sistemində biliklər aşağıdakı qaydada təqdim
olunurlar. Əgər  şərtlərin siyahısı  onda (əməl
və hərəkətlərin siyahısı) .
3. Freymlər modeli;
Ekspert sistemlərdə, biliyin təqdim olunmasının daha bir modeli freymlər modeli adlandırılır. Ekspert sistemlərdə istifadə olunan
freymlər modellərinin funksional təyinatını müəyyən etmək məqsədilə, ilk növbədə freym anlayışını verək. Ekspert sistemlərdə freym dedikdə,
konseptual obyektin təsviri məqsədilə istifadə
olunan verilənlərin ierarxik strukturu nəzərdə
tutulur. Burada obyektin xassələri, həmcinin baxılan obyektə dair müxtəlif faktlar, freymin
struktur elementlərində (slotlarda) fiksə olunur
[5]. Ekspert sistemlərdə tətbiq olunan freymlər
modelində freymlər aşağıdakı simvolik yazılış
vasitəsilə istifadə olunurlar [3, 4].
f=  (r1, v1), (r2, v2),… (rm, vm).
Baxılan f- freymin adını, r1 –slotun adını,
v1-slotun qiymətini ifadə edir.
4. Semantik şəbəkə modeli,
Ekspert sistemlərdə biliklərin təqdim edilməsinin semantik şəbəkə modeli, qraflar şəklində verilməklə, biliklərin əyani, başa düşülən
tərzdə ifadə edilməsini şərtləndirir. Ekspert sistemlərində istifadə olunan biliyin təqdim olunmasının semantik şəbəkə modelində, biliklərin
təpə və qövslərinin istiqamətlənmiş qraf şəklində təqdim olunması aşağıdakı formula üzrə realizə olunur.
N= İ,C1, C2… Cm Q
Baxılan formulada N-şəbəkəni, i-informasiya vahidlər çoxluğunu, C1,….,Cn-1 informasiya
vahidləri çoxluğunun ünsürləri arasında əlaqələrin növləri çoxluğunu, Q – informasiya vahidləri
çoxluğunun ünsürləri olan informasiya vahidləri
arasında  C1 çoxluğuna daxil olan mümkün
əlaqələri ifadə edir.
5. Relyasion model
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Ekspert sistemlərində istifadə olunan biliyin təqdim olunmasının relyasion modelinin
əsas xüsusiyyəti, predmet oblastının obyektlərinin, anlayışlarının, onlar arasındakı mövcud münasibətlərin cədvəl şəklində verilməsidir. Ekspert sistemlərdə istifadə olunan relyasion modellərdə biliklərin cədvəl şəklində təqdim edilməsi sadə və əlyetərli olub aşağıdakı qaydada
ifadə olunur:
x=  x1… xn
Baxılan halda predmet oblastının obyekt
və anlayışlarından ibarət sonlu çoxluq, obyekt
və anlayışlar arasında müəyyən edilmiş sonlu
binar münasibətlər çoxluğu şəklində verilməklə,
obyektlər və onların arasındakı münasibətlər relyasiya cəbrinin ünsürlərinə (cədvəl, münasibət,
sətir, sütun, ilkin açr və s.) istinad edir.

Praktiki əhəmiyyəti: İnformasiya texnologiyalarının elmi-fundamental və elmi-tətbiqi işlənmələrdəki spesifik rolunun icra vasitələrini nəzərdən
keçirərkən, ekspert sistemlərin funksional təhlil vasitəsi kimi, optimal idarəetmə məsələlərinin həllində
effektiv rol oynayır. Öz növbəsində ES-də optimal
idarəetmə məsələləri, başlıca olaraq prosedurlu təhlil
yolu ilə həll olunan riyazi məsələlər timsalında realizə olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Praktikada informasiya texnologiyalarının elmi-fundamental və elmitətbiqi işlərində istifadə etməklə, ekspert sistemləri
optimal idarəetmə məsələlərinin riyazi həllv edilməsində effektivliyi artırır.
Problemin praktiki əhəmiyyəti. Ekspert Sistemlərində optimal idarəetmə məsələləri əsasən prosedurlu təhlil yolu ilə həll olunan riyazi məsələlər
timsalında realizə olunur.
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SOLVING WORD PROBLEMS AS A MEANS OF FORMING THE RESEARCH
ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Xülasə. Məqalədə ibtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində şagirdlərinin tədqiqatçılıq fəaliyyətini formalaşdırılmasında məsələ həllinin rolu vurğulanır, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin təşkilində natamam
məsələlərdən (sualı çatışmayan və verilənləri çatışmayan məsələlər) istifadə edilməsinin və mətnli məsələləri
müхtəlif üsullarla həll edilməsinin zəruri olması əsaslandırılır və onlardan istifadə metodikası konkret çalışmalar nümunəsində şərh olunur.
Açar sözlər: I-IV siniflər, riyaziyyat təlimi, məsələ həlli, təlim-tədqiqatçılıq fəaliyyəti, natamam məsələ
Резюме. В статье подчеркивается роль решения задач в формировании исследовательской деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе, обосновывается необходимость использования неполных задач (недостающие вопросы и недостающие данные) и решение текстовых
задач различными способами при организации исследовательской деятельности учащихся, а также
излагается методика использования на конкретных примерах.
Ключевые слова: I-IV классы, обучение математике, учебно-исследовательская деятельность,
неполная задача
Summary: The article emphasizes the role of problem solving in the formation of research activities
of students in mathematics lessons in elementary school, substantiates the need to use incomplete problems
(missing questions and missing data) and solving word problems in various ways when organizing research
activities of students, and also outlines the method of use on specific examples
Keywords: I-IV grades, teaching mathematics, teaching and research activities, incomplete task

Müasir təhsil konsepsiyasına əsasən, təlim
prosesi əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə
əsaslanır və bu prosesdə şagirdlər müstəqil, tədqiqatçı kimi fəaliyyət göstərirlər.
Bu baxımdan ibtidai siniflərin riyaziyyat
dərslərində tədqiqatçılıq metodundan istifadə etməklə şagirdlərin təlim fəaliyyətinin təşkili çox
aktualdır. Belə ki, ibtidai siniflərin riyaziyyat tə-

limində şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətinə və
tədqiqatçı mövqeyinə əsaslandıqda təlim prosesi
daha səmərəli olur.
Məsələlər ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində mühüm yer tutur. Çünki, məsələ həlli vasitəsilə bütün kursun məzmunu açılır və şagird
tərəfindən mənimsənilir. Məsələlərin həlli vasitəsi ilə şagirdlər riyaziyyat kursunun mühüm an-
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layışları-hesab əməlləri, onların xassələri və
digər kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları öyrənirlər. Məsələlər şagirdləri düşünməyə, mühakimə
yürütməyə, onu əsaslandırmağa sövq edən və
həvəsləndirən tədris materialıdır. Belə ki,
- məsələ hadisə və ya prosesin modelini
xarakterizə edir;
- məsələdə şagirdlərin praktik həyatında əhəmiyyəti olan situasiyalar təsvir olunur və
bu onlara müxtəlif obyektlər arasında olan miqdar münasibətlərini anlamaqla, real aləm haqqında biliklərin genişlənməsinə kömək edir;
- məsələlərin həlli prosesində şagirdlər
riyazi anlayışların praktik əhəmiyyətini başa
düşür və şagirdlərdə; məsələnin şərti və sualını
fərqləndirmək, məsələdə verilənlərlə axtarılanları ayırmaq bundan əlavə verilənlərlə axtarılan
arasında əlaqə qurmaq kimi bacarıqları formalaşdırır. Şagirdlərdə riyazi, nitqi, yazı mədəniyyətini, riyazi model qurmağı və s. kimi bacarıqları formalaşdırır, onların ətraf aləmlə emosional əlaqələrini zənginləşdirir.
Bundan əlavə məsələ həllində uşaqların
əqli fəaliyyəti fəallaşır, diqqət, qavrayış, təsəvvür, hafizə, təxəyyül kimi psixi funksiyalar və
şagirdlərin maraq dairəsi zənginləşir. Məsələ
həm də problem situasiya ilə şərtlənərək şagirdin idrak fəaliyyətinin məhsuldarlığını tələb
edir. Verilənlərlə axtarılanlar arasında əlaqə yaratmaq və məchulu tapmaq üçün şagird məsələ
həllində müxtəlif təfəkkür formalarından istifadə edir. Odur ki, məsələ həlli zamanı şagirdin
fəaliyyətində tədqiqatçılıq prosesinin stimullaşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Riyaziyyat dərslərində məsələ həlli zamanı
şagirdlərdə tədqiqatçılıq və mühakimə yürütmə
fəaliyyəti formalaşır, idrak fəaliyyəti fəallaşır.
İbtidai sinif şagirdlərinə təqdim edilən
məsələlər şagirdləri düşünməyə sövq etməklə,
onların müstəqil fəaliyyətinə səbəb olmalıdır.
İş təcrübəmiz və aparılan müşahidələr
göstərir ki, ibtidai sinif şagirdləri riyaziyyat
dərslərində məsələləri müstəqil olaraq həll etdikdə, riyaziyyata maraq yüksəlir. Şagirdlər
müxtəlif yeni məsələləri həll etməyə həvəs göstərir, buna görə də demək olar ki, məsələ həlli
prosesində tədqiqatçılıq metodundan istifadə öz
müsbət töhfəsini verir.
A.Ə. Məcidova yazır: ―Kiçikyaşlı məktəblilərin tədqiqat prosesinə cəlb edilməsi bir də
98

onunla əhəmiyyət kəsb edir ki, onlar hazır bilikləri dərk etməklə yanaşı, yeni biliklərin mənimsənilməsinin yollarını da öyrənirlər. Öyrənməyin yolunu öyrətmək işinə hələ I sinifdən başlamaq lazımdır‖ (3, s. 280).
―Şagirdin mövqeyi – ―kəşf edən‖, ―tədqiqatçı‖ mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və
problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir‖ (4, s. 15).
Z.F.Kazımov qeyd edir: ―Məsələnin şagirdlər tərəfindən birgə həlli nəinki əməkdaşlıq
və müxtəlif problemləri bir yerdə həll etməyi
öyrədir ... ― (2, s. 61).
Azərbaycan Respublikasının məktəblərində kurikulumun tətbiqindən 13 il keçsə də, hələ
də müəllimlərin bir hissəsi məsələ həllini öyrədərkən şagirdlərin yaddaşını əsas götürürlər.
Məsələ həlli prosesində yaddaşa istinad isə yolverilməzdir, çünki məsələ nəzəriyyənin tətbiqidir və bu zaman situasiyaların hamısını əvvəlcədən nəzərə almaq mümkün deyil.
Riyaziyyat dərslərində hazır məsələlər həll
edərkən şagirdlərin müstəqilliyi olsa da, bu fəaliyyət, əsasən reproduktiv olur, yəni hər hansı
bir növ məsələnin həlli əsasında həll edir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz çatışmazlıqları
aradan qaldırmaq üçün hazır məsələlərlə yanaşı
natamam məsələlərdən də istifadə edilməsini zəruri hesab edirik. Bu vaxt şagird məsələ tərtib
edilməsinin iştirakçısı, riyazi əlaqələr vəziyyətinin yaradıcısı və tədqiqatçısı olur.
Natamam məsələlərin həlli zamanı müəllim yeri gəldikdə, müəyyən izahatlar verməli,
şagirdləri natamam məsələnin həlli yollarını tapmağa sövq etməlidir. Bununla da müəllim riyaziyyat dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin təşkilinə nail ola bilər.
Natamam məsələləri iki qrupa ayırmaq
olar:
1) verilənləri çatışmayan məsələlər;
1) sualı çatışmayan məsələlər.
Verilənləri çatışmayan məsələlər. Belə
məsələlər üzrə iş I sinifdən başlayaraq aparıla
bilər. Bir neçə nümunəyə baxaq:
Məsələ 1. Əsəd bir karandaş və bir pozan
alıb satıcıya 12 qəpik pul verdi. Əsədin nə qədər
pulu qaldı?
Həyati olan belə situasiya şagirdləri maraqlandırır, lakin çətinlik də yaradır. Bu çətinliyə səbəb isə məsələnin şərtində Əsədin nə qədər
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pulu olduğunun verilməməsidir. Şagirdlər müəllimin köməyi ilə məsələnin şərtini tamamlayaraq həll edirlər.
II sinifdə bölmə əməli öyrədilərkən aşağıdakı kimi verilənləri çatışmayan məsələ təklif
etmək olar:
Məsələ 2. Tahirin 15 fındığı var və o, bu
fındıqları öz dostları arasında bərabər olmaqla
payladı. Hər dostuna neçə fındıq düşdü?
Dostlarının sayı məsələnin şərtində verilməyib, ona görə də şagirdlər bu məsələni həll
etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu çətinliyin nədən
ibarət olduğunu şagirdlər başa düşdükdən sonra
müəllim deyir ki, dostların sayı 1 ilə 10 arasında
ola bilər. Lakin, bundan sonra da məsələnin həllindəki çətinlik qalır. Çünki dostların sayı 5 və
ya 3 ola bilər. Əsas məsələ isə bu mülahizənin
başa düşülməsidir. Şagirdlər 1-dən 10-a qədər
ədədlərdən 15 ədədinin bölənləri olmayan ədədləri də (məsələn, 2, 4, 6) təklif edə bilərlər. Müəllim şagirdlərin təklif etdikləri hər bir belə ədədi sinifdə şagirdlərlə təhlil etməli, bundan sonra
uyğun gəlmədiyini deməlidir.
Bütün hallar təhlil edildikdən sonra iki
həll alınacaq:
1) 15:5=3 və
2) 15:3=5.
Sualı çatışmayan məsələlər. Şagirdlər verilənləri çatışmayan məsələləri tamamladıqda,
onların mühakiməsi, əsasən, analitik-sintetik xarakterdə olur. Amma sualı çatışmayan məsələlərdə isə mühakimə ancaq sintetik şəkildə olur.
Belə məsələlərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
şagirdlər kəmiyyətlər arasındakı səbəb-nəticə
əlaqəsini müəyyənləşdirərək, məntiqi və yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf etdirirlər.
Məsələ 3. Ata 4 uşağının hər birinə 7 manat pul verdi.
Müəllim şagirdlərə deyir ki, məsələni
sualla tamamlayın. Bu məsələni tamamlamaq
üçün ancaq bir sual qoymaq olar: Ata uşaqlarına
cəmi neçə manat pul verdi?
Məsələ 4. Oyuncaq mağazasında gəlincik
4 manat, maşın oyuncağı isə 8 manatdır.
Bu məsələyə bir neçə sual qoymaq olar.
1) Oyuncaqların cəmi qiyməti neçə manatdır?
2) Gəlincik maşından nə qədər ucuzdur?
3) Maşın gəlincikdən nə qədər bahadır?
4) Gəlincik maşından neçə dəfə ucuzdur?

5) Maşın gəlincikdən neçə dəfə bahadır?
Qoyulan suallardan asılı olaraq şagirdlər
müxtəlif növdə bir neçə məsələ həll edə bilərlər.
Məsələ 5. Qutuda 18 litr boya var idi. Usta
divarı rəngləmək üçün 6 litr boya işlətdi.
Bu məsələdə qoyula biləcək suallar çox
ola bilər:
1) Qutuda neçə litr boya qaldı?
2) Qalan boya işlədilən boyadan nə qədər
çoxdur?
3) Qalan boya işlədilən boyadan neçə dəfə
çoxdur?
4) İşlədilən boya qutuda qalan boyadan nə
qədər azdır?
5) İşlədilən boya qutuda qalan boyadan
neçə dəfə azdır?
Əgər bu məsələ III sinifdə hissələr mövzusu öyrənildikdən sonra verilsə, onda daha 3 sual
da qoymaq olar:
6) Qutudakı boyanın neçə hissəsi işləndi?
7) Qutudakı boyanın neçə hissəsi qaldı?
8) İşlədilən boya qalan boyanın hansı hissəsini təşkil edir?
Bu cür natamam məsələlər şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması üçün
çox əlverişli vasitədir.
İbtidai sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması üçün verilən şərtə
uyğun sualın seçilməsi, məsələ şərtinin tamamlanması üzrə məsələlərin həllinin rolu böyükdür.
I-II sinif şagirdlərinin tədqiqatçılıq qabiliyyətini formalaşdırmaq üçün onlara aşağıdakı
tapşırıqları təqdim etmək olar.
1) Məsələnin şərtini elə tamamla ki, onun
həlli 95 ifadəsi olsun:
Ağacın budaqlarına 9 sərçə qonmuşdu,
________________________________.
Ağacın budaqlarında neçə quş qaldı?
2) Çəmənlikdə 8 lalə və ondan 3 dənə az
nərgizgülü açmışdı.
Məsələnin sualını elə seç ki, onun həllində
2 əməldən istifadə edilsin;
А. Çəmənlikdə neçə nərgizgülü açmışdı?
В. Çəmənlikdə cəmi neçə gül var idi?
С. Lalə nərgizgülündən neçə dənə çox açmışdı?
3) Çıxmaya aid olan məsələni tap;
А. Rəfdə 5 kitab var idi. Tural rəfə 2 kitab
da qoydu. Rəfdə cəmi neçə kitab oldu?
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В. Akif lüğətdən 10 söz, Rəna isə 7 söz
öyrəndi. Akif Rənadan neçə söz çox öyrənib?
С. Qənd qabında 5 şokoladlı konfet var.
Karamelli konfet isə şokoladlı konfetdən 2 dənə
çoxdur. Qabda neçə karamelli konfet var?
4) Şərti elə tamamla ki, onun həlli 5+3 ifadəsi olsun;
Həyətdə 5 uşaq oynayırdi, ____________.
Həyətdə neçə uşaq oldu?
5) Məsələnin şərtində çatışmayan ədədləri
yazın.
―1 A sinfində 22 şagird var. 1B sinfində
bir neçə şagird çoxdur. 1B sinfində neçə şagird
var?
6) ―Bir albomda 48 marka, o birində isə
37 marka var.‖ Verilən şərtə uyğun suallar qoy.
Hər bir məsələnin həlli üçün ifadə yaz. Bu ifadələrin qiymətini hesabla.
İbtidai sinif şagirdləri mətnli məsələləri
müхtəlif üsullarla həll edərkən müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq isə yaradıcı fəaliyyət tələb edir.
―Həll olunmuş məsələnin başqa üsulla həll
edilməsi də şagirdin yaradıcılığı hesab olunur və
o, bundan mənəvi qida alır‖ (1, s. 93)
Aşağıdakı məsələnin iki üsulla həllini nəzərdən keçirək.
Məsələ 6. Tural 10 manatlıq və 20 manatlıqlardan ibarət 1200 manat maaş aldı. Tural 90
ədəd 10 və 20 manatlıq almışsa, o neçə ədəd 20
manatlıq almışdır?
Həlli. I üsul. (hesabi üsul)
Fərz edək ki, Turalın aldığı pulların hamısı 10 manatlıqdır. Onda:
1) Tural nə qədər maaş almış olardı?
9010900 (man.)
2) Nə qədər pul artıq qaldı?
1200900300 (man.)
3) 20 manatlıq 10 manatlıqdan nə qədər
çoxdur?
201010 (man.)
4) Tural neçə ədəd 20 manatlıq almışdır?
300:1030
Cavab: 30 – iyirmi manatlıq
II üsul. (Cəbri üsul) İyirmi manatlıqların
sayı – х
Onmanatlıqların sayı – 90х
Onda məsələnin şərtinə uyğun ifadə qursaq
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20х  (90х) 10  1200
20х  900  10х  1200
10х  1200  900
10х  300
х  30 (iyirmi manatlıqların sayı) olar.
Cavab: 30 – iyirmi manatlıq
Beləliklə, aşağıdakı nəticələri qeyd etmək
olar:
1. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılmasında məsələ həllinin xüsusi əhəmiyyəti
vardır. Belə ki, məsələ həlli prosesində şagird
tədqiqatçılıq bacarığının mərhələlərinə uyğun
fəaliyyət göstərir. Məsələ həlli prosesində qərar
qəbul edilməsi, nəzəri və praktik məsələlərin əlaqəli qavrayışı üzrə vərdişlər aşılanır, şagird müəyyən araşdırmalar aparır, fərziyyələr irəli sürür,
bunların doğruluğunu yoxlayır və əsaslandırır
2. Natamam məsələlər tam məsələləri
əvəz edə bilməz, amma belə məsələlərdən şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətini formalaşdırmaq üçün vaxtaşırı istifadə etmək lazımdır.
3. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində
mətnli məsələlərin həlli zamanı bir neçə üsuldan
istifadə edilməsi şagirdlərdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinin formalaşdırılmasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrün təhsil
konsepsiyasına əsasən, təlim prosesi əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə əsaslanır və bu prosesdə
şagirdlər müstəqil, tədqiqatçı kimi fəaliyyət göstərirlər. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində şagirdlərin
yaradıcı qabiliyyətinə və tədqiqatçı mövqeyinə əsaslandıqda təlim prosesi daha səmərəli olur. Məsələlər
ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində mühüm yer tutmaqla şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının təşkilinə geniş imkan yaradır.
Problemin yeniliyi. Tədqiqatda məsələ həlli
prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılmasında natamam məsələlərdən istifadənin
və məsələnin müxtəlif üsullarla həllinin zəruriliyi
əsaslandırılmış və istifadə metodikası verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatda
I-IV siniflərin riyaziyyat təlimində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması üzrə irəli
sürülən metodik mülahizələr ibtidai sinif müəllimlərinə problemin həlli üzrə əməli kömək etməklə,
məktəblilərin riyazi hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəldir.
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TEXNĠKĠ UNĠVERSĠTETLƏRDƏ RĠYAZĠYYAT KURSUNUN BÖLMƏLƏRĠ ARASINDA
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ И РАЗДЕЛАМИ КУРСА
МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
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INHERITANCE AND RELATIONS BETWEEN SUBJECTS BETWEEN DEPARTMENTS
OF MATHEMATICS COURSES IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Xülasə: Qloballaşan dünyada informasiya texnologiyasının sürətlə inkişafı və iqtisadiyyatın müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması probleminin həlli, dünya təhsil sistemi qarşısında islahatların həyata keçməsini qarşıya qoydu. Bu baxımdan müasir mühəndislərin hazırlanması aktual bir məsələ kimi qarşıda durur.
Məqalə də diskret riyaziyyat fənnindən öyrənilən bir sıra anlayışların informatika və kompüter elmlərinin öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyəti göstərilib. Nəzərə alıb qeyd etmək olar ki, riyaziyyat kursunun təlimində
fənlərarası əlaqələrinin həyata keçirilməsi üçün geniş imkanlar vardır.
Diferensial və inteqral hesabının bütün bölmələrində öyrənilən təqribi hesablamalar və təqribi düsturların qonşu fənlərdə tətbiq edilir, bu isə müasir mühəndislərin keyfiyyətli təhsil əldə etməsinə səbəb olur.
Açar sözlər: təhsil, fənlərarası, inteqrasiya, təqribi, məntiq
Резюме: В глобализирующемся мире быстрое развитие информационных технологий и решение проблемы перестройки экономики в соответствии с современными требованиями привели к осуществлению реформ в мировой системе образования. В связи с этим подготовка современных инженеров является актуальной проблемой. В статье также подчеркивается важность ряда понятий, исследованных в дискретной математике для изучения информатики и компьютерных наук. Следует отметить, что в преподавании математики имеются широкие возможности для междисциплинарного общения. Приближенные вычисления и приближенные формулы, усвоенные во всех разделах дифференциального и интегрального исчисления, применяются в смежных дисциплинах, что приводит к качественному образованию современных инженеров.
Ключевые слова: образование, междисциплинарный, интеграция, примерное, логика
Summary: Rapid development of information technology in a globalizing world and solving the
problem of restructuring the economy in accordance with modern requirements, put forward reforms in the
face of the world education system. In this regard, the training of modern engineers is an topical issue. The
article also highlights the importance of a number of concepts learned. It should be noted that there are ample
opportunities for interdisciplinary communication in the teaching of mathematics.
Approximate calculations and approximate formulas learned in all sections of differential and integral
calculus are applied in adjacent subjects, this leads to a quality education for modern engineers.
Key words: education, interdisciplinary, integration, approximate, logic

İndiki dövrdə elmi və tərəqqinin inkişafı
bütün sferalarda olduğu kimi həm də təhsil sistemində böyük dəyişikliklərə və modernləşməyə
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səbəb oldu. Təhsil sistemində aparılan islahatlar
həm də ali texniki məktəblərdə fənlərin müasir
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tələblərə uyğun tədrisi qarşısında bir sıra vəzifələrin həyata keçirilməsini qoydu.
Son zamanlarda elmlərdə gedən sürətli riyaziləşmə riyaziyyatın tədrisində fənlərarası əlaqələrin və varislik prinsipinin reallaşdırılması
yollarının həyata keçirilməsini və fənlərarası
əlaqələrin reallaşdırılmasının elmi-metodik məsələlərinin həllini qarşıya qoydu. Dəqiq fundamental və texnika elmlərinin inkişafında biliklərin ancaq diferensiasiyası yox, həm də inteqrasiyası əsas cəhətlərdən biridir.
Hazırda ali texniki məktəblərdə riyaziyyat
kursunun tədris proqramları istiqamətində aparılan yeniliklərə və modernləşmələrə əsaslanaraq
riyaziyyatın təlimi prosesində varislik və fənlərarası əlaqələrin yaradılmasında qarşıya bir sıra
problemlər qoyulmuşdur.
Xətti cəbrin elementləri və analitik həndəsənin işçi proqramındakı mövzuları bakalavr
təhsil pilləsinin birinci kurs tələbələri tez mənimsəyir və bu mövzuların qonşu fənlərin tədrisində əlaqəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xətti
cəbrin elementləri və analitik həndəsədən gələcək mühəndislərin əldə etdiyi biliklər qonşu fənlərdə və həmdə riyaziyyatın diferensial və inteqral hesabı, ehtimal nəzəriyyəsi, optimallaşdırma
üsulları, əməliyyatların tədqiqi, ədədi üsul, riyazi fizika tənlikləri, diskret riyaziyyatı, qraflar
nəzəriyyəsi bölmələrinin öyrənilməsində marağı
artırır, keyfiyyətin dərinləşməsinə səbəb olur.
Müşahidələr göstərir ki, bakalavr səviyyəsində təhsil alan birinci kurs tələbələri riyaziyyatın öyrənilməsi ilə onlarda bilik, bacarıq və
vərdişlər əmələ gəlir. Deməli bu halda qonşu
həllərin fizika, kimya, elektrotexnika, radiotexnika, avtomatika, metallurgiya, nəqliyyat və s.
sahələrinin öyrənilməsində rol oynayır. Ali texniki məktəblərdə diferensial və inteqral hesabı
bütün texnika üzrə fənlərin öyrənilməsində aktuallıq kəsb edir. Qeyd edək ki, diferensial və
inteqral hesabında funksiyanın limiti və kəsilməzliyi anlayışlarının mənimsənilməsində müəyyən çatışmazlıqlar vardır, bu da materialın
sonrakı mövzularının öyrənilməsində çətinlik
yaradır. Bu anlayışların öyrənilməsində əsas
metodlardan biri onların şərhində meydana
çıxan çətinliklərin konkret misallarla aradan qaldırılmasıdır.
Elementar funksiyaları, onların varlıq oblastı. dəyişmə oblastı və qrafiklərinin dərindən

öyrənilməsi yuxarıda göstərdiyimiz qonşu fənlərin hamısında rastlaşdıqda heç bir çətinlik. Fizikada, mexanikada və texniki fənlərin öyrədilməsində törəmə, diferensial və inteqral hesabı anlayışları geniş tətbiq edilir. Ali cəbr və xətti cəbrin
materiallarının məzmunu informatika və kompüter elmlərinin öyrənilməsində özək(əsas)
təşkil edir. Diskret riyaziyyat fənnindən öyrənilən bir sıra anlayışların informatika və kompüter
elmlərinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyəti
vardır. Deyilənləri nəzərə alıb qeyd etmək olar
ki, riyaziyyat kursunun təlimində fənlərarası
əlaqələrinin həyata keçirilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Diferensial və inteqral hesabının
bütün bölmələrində öyrənilən təqribi hesablamalar və təqribi düsturların qonşu fənlərdə tətbiq edilir, bu isə müasir mühəndislərin keyfiyyətli təhsil əldə etməsinə səbəb olur.
Ali texniki məktəblərdə bakalavr səviyyəsində təhsil alan birinci kurs tələbələrinin orta
məktəb kursundan biliklərinin öyrəndikləri ―Törəmə və onun tətbiqləri‖ mövzusunda əsas diqqət funksiyanın monotonluq xassələrinin tədqiq
olunmasına törəmənin tətbiqi və mürəkkəb konstruksiyalı funksiyaların tədqiq olunmasına verilməlidir. Törəmənin təqribi hesablamaları tətbiqi imkanlarının araşdırılması və diferensiallanan Ali texniki məktəblərin tələbələrin qeyrimüəyyən inteqral və onun tətbiqləri, diferensial
tənliklər, sıralar nəzəriyyəsindən nəzəri və praktik istiqamətlərdə biliklərinin yüksək səviyyədə
mənimsənilməsi, onların riyazi biliklərinin dərinləşməsinə, məntiqi və riyazi təfəkkürün formalaşmasına, riyazi bacarığın inkişafına səbəb
olur.
Deyilənləri nəzərə alıb belə nəticəyə gəlmək olur ki, gələcək mühəndislərə öyrənməyi
öyrətmək çətin olmasa da yaradıcılığı öyrətmək
çətindir. Tələbələri yaradıcılığa cəlb etmək üçün
problem xarakterli çalışmalar hazırlamaq lazımdır, yəni bu problem fənlərarası əlaqələrin yerinə yetirilməsini qarşıya qoyur. İndiki dövrdə
elmlərin inteqrasiyası və texniki universitetlərdə
də tədris fənlərində öz həllini tapması, riyaziyyatın qonşu fənlərə sirayət etməsi, informasiyanın sürətlə artması müasir tələblərə uyğun müasir təlim prosesinin qurulmasını qarşıya qoyur.
Bu situasiya həm də təlim prosesində
müasir (yeni) forma və metodlardan istifadə
edilməsini zəruri edir. Texniki universitetdə ri-
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yaziyyatın başqa qonşu fənlərlə əlaqəsi dedikdə
belə başa düşülür:
- gələcək mühəndis riyaziyyatın bölmələri
(nəzəriyyələri) arasındakı əlaqələri bilməli və
onlardan istifadə etməyi bacarmalıdırlar;
- riyazi bilikləri sistemləşdirir, əlaqələndirir və əsaslandırır;
- riyazi bilikləri başqa qonşu fənlərdə tətbiq edir.
Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın fizika, kimya və başqa texniki fənlərlə əlaqəsi riyaziyyatın öyrənilməsinin əsas cəhətlərindən biridir, yəni bu halda riyaziyyat elmi digər qonşu
elm sahələrindən müəyyən bilikləri özünə daxil
etməklə kursun genişlənməsi və zənginləşməsini zəruri edir. Riyaziyyatdan keyfiyyətli təhsil
əldə etmək üçün öyrənilən qayda və qanunları
fizika, kimya, nəzəri mexanika, texniki fənlərə
aid tətbiqi məsələlərində istifadəsi dərindən öyrənilməlidir.
Qonşu fənlərin dərindən öyrənilməsi üçün
riyaziyyatdan, onun tədrisi metodikasından, riyaziyyatın pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərindən, onun tədqiqat metodlarından təhsil verənin
dərin, möhkəm və sistemli biliyə malik olması
zəruridir. Məsələn kvant mexanikasında, kvant
kimyasında Şredinger tənliyi üçün qoyulmuş
sərhəd məsələsini dərindən anlamaq üçün diferensial tənliklər nəzəriyyəsindən müəyyən anlayışları bilmək vacibdir. Və ya radio texnikada
biharmonik tənlik üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin təqribi həllinin tapılması adi və xüsusi
törəməli diferensial tənliklərindən zəruri anlayışları müəllim dərindən bilməli və dərk etməlidir. Deməli, bu halda texniki universitetlərdə
fənlərarası əlaqə müasir tələblərə uyğun inkişaf
edir və özünü diferensiyasiya və inteqrasiyada
əks etdirə bilər.
İndiki dövrdə, yəni hal-hazırda texniki
universitetin riyaziyyat fənninin bütün bölmələrinin bakalavr səviyyəsində hazırlanmış tədris
proqramları indiyə qədər olan tədris proqramlarından fərqlənir və indiki dövrün tələblərinə
uyğun özünü əks etdirə bilir. Hazırlanmış tədris
proqramı fənlərarası əlaqənin tətbiqində aşağıdakı ideyanı əsas götürür:
- texniki universitetdə riyaziyyat kursuna
daxil olan bütün bölmələrə aid biliklər əsasında
texnika üzrə kurslardakı riyazi anlayışlarının
formalaşdırılması;
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- riyaziyyatın bütün qonşu fənlərlə fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin təmin edilməsi;
- fəndaxili və fənlərarası əlaqələri təmin
edən bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olmaq;
- gələcək mühəndislərin riyaziyyatdan
əldə etdiyi bilik ,bacarıq və vərdişləri əsasında
istehsalat təcrübəsinə yanaşmanın formalaşması;
- dəqiq fundamental elmlər və texnika
üzrə elmləri istiqamətində məntiqi təfəkkürün
inkişaf etdirilməsi;
Deməli, riyaziyyatın tədrisində fənlərarası
əlaqələrin həyata keçməsi yolları müxtəlif cəhətlidir, həm də bu proses məqsədəuyğun və sistemli olmalıdır.
Yəni riyaziyyat kursu məzmununun sistematikliyi əsasında fənlərarası əlaqənin anlayış,
ideya, elmi metod və sistem-sintez kimi növlərə
məxsus olduğunu qeyd edə bilərik.
Tədris planları, ona uyğun tədris proqramları, dərsliklər və fənnin tədrisi metodikası işlənərkən anlayış növü meydana çıxır. Riyaziyyatın qonşu fənlərin öyrənilməsində tətbiqi nəticəsində işlədilən metod və əsasında bir-biri ilə uzlaşması nəticəsində fənlərarası əlaqənin ideya
növü yaranır. Fənlərarası əlaqələrdə bir sıra
elmlər bir-birinə sirayət edir və elə metodlar yaranır ki, qonşu fənlərin öyrənilməsində tətbiq
olunur. Sistem-analiz fənlərarası əlaqənin növü
olmaqla riyaziyyat və qonşu fənlərin məzmunu
və tədqiqat metodları ilə qarşıya çıxan qayda və
qanunları, onların xassələrini açmaqla gələcək
mühəndislərin bilik, bacarıq və vərdişlərə malik
olmasında rol oynayır.
Fiziki hadisələrin tədqiqində əsas rol oynayan riyazi metodlardır. Fizika elmində hər
hansı bir problemin həlli riyaziyyatdan istifadə
etmədən sona çatmır. İstər orta məktəb və istərsə də ali-texniki məktəblərdə fizikanın əsası(özəyi) bir elm kimi riyazi metodların tətbiqi ilə
təhsilalanlar bilik, bacarıq və vərdişlərə malik
olur. Məhz buna görə də riyaziyyat və fizika
fənləri arasında əlaqədə elmlilik, sistemlilik
məntiqi formada həyata keçməlidir.
İndiki dövrdə riyaziyyat kursu çoxluqlar,
ali cəbr və xətti cəbrin elementləri, analitik həndəsə, ehtimal nəzəriyyəsi və diferensial və inteqral hesabının bölmələri əsasında qurulmuşdur. Hazırda ali-texniki məktəblərdə optimallaşdırma üsulu, əməliyyatların tədqiqi, ədədi üsullar kimi bölmələr öyrədilir. Riyaziyyat qonşu
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fənlərə təkcə hesablamalar imkanı yaratmır,
həmdə məsələnin qoyuluşu, riyazi modeli, analizi və araşdırma apararaq isbat yolu ilə nəticə almaq münasibətləri ilə zənginləşdirməyi inkişaf
etdirir. Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisində tələbələr riyazi kəmiyyətlərlə işləməyi öyrənirlər.
Bakalavr səviyyəsində tələbələrin öyrəndikləri əsas riyazi kəmiyyətlərdən biri də funksiya anlayışıdır. Bu anlayışın əsasını, asılı dəyişən
ideyası təşkil edir. Deməli bu anlayış fiziki proseslərdə səbəb və nəticə kimi əlaqələrinin açılması üçün zəruridir. Yəni funksiya anlayışı riyazi təfəkkürün inkişafında rol oynadığı kimi, həm
də fiziki təfəkkürü inkişaf etdirir.
Bakalavr səviyyəsində tələbələr birinci
kursun birinci semestrində analitik həndəsədən
koordinat sisteminin çevrilməsini öyrənirlər, bu
mövzuya isə fizika kursunda xüsusi yer ayrılır.
Müstəvi üzərində düz xətt tənlikləri, düz və tərs
funksional asılılıqlar öyrədilir, müxtəlif xarakterli funksional asılılıqların qrafiki qurulur, törəmə və limit anlayışlarının öyrənilməsinə xüsusi
yer ayrılır, çünki bu anlayışlardan ümumi fizika
kursunun bölmələrində istifadə olunur.
Deyilənləri ümumiləşdirib belə fikrə gəlmək olur ki, müasir mühəndislərin peşə üzrə hazırlanmasında fənlərarasında qarşılıqlı əlaqələr
mühüm rol oynayır və fənlər dairəsi ümumi
elmi fənləri özündə birləşdirir və bunun nəticəsində ümumi texniki fənlər inkişaf edir. Ümumi
texniki fənlər dedikdə biz radiotexnika, elektrotexnika, qrafika, mühəndis qrafikası və s. kimi
bütün fənlərin tədrisində keyfiyyətli təhsilin
əldə olunmasında böyük rol oynayır.
Müasir zamanda peşə üzrə müasir mühəndislərin hazırlanması dedikdə informasiya texnologiyalarının surətlə tez-tez dəyişilməsinə
uyğun olaraq mütəxəssislər özlərini dəyişdirə
bilməsi başa düşülür. Müasir dövrün tələblərinə
uyğun ali texniki məktəblərdə tədris planı və
proqramlarının inkişafı və tətbiqi tibbi məsələlərin həllində, iqtisadiyyat, pedaqogika, dilçilik,
informasiya, riyazi sistemlər, riyazi statistika və
s. kimi elmlərdə də mühüm rol oynayır. Daha
doğrusu riyaziyyat elminin inkişafında diferensasiya zamanı bu elmin yeni sahələri yaranır və
başqa elmlərlə əlaqəsi genişlənərək zənginləşir.
Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun tədrisi ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu elmin

qaydalarından, qanunlarından, metodlarından,
düsturlarından və s. anlayışlarından başqa elmlərdə istifadə olunur. Məsələn, ehtimal nəzəriyyəsi, funksional asılılıq, ədədi üsullar, törəmə,
inteqral, diferensial tənliklər və s. anlayışları
başqa elmlərdə meydana çıxan məsələlərin həllində tətbiq olunur. Fənlərarası əlaqələr gələcək
mühəndislərin peşə üzrə hazırlanmasında onların əldə etdikləri biliklərin mükəmməlləşməsində, möhkəmləndirilməsində və sistemləşdirilməsində böyük rol oynayır. Deyilənlərə əsasən
qeyd edə bilərik ki, bakalavr səviyyəsində gələcək mühəndislərin elmi biliklərinə olan tələbat
ictimaiyyət qarşısında gündəlik yaranan tələbatların artması ilə sıx bağlıdır. Və bu proses insanlar üçün xarakterik və vacib olan yeni interaktiv
təfəkkürün inkişafının formalaşması məsələsini
qarşıya qoyur.
Fənlərarası əlaqələrdə əhəmiyyət kəsb edən
problemlərin həllərindən biri də informasiyakommunikasiya texnologiyalarının (İKT) öyrənilməsidir, çünki indiki dövrdə gələcək mütəxəssislərin keyfiyyətli təhsilə malik olmasında İKTnin yeri, rolu və mahiyyəti özünü əks etdirməlidir. Fənlərarası əlaqələrdə qarşıda duran əsas
problemlərdən biri də riyaziyyatın nəzəri və
praktiki istiqamətlərdə tədrisində oxunacaq materialların gələcək mühəndislərin gücünə uygun
olması, meydana çıxan çətinliklərin və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması, tədris olunan materiallar arasında əlaqə yaradılması üçün ilk növbədə İKT-dən istifadə etmək və ümumi didaktika
prinsiplərinə riayət etməkdir. İKT-nin tətbiqi nə
qədər geniş olarsa, gələcək mühəndislərin bilik,
bacarıq və vərdişlərə malik olması və fasiləsiz
təhsilin davam etməsində rolu əks olunur.
Fənlərarası əlaqələrin həyata keçməsində
aşağıdakı əlaqələrin təmin olunması zəruridir:
orta məktəbin riyaziyyat kursu ilə ali texniki
məktəblərin riyaziyyat kursu arasındakı varisliyin və ya əlaqələrin öz həllini tapması; ali-texniki məktəblərdə riyaziyyat kursu ilə qonşu fənlər
arasında fənlərarası əlaqələrin təmin edilməsi;
ali-texniki məktəblərdə riyaziyyat kursu ilə texniki fənlər və dəqiq fundamental fənlərin kursları arasında əlaqələrin həyata keçməsi.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun bölmələri və
qonşu fənlər arasında fəndaxili və fənlərarası əlaqələndirilməsinin üsulu və vasitələri göstərilmişdir.
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Məqalənin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.
Məqalədə ali texniki məktəblərdə müasir mühəndislərin peşə istiqamətində müasir tələblərə uyğun hazırlanmasında riyaziyyat kursunun fənlərarası əlaqələrdə tətbiqi rol oynayır.
Məqalənin aktuallığı: Fənlərarası əlaqələrin
reallaşdırılmasında fəndaxili əlaqələr zəruri şərt kimi

özünü əks etdirir və bu anlayışların sintezi riyaziyyatın nəzəri və praktiki istiqamətlərdə səviyyəsini yüksəldir. Daxili əlaqələr gələcək mühəndisə imkan
verir ki, qonşu fənlərə aid əldə edilən biliklər arasındakı əlaqələri görsün və qarşıya çıxan məsələlərin
həllində ondan istifadə etsin.
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ALGORITHMIC CULTURE IN STUDENTS IN THE TEACHING OF MATHEMATICAL
PROBLEMS DEVELOPMENT
Xülasə. Baxılan məqalə tədris prosesində olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyan riyazi məsələlərin alqoritmik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsinə həsr olunub. Alqoritmik mədəniyyət öz növbəsində tədrisin istiqamətli metodiki komponenti olub, riyaziyyatın bütün istiqamətlərini və müasir informasiya texnologiyalarından istifadə ilə alqoritmləşdirmə metodlarının tədqiq olunmasını əhatə edir.
Açar sözlər. Riyazi məsələ, alqoritmik mədəniyyət, tədris, metodika, proqram təminatı
Резюме. Статья посвящена разработке алгоритмической культуры математических задач, которые очень важны в учебном процессе. Алгоритмическая культура, в свою очередь, является направленным методологическим компонентом обучения, охватывающим все области математики и изучения алгоритмических методов с использованием современных информационных технологий.
Ключевые слова. математическая задача, алгоритмическая культура, обучение, методика,
программное обеспечение
Summary. The article is devoted to the development of an algorithmic culture of mathematical
problems, which are very important in the teaching process. Algorithmic culture, in turn, is a directional
methodological component of teaching, covering all areas of mathematics and the study of algorithmic
methods using modern information technology.
Key words. Mathematical problem, algorithmic culture, teaching, methodology, software

Tədrisdə məsələ həlli həm praktiki, həm
də nəzəri fəaliyyətdə mühüm yer tutur. Hər
hansı bir işi yaxşı yerinə yetirmək üçün məntiqi,
fiziki, kimyəvi, qrammatik və s. məsələləri bacarmaq lazımdır. Məsələ həlli öz növbəsində
düşünmə bacarığını tələb edir. Məhz bu səbəbdən təhsil alanlarda düşünmə bacarığının inkişaf
etdirilməsi onların təcrübi və nəzəri fəaliyyətə
hazırlığını təmin edir. Lakin burada belə bir
problem ortaya çıxır. İnsanın özfəaliyyəti boyu

həll etdiyi məsələlər olduqca müxtəlifdir [1].
Bütün bu məsələlərin həllinin məktəbdə öyrənilməsi qeyri mümkündür. Bununla bərabər məktəbdə təhsil alanları gələcəkdə rastlaşacaqları ən
müxtəlif məsələlərin həllinə alışmalıdırlar. Bunu
ancaq aşağıdakı yolla etmək olar:
1. İstənilən məsələyə yanaşmanın ümumi
üsullarını tədqiq etmək;
2. Ümumi fəaliyyətin idraki metodlarının
formalaşdırılmasını təmin etmək.
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İdrak və fəaliyyətin ümumi metodlarının
formalaşdırılması məktəbin əsas vəzifəsidir. Bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, təfəkkür
metodlarının formalaşdırılması təhsil alanların
ümumi inkişafının xüsusiyyətlərini, onların
məntiqi bacarıqlarının inkişafını təmin edən ən
mühüm kanaldır. Bir bölmə üzrə düzgün formalaşdırılmış təfəkkür metodları təhsil zamanı
digər bölməyə də keçə bilər. Buna görə də ayrıayrı fənlərin tədrisində təfəkkür metodlarının
formalaşdırılmasına nə qədər çox diqqət ayrılsa,
şagirdlərin intellektual bacarıq və qabiliyyətləri
uyğun olaraq praktiki və nəzəri fəaliyyətə bir o
qədər yüksək hazırlıqlı olar.
Hazırda orta və orta ixtisas məktəblərində
riyazi anlayışların tədrisində ən mühüm istiqamət müasir cəmiyyətdə informasiya texnologiyalarından istifadə yollarının araşdırılmasıdır.
Alqoritmik mədəniyyət alqoritmlərlə əlaqədar
təsəvvürlərin formalaşmasına imkan yaradan riyazi mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Alqoritmik
mədəniyyət adı altında cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində hər bir fərdin mədəniyyətinin
bir hissəsini təşkil edən spesifik "alqoritmik" təsəvvür və qabiliyyətlərin cəmi başa düşülür.
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı ilə
təhsildə vahid alqoritmik xətt daha effektiv reallaşdırılır. Şagirdlərin ixtisaslaşmasında fənlərarası əlaqə probleminin həllində təhsilin alqoritmik istiqamətinin nə qədər önəmli olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil.
Riyaziyyatın tədrisində alqoritmləşmə
müasir proqram vasitələrinin istifadəsi ilə müxtəlif məsələlərin həllində təlim-informasiya qarşılıqlı təsvirinin tətbiqini təmin edir. Orta ixtisas
məktəblərinin məzunlarında alqoritmik mədəniyyətin vacib elementlərinin formalaşması şəraitinin təmin və təyin olunması riyazi məsələlərin həlli üzrə əsas pedaqoji məsələlərdən biridir.
Kompüterdən istifadənin dil və alqoritmik
aspektlərinin başa düşülməsi müasir insanların
mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir. Bununla
bərabər, alqoritmlər insan fəaliyyətinin ən müxtəlif sahələrində çox mühüm əhəmiyyət daşıyır
[2]. Fəaliyyətin nəticələri onun hər vaxt intervalında nələr edəcəyindən, nəticələri necə olacağından, ardıcıllıqdan və s. asılıdır. Bütün bunlar
insan təfəkkürün xüsusiyyətlərindən, müxtəlif
alqoritmləri təşkil və istifadə etmək bacarığından asılıdır.
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Riyazi və alqoritmik mədəniyyətin inkişaf
etdirilməsi təfəkkürün dinamikliyini, dəyişilməsini, mürəkkəb obyektlərin kiçik tərkib hissələrinə bölünməsi və bu hissələrin qarşılıqlı təsirindən asılıdır. Qeyd etdiklərimizin hamısı bütün
fənlər üzrə modellərin formalaşdırılması və
tədqiq olunması üçün vacibdir. Bütün bu hallarda qarşıya çıxan və problemlərin həllində alqoritmlərdən istifadə olunması yollarının şagirdlərə tədris olunması onların gələcəkdə daha peşəkar mütəxəssis olunmasına imkan yaradır.
Hazırki dövrdə informasiyanın avtomatik
işlənməsi "informasiya", "alqoritm", "informasiyanın avtomatik işlənilməsi alqoritmi" anlayışlarından istifadə olunur. Alqoritmik mədəniyyətin ayrı-ayrı elementlərinin formalaşmasından
başqa şagirdlərin stolüstü kompüterlərin müasir
cəmiyyətdə istifadə ideyalarının dərk edilməsi
vacibdir.
Hesablama əməllərindən başqa kompüter
həm də qeyri-hesablama əməlləri, hər dildən digərinə keçid, oyun məsələləri və s. həll edir. Belə
məsələlərin kompüterdə həlli zamanı çətinlik –
reallaşdırma alqoritminin tərtib edilməsidir.
Proqram təminatının istifadəsi ilə məsələ
həll etməyi bacaran gənc nəslin yetişdirilməsi
üçün informatikanın tədrisinə xüsusi diqqət
ayırmaq lazımdır. Hazırda riyazi məsələlərin
həlli üçün istifadə olunan tətbiqlərin (Mathcad,
Maple və s.) istifadəsi alqoritmik biliklərin müəyyən səviyyəsi olmasını tələb edir.
Riyazi məsələlərin həllinin tədrisdə alqoritmik mədəniyyətin formalaşması aşağadakı
mərhələləri əhatə edir [2, 3, 4, 5]:
1. Alqoritm və onun xassələrinin öyrənilməsi.
2. Alqoritmlərin tərtibində dilin bir vasitə
kimi istifadəsi.
3. Proqram və alqoritmlərin yazılması vasitələrinin mənimsənilməsi
4. Riyazi metodların alqoritmik xarakterinin müəyyən edilməsi.
Alqoritmik mədəniyyətin formalaşması
üçün aşağıdakı sistemdən istifadə olunmalıdır [3]:
1. Riyazi anlayışların tədrisi elə təşkil
olunmalıdır ki, şagirdlərdə riyazi metodların alqoritmik xarakteri haqqında düzgün təsəvvür təsəvvür formalaşsın. Bu isə o deməkdir ki, məsələnin həllinin nəticəsi, xarakteri və praktiki əhə-
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miyyətindən asılı olaraq ədəd, obyekt şəklində
ya alqoritmik şəkildə əldə edilə bilər.
2. Alqoritmik mədəniyyətin formalaşmasına istiqamətlənmiş riyazi məsələlərin tədrisi metodikası alqoritmləşmənin bütün elementlərini
müəyyən bir sistem üzrə əhatə edir. Bu halda alqoritmlərin təsvirində müxtəlif üsullardan istifadə metodiki cəhətdən əsaslandırılmalıdır. Tədrisin köməkçi vasitələri kimi alqoritmlərdən istifadə xüsusi olaraq yüksək effekt verir.
3. Tədris prosesində şagirdlərdə alqoritm
anlayışı, alqoritmlərin tərtib olunması qaydaları
və alqoritmlərin yerinə yetirilməsinin nə dərəcədə düzgün olmasının müəyyən edilə bilməsi qabiliyyəti formalaşdırılmalıdır.
4. Alqoritm haqqında anlayış, alqoritmlərin tərtib olunma dilləri yalnız riyazi məsələlərin

tədrisinin effektivliyini artırmır, həm də ümumilikdə tədrisin əsas vəzifələrindən biridir. Bu məsələnin praktiki həlli idrak prosesində alqoritmik
təfəkkürün formalaşdırılması və bu məsələnin
kompüterdə həlli metodlarının tətbiqi ilə mümkündür.
Problemin aktuallığı. Tədris prosesində şagirdlərdə alqoritmik fəaliyyətin formalaşdırılması və
inkişaf etdirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Praktikada alqoritmik üsullardan istifadə etmək vərdişlərinin şagirdlərə mənimsədilməsi dövrün tələbidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Riyazi məsələlərin tədrisində alqoritmik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi tədrisin istiqaməti metodiki komponenti
olub, riyaziyyatın bütün istiqamətlərini və müasir informasiya texnologiyalarından istifadə ilə alqoritmləşdirmə metodlarının tədqiq olunmasını əhatə edir.
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MATHEMATICAL ISSUES ARE AS THE BASIC METHODS OF FORMATION
OF SKILLS BASED ON REASONED JUSTIFIED DISCUSSION
Xülasə. Aparılmış tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, ibtidai siniflərdə kiçik yaşlı məktəblilərin kiçik bir
qrupu isə cavablarını bitkin mühakimə formasında əsaslandırmağa ya çətinlik çəkir, ya bacarmır, ya da heç
təşəbbüs belə göstərmirlər. Lakin onlarla aparılan sistematik iş (müəllif tərəfindən hazırlanmış) əsasında
kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılması və onun
fənlər üzrə reallaşdırılması bütün ibtidai təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. Bununla
da, ümumi orta təhsilin daha uğurla aparılmasına əsaslı zəmin yaranmış olur.
Şagirdlərdə özünənəzarət bacarıqlarının formalaşdırılması və buraxılan səhvlərin aradan qaldırılması
üzərində aparılan işlər şagirdlərdə müstəqil düşünmək, axtarmaq, öz mülahizələrinə tənqidi yanaşmaq, düzgün və savadlı mühakimələr yürütmək bacarıq və vərdişləri aşılayır.
Açar sözlər: riyazi məsələ, əsaslandırılmış mühakimə, ikiəməlli məsələ, mühakimələrin müqayisəsi,
səhnələşdirilmiş məsələ, hesablama priyomları
Резюме. Результаты проведенных исследований показали, что небольшая группа младших
школьников либо испытывают затруднения, либо не могут обосновать свои ответы в форме полного
суждения, либо не проявляет никакой инициативы. Однако на основе проведенной систематической
работы с ними (подготовленной автором) формирование у младших школьников навыков проведения
обоснованных суждений и реализация его по предметам обеспечивает повышение качество всего
процесса начального образования. Таким образом, образуется прочная основа для проведения более
успешного общего среднего образования.
Проведенные работы по развитию навыков самоконтроля и устранения ошибок у школьников
прививает им умения и навыки самостоятельно мыслить, искать, критически относиться к собственным суждениям, а также приводить правильные и грамотные доводы.
Ключевые слова: математическая задача, обоснованные суждение, двухдейственная задача,
сравнение суждений, инсценированные задачи, способы вычисления
Summary. Results of the study showed that a small group of younger pupils in primary school either
have difficulty or are unable to substantiate their answers in the form of complete judgment, or do not take
any initiative. However, on the basis of systematic work with them (prepared by the author), the formation of
the ability of younger pupils to make reasoned judgments and its implementation in the subjects ensures the
improvement of the quality of the entire primary education process. Thus, a solid foundation is laid for a
more successful general secondary education.
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The work on developing students' self-control skills and correcting mistakes instills in students the
skills and habits to think independently, to search, to be critical of their own opinions, to make correct and
competent judgments.
Key words: mathematical issue, reasoned judgment, two-pronged issue, comparison of judgments,
staged issue, computational techniques

Kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış
mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılmasına şərait yaradan didaktik imkanlardan
biri də riyaziyyat dərsliklərində verilən ikiəməlli
məsələlərdir. Belə məsələlərin həlli zamanı
onun düzgünlüyünü ardıcıl məntiqi mühakimələri ilə əsaslandırarkən bir prinsip əsas götürülməlidir: Şagird məsələni ilk öncə ən azı iki üsulla həll edir. Təbii ki, bu halda mühakimələr iki
müxtəlif məntiqi yolla aparılır. Əvvəlcə məsələ
ən əlverişli yolla, həll edilir və şagird mühakiməsi də bu yola uyğun aparılır. Daha sonra isə
məsələnin priyomun digər üsullarının köməyi
ilə həll edilməsi və həllin gedişinə uyğun şifahi
izahetmənin (əsaslandırılmış mühakimənin)
söylənilməsi şagirdlərə təklif olunur. Məsələnin
ən azı priyomun iki üsulu ilə həllindən sonra yürüdülən uyğun mühakimələrin müqayisəsinə
keçmək olar. Əgər hər iki mühakimənin tezisi
(yekun fikir, cavab) eynidirsə, onda məsələ
düzgün həll edilib, əks halda isə məsələ üsullardan biri ilə səhv həll olunubdur. Bu prinsip kiçik
yaşlı məktəbliləri məsələni daha yeni üsullarla
həll etməyə mühakimələri daha yeni strukturla
yürütməyə istiqamətləndirməli, onlarda bu üsulların köməyi ilə əvvəlki üsullarla aldıqları nəticələrin düzgünlüyünü əsaslandırmaq bacarığının
formalaşdırılmasına köməklik göstərməlidir.
Eksperimental siniflərdə müəllimlər bu prinsipə əsasən dərslikdəki seçilmiş məsələnin həllini belə həyata keçirir: Müəllim şagirdlərə məsələni oxumağı və şərtini (arqumenti) qısa şəkildə yazmağı təklif edir. Bir nəfər lövhədə, qalanları isə dəftərdə məsələnin qısa şərtini yazırlar.
Vardı: 20 və 10 açıqca
Verdi: - 6 açıqca
Qaldı - ?
Məsələnin şərtini bir neçə şagirdə şifahi
şəkildə təkrar etdirdikdən sonra müəllim məsələnin şərtinin və gedişini səhnələşdirir. Illüstrasiyalaşdırmadan istifadə edir: O, sinfin qarşısına
bir qiz və bir oğlan çıxarır, qıza 20 rəngli və 10
adi açıqca verir. Qıza təklif olunur ki, o oğlana 6
rənqli açıqca versin. Qız oğlana 6 rəngli açıqca

verir. Sonra məsələnin sualı müəyyənləşdirilir:
―Qızda neçə açıqca qaldı?‖
Şagirdlər məsələnin səhnələşdirilmiş həllini şifahi cümlələrlə təkrar edir, həll variantını
uyğun rəqəmlərlə göstərirlər:
(20+10)-6=(20-6)+10=14+10=24 (açıqca)
Məsələnin həllindən sonra müəllim uşaqlardan tələb edir ki, həllin gedişini şifahi nitqlə
izah etsinlər. Şagirdlər belə izahatlı mühakimələr yürüdürlər: ―qız oğlana 6 rəngli açıqca verdi.
Ona görə də 20-dən 6 çıxsaq, 14 qalar. Onun üstünə 10 adi açıqcanı gəlsək, 24 olar. Tapdıq ki,
qızda 24 açıqca qaldı‖.
Müəllim məsələnin şərtini dəyişir: ―Qızda
20 rəngli və 10 adi açıqca vardı. O, oğlana 6 adi
açıqca verdi. Qızda neçə açıqca qaldı?‖
Əvvəlki kimi məsələnin şərti və həlli prosesi yenə səhnələşdirilir və həllin gedişi uyğun
rəqəm və hesab əməlləri ilə aparılır və həllin gedişi uyğun şifahi nitqlə müşayiət olunur: ―Qızın
10 adi açıqcası var idi. O, oğlana 6 adi açıqca
verdi. 10-dan 6-nı çıxsaq, qalar 4. Qızın 4 adi
açıqcası qaldı. Qızın 20 dənə də rəngli açıqcası
var idi. İkisi bir yerdə edir 24(20+4). Ona görə
də qızda 24 açıqca qaldı:
(20+10)-6=20+(10-6)=20+4=24 (açıqca)‖
Müəllim məsələnin məzmununda yenidən
dəyişiklik aparır: ―Qızda 20 rəngli və 10 adi
açıqca vardı. O, oğlana 6 açıqca verdi. Qızda
neçə açıqca qaldı.‖
Məsələnin həlli gedişini müəllim yenə də
səhnələşdirir. Qız açıqcaların hamısını qarışdırıb
bir yerə yığır, sonra onların içərisindən istənilən
6-sını götürüb oğlana verir. Qız bu hərəkətlərin
hamısını ucadan nitq vasitəsilə söyləyir: ―Məndə
20 rəngli və 10 adi açıqca var idi. Onları
birləşdirdim, məndə cəmi 30(20+10) açıqca oldu.
Onun içindən 6-nı götürüb oğlana verdim. Qaldı
24(30-6) açıqca‖. Sonra uyğun həll yazılır:
(20+10)-6=30-6=24.
Müəllim məsələnin ―cəmdən ədədi çıxma‖
priyomunun hər üç üsulu ilə həlli gedişlərini
addım-addım bir-birilə müqayisə etməyi və aparılan müqayisəni şifahi nitqlə, ucadan söyləməyi
tapşırır. Şagirdlər müqayisə aparır, görürlər ki,
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hər üç üsulla məsələnin cavabları da eynidir. Müəllim nə üçün cavablar eynidir? Sualını qoyur və
şagirdlərdən onu izah etməyi tələb edir. Şagirdlərin izahı belə bir mühakimə formasında olur:
―Qızın bir yerdə cəmi 30 açıqcası var. Qız oğlana
6 açıqca verdi. Bu açıqcaların hamısı rəngli də
ola bilərdi, qarışıq da ola bilərdi. Ona görə də
qızda eyni sayda açıqca qalmalıdır‖.
Eksperimental siniflərdə uşaqların başqa
bir qrupu isə izahatlarında belə bir mühakimə
yürüdürlər: ―Sonuncu məsələni biz həll edərkən,
əvvəlcə 20 və 10 ədədlərinin cəmini tapıb, oradan 6-nı çıxdıq. Amma birinci məsələdə birinci
toplanandan (20 ədədindən) 6-nı çıxıb, onun
üzərinə 10 gəldik. İkinci məsələdə isə ikinci
toplanandan (10-dan) 6 ədədini çıxıb, onun üzərinə 20-ni gəldik. Deməli, bütün hallarda alınan
cavablar eyni olmalıdır.‖
Eksperimental siniflərdə kiçik yaşlı məktəblilərin kiçik bir qrupu isə cavablarını bitkin
mühakimə formasında əsaslandırmağa ya çətinlik çəkir, ya bacarmır, ya da heç təşəbbüs belə
göstərmirlər.
Keçirilmiş eksperimentin nəticələri onu
göstərdi ki, kiçik yaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının
formalaşdırılması və onun fənlər üzrə reallaşdırılması bütün ibtidai təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. Bununla da,

ümumi orta təhsilin daha uğurla aparılmasına
əsaslı zəmin yaranmış olur.
Şagirdlərdə özünənəzarət bacarıqlarının
formalaşdırılması və buraxılan səhvlərin aradan
qaldırılması üzərində aparılan işlər şagirdlərdə
müstəqil düşünmək, axtarmaq, öz yazısına tənqidi yanaşmaq, düzgün və savadlı yazmaq bacarıq və vərdişləri aşılayır.
Problemin aktuallığı. Orta məktəbi bitirən
hər bir gənc tədris fənləri üzrə əsas anlayışları bilməli, onu praktikaya tətbiq etməyi, həyat hadisələrinin gedişinə uyğun olaraq məntiqi mühakimələr yürütməyi, mühakimələrin sonunda konkret nəticələrə
gəlməyi, öz mühakimələrinin doğruluğunu əsaslandırmağı, sübut etməyi bacarmalıdır. Bir sözlə gəncdə
öz mühakimələrinə, öz fəaliyyətlərinə nəzarət bacarıqları formalaşdırılmalıdır.
Problemin elmi yeniliyi. mövcud fənn kurikulumları əsasında ilk dəfə olaraq ibtidai sinif şagirdlərində əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək
bacarıqlarına tələbat tərbiyə edilməsi məsələsi geniş
tədqiq olunaraq, bu məsələ ilə əlaqədar təlim prosesində meydana çıxan çətinliklər və onların səbəbləri
müəyyən edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Kiçik yaşlı
məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalaşdırılmasının təşkili ilə
bağlı tədqiqat materialları, dissertasiyada öz əksini
tapmış iş sistemi, başlıca ideyalar, tədqiqatın nəticələri, təlim metodikası kiçik yaşlı məktəblilərlə təlimin yüksək elmi səviyyədə təşkili zamanı sinif müəllimlərinə praktik kömək olacaqdır.
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МЕСТО, ЗНАЧИМОСТЬ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
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SOLUTION OF ISSUES CONCERNING THE CALCULATION OF THE PROBABILITY
OF THE EVENTS AT SCHOOL
Xülasə: Son zamanlar ümumtəhsil məktəblərin riyaziyyat dərsliklərinə ―ehtimal və statistika‖ və məzmun xətdinə uyğun olaraq ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri daxil edilmişdir. Bunu nəzərə məqalədə alaraq bu anlayışların məktəb riyaziyyat təlimində yeri əhəmiyyəti və vəzifələri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: riyazi-statistika, ehtimal-nəzəriyyəsi, hadisə, sınaq, nəticə, eksperiment
Резюме: В последнее время в школьный курс математики введены основы теории вероятностей
и математической статистики. Методика преподавания этого раздела еще недостаточно проработана.
В данной статье рассматривается место, значимость и задачи этих понятий на школьном курсе математики.
Ключевые слова: математическая статистика, теория вероятностей, события, испытание,
результат, эксперемент
Summary: Recently, elements of the theory of probability and mathematical statistics were included
in the mathematics textbooks of the general secondary schools in conformity with the content line
"Probability and statistics". By considering it, levels of the solution of several issues concerning the
probability of events have been developed and methodical advises have been given in this article.
Key words: mathematical statistics, theory of probability, event, test, result, experiment

Son illərdə Azərbaycanda təhsilin məzmununda mühüm dəyişilmələr baş vermişdir.
Təhsil standartına və məktəb riyaziyyat proqramlarına ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri daxil edilmişdir. Fikrimizcə, bu hadisənin əhəmiyyəti riyaziyyatdan məktəb proqramlarının sadəcə təkmilləşdirilməsi çərçivəsindən
daha artıq dərəcədə kənara çıxır. O, riyaziyyatın
həmin bölmələrinin məktəbdə tədrisinin ümumi
müzakirəsini tələb edir.

Qeyd edək ki, indiyə qədər məktəb riyaziyyat kursunda həmçinin digər təbiət elmlərində hadisələr və proseslər arasında bərk (möhkəm) əlaqələrin varlığı haqqında yalnız bir ideya hakim olunmuşdur. Bu əlaqələr fizika və
kimya qanunlarını ifadə edən düsturlar şəklində
göstərilmişdir; hətta tarix kurslarında təsadüfüliyə yer verilmişdir:
Kursun belə qurulması elə təsəvvür yaradır ki, bütün hadisələr əvvəlcədən müəyyən
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olunmuş qanunauyğunluqları əsasında baş vermişdir. Fikrimizcə, təbiət və dünya haqqında təsadüflərdən danışmadan verilən məlumatlar
həm ideya həm də texniki baxımdan birtərəflidir. O, müasir dünya baxışları ilə uyğun gəlmir.
Dəyişkən informasiyalar aləmində istiqamətlənməni mürəkkəbləşdirir, peşəkar işçi qüvvəsini
formalaşmasına kömək edir. Xüsusən, əhalinin
statistik nəticələrin və metodların başa düşməsi
onlarla dövlətin arasında inamsızlıq münasibəti
yarada bilər. Ona görə, bizim fikrimizcə, məktəb təliminə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin
daxil edilməsinə çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Eyni zamanda o, düşünülmüş aydın metodika
tələb edir ki, bunsuz uğursuzluğa məhkum olacaqdır. Son illərdə yazılmış vəsaitlərdə və dərsliklərdə
statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin şərhinə
müxtəlif yanaşmalar meydana gəlmişdir. Həmin
məsələnin də müzakirəsi aktualdır, belə ki ali
məktəblərdə o cümlədən pedaqoji universitetlərdə
bu fənlərin tədrisinə dair bir sıra məzəmmətlər və
narazılıqlar var; materialın mənimsənilmə səviyyəsi yüksək deyildir. Ona görə məktəbdə şagirdlərə
izah olunacaq materialların başa düşülməsində müəllimlər çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Ali məktəblərdə ehtimal nəzəriyyəsinə aid
vəsaitlərdə bu və ya digər dərəcə də mövcud
olan tipik çatışmazlıqları qısa şəkildə sadalayaq:
1. Ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi statistikanın idealları və yanaşmalarından ayrılması.
Bu ehtimal nəzəriyyəsinin praktikadan ayrılmasına, nəticədə onun mücərrəd elmə çevrilməsinə gətirir.
2. Ehtimal nəzəriyyəsi və kombinator
metodların plastik sxemlərindən hədsiz dərəcədə aludəçilik.
Bu nəzərdən keçirilən ehtimal nəzəriyyəsinin məsələlərinin dairəsini daraldır, ehtimal nəzəriyyəsini praktik tətbiqlərdən ayırır və məxsusi
ehtimal anlayışlarının mənimsənilməsinə imkan
vermir. Ali məktəblərdə bu kəsilməz təsadüfü kəmiyyətlərin və ehtimal nəzəriyyəsi teoremlərinin
öyrənilməsinə ayrılan vaxtı azaldır.
3. Təsadüfü kəmiyyətlər və onların ədədi
xarakteristikaları kimi hətta ən sadə anlayışların
mahiyyətinin qavranılmasını çətinləşdirən əsasız
olan yüksən riyazi formalizm.
4. Ehtimal nəzəriyyəsinin riyaziyyatın
digər bölmələri ilə (kombinatorika, ölçü nəzə-
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riyyəsi, funksional analiz və müxtəlif riyazi incəliklərin təhlili) dəyişdirilməsi.
5. Ehtimal nəzəriyyəsində, vaxtilə onun
yaranması və inkişafında mühüm əhəmiyyəti
olmuş, lakin hazırda öz aktuallığını itirmiş məlum tarixi məsələlərə (qumar oyunlarına maraq
nəticəsində yaranan və həndəsi ehtimala aid
bəzi məsələlər və i.a.) çox yer ayrılması.
6. Müxtəlif növ paradokslar və şərtləri
qeyri dəqiq ifadə olunmuş məsələlərin təhlil
olunmasına aid materialların cəlb olunması.
7. Ehtimal nəzəriyyəsinin korrekt olmayan sadələşdirilməsi.
Riyazi statistika kurslarına aid bəzi çatışmazlıqları da qeyd etmək olar. Burada çox vaxt
yalnız Qanss nəzəriyyəsi bəzi tətbiqlərinin və ya
bəzi fənn sahələri üçün mühüm olan nəzərdən
keçirilməsi ilə məhdudlaşan materiallar öyrənilir.
Göstərilən çatışmazlıqlara ona görə diqqət
yetirdik ki, məktəb dərsliklərində ehtimal nəzəriyyəsi üzə bəzi materiallar ali məktəblərin
heçdə ən yaxşı təcrübəsi deyildir. Bizə belə gəlir
ki, ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın ali məktəblərdə qeyri-müvəffəq tədrisi təcrübəsini bir
başa orta məktəbə köçürülməsi mənfi nəticələrə
gətirəcək və həmin elmlərin bu qədər zəruri təkliflərini orta məktəbdə öyrənilməsinin uzun
müddət (və ya on illərlə) təxirə düşməsinə səbəb
olacaqdır.
Statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin tədrisindən danışdıqda indiyə qədər şagirdlərdə formalaşan ümumi riyazi mədəniyyət səviyyəsini və
yeni anlayışları mücərrəd formada onların qavraya
bilməsinə nə dərəcədə hazır olduqlarını nəzərə almaq lazımdır. Lakin, bizim fikrimizcə, bu statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin öyrənilməsinə çətinlik deyil, yalnız materialın təqdim olunma formalarına kifayət qədər sərt tələblərin qoyulmasıdır. Başlıca məsələlərdən biri ədədlər, düsturlar
və anlayışlarla manepuliyasiya vərdişlərinin
möhkəmləndirmək deyil, təsadüfü dəyişən, ehtimal haqqında, ətraf aləmdə onların yeri haqqında
ümumi təsəvvürlərin formalaşması olmalıdır.
Burada sistematik şəkildə 7-ci sinifdə tədrisinə başlanılan həndəsəni tədrisi ilə analogiyanı xatırlamaq yerinə düşər. Bu ona qədər məktəblilər ən sadə həndəsi fiqurlarla zəngin iş təcrübəsinə malikdirlər. Kiçik yaşlardan piramidalar və kublar oynayaraq, şəkilləri rəngləyərək və
kağızdan fiqurlar kəsərək, uşaqlar özlərinin ilk
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həndəsi obrazlarını yaradırlar. Onu əhatə edən
əşyalar, mebellər, məişət alətləri kvadrat (stol),
dairə (boşqab), düz və əyri xətlər, müstəvi, miqdar, ölçü, uzunluq və sahə haqqında uğurla təsəvvürlər formalaşdırmağa imkan verir. Uşaq
daha sonra oyun prosesində dönmə, simmetriya
və s. ilə tanış olur. Heç bir xüsusi sözlər və ya
işarələmələr bilmədən şagird gözəl kəpənək
çəkir, qatlanmış kağızdan qar dənəciyi kəsir,
plasmas kərpiclərdən ev tikir.
Məktəbdə həndəsənin sistematik öyrənilməsinin vəzifəsi ilk vaxtlarda artıq mövcud olan
əyani obrazları və təsəvvürləri təriflər, təkliflər
və ya düsturlar şəklində formalaşdırmaqdan ibarətdir. Əgər uşaq həndəsi oyun təcrübəsindən
məhrumdursa, onda həndəsənin tədrisi uğursuzluğa uğrayacaq, çünki, formallaşdırmaq lazım
olan həmin obrazlar yoxdur.
Həmin işlər cəbrdə də baş verir. O, müxtəlif ədədlər və onlar arasındakı münasibətlər
məlum və məchul kəmiyyətlər haqqında intuitiv
təsəvvürləri formalaşdırır.
Eyni situasiya ehtimal ilə də yaramır:
Əgər uşaqda təsadüfilik və dəyişkənlik haqqında
ilkin əyani təsəvvürlər yaradılmasa, onda sonralar ehtimal nəzəriyyəsinin öyrənilməsinin gedişində onların formallaşdırılması mümkün olmayacaqdır. Onlar uşağın yaddaşında aydın olmayan, heç bir işə yaramayan simvollar toplusu
kimi qalacaqdır.
Ali məktəblərdə tədris təcrübəsinin və orta
məktəb müəllimlərinin iş təcrübəsini nəzərə alaraq məktəbdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsi
tədrisinə ümumi yanaşmanın hazırlanmasında
aşağıdakı müddəalara istinad olunmasına çalışmaq lazımdır:
1. Başlanğıc səviyyədə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika, onların sıx qarşılıqlı əlaqələri
haqqında tam, bitkin şəkildə təsəvvür vermək;
2. Riyaziyyatın bu bölmələrinin ətraf
aləmlə sıx əlaqəsini həm riyazi anlayışların
daxil edilməsi mərhələsində, həm də alınan nəticələrdən istifadə edilməsinin gedişində qeyd
etmək;
3. Yalnız mümkün olan yerlərdə riyazi
formalizmdən uzaqlaşmaq;
4. Cəmiyyət üçün aktuallığını itirən və o
cümlədən qumar oyunlarından yaranan klassik
məsələlər və nümunələrdən çəkinmək;

5. Şagirdlərdə marağın formalaşması və
materialın daha yaxşı mənimsənilməsi üçün
aydın, başa düşülən və yadda qalan hekayə nümunələri ilə müşayiət etmək.
Bu prinsiplər hazırda məktəb ―riyaziyyat‖
dərsliklərində öz əksini tam şəkildə tapa bilməmişdir. Yuxarıda ifadə olunan yanaşmaların mahiyyətini açaraq mövzunun məzmunu üzərində
dayanaq.
Məktəbdə ehtimal və statistikanın öyrənilməsinin daha bir aspekti haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Sirr deyildir ki, bir sıra şagirdlər
riyaziyyat dərslərində faiz və hissələr aid hesablama priyomlarını şüurlu mənimsəmirlər. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, 20% qədər yuxarı
sinif şagirdləri onların mahiyyətini başa düşməyərək faiz daxil olan əməliyyatları praktik olaraq yerinə yetirmirlər. Yeddinci və ya səkkizinci
siniflərdə ehtimal və statistikaya aid dərslər müəllimə faiz və hissə kimi mühüm obyektlərin öyrənilməsinə qayıtmağa imkan verir. Həm də riyaziyyat dərsliyinin formal materialı üzrə deyil,
məzmunca qayıtmaqdır. Həmin qayda ilə statistika dərsləri də funksional asılılığın mahiyyətini,
artma, azalma, xətti əlaqə ideyasının mahiyyətini aydın şəkildə nümayiş etdirməyə imkan verir.
Onda 7-ci 8-ci siniflərdə funksiyanın xassələrinin requlyar öyrənilməsi statistika dərsləri sahəsində mahiyyəti artıq məlum və aydın olan modellərin öyrənilməsinə çevrilir.
Qeyd edək ki, statistika və ehtimal dərsləri
müəllimə qruplarda kollektiv iş üsulundan geniş
istifadə etməyə imkan verir. Belə ki, istənilən
statistik və ehtimal üzrə eksperiment (xırda
pulun atılması və ya məlumatın toplanması) tək
bir nəfərin imkanların xaricindədir. Burada ―işçi
qrupu‖ daha səmərəlidir. Məktəb müəllimlərinin
təcrübəsi göstərir ki, şagirdlər adətən kompüterin köməyilə alınan nəticələrin işlənilməsi və
sistemə gətirilməsi ilə əlaqədar sorğuları, praktik işləri məmnuniyyətlə və maraqla yerinə yetirirlər. Ehtimal üzrə aparılan eksperimentlər də
böyük maraq yaradır.
Problemin elmi yeniliyi: Statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin tədrisindən danışdıqda indiyə
qədər şagirdlərdə formalaşan ümumi riyazi mədəniyyət səviyyəsini və yeni anlayışları mücərrəd formada
onların qavraya bilməsinə nə dərəcədə hazır olduqlarını nəzərə almaq lazımdır.
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Problemin praktik əhəmiyyəti: məktəb təliminə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin daxil edilməsinə çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Problemin aktuallığı: məktəb dərsliklərində
ehtimal nəzəriyyəsi üzə bəzi materiallar ali məktəblərin heçdə ən yaxşı təcrübəsi deyildir. Bizə belə

gəlir ki, ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın ali məktəblərdə qeyri-müvəffəq tədrisi təcrübəsini bir başa
orta məktəbə köçürülməsi mənfi nəticələrə gətirəcək
və həmin elmlərin bu qədər zəruri təkliflərini orta
məktəbdə öyrənilməsinin uzun müddət təxirə düşməsinə səbəb olacaqdır.
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TECHNIQUE OF TEACHING THE TOPIC PLANT BREEDING
Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə ―Bitki seleksiyası mövzularının tədrisi metodikası‖ mövzularına
geniş yer verilmişdir. Seleksiya işlərinin metodları, süni seçmə haqqında, müasir seleksiyanın məzmunu və
vəzifələri haqqında əhatəli məlumat verilmişdir.
Proqramı əhatə etməklə daha çox şagirddən dərs soruşmaq, gündəlik həyatda rast gəlinən (xüsusilə
rayon və kənd məktəblərində) əyani misallara müraciət etmək, təlimin texniki vasitələrindən istifadə etməklə
dərsi yüksək səviyyədə aparmaq müəllimin qarşısında qoyulan əsas vəzifə olmalıdır.
Açar sözlər: bitki, seleksiya, genetika, seçmə, sort
Резюме: В статье отведено широкое место изучению темы «Методика преподавания селекции
растений». Дана подробная информация о методах искусственном отборе, содержании и задачах современной селекции.
Основная задача учителя - опросить большее число учеников, охватить учебную программу,
применить наглядные средства, которые являются обычными в повседневной жизни (особенно в
сельских школах).
Ключевые слова: растения, селекция, генетика, отбор, сорт
Summary: The article gives a wide place to the study of the topic "Methods of teaching plant
breeding." Detailed information on artificial selection methods, content and tasks of modern selection is
given.
The main task of the teacher is to interview a larger number of students, cover the curriculum, and use
visual aids that are common in everyday life (especially in rural schools).
Keywords: plants, selection, genetics, selection, variety

Müasir seleksiyanın vəzifələri. Seleksiya
elminin nəzəri əsasını genetika elmi təşkil edir.
Genetikaya aid sonuncu mövzunu şagirdlərdən
soruşarkən bəzi ümumiləşdirmələr aparmaq,
çətin qavranılan məqamlara aydınlıq gətirmək
lazımdır. Köhnə dərslə yeni keçilən mövzu ara-

sında əlaqə yaratmaqla, yeni mövzunun şərhinə
başlanılır.
Əvvəlcə N.İ. Vavilovun seleksiya elminə
verdiyi tərif şagirdlərin yadına salınır. Göstərilir
ki, seleksiya insan iradəsi ilə istiqamətləndirilən
təkamüldür. Elə buradaca onlardan təkamül təlimini öyrənərkən qazandıqları biliklərə bir daha
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ekskursiya edilir. Seleksiya işlərinin metodları,
süni seçmə haqqında bəzi suallarla sinfə müraciət olunmalıdır. Müəllim şagirdlərin cavabını
dinlədikdən sonra müasir seleksiyanın məzmun
və vəzifələrini xarakterizə edir, yeni sort və
cinslərin yaradılması haqqında akademik N.İ.
Vavilovun fikirlərini rəhbər tutur. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Seleksiyanın aparılması üçün başlanğıc
material haqqında məlumat olmalıdır.
2. Mutasiya qabiliyyəti haqqında məlumat
olmalıdır.
3. Hibridləşmə zamanı əlamətlərin irsən
keçməsi qanunauyğunluqları bilinməlidir.
4. Fenotip və genotipə görə seçmə metodları müəyyənləşməlidir.
5. Əlamətin inkişafına mühitin təsiri nəzərə alınmalıdır.
Süni seçmə zamanı insanlara lazım olan
genotipin inkişaf etdirilməsi və ixtisaslaşdırılması əsas götürülür. Seleksiyanın aparılmasında
istifadə olunan növlərin iri imkanları və çoxşəkilliliyi nəzərdən qaçırılmamalıdır.
Seleksiyada birinci mərhələ mədəni bitkilərin və vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsidir.
Əhliləşdirmədə əsas amil kimi insanların tələbinə cavab verən əlamətlərin süni seçməsi götürülür. Müqayisə üçün göstərmək lazımdır ki, müasir qaramalın (inəklərin) əcdadı olan turlar
ancaq öz balalarını əmizdirəcək səviyyədə süd
verirdi, ancaq insanların apardıqları məqsədyönlü seçmə nəticəsində alınan yeni qaramal cinsi
bir laktasiya dövründə 1500 kq süd verir.
Şagirdlərə bildirilməlidir ki, vəhşi heyvanların və yabanı bitkilərin əhliləşdirilməsi çox
qədimlərə gedib çıxır. Hansı dövrdən başlanmasına baxmayaraq, seleksiyanın əsas obyekti olan
sortlar və cinslər təbiətdə vəhşi halda yaşayan
bitki və heyvan növlərindən yaradılır.
Heyvan cinsləri çəkilərinə, məhsuldarlığına, eksteryer və interyer əlamətlərinə, müxtəlif
şəraitə, xəstəliklərə davamlılığına görə bir-birindən fərqlənirlər.
Bitkiçilikdə də seleksiya öyrənilən əlamətlərə görə aparılır. İnsan təbiətdən 2000-ə qədər
müxtəlif bitki növü götürmüş və onlarla çoxlu
miqdarda sortlar almışdır. Lakin insanın təbiətdən götürdüyü növlər öz irsi xüsusiyyətlərini
sabit saxlayarsa və heç bir dəyişkənlik baş verməzsə, onda müsbət nəticəli seleksiya da apar118

maq mümkün olmaz. Məhz dəyişkənlik nəticəsində fərdlər arasında ―yaxşılar‖ və ―pislər‖
meydana çıxır ki, seleksiyaçı da öz məqsədinə
uyğun olaraq fərdləri seçir, ondan nəsil alır, bəyənmədiklərini isə çıxdaş edir, nəticədə isə yeni
sortlar və cinslər alınır.
Qeyd edilməlidir ki, əvvəlki dərslərdə öyrənilən çarpazlaşdırma zamanı alınan kombinativ dəyişkənliyi, gen və xromosom mutasiyalarını, poliploidiyanı, mutagen amillərin təsirindən
alınan mutasiyaları da bir misal kimi söyləmək
və onların da arasında aparılan süni seçmə nəticəsində daha məhsuldar və sərfəlilərini artırıbçoxaltmaq zəruriliyini şagirdlərə bildirmək lazımdır. V.V. Xvostova və M.S. Moyayevski Rusiyada buğda ayrıqotu-186 hibridinin toxumlarını şüalandıran zaman ionlaşdırıcı şüalanmanın
köməyi ilə iri sümbüllü və keyfiyyətli zülalı
olan mutagen formalar almışlar. Azərbaycan
alimləri İ. İbrahimov və Ə. Quliyev iri pambıq
çiyidlərini şüalandırmaqla iri qozalı, yüksək
məhsuldar mutagen pambıq sortları almışlar.
Keçirilən mövzunun aktuallığını və praktik əhəmiyyətini nəzərə alaraq şagirdlərə sinfin
divar qəzetinin növbəti nömrəsini məhz ―seleksiya və onun nailiyyətləri‖ mövzusuna həsr
etmək tapşırılmalıdır, rəhbərliyi isə biologiya
müəllimi öz üzərinə götürməlidir. Biologiyaya
daha çox marağı olan şagirdlərdən seleksiyanın
vəzifələri, obyekti, xarici ölkələr və vətənimizin
seleksiyaçı alimlərinin həyatından, təcrübələrindən, nailiyyətlərindən məqalələr yazmaq, seleksiya nəticəsində alınan bitki və heyvanlardan
şəkillər toplamaq tapşırılmalıdır. Düzdür, bunları sinifdənxaric işlərdə yerinə yetirmək lazımdır,
lakin dərsin çox kiçik bir hissəsini də buna sərf
etmək olar.
Mədəni bitkilərin müxtəliflik mərkəzləri və
mənbəyi. Bitkilərin əhliləşdirilməsi və onlar arasında müxtəlif əlamətlər üzrə seçmə aparılması
bir tərəfdən insan tələbatından irəli gəlirsə, digər
tərəfdən həmin bitkinin mənşəyinin hara olması
məsələsini araşdırmağa imkan verir. Orta məktəb şagirdləri bilməlidir ki, Yer kürəsinin bütün
qitələrində indiki mədəni bitkilər heç də eyni səviyyədə və sıxlıqda olmamışdır. Misal üçün, insanların ―ikinci çörək‖ adlandırdıqları kartof bitkisi Çili və Peru dağlarında yabanı şəkildə bitmələrinə baxmayaraq, sonradan bütün Yer kürəsinə yayılıb.
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Akademik N.İ. Vavilovun rəhbərliyi altında köhnə Sovetlər Birliyi ölkələri ilə yanaşı olaraq İraq, Əfqanıstan, Aralıq dənizi sahilləri ölkələri, Mərkəzi Asiya, Yaponiya, Şimali, Mərkəzi və Cənubi Amerika, Abisiya (Afrika) kimi
ölkələrə səyahət edərək bir neçə yüz mədəni
bitki sortu (növü) toplamış və onun əsasında əvvəlcə 8, daha sonra isə 7 mərkəz müəyyənləşdirmişlər ki, bütün əkinçilik materialları – obyektləri də öz mənşəyini məhz oradan götürüblər.
Hazırki mədəni bitkilərin böyük əksəriyyətinin
vətəni Asiya qitəsidir. Orada 3 əsas mərkəz (I, II
və III mərkəzlər) yerləşir. Afrika qitəsində isə
az, ancaq özünəməxsus mərkəz yerləşir. Afrikanın şərqində, başlıca olaraq, Abissiya dağlarında
buğda və arpanın çox müxtəlif növləri cəmlənib,
kofein ağacının vətənidir. Bütün bunlara baxmayaraq, burada meyvə ağacları yoxdur, bağça bitkiləri isə çox azdır. Amerikada iki mərkəz müəyyənləşdirilib.
Mərkəzi Amerika adlanan VI mərkəzdə
qarğıdalı, pambıq, kakao, Cənubi Amerikadakı
And mərkəzində kartof, xına və tütün ağacı mədəniləşdirilib. Sonralar bu mərkəzlərin sayı 12yə qədər aparılıb. Zəngin floraya malik olan
Avstraliya qitəsində 75% bitkilər endemik növlərdir, onlar demək olar ki, əkinçilik mədəniyyəti üçün heç bir şey verməyib. Bu onunla izah
olunur ki, Avstraliya qitəsində yabanı yeməli
bitkilər çox azdır. Onların içərisində taxıl bitkiləri və şəkərli bitkilər yoxdur. Qeyd olunmalıdır
ki, bütün mərkəzlər bir-birindən səhralar, okeanlar, yüksək dağlarla izolyasiya olunur. Bu təbii
izolyasiyalar həmin mərkəzlərdə floranın özünəməxsus formalaşmasına gətirib çıxarır. Mədəni
bitkilərin böyük əksəriyyəti bizim eradan əvvəl
mədəniləşdirilib. Yəni 640 mədəni bitkidən, təqribən 500-ü (516) bizim eradan əvvəl, qalanları
isə bizim erada mədəniləşdirilmişdir. Bizim eranın əvvəlinədək Avstraliyada mədəni bitkilər ol№
1.

2.
3.

mayıb, ancaq eramızın XIX yüzilliyində bu qitənin yabanı florasında evkalipt və akasiya bitkiləri mədəniləşdirilib.
Müəllim mövzunu şərh edərkən fənlərarası əlaqəyə xüsusi diqqət yetirməli, xüsusilə bu
mövzu ilə çox yaxın olan coğrafiya elminin elementlərinə müraciət edilməlidir. Məsələn, birinci mərkəzdən söhbət edərkən onun harada yerləşməsi və hansı dövlətlərin ərazisinə düşməsi
haqqında sualla sinfə müraciət edir. Bununla o,
bir tərəfdən şagirdlərin coğrafiya elmindən biliklərini, bu elmə marağını, həvəsini yoxlayır,
digər tərəfdən isə hər iki fənnin təbiət elmi kimi
sıx əlaqəsini göstərir. Xəritəyə diqqətlə nəzər
yetirdikdə aydın olur ki, mədəni bitki mərkəzlərinin əksəriyyəti ekvatordan şimalda yerləşir.
And mərkəzinin əksər hissəsi ekvatordan cənubda yerləşir. Avstraliya qitəsinin, Cənubi Amerika və Madaqaskar, eləcə də Cənubi Amerikanın
şərq hissəsinin təbiətinin mülayim və xoş olmasına baxmayaraq, orada bitkilərin mədəniləşdirilməsi məsələsi getməyib.
Daha bir maraqlı məqama toxunmaq olar.
Düzdür, bu məsələ bir qədər mübahisəlidir,
ancaq hər halda şagirdlərin ümumi bioloji təfəkkürünü inkişaf etdirən faktdır. Biologiya müəllimi mədəni bitkilərin mərkəzləri məsələsini insanın tarixi inkişafı – antropogenezlə də əlaqələndirə bilər. Həmin mərkəzlərdən və ya ona yaxın
olan ərazilərdən ən qədim insanların skeletinin
tapılması dediklərimizə əyani misaldır.
Orta məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş
ümumi biologiya dərsliyində mədəni bitkilərin
müxtəliflik mərkəzləri dünya xəritəsi üzərində
ətraflı verilib. Həmin mərkəzlər və orada mədəniləşdirilən bitkilər cədvəl halında çəkilib əyani
vəsait kimi tədris zamanı istifadə edilsə və şagirdlərin dəftərlərinə yazdırılsa, tədrisin keyfiyyəti daha da yüksək olar.
Cədvəl aşağıda verilmişdir.

N.Ġ. Vavilova görə mədəni bitkilərin mənĢələrinin mərkəzləri:
Mərkəzlər
MədəniləĢdirilən bitkilər
Düyü, şəkər qamışı, taxıl bitkilərinin böyük əksəriyyəti,
Cənubi-Asiya tropik mərkəzi
tropik meyvələr – banan, palma kokosu, xiyar, badımcan,
qarabibər (mədəni bitkilərin 50%-i)
Qarabaşaq, darı, müxtəlif kökümeyvəli bitkilər, meyvələr
Şərqi-Asiya mərkəzi
(armud, alma, gavalı və s.), bəzi sitrus və bəzək bitkiləri
(mədəni bitkilərin 20%-i)
Yumşaq buğda, girdə dənli buğda, karlik buğda, noxud, at paxCənub-Qərbi Asiya mərkəzi
lası, pambıq-qoza, mərci, üzüm, ərik (mədəni bitkilərin 14%-i)
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4.

Aralıq dənizi sahilləri mərkəzi

5.

Abissiya mərkəzi

6.

Mərkəzi Amerika

7.

And (Cənubi Amerika) mərkəzi

Zeytun, bəzi tərəvəzlər: kələm, şəkər çuğunduru, çovdar
(mədəni bitkilərin 11%-i)
Bərk buğda, kofe ağacı, arpa, banan
Qarğıdalı, Amerika paxlası, balqabaq, bibər, kakao,
pambıq-uplend (uzunlifli)
Kartof, kökümeyvəlilər, tütün, ananas, yer fındığı,
kinə ağacı

Bununla da dərsi yekunlaşdırıb ev tapşırığı vermək olar. Ancaq bunu etməmişdən əvvəl
bir neçə sualla sinfə müraciət etmək və şagirdlərin yaddaşını yoxlamaq lazımdır. Model kimi
bir neçəsini vermək olar:
1. N.İ. Vavilov nəyin əsasında mədəni bitkilərin müxtəliflik mərkəzlərini və mənşəyini
təyin etdi?
2. Hansı mərkəzdə daha çox bitkilər mədəniləşdirilib?
3. Nə üçün Avstraliya qitəsində bitkilər
mədəniləşdirilməyib?
4. Bitkilərin mədəniləşdirilməsi zamanı
hansı əlamətlər nəzərə alınır?
Bitki seleksiyası. Bitki seleksiyasının tədrisinə əlavə olaraq aşağıdakılar məsləhət bilinərdi:
 Seçmə üçün başlanğıc materialın götürülməsi onun morfoloji, bioloji və təsərrüfat əlamətlərindən irəli gəlməlidir. Seleksiyaçını maraqlandıran əlamətlər valideynləri çarpazlaşdırarkən alınan hibriddə öz əksini tapır. Başqa
sözlə, hər iki valideyn yaxşı əlamətlərini özündə
daşımalıdır. Hibridləşdirmə isə müxtəlif sxem
üzrə aparıla bilər. Çarpazlaşma sadə (cüt) və
mürəkkəb (pilləli) formada aparılır. Sadə və ya
cüt çarpazlaşma iki valideyn forması arasında
aparılan çarpazlaşmadır, bir dəfə aparılır.
 Mürəkkəb çarpazlaşmada isə ikidən çox
valideyn formaları iştirak edir və ya alınan hibrid valideynlərdən biri ilə təkrar çarpazlaşdırılır.
Məhz mürəkkəb çarpazlaşma nəticəsində daha
çox məhsuldar yazlıq və payızlıq buğda sortları
alınıb.
 Bitkilərin seleksiyasında əsas yerlərdən
birini də uzaq hibridləşdirmə tutur. Bu zaman
müxtəlif növlər və ya cinslər hibridləşdirilir.
Uzaq hibridləşdirməni ilk dəfə Kelrayter aparıb.
Bitkilər üzərində aparılan uzaq hibridləşdirmə
döllü nəsil verir. Uzaq hibridləşmədə letal və ya
faydasız bir gen olsa, parçalanmada onlardan
heteroziqot kombinasiyalar əmələ gəlməsi ehtimalı çoxalır. Həmin genlər homoziqot hala
keçib zərər verə bilmir. Göründüyü kimi, uzaq
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hibridləşmədə müxtəlif genotiplərin faydalı
kombinasiyaları ortaya çıxır. Seleksiyada uzaq
hibridləşmə tətbiq etməklə yeni bitki sortları və
heyvan cinsləri yaradılır.
Seçmə başlıca olaraq insan üçün faydalı
olan əlamətlərin irsən keçmə qabiliyyətinə
əsaslanır, onun effektivliyi isə əlamətlərin irsilik
dərəcəsindən asılıdır. Biologiya müəllimi seçmənin metodlarından danışarkən qeyd etməlidir
ki, kütləvi və fərdi seçmə ayırd edilir.
Kütləvi seçmədə təsərrüfat əhəmiyyəti
daşıyan tarla bitkiləri və ətlik, yunluq, yumurta
vermə və s. kimi müsbət keyfiyyət daşıyan heyvanlar içərisində seçmə aparılır, mənfi keyfiyyətlilər isə çıxdaş edilir. Kütləvi seçmənin müsbət cəhəti ilə yanaşı mənfi cəhəti də mövcuddur.
Bu da ondan ibarətdir ki, istənilən nəticəni əldə
etmək üçün uzun müddət lazım gəlir, seçmənin
təsiri çox yavaşdır, bəzən isə seçilən obyekt tədricən öz irsi əlamətlərini itirə bilər. Bir qayda
olaraq, kütləvi seçmədə yerli sort və cinslər yaxşılaşdırılır.
Fərdi seçmədə populyasiya içərisində hər
hansı faydalı əlamətləri əsas götürərək onlardan
nəsil alınır. Bu zaman kütləvi seçmədən fərqli
olaraq valideyn formalar seleksiyaçıya məlumdur və o, irsi əlamətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsini asanlıqla aşkara çıxara bilir. Fərdi seçmədə iki üsuldan istifadə olunur:
1. Törədicini öz nəsilləri üzərində yoxlamaqla, yeni qardaş və bacılar üzərində təcrübələr qoymaqla aparılan seleksiya. Belə seçmə toyuqçuluqda yumurtavermə, maldarlıqda südvermə məhsuldarlığını artırmaq üçün dişilər üzərində aparılır.
2. Təmiz xətlər alınması. Bu yolla İsveçdə
Qızıl yağış, Qələbə vələmir sortları; Rusiyada
Saratov, Ukrainka buğda sortları, müxtəlif yağlılıq dərəcəsi olan günəbaxan sortları alınıb. Aydındır ki, saf xətlər alınması üçün öz-özünə tozlanma aparılır.
Şagirdlərə bildirmək lazımdır ki, yalnız
öz-özünə tozlanan bitkilərdə deyil, çarpaz tozla-
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nan bitkilərdə də təmiz xətlər almaq imkanı var,
lakin onun effektivliyi həmişə istənilən səviyyədə olmur. Çarpaz tozlanan bitkilərin genotipində
müxtəlif miqdarda zərərli və letal genlər olur.
Alınan yeni sortun həyatiliyinin və məhsuldarlığının aşağı düşməsi müəyyən dərəcədə həmin
genlərdən asılıdır. Eyni zamanda, həmin hibridlər arasında heterozis hadisəsi də azalmağa başlayır. Lakin xüsusi qeyd olunmalıdır ki, müşahidə olunan depressiya təkcə letal genlərlə izah
olunmamalıdır. Depressiya xromosom, gen mutasiyalarından, genlərin qarşılıqlı təsirindən də
baş verir. Çarpaz tozlanan (inbridinq) bitkilərdən alınan hibridin zərərli və ya faydalı olması
xarici mühit şəraitindən asılıdır. İnbridinqin faydalı və ya ziyanlı olması, mutasiyaların yalnız
zərərli deyil, həm də faydalı olması ilə birbaşa
əlaqədardır. Söylənilənlərdən aydın olur ki, populyasiya daxilində inbridinq yolu ilə faydalı
əlamətlərə malik xətlər yaratmaq mümkündür
ki, bundan da seleksiyaçılar geniş istifadə edirlər. Müxtəlif cinslər və ya sortlar çarpazlaşdırılan zaman alınan hibridlərin birinci nəslində
ümumi həyat fəaliyyətinin güclü inkişafı və
ümumi yüksəlişi müşahidə olunur. Ancaq bu
xassə sonrakı nəsillərdə saxlanılmayaraq sönür.
Bu hadisə hibrid qüvvəsi və ya heterozis adlanır. Heterozis heyvandarlıqda və quşçuluq təsərrüfatında geniş tətbiq edilir.
Seçmə üçün kombinativ dəyişkənlik zəngin material verir. Ancaq çarpazlaşdırılan fərdlər həm coğrafi, həm də geneoloji cəhətdən birbirindən uzaq olduqda dəyişkənlik imkanları da
çoxalır.
Qeyd edilməlidir ki, seleksiya üçün maddi
baza, yəni dəyişkənlik əmələ gətirən vasitələrdən biri də poliploidiya hadisəsidir. Poliploid
formaların alınması müxtəlif məqsədlərlə aparılır. Bu zaman alınan poliploidlərin kimyəvi tərkibi müxtəlif xəstəliklərə qarşı davamlılığı, vegetativ və generativ orqanlarında dəyişmələr
gedir. Məsələn, V.V. Saxarov tetraploid, poliploid qarabaşaq sortu almışdır. Onun 1000 toxumu 23-35 qr. olur, ancaq diploid xromosom
kompleksli qarabaşaq toxumlarının eyni miqdarı
16-29 qr. gəlir.
Müəllim şagirdlərin diqqətinə çatdırmalıdır ki, poliploid hələ sort deyildir. Poliploidlərdə
genomlarla sitoplazmanın uzlaşıb-uzlaşmaması,
xromosom sayının iki və daha çox dəfə artması,

mutant genlərin heteroziqot halda keçməsi bitkilərin hərəkətliliyi və məhsuldarlığının yüksəlməsinə səbəb olur. Ona görə poliploidlərdən seleksiyada zəngin bir material kimi istifadə oluna
bilər. Poliploidlər haqqında ötən mövzularda ətraflı məlumat verildiyindən onun üzərində dayanmaq məqsədəuyğun sayılmır.
Bitkilərin seleksiyasında İ.V. Miçurinin
işləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bildirilməlidir ki, insanın şüurlu surətdə yeni formalar yaratmaq imkanına malik olduğu bir şəraitdə İ.V.
Miçurin sort almanın daha səmərəli yollarını
axtararaq hibridləşmə məsələlərinə müraciət etmişdir. Alim öz işində coğrafi cəhətdən uzaq rayonlardan götürülmüş, müxtəlif iqlim şəraitinə
uyğunlaşmış başlanğıc materiallardan – məsələn, Miçurinin qış Beresi, Belfer-Kitayka, Rus
Konkordundan istifadə etmişdir. Mülayim rus
qurşağı meyvə sortlarının genotipini genişləndirmək üçün yabanı və yarımyabanı valideyn
formalarından – şirin göyəm, Qəndil-Kitayka,
Bdam vasitəçi növlərindən istifadə etdi və uzaq
hibridləşməni (Serapadus, Qranatnaya rus armudu) onlar üzərində apardı.
İ.V. Miçurin mühit amillərinin dominantlığa təsirinin öyrənilməsinə diqqət yetirərək
gizli irsi əlamətlərin aşkarlanmasında somatik
mutasiyalardan istifadə etdi. Əyani misal kimi
Samara və Vladimir albalı sortlarını, Besemyanka ilə İvolistnaya armudlarının çarpazlaşmasını
göstərmək olar.
Müəllim bildirməlidir ki, İ.V. Miçurin
sortların tərbiyəsini mentor metodu ilə aparıb.
O, mentor üsulundan iki variantda istifadə etmişdir. Birinci variantda mentor calaqaltı - anac
bitki, ikinci variantda isə calaq üstü hissə mentor kimi götürülür. Hər iki variantda əsas məqsəd cənub sortu ilə yeni Kitayka sortunu (soyuğa davamlı sort) calaq etmək olub. Birinci halda
yeni sort Kitayka sortunu Krım sortu olan Qəndil-sinabla calaq nəticəsində alıb. Alınan hibrid
sort cənub valideyn istiqamətində olduğundan
soyuğa davamlı olmur. Onda soyuğadavamlılığı
inkişaf etdirmək üçün Miçurin alınan hibriddən
Kitayka sortuna göz calağı edir. Qəndil-sinabın
plastik elementindən qidalanan alınan calaq bu
dəfə ana calaqaltı istiqamətə yönələrək soyuğadavamlılığı qazanır. Ancaq meyvənin ölçüləri,
rəngi və dadı cənub sortundakını xatırladır. Bu
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misalda mentor soyuğadavamlı valideyn forması hesab olunur.
Seleksiyanın nailiyyətləri. Heterozis hadisəsi və onun praktiki əhəmiyyəti, poliploidiya
yolu ilə dölsüzlüyün aradan qaldırılmasında
Q.D. Karpeçenkonun kələm-turp hibridinin alınması təcrübəsi mexanizmini, Miçurinin işlərini
öyrəndikdən sonra şagirdlər özləri də məktəbin
tədris-təcrübə sahəsində (əgər varsa) və ya həyətyanı bağçalarında faydalı işlər görməklə zəhmətkeşlik ruhunda tərbiyə olunurlar.
Yeni mövzunun şərhi dərslikdə yaxşı verilib. Rus alimlərindən P.P. Lukyankonun, V.V.
Remeslonun, A.P. Şexurdin və V.N. Mamontovanın, Azərbaycan alimlərindən İ.D. Mustafayev, Ə.M. Quliyevin, C.Ə. Əliyevin bitkiçilik
sahəsində apardıqları elmi tədqiqat işlərindən,
onların əhəmiyyətindən xeyli məlumat verilib.
Azərbaycan alimlərinin dərsliyə salınmasının
müsbət hal kimi tərbiyəvi əhəmiyyətini göstərmək yerinə düşərdi.
Mövzuya əlavə olaraq aşağıdakıları bildirmək məqsədəuyğundur. Rus alimlərindən A.P.
Jebrakın iki müxtəlif buğda növündən yeni formanın alınmasını, N.V. Tsinsinin çoxillik buğda
sortunu yaratması, A.R. Derjavinin buğda-çov-

dar hibridinin alınmasından, Amerikan alimi L.
Berbankın uzaq hibridləşmə sahəsində apardığı
işlərdən məlumat vermək lazımdır. Biologiyaya
daha çox marağı olan şagirdlərə Azərbaycanda
görkəmli alimlərin işləri haqqında referat yazmağı tapşırmaq məsləhətdir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə biologiyanın tədrisi metodikasının aktual problemlərindən
biri olan seleksiya elminin fəal təlim metodları ilə
öyrənilməsi məsələsi araşdırılır, səmərəli yolları,
metodları müəyyən edilir.
Problemin aktuallığı. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi və davamlı ərzaq məhsulları ilə təmin
etmək üçün seleksiya elminin inkişafı və yeni seleksiya metodlarının yaradılması günün ən vacib problemlərindən biridir. Yeni yaradılmış seleksiya metodları ilə yüksək keyfiyyətə və məhsuldarlığa malik
olan, hər il sabit məhsul verən bitki sortları yaratmaq
və heyvan cinsləri yetişdirmək ən vacib problemlərdən birisidir. Bu sahədə məqsədyönlü tədqiqat işləri
aparılır və nəticəsi də vardır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
şagirdlərə biologiya fənninin (seleksiya) öyrədilməsinin səmərəli üsul və yollarına dair kömək edəcək
metodik tövsiyələr verilmişdir.
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THE ESSENCE OF APPLICATION OF SOLO TAXONOMY
IN THE TEACHING OF BIOLOGY
Xülasə: Təqdim olunan məqalə Biologiya dərslərində SOLO (Structure of Observed Learning
Outcomes) taksonomiyasının mahiyyətinə həsr olunub. Bu modelin səmərəli tətbiq qaydalarının nəzəri məsələləri nümunələr əsasında şərh olunur.
Açar sözlər: təlim nəticələri, biologiya, inteqrasiya, sadə anlayışlar, mücərrəd təfəkkür
Резюме: Представленная статья посвящена сути СОЛО таксономии (Structure of Observed
Learning Outcomes) на уроках биологии. Теоретические вопросы правил эффективного применения
этой модели поясняются на примерах.
Ключевые слова: итоги обучения, биология, интеграция, простые понятия, абстрактное
мышление
Summary: The presented article was devoted to the essence of SOLO taxonomy (Structure of
Observed Learning Outcomes) in Biology lessons. Theoretical issues of the orders of effcient application of
such model are interpreted on the basis of samples.
Key words: training results, biology, integration, simple conceptons, abstract thinking

Öyrənmə fəaliyyəti inkişaf etdikcə mürəkkəbləşir. Müşahidə olunan təlim nəticələrinin strukturunu ifadə edən SOLO, tədris nəticələrini mürəkkəbliyi baxımından təsnifləşdirmək üçün bir
vasitədir. Bulum taksonomiyasına alternativ olaraq 1982-ci ildə Con Biqs və Kevin Kollis tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. SOLO (Structure of
Observed Learning Outcomes) müşahidə olunan
təlim nəticələrinin quruluşu deməkdir. Bu model
beş səviyyədən ibarətdir. (1)

 Anlayışların yoxluğu
 Sadə anlayışlar
 Sistemsiz anlayışlar
 İnteqrasiya
 Mücərrəd təfəkkür
SOLO taksonomiyası şagirdlərin öz düşüncələrini və öyrənmə fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün strukturlaşdırılmış bir model təqdim edir.
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Birinci mərhələdə şagirdin öyrənilən mövzu haqqında heç bir anlayışı yoxdur. İkinci mərhələdə şagird mövzu ilə bağlı məhdud biliyə sahibdir. Mövzu ilə bağlı tək bir faktı bilə bilər.
Üçüncü mərhələdə şagird mövzuya aid bir neçə
faktı bilir, lakin onları əlaqələndirə bilmir. Dördüncü mərhələdə şagird yüksək səviyyəli düşüncə tərzinə keçərək mövzu ətrafında faktlar arasında əlaqə quraraq bir neçə fikir izah edə bilir.
Bu mərhələdə şagirdin sistemli və dərin anlayışı
vardır. Beşinci mərhələdə şagird bir çox faktları
bir-birilə əlaqələndirməklə yanaşı konsepsiyalarla əlaqələndirərək yeni fikirlər yarada bilir.
Bu mərhələdə isə şagird anlayışlar arasında əlaSadə anlayışlar
Sistemsiz anlayışlar
İnteqrasiya
Mücərrəd təfəkkür

Xatırlamaq, təqlid etmək, müəyyən etmək, təyin etmək
Təsnif etmək, birləşdirmək, təsvir etmək, sadalamaq, siyahıya almaq
Təhlil etmək, əlaqələndirmək, fərqləndirmək, tətbiq etmək, ümumiləşdirmək, proqnozlaşdırmaq
Fərziyyə irəli sürmək, tərtib etmək, yaratmaq, hazırlamaq, icad etmək

Müşahidə olunan təlim nəticələrinin strukturu taksonomiyası (SOLO) fənnin əsaslarını
asandan çətinə doğru artan sıra ilə izah edən bir
modeldir. Fikrimizi nümunələr əsasında izah
Anlayışların yoxluğu
Sadə anlayışlar
Sistemsiz anlayışlar
İnteqrasiya

Mücərrəd təfəkkür
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qəni mücərrəd səviyyədə nümayiş etdirir. Beləliklə, ilk üçlük müvafiq məlumat toplamaq məqsədi daşıyır. Digər ikisi bu məlumatlardan istifadə ilə əlaqələndirilir: faktlar və nəticələrin əlaqələndirilməsi, mövzu ilə bağlı mövcud ideyaların yoxlanılması və yeni nəzəriyyələrin formalaşdırılması və s.
SOLO şagirdin performansının getdikcə
daha da çətinləşdiyini təsvir etmək üçün sistematik bir yol təqdim edir. SOLO taksonomiyasının hər səviyyəsinə uyğun feillər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Qeyd edək ki, birinci səviyyə üçün anlamanı göstərən feillər yoxdur.

edək. Müəllim 10-cu sinif şagirdlərinə ―Tənəffüs dedikdə nə başa düşürsüz?‖ sualı ilə müraciət edir. Şagirdlər suala aşağıdakı şəkildə cavab
verirlər:

Bilmirəm
Enerjinin ayrılması
Oksigen və qlükozanı karbon qazına, suya çevirən və enerjinin ayrılması
ilə gedən kimyəvi reaksiyadır.
Enerjinin yaranması və toplanması bütün hüceyrələr üçün səciyyəvidir və
bu tənəffüs zamanı mümkün olur. Tənəffüs sayəsində bədənin bütün toxuma və orqanları fasiləsiz sürətdə oksigenlə təmin olunur və maddələr
mübadiləsi prosesində yaranan karbon qazı orqanizmdən uzaqlaşdırılır.
Hüceyrə tənəffüsü mitoxondrilərin kristlərində yerləşən üzvi maddələrin
oksidləşməsi reaksiyalarını aktivləşdirən fermentlərin iştirakı ilə həyata
keçirilir. Tənəffüs sisteminin əsas vəzifəsi toxumaları oksigenlə təmin
etmək və karbon qazını orqanizmdən xaric etməkdir. Tənəffüs sistemi
qanın qaz tərkibinin sabitliyini təmin etməklə yanaşı, orqanizmin daxili
mühitinin turşu-qələvi müvazinətini tənzimləyir.
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SOLO taksonomiyası şagirdlərə fikirləri,
faktları müəyyənləşdirməyə, təhlil etməyə, əlaqələndirməyə, fərqli tərəfdən nəzərdən keçirməyə imkan verir. Aşağıdakı nümunədə 8-ci sinif
Sadə anlayışlar/
Sistemsiz anlayışlar

Qan
Plazma
Eritrosit
Leykosit
Trombosit
Limfa
Hemoqlobin
Fibrin
Faqositoz
Antigen
Qan qrupları
Rezus
Ürək
Arteriya
Vena
Kapilyar
Böyük qan dövranı
Kiçik qan dövranı
Limfa dövranı
Talassemiya
Hemofiliya
Leykemiya

―Qan-damar sistemi‖ adlı bölmədə əlaqəli olan
bütün faktlar, fikirlər və konsepsiyalar SOLO taksonomiyasının səviyyələrinə görə təsnif edilir. (2)

İnteqrasiya

Qanın tərkibi
Qanın formalı elementləri
Qanın laxtalanması
Qanköçürmə
Təbii və süni immunitet
Qan və limfa dövranı
Qan xəstəlikləri

Sinifdə SOLO-nu effektiv şəkildə tətbiq
edilməsi üçün istifadə edilə bilən strategiyadan
biri altıbucaqlı yanaşmadır. Şagirdlərə altıbucaqlar verilir və mövzulardan açar sözlər yazmaları istənilir. Sonra əlaqəli sözlər bir-birinə

Mücərrəd təfəkkür

Birləşdirici toxuma
Qanın hərəkət sürəti
Ürək fəaliyyətinin sinir və humoral tənzimi
Ürək döyünməsinin fazaları
İmmunoqlobulin

birləşdirilir. Bundan sonra, açar sözləri bir-birinə bağlayan cümlələr qurulur. Bu həmçinin müzakirə və qrup işini inkişaf etdirmək üçün səmərəli yoldur.(3)
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Müəllim SOLO-nun köməyi ilə planlaşdırmanı mərhələlər üzrə apara bilər:
 Məzmunla əlaqəli faktları, fikirləri və
konsepsiyaları müəyyənləşdirmək;
 Məzmunla əlaqəli faktları, fikirləri və
konsepsiyaları səviyyələrə uyğun təsnif etmək;
 Mücərrəd təfəkkür səviyyəsində təsnif
olan kontekstləri müəyyənləşdirmək;
 Açar faktları, fikirləri və konsepsiyaları
qruplaşdırmaq;
Sadə/ Sistemsiz
analyışlar
Eritsosit
Leykosit
Trombosit
sadalamaq

 SOLO-nun səviyyələrinə uyğun feilləri
seçmək;
 Təlim nəticələrini qeyd etmək;
 Qiymətləndirmə
meyarlarını
qeyd
etmək.
Nümunə olaraq ―Qan.Qanın damarlarda
hərəkəti‖ mövzusuna aid açar faktları, fikirləri
və konsepsiyaları qruplaşdırıb, feilləri, təlim nəticəsini, qiymətləndirmə meyarlarını qeyd edək.

İnteqrasiya

Mücərrəd təfəkkür

Orqanizmin orqan və sistemləri arasında əlaqə qan
vasitəsilə tənzim olunur.

Orqanizmin istilik tənzimində qanın əhəmiyyəti.

təhlil etmək

qiymətləndirmək

Təlim nəticəsi

Qanın formalı elementlərini sadalayır

Orqan və sistemlər arasında əlaqə qan vasitəsilə
tənzim olunduğunu təhlil
edir

Orqanizmin istilik tənzimində qanın əhəmiyyətini
qiymətləndirir

Qiymətləndirmə
meyarı

sadalama

təhlil etmə

qiymətləndirmə

Məzmun
Feillər

Sinifdə SOLO modelinin istifadəsi çox
praktikdir. Beləliklə, şagirdlərin tədqiqatçılıq
fəaliyyətini inkişaf etdirilməsinə, idrak fəallığının yüksəlməsinə metakoqnitiv biliklərin formalaşmasına zəmin yaradır.
Problemin aktuallığı. Problemlə bağlı metodik ədəbiyyatların təhlilindən aydın oldu ki, SOLO
taksonomiyası, onun nəzəri və praktik cəhətləri kifayət qədər araşdırılmamışdır.

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki,
məqalədə irəli sürülən yeniliklər biologiyanın tədrisi
metodikasının məzmununu daha da zənginləşdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə əldə edilən nəticələrdən biologiya
müəllimləri pedaqoji fəaliyyətlərində eləcədə gənc
tədqiqatçılar elmi araşdırmalarında istifadə edə biləcəklər.
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INNOVATION AS A PROCESS TO STIMULATE COGNITIVE ACTIVITY
OF STUDENTS
Xülasə: Respublikada istər müəllimin, istərsə də məktəbin fəaliyyətinin cəmiyyətin tələblərinə uyğun
qurulması nəticəsində şəxsiyyətin formalaşdırılması, nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi, eləcə də təhsilin idarə
olunması sahəsində xeyli qabaqcıl təcrübə toplanmışdır. Ona görə də həmin materialların ümumiləşdirilərək
onlardan geniş istifadə olunması təbii ki, Azərbaycan təhsil sisteminin milli zəmində yenidən qurulması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə innovasiyanın quruluşu, mərhələləri, üsulları, yolları, prinsipləri, innovasiyanın yaradılmasına təsir edən amillər açıqlanır. İnnovasiya dərsin vacib komponenti olub, ilk, sovqedici mərhələsidir.
Açar sözlər: innovasiya, problemin yaradılması, tədqiqat sualı, motivləşdirmə, motiv, stimul,
problemlilik, məqsədyönlük, yeni pedaqoji texnologiyalar, interaktiv metod, fəal təlim üsulları.
Резюме: В стране накоплен значительный опыт в области формирования личности, оценивания
достижений и управления образованием в результате организации как учительских, так и школьных
мероприятий в соответствии с потребностями общества. Поэтому обобщение и использование этих
материалов имеет большое значение для восстановления национальной системы образования Азербайджана. В статье раскрываются построение инновации, этапы, способы, пути, факторы и принципы, влияющие на пути создания инновации. Инновация, будучи важным компонентом урока, является мотивирующим этапом.
Ключевые слова: инновации, создание проблемы, исследовательский вопрос, мотивирование,
мотив, стимул, проблемность, целенаправленность, новые педагогические технологии,
интерактивный метод, интерактивные приемы обучения
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Summary: The country has accumulated considerable experience in the field of personality formation,
achievement assessment, and education management as a result of the organization of both teacher and
school activities in line with society’s needs. Therefore, the generalization and use of these materials is of
great importance for the national system of education in Azerbaijan. In this article were explained the
structure, stages, methods, ways, factors and paths reflecting to the creation of innovation. The innovation
being as an important component of the course is a first incentive stage.
Key words: innovation, the imposition of the problem, motivating, stimulus, problematicity,
purposefulness, new teaching technologies, interactive method, active methods of training

Məqalədə innovasiyanın mahiyyəti, innovasiya texnologiyaları və kimyanın tədrisində
istifadə olunan tədris üsulları, formaları və vasitələri araşdırılmışdır. Müəyyən edilir ki, istər
təhsilverənlərin, istərsə də təhsilalanların informasiya texnologiyalarından səmərəli və düzgün
istifadə etmələri üçün, onların bu barədə maariflənməsi və metodik vəsaitlərin olmasına ehtiyac
duyulur. [1].
Müasir texnika və texnologiyalar əsrində
innovasiyalardan istifadənin əhəmiyyəti daha
böyük aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. ―İnnovasiya‖ termini latın dilində ―innovato‖ sözündən götürülmüş, ―yeniləşmə‖, ―yenilikçiliyin
tətbiqi‖ və ―yaxınlaşma‖ kimi mənaları ifadə
edir. Termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrin sonlarında meydana gəlmişdir. ―İqtisadi innovasiya‖
anlayışı XX əsrin əvvəllərində Avstriya iqtisadçısı Yozef Şumpeterin ―The Theory of
Economic Development‖ (1934) əsərindən
sonra geniş ictimaiyyətə daha yaxından bəlli olmuşdur. İnnovasiya yüksək səmərəliliyə malik
olan yeniliyin tətbiqidir. O cümlədən, insanın
intellektual fəaliyyətinin, ixtirasının son nəticəsi
kimi də başa düşülür. Bu gün innovasiya anlayışı daha çox işlənsə də, o, bütün zamanlarda yeniləşmə prosesinin mahiyyətini təşkil etmişdir.
Anlayışın bu gün daha aktual olması elmi-texniki tərəqqinin, texnoloji imkanların müqayisə
olunmaz dərəcədə artması ilə əlaqədardır.
Yeniləşən cəmiyyətdə yeniləşmənin məzmunca əks olunması və yeniləşmə prosesinə
təkan verilməsi, ilk növbədə, təhsillə əlaqədardır. Ona görə də təhsilin özəyini təşkil edən pedaqoji proses yeniləşən cəmiyyətin, müasir elmin və texnoloji tərəqqinin tələblərinə uyğun
olaraq elə qurulmalıdır ki, nəticəyə görə, innovasiya —səmərəliliyə malik yeniliyin tətbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının ən yüksək mərhələsi hesab edilsin. İnnovasiyalardan və yeni pedaqoji texnologiyalardan
istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəl128

dilməsinə xeyli dərəcədə müsbət təsir etdiyi
kimi, həm də müəllimin səriştəliliyini, yaradıcı
fəaliyyətini, pəşəkarlığını yüksəldir. İnnovasiyaların mahiyyətinə isə müxtəlif yanaşmalar vardır. Belə ki, innovasiya-yeniliyin məzmunu və
reallaşmasıdır, geniş mənada isə yeniliklərin
(yeni texnologiya, məhsul, xidmət, istehsal, maliyyə, kommersiya) inzibati, təşkilatı-texniki və
sosial-iqtisadi qərarlar şəklində mənfəətli istifadəsi başa düşülür. İnnovasiyanı yaradan və tətbiq edən insanlara innovator deyirlər. İnnovator
olmadan innovasiya və innovativ inkişaf mümkün deyil. İnnovator yaradıcı, qeyri-standart təfəkkürə, yüksək savada, sahibkarlıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu xüsusiyyətlər isə keyfiyyətli təhsil hesabına yarana bilər [2]. Hər bir sahədə olan innovasiyalar müxtəlif fikirlərlə ifadə
olunur. Bu baxımdan bizi maraqlandıran Pedaqoji innovasiya – təhsil müəssisələrində, pedaqoji nəzəriyyələrdə, müəllim və şagirdlərin fəaliyyətində, təlim-tərbiyənin məzmununda, forma, üsul və vasitələrində, idarəetmədə, məqsəd
və nəticələrdə, ümumilikdə pedaqoji sistemdə
baş verən yeniliklərdir. Onlar müəyyən dövr ərzində sabit qalaraq ənənəvi qaydada davam etdirilir, həmin dövrün səciyyəvi pedaqoji hadisəsinə çevrilir. Pedaqoji sistemdə baş verən yeniliklər Azərbaycan Respublikasında aparılan təhsil
islahatının mərhələlərində qəbul edilən proqram,
sənəd, qərar və qanunların qəbul edilməsi və
nəzərdə tutulanların həyata keçirilməsi ilə yaranır. Kimyanın tədrisində də digər fənlərdə olduğu kimi baş verən yeniliklər təhsildə aparılan
ümumi yeniliklərlə əlaqədardır. Həmin yeniliklərdən ən mühümü təhsilin məzmunu ilə bağlı
aparılan Kurikulum islahatı nəticəsində digər
fənlərlə yanaşı kimya fənninin də kurikulumunun hazırlanması və tədrisdə istifadə edilməsidir. [3]. Pedaqoji ədəbiyyatda informasiya mədəniyyəti aşağıdakı kimi xarakterizə edilir: ―İnformasiya mədəniyyəti insanın həyat və ya peşə
fəaliyyəti dövründə qarşıya qoyulmuş məqsədə

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

İnnovasiya – şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən proses kimi

çatmaq üçün həlli vacib olan informasiyanın
əldə edilməsi, emal olunması və tətbiqini nəzərdə tutur. Kompüter hazırda bütün bu informasiya proseslərini həyata keçirmək üçün çox
güclü və əlverişli vasitə olduğundan, insan onun
köməyi ilə lazım olan bir çox əməliyyatları yerinə yetirə bilər. Bu baxımdan da kompüterdə işləmək, onun proqram və aparat təminatı haqqında
biliklərə malik olmaq, eləcə də digər informasiya
texnologiyalarını tətbiq etmək bacarıqlarının
olması insanın informasiya mədəniyyətini xarakterizə edən əsas xüsusiyyətlərdəndir‖ [4-5].
Bu gün müstəqil olaraq düşünən, mühakimə yürütməyi bacaran, kollektiv və qrupda fəaliyyət göstərən, öz hərəkətlərinin nəticəsini götür-qoy edən, anında doğru qərarlar qəbul edən,
ağlın çevikliyi, tənqidiliyi və s. kimi təfəkkür
keyfiyyətlərinə malik şüurlu vətəndaş yetişdirilir ki, pedaqoji fəaliyyətimizdə istifadə edəcəyimiz metodlar bu məqsədlə üzvi şəkildə uzlaşmalıdır. Sadalanan keyfiyyətləri aşkar edəcək,
formalaşdıracaq, inkişaf etdirəcək və bacarığa
çevirəcək təlim metodları - fəal təlim və ya
problemli-dialoji təlim metodları təlim strategiyalarının qurulmasında və təhsilin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. Bu metodların
tətbiqi ilə keçirilən dərslər şagirdlərin idrak fəaliyyətinə, təhsil prosesində bütün iştirakçıların
əməkdaşlığına əsaslanır. Təlim materialının mənimsənilməsinin əsas şərti şagirdlərdə öyrənməyə müsbət münasibətin formalaşdırılmasıdır.
Tədris prosesi şagirdin təbiətən malik olduğu öyrənmək meylləri, həvəsi ilə əlaqələndirilərsə, bu, təlim materialının daha yaxşı anlaşılmasına kömək edər. Bilmək hələ hər şey demək
deyildir. Biliyi təcrübəyə tətbiq etmək indiki şəraitdə əsasdır. [ 6].Bu zaman şagirdin müstəqil
fəaliyyətdə informasiyaların təhlil və tərkibinə,
qərarlar qəbul etməsinə, həyata keçirməsinə
hazır olması da vacibdir. Bu baxımdan müəllimin mövqeyi-öyrətmək, fənnə həvəs, maraq
oyatmaq, informasiya mənbəyi deyil, informasiya almanın təşkilatçısına, idraki fəaliyyətə təhrik edən mənəvi və zehni impulsa çevrilir. Şagirdlərin idraki fəallığı öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir. Şagirdlərdə öyrənməyə
tələbatın formalaşdırılması müəllimin pedaqoji
ustalığından, öyrədənin öyrənənlərə hörmət və
tələbkarlığa əsaslanan münasibətindən, təlimin
metod və üsullarının düzgün seçimindən, şa-

girdlərdə öz qüvvələrinə inamın aşılanmasından
və s. asılıdır. Təlim təcrübələrində bəzən dərsin
motivasiya hissəsində, tədqiqat sualı və ya test
tapşırıqlarında verilən sualların qoyuluşu məzmunun tam açılmasında lazımi nəticəni vermir.
Dərsin motivasiya mərhələsində ortaya qoyulmuş problem və onun həlli tələbatı fəal dərsdə
təfəkkür prosesini işləməyə və şagirdlərin idrak
fəallığını artırmağa sövq edir. Məhz tədqiqat
sualı şagird-öyrənənləri yeni biliklərin kəşfinə
aparır. Ona görə də sualları tərtib edərkən məzmunun tam əhatə edilməsi, bir neçə cavab variantının olması nəzərə alınmalıdır. Cavabların
çoxluğu mövzu ətrafında müxtəlif fikir, fərziyyələr yaradır. Fikir və fərziyyələrin rəngarəngliyi müzakirəni daha canlı və maraqlı edir.
Təlim prosesində şagirdlərin fikri fəallığını artırmağa meydan vermək üçün ziddiyyətli
vəziyyət yaratmaq üsulları da çox əhəmiyyətlidir. Bu halda ki, şagirdlər ziddiyyətdən çıxış
yolu axtarmağa daha fəal surətdə qoşulur, bunu
həll etmək üçün dərindən düşünməli olurlar.
Onlar faktları ölçür-biçir, qarşılaşdırır, hansı
faktın nə ilə əlaqədar olduğunu müəyyən etməyə, hər bir həyati faktı müəyyən nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirməyə cəhd göstərir, nəhayət,
hər hansı bir fikrə gəlirlər. Mühüm cəhət odur
ki, dərs zamanı ziddiyyətli vəziyyət yaradıldıqda şagirdlərdə müxtəlif rəylər əmələ gəlir. Hər
kəs çalışır ki, öz fikrinin düzgünlüyünü əsaslandırsın, onu sübut etsin. Belə vəziyyətdə rəylər
toqquşur, hər kəs öz fikrini əsaslandırmaq üçün
müxtəlif dəlillər gətirməyə can atır və buna nail
olduqda öz fikri fəaliyyətindən çox razı qalır.
Sözün əsl mənasında inkişafetdirici, düşündürücü təlim də elə budur.
Ölkəmizdə innovasiyalı təhsil müəssisələri hazırda fəaliyyət göstərməkdədir. Müasir
Təhsil Kompleksini, XXI əsrin bir sıra başqa
təhsil sahəsindəki yeniliklərini buna misal göstərmək olar.
1. Humanist pedaqogikanın təşəkkülünə
pedaqoji sistemdə sözün əsl mənasında gedən
innovasiya prosesi nümunə kimi göstərmək olar.
2. Təlim-tərbiyə prosesin optimallaşdırılması ümumilikdə pedaqoji sistemə aid edilən
ümumi innovasiyadır.
Optimallaşdırma (optium – ən yaxşı)
mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib
götürmək prosesidir. Pedaqoji proses çox planlı,
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mürəkkəb və dinamik olduğu üçün optimal variantlar da çoxdur. Onların ən yaxşısını seçib işlətmək vacibdir. Bu zaman alternativ variantları
müqayisə etməyə, daha məqsədəmüvafiq varianta önəm verməyə lüzum var. Çünki bu şərait
(məsələn, sinif) üçün yararlı olan optimallıq
digər şəraitdə özünü doğrultmaya bilər. Optimallaşdırma nəzəri və praktik baxımdan iki istiqamətdə olur:
 nəzəri aspektdə – optimallaşdırmanın sinonim variantlarını hesaba (uçota) alma, müqayisə, tutuşdurmadır;
 praktik aspektdə – bu pedaqoji sistemin
innovasiyası, yekun təşkili və qurulması, qarşıya
qoyulmuş vəzifələri həll etmək üçün onun ən
yaxşı vəziyyətə gətirilməsidir.
Təlim-tərbiyə prosesi o zaman optimal
hesab olunur ki, orada şagirdlər və müəllimlər
yüklənmir və maksimum nəticə əldə edirlər.
Təcrürbə göstərir ki, şagirdlərin həddindən artıq
yüklənməsi onların iş qabiliyyətini azaldır, sağlamlığına mənfi təsir göstərir. [7]. Optimallaşdırma pedaqoji prosesi mövcud vəziyyətə, şəraitə uyğunlaşdırmağı nəzərdə tutur. Bununla belə
o özü yeni şərait yaradır və pedaqoji prosesin

ona tabe olmasını tələb edir. Təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması o zaman mümkündür ki, müəllim pedaqoji sistemin bütün parametrlərini (göstəricilərini) yaxşı bilsin.
Problemin aktuallığı. İnnovasiya –şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən proses kimi, gənc
nəslin tərbiyə olunmasında və təhsilin səmərəli təşkilində onun istiqamətləndirici imkanlarından faydalanmaq vacibdir.
Problemin elmi yeniliyi. Innovasiya anlayışlarının şərhi ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar təhlil edilmiş, mahiyyəti açıqlanmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İnnovasiya
və onun yaradılmasında təklif olunan metodik yanaşmalardan ali məktəb tələbələrinə, müəllimlərə,
gənc tədqiqatçılar da yararlana bilərlər.
Nəticə: Müəllim innovasiyalardan istifadə edə
bilməklə və dərsdə tətbiq etməklə dərsin keyfiyyətini yüksəltmiş olur və həmçinin dərs həm müəllim və
həm də şagirdlər üçün maraqlı və səmərəli olur.
Problemin qoyulması, problemin həlli üçün tədqiqat
aparılması, problemi həll edərkən yeni biliklərin əldə
edilməsi, onların tətbiqi və nəticələrə varılması, nəticələrin qiymətləndirilməsi dərs prosesinin nailiyyətli
bir şəkildə təşkil edilməsidir.
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HĠGH SCHOOL EDUCATĠON WĠTH THE DEVELOPMENT OF CALCĠUM ELEMENT
Xülasə. Kimyanın orta məktəbdə tədrisin də inkişaf etdirici interaktiv təlim üsullarından istifadə edilir.
Bu üsullar əqli hücum, dəyirmi masa, İnsert , bibo cədvəli, Venn diaqramı, ziqzaq və Klaster metodlarıdır.
Bu üsulların vəzifəsi biliyi şagirdlərə aydın, başa düşülən şəkil də çatdırmaq və yaxşı mənimsətmək ilə kimyanı öyrətməkdir.
Açar sözlər: tədrisdə inkişaf etdirici texnoloji üsullar, şagirdlərin idrakının hər tərəfli fəaliyyəti və
onların faəllığının, müstəqiliyinin artırılması.
Резюме. При преподавании химии в школе используются развивающие интерактивные методы
обучения. Эти методы включают штурмовую атаку, круглый стол, дополнение, таблицу ЗУЗ, диаграмму Венна, и такие методы как Кластер и Зигзаг. Задача этих методов донести знания до школьников в понятной форме и обучить химии, хорошо усвоив ее.
Ключевые слова: развивающие технологические методы в обучении, всесторонняя
деятельность учащихся, повышение активности, самостоятельность.
Summary. Interactive teaching methods are also used to develop chemistry in school. These methods
include brainstorming,round table, insert,bibo table,venn diagram,zigzag and cluster methods. The task of
these methods is to convey the konwledge to the students in a clear, understandable way and to teach the
chemistry textbook by mastering it well.
Key words: Developmental technological methods in teaching, comprehensive activity of students’
cognition and increase of their activity independence.
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Hazırda kimyanın tədrisində yeni , yaxud
ənənəvi ancaq təkmilləşmiş metodlardan tez-tez
istifadə edilir. Bütün dövrlərdə olduğu kimi bu
gündə orta məktəbdə kimyanı öyrətməyin əsas
problemi şagirdlərin təfəkkürünün inkişafıdır.
Bu istiqamətdə orta məktəbdəki proqramların və
dərsliklərin təkmilləşməsi birinci şərtdir. İkinci
şərt isə təlim prosesin də istifadə edilən metodların yeniləşməsidir.
Kimyanın orta məktəbdə tədrisi zamanı istifadə edilən yeni texnoloji üsullarından biri də
kompüter texnologiyasıdır. Bu texnologiyaların
ən önəmlisi innovasiya texnologiyalarıdır. İnkişaf etdirici təlim o təlimdir ki şagirdin yaradıcı
təfəkkürünün, nitqinin, yaddaşının, diqqətinin
inkişafına yönəlsin. Təlimin əsas vəzifəsi şagirdlər də əqli fəaliyyətin formalaşmasıdır. İnkişaf etdirici dərs zamanı şagirdlərin məntiqi düşüncələrində dəyişiklik yaratsın, o mənəvi, psixoloji, fiziki yüksəklik və şəxsiyyətin əxlaqi, estetik, intellektual yüksəlişini təmin etsin .
Təqdim etdiyimiz axtarış işində kalsium
elementinin orta məktəbdə inkişaf etdirici üsullar
ilə tədrisini aşağıdakı formada təqdim edirik. Tədrisin təşkilində aşağıdakı şərtlərə əməl edilməlidir:
Nəyi öyrədirəm
Necə öyrədirəm
Hansı formada öyrədirəm
Bu nöqteyi nəzərdən məqsədə çatmaq üçün:
1. Yeni material problemli şəkildə tərtib
olunmalıdır, şagirdlər axtarışa yönəldilməlidir;
2. Dərsi müəllim sual-cavab əsasında nisbətən mürəkkəb tapşırıqlar ilə aparmalıdır;
3. Şagirdləri mümkün qədər dərsə aid olan
məsələlərin həllinə cəlb etmək və müəllimin köməkçisi rolunda olmağa sövq etmək lazımdır;
Seçdiyimiz mövzunun məqsədi kalsium
haqqında olan kimyəvi informasiyanı şagirdlərə
onların təfəkkürünü təsəvvürünü genişləndirərək
çatdırmaqdır. Burda mövzu haqqında ümumi
giriş verib ətraf aləm ilə əlaqələndirib şagirdlərdə maddə haqqın da təsəvvür yaratmaq lazımdır,
hətta digər fənlər ilə əlaqə yaradıb fənlər arası
inteqrasiyadan istifadə edilir.
Dövri sistemin II qrupun əsas yarımqrupunda yerləşən elementlərə: Be, Mg, Ca,Sr, Ba
aiddir. Bunlardan Ca, Sr, Ba kalsium yarımqrupu elementlərini təşkil edir və xassələrinə görə
berilium və maqneziumun xassələrindən fərqlənir. Kalsium mərmər, tabaşir, betonun ,əhəngin
132

tərkibində olub qədim zamandan indiki vaxta
kimi insanlar tərəfindən istifadə olunur. Qeyd
edək ki, betonun iki min il yaşı var. Ancaq kalsium təmiz halda 1808-ci ildə elektroliz yolu ilə
Devi tərəfindən alınmışdır. ―Calx‖ latınca
―əhəng‖ deməkdir elə elementin adı da burdan
irəli gəlir. Kalsium insan orqanizmində də həm
dişlərdə həm sümüklərdə 2%-ə qədər fosfatlar
halında mövcuddur. Ca, Sr, Ba qələvi torpaq
metalları adlanır. Müəllim sualla sinfə müraciət
edir: nəyə görə bu metallar belə adlanır? Sualdan əvvəl müəllim qeyd edir ki, bu metalların
adı iki sözdən ibarətdir ―qələvi‖ və ―torpaq‖
sözlərindən. Qələvi metalları bu mövzudan
əvvəl öyrəndikləri üçün şagirdlər qələvi sözünün mənasını izah edir ,sözün ikinci hissəsini
isə müəllim açıqlayır . Ca, Sr, Ba elementlərinin
oksidləri ilk dəfə torpaqda tapdıqları üçün ―qələvi‖ sözünə ―torpaq‖ sözü əlavə edilir. Müəllim
dərsə davam edərək bildirir ki, bu elementlər selementləridir, atomların sonuncu elektron təbəqəsində cəmi iki elektron yerləşir ona görə onları qoparmağa az enerji istifadə edilir. Bu zaman
bu elementlər +2 oksidləşmə dərəcəsi göstərirlər. Birləşmələrində də qələvi torpaq metallarının valentliyinin qiyməti II olur.
Bu elementlər çox fəaldır, bu da atomlarının
quruluşundan irəli gəlir. Yəni qələvi torpaq metalları kimyəvi fəallığına görə qələvi metallardan
sonra ikinci yerdə dururlar. Təbiətdə kalsium
bütün qələvi torpaq metalları kimi yalnız birləşmələr şəkilində rast gəlinir. Yer qabığında onun
payı 3,6%-dir. Müəllim lövhədə Kalsiumun minerallarının formullarını və adlarını göstərməlidir.
CaCO3-kalsit (əhəng daşı, tabaşir və mərmərin əsas hissəsi)
CaCO3xMgCO3-dolomit
CaSO4x2H2O-gips
Ca3(PO4)2-fosforit
CaF2-flüorit
Ca(NO3)2-norveç şorası
İnteraktiv lövhə varsa onların birləşmələr
şəklində formalarını şagirdlər ilə tanış etməli, onların təsəvvür qabiliyyətlərini inkişaf etdirməlidir.
Kalsium birləşmələrinin ərintisindən elektroliz yolu ilə alınır:
CaCl2→Ca2+ +2ClKalsiumun sərbəst alınmasında şagirdlərə
problemli sual verilir: Nə səbəbə görə kalsiumu
birləşmələrinin sulu məhlulundan yox, ərintisin-
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dən alırlar? Şagirdlər qələvi metalların alınmasını bildikləri üçün bu suala cavab verə bilirlər:
Ona görə ki elektroliz qaydasına görə sistem
məhlul olduqda elektroliz zamanı
CaCl2↔Ca2++2Cl- 2H2O↔2H++OH- ē Katodda hidrogen ionu reduksiya olunur: 2H+ +2ē
→H2↑ anodda isə turşu qalığı xaric olacaq: 2Cl-2ē →Cl20
Kalsiumun fiziki xassələri: kalsium gümüşü
ağ rəngdə yüngül (sıxlığı - 1,55q/sm3) metaldır.
Onun beş izatopu var, onların kütlələri 40,42,43,46-dır. Kalsiumun əsas izatopu 40Ca-dur.
Kalsiumun kimyəvi xassələri: yuxarıda
deyildiyi kimi o çox fəal metaldır. Adi şəraitdə
asanlıqla oksigen və halogenlərlə, qızdırıldıqda
isə hidrogen , azot, kükürd ,fosfor, karbon və silisiumla reaksiyalara daxil olur . Bu reaksiyaları
müəllim lövhədə qeyd edir:
2Ca+O2 →2CaO
Ca+Cl2→CaCl2
Ca+H2→CaH2
3Ca+N2→Ca3N2
Ca+S→CaS
Soyuq su ilə kalsium yavaş, isti su ilə isə
şiddətli reaksiyaya daxil olur və hidrogen çıxır.
Kalsium qüvvətli reduksiya edicidir:
2Ca+TiO2→2CaO+Ti
2Ca+TiCl4→2CaCl2+Ti
Kalsium haqqında ümumi məlumat şagirdlərdə formalaşdırdıqdan sonra kalsiumun oksid
və hidroksid mövzusu tədris olunur.
Kalsium oksid-CaO sönməmiş əhəng adlanır. O suda yaxşı həll olur.
Ca(OH)2 - sönmüş əhəng adlanır. Lakin bu
formul həmdə əhəng suyu və əhəng südü anla-

yışlarına cavab verir. Onların bir birindən fərqi
belədir: təzə alınmış sönmüş əhəng südə bənzədiyi üçün ona əhəng südü deyilir. Lakin əhəng
südü, yaxud sönmüş əhəng bir neçə vaxt qaldıqdan sonra (1-2 gün) məhlul iki yerə ayrılır, çöküntü və onun üzərinə yığılmış şəffaf maye,
yaxud təzə əmələ gəlmiş əhəng südünü filtr kağızında keçirsək alınan şəffaf maye əhəng suyu
adlanır. Əhəng suyunu karbon dörd oksidini
müəyyən etmək üçün istifadə edirlər:
Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O
Reaksiya nəticəsində alınan kalsium karbonat şəffaf mayeni bulandırır, burada şagirdlərdə reaksiya ilə bağlı sual əmələ gəlir-nəyə görə?
Cavab-çünki kalsium karbonat suda həll olmur.
Əgər alınan bulanıq məhlula əlavə CO2 əlavə
edilsə məhlul yenidən şəffaflaşır çünki turş duz
əmələ gəlir, bikarbonatlar isə suda həll olur ona
görə əmələ gələn Ca(HCO)2 həll olur .
CaCO3+2H2O→2Ca(HCO)2
CaCO3-kalsium karbonat əhəng daşıda adlanır, onun termiki parçalanmasından sönməmiş
əhəng alınır.
Problemin aktuallığı: Təhsilin inkişaf etdirilməsində yeni texnologiyalardan istifadə etməklə
kimyəvi anlayışların tədrisi zamanı şagird və
tələbələrin yaradıcılıq və təfəkkürü genişlənir.
Problemin elmi yeniliyi: İnkişaf etdirici təlimin
nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,mürəkkəb sa yılan
kimyəvi anlayışları sadələşdirir, ali və orta məktəbdə
kimya tədrisinin mənimsənilməsini asanlaşdırır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Tədris sisteminin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ali və
orta məktəbdə şagird və tələbərdə tədqiqatçılıq bacarığını və pedaqoji peşəkarlığını inkişaf etdirir.
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ROLE OF STORYTELLĠNG IN CHEMISTRY EDUCATION
Xülasə. Hekayələrin öyrənilməsi niyə vacibdir. Hekayələr yalnız öyrənənlərin savadlılığını inkişaf etdirmir; dəyərləri, inancları, münasibətləri və sosial normaları çatdırır, bu da öz növbəsində onların reallıq
haqqında təsəvvürlərini formalaşdırır. Təsvir fəaliyyəti zəka və təhsilin təməl daşları üçün bir açar ola
bilər. Görüntülər beyindəki hüceyrələr arasındakı ünsiyyəti sürətləndirir. Şifahi söz şəkillərindən görüntü
qurma vərdişləri, oxuma görüntü vərdişlərinə köçürən şüurlu düşüncə müddətini əhatə edir.
Məqalədə təlim prosesində hekayələrin əhəmiyyəti vurğulanır, kimya dərsləri, dərsdənkənar tədbirlərdə tətbiq oluna biləcək storytellinglərin rolundan danışılır.
Açar sözlər: hekayə, üsul, pedaqoji, inkişaf, təhsil
Резюме. Для чего важно изучать рассказы? Содержание рассказов не только развивают грамотность учащихся, но и передает ценности, убеждения, отношения и социальные нормы, которые, в
свою очередь, формируют их восприятие реальности.
Описательная деятельность может стать ключом к краеугольным камням интеллекта и образования. Изображения событий ускоряют связь между клетками мозга.
В статье подчеркивается важность рассказов в процессе обучения, и их роль, которые можно
использовать на уроках химии и во внеклассных мероприятиях.
Ключевые слова: история, метод, педагогический, развитие, образование
Summary.Why stories matter for student’s learning. Stories do not just develop student’s literacy;
they convey values, beliefs, attitudes and social norms which, in turn, shape children’s perceptions of reality.
Imagery activity may be a key to the building blocks of intelligence and education. When the brain
images are the branching protoplasmic processes that conduct impulses toward the body of a nerve cell. IIf
you visualize what you hear, you facilitate the ability to visualize what you read.
The article emphasizes the importance of stories in the learning process, the role of storytelling in
chemistry lessons and extracurricular activities.
Keywords: story, methods, pedagogical, development, education

Storytelling – pedaqoji məsələlərin öyrənilməsinə ,liderlik, inkişaf və motivasiyanın yaradılması və inkişafına yönəlmiş müəyyən olunmuş məqsədlə qurulmuş hekayələr əsasında pedaqoji texnikadır. Koqnitiv psixologiya sahəsində tədqiqatlar göstərir ki, informasiyanı elə çat134

dırmaq lazımdır ki, məlumat yaddaşda qalsın.
Ona görə də informasiyanı daha maraqlı, cəlbedici və dolğun şəkildə çatdırmaq lazımdır. Bu
zaman material daha tez yaddaşa köçür və orada
uzun müddət qalır. O həm də şəxsiyyətin tərbiyəsinə də güclü təsir göstərir. Ancaq həm dinlə-
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yən, həm də hekayə danışan üçün böyük bir hekayə təcrübəsi yaradan bir neçə komponent var:
Maraqlı: yaxşı hekayələr oxucunu gələcəkdə nə olacağına cəlb edilmiş və maraqlı saxlayır.
Təhsil: yaxşı hekayələr maraq doğurur və
oxucunun biliyini artırır.
Çox yönlü: yaxşı hekayələr bütün oxucular üçün mövcuddur və əksəriyyəti insanların
yaşadığı duyğu və təcrübələrlə əlaqələndirilir.
Mütəşəkkil: yaxşı hekayələr, əsas mesajı
çatdırmaq üçün kömək edən və oxuculara assimilyasiya etməyə kömək edən qısa bir təşkilat
tərəfindən təqib edilir.
Cəzbedici: bu ilham olsun, qalmaqal və ya
yumor, yaxşı hekayələr oxucu yaddaşında qalır.
Pedaqoji storytellinglər də öyrənənlərə materialın, informasiyanın daha uzunmüddətli, yadda qalması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu gün
pedaqoji storytellinglər multimedia vasitələrindən istifadə etməklə tətbiq olunur, demək onların
aktiv şəkildə köməyi ilə həm ənənəvi, həm də
distant təhsil zamanı öyrədənlər yararlana bilər.
Storytelling məlumatı ötürmək üçün faktlar və hekayələrdən istifadə etmək prosesidir.
Bəzi hekayələr faktlardır və mesajın mahiyyətini daha yaxşı izah etmək üçün bəzədilir və ya
improvizə olunur. Hekayələri, dizaynerlər Aristotelin nöqtələrindən hekayə, xarakter, mövzu,
diksiya, melodiya, dekorasiya və mənzərənin
cazibədarlığını artırmaq və istifadəçilərin davamlı anlayışını təmin etmək üçün danışırlar.
Hekayələrin danışılması hər hansı bir mədəniyyət və cəmiyyətdə öz yerini tutan qədim
bir sənət formasıdır. Niyə? Çünki hekayələr hər
kəsin anlaya biləcəyi universal bir dildir. Hekayələr təsəvvür formalaşdırır, stimullaşdırır və
həm dinləyicilər, həm də hekayəçilər arasında
birlik hissi yaradır.
Təlim prosesinə bu üsulun tətbiqi xüsusi
maraq qatır. Kimya dərslərinin canlı keçməsi,
kimya laboratoriyalarında baş verən proseslərin,
yəni laboratoriya təcrübələrinin və ya praktiki
işlərin maraqlı keçməsi və eləcə də bu marağın
fənnə ötürülməsi baxımından, eyni zamanda şagirdlərin verilən mövzuları yaxşı mənimsəməsi
üçün bu üsul xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə sinifdənxaric işlərin maraqlı şəkildə tərtib
olunması üçün də üsuldan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu bur qədər də öyrədənin yaradıcı
keyfiyyətlərini üzə çıxarır, həmçinin mövzuların

bu cür öyrənilməsi və tapşırıqların analoji üsulla
yerinə yetirilməsi həm də öyrənənin də uyğun
keyfiyyətlərinin üzə çıxarılmasına kömək edəcək. Məsələn, sadə bir təcrübəni həm hekayə,
həm də, əgər öyrədənin yaradıcı baxımdan imkanları yol verərsə, şeirlə ifadə edib, onun mahiyyətini həm elmi, həm də bədii dildə, yəni inteqrativ şəkildə öyrətmək olar. Həmçinin artıq
bədii şəklə salınmış və obrazları olan bu təcrübi
hekayəni rollu oyunlardan istifadə etməklə həyata keçirmək olar. Bu həm ənənəvi, həm də
distant təhsil zamanı tətbiq olunması mümkün
olan üsullardandır.
Nümunə kimi oksigenin laboratoriyada
alınması təcrübəsini misal göstərmək olar, onu
bədiiləşdirərək həm kişik hekayə, həm də şeir
formasında hazırlayıb öyrənənlərlə birlikdə
rollu oyunlar vasitəsilə təlim prosesində istifadə
etmək olar. Səhnəcik kimya müəllimi ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün hazırlanmışdır,
ancaq onu orta məktəbdə kimya fənninin tədrisi
zamanı tətbiq etmək olar.
Səhnəcik belə başlayır:
Tələbə Aysel dərsə hazırlaşdığından səhnəyə danışa-danışa gəlir: oksigen haqda çox
kiçik məlumat verir və oturanlara müraciət edir:
bu gün kimya dərsində ―Oksigen‖ mövzusunu
öyrəndik. Müəllim bizə oksigenin alınması ilə
təcrübəni yerinə yetirməyi tapşırdı. Oksigenin
alınması....Aaaa. Yaxşı ağlıma gəldi. İndi mən
bu təcrübənin sayəsində Fidanın başına bir oyun
açım ki... Gülür və qaçır tez reaksiyanın yetirilməsi üçün lazım olan maddə və təchizatları rəflərdən götürüb gizlənir. Otaqda olan masanın
aşağı hissəsinə onları yerləşdirir və əyninə səhnə üçün xüsusi hazırlanmış üzərində kimyəvi
elementlərin işarələri olan xalata bənzər geyimi
geyinir, qara buruq saçlar və maska taxır.
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Qədim lampaya oxşar bir çırağı otağın
mərkəzinə qoyaraq qaçıb yenidən masanın aşağısında gizlənir. Şəkildə görünən çırağın qapağını qaldırıb ora sınaq şüşəsi yerləşdirilir.

Bu zaman Fidan gəlir: Aysel,Aysel. Hardasan? Yenə bu qız hara yoxa çıxdı? Müəllim
tapşırıq vermişdi axı...Bizə birlikdə işləməyi
tapşırmışdı. Təcrübəni ikimiz birlikdə yerinə yetirməliydik. Bayaqdan tapa bilmirəm ki, tapşırığı yerinə yetirim. Hər dəfə lazım olanda itir.
Fidan yerdə oturanlara müraciət edir:
- Siz görməmisiniz ki?..
Elə bu vaxt qrup yoldaşı Məzahir gəlir.
Fidan ona Ayseli görüb-görmədiyini xəbər alır.
Məzahir isə əlində kitab oxuya-oxuya başını bulayır. Fidan özü-özünə: yenə nə kələk işlədir görəsən. Hara yoxa çıxıb. Getdiyi yerdə ayağı birdən nəyəsə ilişir. Çırağı götürür, maraqla baxır
və deyir: Bu lap nağıllardakı çırağa bənzəyir,
amma yaman tozludur. Görəsən, nağıllardakı
kimi bunun tozunu silsəm, içindən cin çıxar ?..
Qolu ilə başlayır çırağın tozunu silməyə və
görür ki, bundan bir şey çıxmadı. Onu masanın
üzərinə qoyub dönür digər təcrübə üçün lazım
olan avadanlıq və kimyəvi maddələri götürsün
ki, oksigenin alınması təcrübəsini yerinə yetirsin. Lakin xəbəri yoxdur ki, Aysel əvvəlcədən
onları götürüb kənara qoyub. Çıraq qoyduğu
masanın altında cin maskası və paltarı geyinmiş
Aysel qalxıb sınaq şüşəsini lampanın içərisinə
yerləşdirir və onun içərisinə hidrogen-peroksid
məhlulu yerləşdirir. Sonra ona kalium- permanqanat əlavə edir və yüksək istiliyin ayrılması ilə
oksigenin alınması prosesi baş verir. Elə bu
zaman Fidan geri dönür və bu reaksiya nəticəsində qalxan tüstünü və eyni zamanda ayaq üstə
olan ―cini‖ görür və qışqırır :
- Ey, sən kimsən ? Çox qorxur.
- Cin oxumağa başlayır. Burada ―Cin
mikrorayonda‖ filmindən M. Tağıyevin oxuduğu ―Mən cinəm‖ mahnısı səslənir və Aysel mah136

nıya uyğun cin hərəkətləri edir. Fidan isə onun
ətrafına dolanmağa və onu yoxlamağa başlayır.
Hərdən üzərində kimyəvi elementlərin işarəsi
olan rəngli xalata oxşar geyimi olan ―cin‖ əl hərəkətləri ilə sanki tələbəni qorxudur. Burada
qeyd etmək lazımdır ki, mahnının həcmi böyük
olduğu üçün vaxta qənaət etmək məqsədilə
İKT-nin imkanlarından istifadə edib ondan müəyyən hissəni kəsməklə kiçik bur parça saxlamaq olar. Mahnıdakı ―cin‖ səsləri bu prosesin
daha effektli və maraqlı olmasını təmin edir.
Prosesin bu mərhələsi öyrənənlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması ilə yanaşı, həm də
onların İKT bacarıqlarının formalaşmasına, eləcə də Azərbaycan kinomatoqrafçılarının çəkdikləri filmləri tanımasına və s. istedadların üzə çıxarılmasına kömək edəcək.
Mahnı bitdikdən sonra ―Cin ‖deyir:
- Eşidirəm və itaət edirəm, ey mənim sahibim. Buyur, arzularını dilə.
Fidan:
- Bu səs mənə çox tanış gəlir axı... Yaxınlaşıb onun ətrafına dolanır, yoxlamağa başlayır.
Deyir:
- Mən çoxlu-çoxlu 9-10 bal istəyirəm.
―Cin ‖deyir:
- Onun üçün çox oxumaq lazımdır.
Fidan:
- Onda ikinci arzumu deyim. Laboratoriya
işlərini yerinə yetirmiş olmağımı istəyirəm.
Cin:
- Onun üçün yenə də laboratoriya işlərini
təlimatda olan qaydada yerinə yetirmək lazımdır.
Fidan:
- Üçüncü arzum budur ki, qayıb limiti istəmirəm.
Cin:
- Onun üçün də dərsə gəlmək lazımdır.
Artıq Fidan ―cindən ‖ şübhələnmişdi və
ona deyir ki, necə cinsən ki, mənim heç bir arzumu yerinə yetirmirsən ?! Hirslənmişdi. Birdən
Aysel üzündəki maskanı çıxartdı və Fidan onu
Aysel olduğunu görüncə:
- Yenə sən məni aldatdın? Yenə zarafatından qalmırsan – deyəndə Aysel qaçır və Fidan
da tez onun arxasınca qaçaraq çatmağa çalışır .
Hekayə formasında olan kimyəvi təcrübəni bir də şeir formasında nəzərdən keçirək:
Kimya bir möcüzədir
Sanki şirin nağıldır.
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Bax oksigen alınır
Elə bil ki, kolbadan
Tüstü ilə qarışıq
Əfsanəvi cin çıxır.
Görəsən arzuları
Diləsəm nə baş verər,
Çin olarmı nağıltək
Yerinə yetərmi heç.
Eh, bir sınasam onu
Bir şey itirmirəm ki...
Bəlkə bir şey alındı,
Arzularım çin çıxdı.
Gəlsənə, bir yoxlayam,
Hə, mənə nə lazımdı?
Kalium- permanqanat
Və hidrogen- peroksid
Əvvəl təcrübə apar,
Sonra da arzu dilə
Əla fikirdir əla
Nə dayanmısan, başla.
Tüstü və nəhayət, cin...
Bu nədi, yuxudayam?
Aman, sən nə yamansan,
Necə də qorxulusan,
Vahimə dolu baxış,
Nə deyim, sənə alqış...
Amma səni kiməsə
Oxşadıram elə bil
Diləyimi, arzumu
Yetirsən yerinə bil
Dostlaşaram səninlə.
Xəyallarım, arzularım...
Sayıram indi onu
Sənə gəl bircə-bircə.
Cin:
Buyur arzuları de,
Sən ey mənim, sahibim.
Tələbə:
Birinci arzum budur
Laboratoriyadan
İşlərimi yerinə
Yetirmiş sayılım mən.
Cin:
Onun üçün sən gərək
Laboratoriyada
Ağ xalatı geyinib
Maddələri götürüb
Təlimatlara uyğun
Təcrübələri düzgün
Yerinə yetirəsən.

Bu ardıcıllıq ilə
İşlərini görəsən.
Tələbə:
Eh, bu alınmadı ki,
İkinci arzum budur
Yüksək ballarım olsun.
Cin:
Olsun, nə deyirəm ki,
Gərək çalışasan ki,
Yüksək ballar alasan
Biliyinlə sən sanki
Bir xalı toxuyasan.
Tələbə:
Eh, bu olmadı ki,
Bəs üçüncü arzumu
Yerinə yetirərsən?
Cin:
Buyur, onu de hələ
Tələbə:
Deyim də, arzum budur
Dərsə heç getməsəm də
Qayıb limitim mənim
Heç olmasın deyirəm.
Cin:
Eh, nə yaman tənbəlsən
Özün də tələbəsən.
Dərsə heç gəlməyəsən
İşləri görməyəsən
Özün oxumayasan
Əlaçı sayılasan
Bərəkallah sənə
Tənbəl fəndgir olarmış,
Deyiblərmiş atalar.
Bu sözdə həqiqət var.
Sən elə tənbəlsən ki,
Daha nə deyim sənə,
Ağlını başına yığ,
Dərsini yaxşı oxu
Onda həm əlaçılıq,
Həm hörmət qazanarsan,
Uğura da çatarsan.
Tələbə:
Dayan görüm, ay səni,
Səsin həm yaman tanış.
Nə məsləhət verirsən,
Hələ bir özünə bax,
De görüm necə cinsən
Bir arzumu da mənim
Yerinə yetirmirsən,
Hələ sən bir buna bax
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Mənə məsləhət verir.
Bir də dayan görüm sən
Görəsən axı hardan
Tanıyıram səni mən?
Cin:
Ha, ha, ha,ha,ha,ha,ha
Hardan tanıdım səni
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Sənı axı kim dedi,
Mən cinəm, cinəm, cinəm.
Cin deyiləm axı mən
Sənin tək tələbəyəm.
Ha, ha, ha, ha. ha, ha,ha
Tələbə:
Ay yaramaz, indi də
Bu cür aldatdın məni.
Daha sənə sözüm yox
Dayan, tutacam səni
Verəcəyəm dərsini.
Ola bilər ki, ədəbi baxımdan bu şeir parçasında müəyyən qüsurlar ola bilər. Lakin təlim
prosesinin canlı keçməsi və öyrənənlərdə kimya
fənninə sevgi yaratmaq üçün bu çox maraqlı

üsuldur. Çünki bu zaman öyrənənlər fəallıq göstərir və birbaşa prosesin həyata keçirilməsində
iştirak etdikləri üçün mənimsəmə də uyğun olaraq asanlaşır.
Elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq ali
məktəb tələbələri və həmçinin orta məktəb şagirdləri
üçün kimya dərsləri və dərsdən, auditoriyadankənar
tədbirlər zamanı təcrübələrin yerinə yetirilməsinin
hekayələr vasitəsilə təqdim olunması, daha doğrusu
storytelling üsulundan, hətta şeirlərdən istifadə etməklə öyrənənlərin bilik və bacarıqlarını, yaradıcı
keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması imkanlarından bəhs
olunur.
Praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb
tələbələri və həmçinin orta məktəb şagirdləri üçün
nəzərdə tutulmuş bu hekayə və şeir əsaslı kimya
dərsləri və həmçinin dərsdən, auditoriyadankənar
tədbirlər vasitəsilə təcrübələrin təqdim olunmasının
praktik əhəmiyyəti böyükdür. Tədris prosesinin
müasir təlim üsulları ilə zənginləşdirilməsi ,bu proses zamanı nəinki öyrənənlərin, həm də müəllimlərin
yaradıcı keyfiyyətlərinin mümkünlüyü təlimin keyfiyyətinə həm elmi,həm də metodiki baxımdan müsbət təsir edir.
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WAYS TO ĠMPROVE TEACHĠNG METHODS ĠN CHEMĠSTRY LESSONS,
AS A CONDĠTĠON FOR ĠMPROVĠNG THE QUALĠTY OF STUDENT EDUCATĠON
Резюме: Проведение уроков по усовершенствованным методикам и техникам имеет большое
значение для правильной организации учебного процесса в школах и повышения качества обучения,
поэтому уроки, проводимые с таким подходом, дают новый импульс обучению учащихся, обогащают
их знания и навыки. Это помогает им хорошо усвоить урок, быть активными на уроке, а также играет
положительную роль в их осознанном независимом выборе при подготовке к самостоятельной жизни. Посторонний работает над собой, выбирает будущую профессию, и в отношениях учитель-ученик создается позитивная атмосфера.
В статье обсуждается использование усовершенствованных методов в преподавании химии и
проведение урока для студентов с помощью наглядных методов.
Ключевые слова: школа, образование, содержание, методика обучения , качество
Xülasə: Məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin düzgün təşkilində və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində dərslərin təkmilləşdirilmiş metod və üsullarla keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu yanaşma ilə keçirilən dərslər şagirdlərin təhsilinə yeni stimul verir, bilik və bacarıqlarını zənginləşdirir. Onların
dərsi yaxşı mənimsəmələrinə, dərsdə fəal olmalarına səbəb olur. Həmçinin onların müstəqil həyata hazırlanmasında şüurlu sərbəst seçimlər etmələrində də müsbət rol oynayır. Dərslərin təkmilləşdirilmiş formada yəni,
müasir təhsil texnologiyaları metodiki üsullarla keçirilməsi keçirilən dərsin effektiv olmasına səbəb olur.
Belə ki şagirdlərdə dərsə maraq artır dərsdən kənar özü öz üzərində çalışır, gələcək ixtisasını özü seçmiş olur
və müəllim-şagird münasibətində müsbət mühit yaranır.
Məqalədə kimya dərsinin tədrisində bu fənn üzrə təkmilləşdirilmiş metodlardan istifadə etməkdən və
dərsin əyani üsullarla şagirdlərə çatdırılmasından bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: məktəb, təhsil, məzmun, təlim metodu, keyfiyyət
Summary: Conducting lessons with improved methods and techniques is of great importance in the
proper organization of the educational process in schools and in improving the quality of education.Thus, the
lessons conducted with this approach give a new impetus to the education of students, enrich their
knowledge and skills. It helps them to master the lesson well and be active in the lesson.It also plays a
positive role in their conscious choice to prepare for independent living.Conducting lessons in an improved
form, ie with modern educational technologies and methodological methods, makes the lesson more
effective.Thus, students' interest in the lesson increases, they work on themselves outside of class, choose
their future profession, and a positive atmosphere is created in the teacher-student relationship. The article
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discusses the use of methods developed in chemistry teaching and how to make the course accessible to
students through visual methods.
Keywords: school, education, content, teaching methodology, quality

Сегодня понятие современной школы
ставит перед собой много задач. Хочу заметить, одной из основных задач является раскрытие не только учеников, а также учителей и всего педагогического процесса. Должны представляться возможности качественного обучения, проявляется творческие способности всех участников образовательной
деятельности. За последние годы в системе
образовании произошло много перемен, результатом чего является современная школа.
Образование является основой социальной
жизни общества, а не просто еѐ частью. Сегодня образование отличается обилием нововведений и различными экспериментами.
Преподавание химии достаточно усложнилось, и это видно из требований государственного стандарта. Оно требует наглядности, демонстрации экспериментов и различных процессов, закономерностей и систем.
Только в том случае, можно говорить об успешном преподавании химии, если работа
учителя с учениками представляет с собой
единую целенаправленную систему воспитания и обучения, когда в единстве развиваются навыки самостоятельной практической работы, диалектико-материалистическое мировоззрение, химические понятия и мышление
учащихся. Если педагог обеспечивает ученикам только репродуктивную деятельность, то
говорить об интересе и ожидать познавательно творческого отношения не стоит. Здесь
необходимо использовать различные средства, формы и методы обучения.(1) Демонстрационные и лабораторные опыты являются ведущими методами, наряду с ними и
практические самостоятельные работы. Понятие современные образовательные технологии и обширное внедрение компьютеров в
образование сыграло большую роль в развитии педагогической науки. Благодаря использованию информационных технологий
можно с лѐгкостью перераспределить поток
информаций на определѐнные занятия в преподавании предмета химии. Основной отличительной чертой данного образовательного
140

процесса является то, что ученик становится
активным участником всей познавательной
деятельности. Учащиеся непосредственно и с
большой охотой принимают активное участие
в поисково-познавательной деятельности. Всѐ
это приводит к значительному увеличению его
мотивации и всячески стимулирует. Именно
поэтому использование информационных технологий следует рассматривать, как один из
главных методов в обучении химии. Мы считаем, именно использование информационных
технологий могут служить качественному самостоятельному освоению школьниками предмета химии и их развитию.(3)
При использовании метода внедрения
информационных технологий в общее
школьное химическое образование:
-необходимо
индивидуализировать
обучение, когда уровень подготовленности
учеников имеет большие развития;
- требуется проверить, как осваивается
значительный объѐм нелѐгкого материала с
использованием различных заданий, которые
отличаются как по содержанию, так и по
порядку следования в тестовой или обычной
форме;
- необходимо формировать навыки
правильного распределения внимания, чтобы
многосторонне анализировать полученную
разнородную информацию в условиях нехватки времени;
- требуется быстрая ориентировка поиска в большом количестве информаций.
Положительные стороны метода внедрения информационных технологий:
- благодаря отдельным моделям работы
каждого ученика реализуется совместный
подход к химическому обучению.
- обилием иллюстраций и фактов закрепляется научно подтвердившееся содержание предмета химии, но к сожалению, осваивается очень трудно. (5)
Постоянное использование современных общеобразовательных технологий при
преподавании химии позволяет на занятиях
повысить интерес к предмету, его качество
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обучения, выдвинуть вперѐд очень важные
черты явлений и объектов, которые изучаются в школьной программе. А также отражает
важные
характеристики
биологических
объектов. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) насыщают учащихся
не только большим количеством отобранных, готовых и организованных знаний, но и
способствует развитию творческих способностей, самостоятельному умению приобретать новые знания, учит справляться с разнородными источниками информации. На уроках химии использование ИКТ интенсивно
усиливает работу между учениками и учителем, показывает необходимые стороны химических объектов, повышает степень обучаемости предмета. (6)
Не только на уроках, но и во всех внеурочных занятия я использую информационно
- коммуникационные технологии. Таким образом, я имею возможность развивать творческие способности моих учеников. Вместо
типовых творческих заданий в домашние задания я включаю мультимедийные презентации, использую на уроках проблемно – развивающие методы обучения.
Данная форма в целости весь учебный
материал представляет как систему ярких и
опорных образов, которые наполнены разными элементами для твѐрдого запоминания
материала. В таком случае начинают действовать различные каналы восприятия учеников, что эффективно позволяет заложить
информацию в память, как в ассоциативном
виде, так и в фактическом.
Целью такого рода представления
учебной информации является правильное
формирование системы мышления у школьников. Мультимедийные презентации не
только ощутимо уменьшают время обучения
учебного материала, но и способствует здоровому развитию детей. Как мы знаем, электронно-учебные приложения имеют свойства
интерактивности. И только благодаря данным свойствам, это становиться возможным.
Электронно-учебные приложения самым
лучшим образом приспособлены для самостоятельно-индивидуальной организации и
познавательной деятельности учеников.

Нынешняя учѐба школьников представляет собой достаточно напряжѐнную работу,
поэтому школьники без сомнений могут
быть приравнены по характеру деятельности, и по условиям к работникам тяжѐлого
умственного труда. Как мы знаем, умственный труд отличается своими особенностями,
как:
-большое психическо-нервное напряжение, которое с лѐгкостью приводит организм к утомлению, а зачастую и к переутомлению;
-большое напряжение всего зрительного аппарата, когда рассматриваются мелкие
детали на близком расстоянии при письме и
чтении. Помню термин «школьные болезни»
врачи начали применять ещѐ в прошлом
веке. Прежде всего, к ним отнесли неврозы,
нарушение осанки, близорукость. И процент
детей, которые страдают этими заболеваниями, увеличивается с каждым годом. Именно
поэтому следующей задачей в методике преподавания химии в школах стал вопрос:
«Как же помочь детям сохранить, а ещѐ лучше бы укрепить здоровье в течение всего
образовательного процесса и всех школьных
лет? »
Чтобы не создавать особого напряжения для учеников, я использую часто меняющиеся формы преподавания, как например,
различные химические тренажеры в виде
многочисленных числовых пирамид и обучающих таблиц. Такого рода выполнения упражнений с использованием различных тренажѐров очень хорошо помогает ученикам.
Это приводит к интенсивному развитию у
учащихся зрительной памяти, чѐткого внимания и логического мышления, а также расширению периферического зрения. На русском и английском языках созданы такие
тренажеры, но на азербайджанском языке
они впервые были разработаны в нашем проекте «Разработка химических тренажеров
для школьников», получившем грант конкурса «Развитие и инновации в образовании», проведенном Министерством Образования
Азербайджанской
Республики
(22.06.2018 – 22.09.2018). И был создан сайт
«tereqqi_liseyi.az». Цель нашего проекта –
разработка впервые на азербайджанском
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языке в электронной форме химических тренажеров для школьников. Эти тренажеры помогают в решении типических задач , т.к. в
них есть алгоритмы решения.
За последние 15-20 лет особое внимание стало уделяться изучению психологического состояния у детей и подростков. Это
связано с тем, что увеличивается процент
учащихся, которые имеют отклонение и различные расстройства в психологическом развитии. Хотелось бы заметить, что период нынешнего обучения школьников, к сожалению, имеет прямую связь с данными психологическими расстройствами. Обучаясь в
школе, ученики постоянно испытывают достаточно серьѐзные эмоциональные, умственные, психологические нагрузки, которые
вызывают состояние стресса. И всѐ это приводит к различным видам невроза, а после и
к нервно-психологическим расстройствам.
Учѐными было доказано, что с помощью цветовых гамм можно повлиять на психоэмоциональную сферу человека. Основываясь на эти доказательства, с целью профилактики я использую на уроках элементы по
работе с цветовыми гаммами. Всѐ это очень
хорошо помогает бороться с нервно-психологическими расстройствами у учащихся,
так как имеется определенная взаимосвязь
между системой организма человека в целом
и отдельной работой с цветовым восприятием. Излучения, имеющихся в гармонично
функционирующих органах организма напрямую соответствуют излучениям цветового
спектра, состоящего из основных семи
цветов. Увеличение чувствительности на
цвета у учащихся приводит к снижению мозгового и общего их утомления. Именно поэтому с целью положительного и благоприятного влияния на психологическое состояние
ребѐнка на уроках химии я начала использовать опорные конспекты, таблицы, различные алгоритмы, представленные с помощью
всех основных цветов цветового спектра. (3)
Хотелось бы представить влияние некоторых из цветов цветового спектра на психоэмоциональную сферу учеников:
-жѐлтый цвет – повышает настроение,
он воспринимается левым полушарием
мозга, поэтому оказывает положительное
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влияние на память, что помогает приобретению общеучебных навыков и это способствует повышению качества учѐбы;
- зелѐный цвет - очень хорошо успокаивает нервную систему. Состояние покоя для
учащихся является одним из основных факторов для положительного и правильного
проявления себя в различных экзаменационных и проверочных работах. При этом
последующие результаты данных работ радуют и стимулируют учеников.
-красный цвет – это для ленивых учеников. Данный цвет имеет свойство возбуждать, делая учеников более активными, разговорчивыми и помогает усилению их эмоций , благодаря которым они также могут
принимать активное участие на уроках
химии;
-синий цвет – также успокаивает и расслабляет организм. Имеет свойство защиты
от инфекций и смерти. Этот цвет для слишком активных детей, который помогает им
лучше учиться, несмотря на сверхвозбудимость.
Если всю учѐбную деятельность по
химии построить на всех основных цветах
цветового спектра, то несомненно это приведѐт к улучшению и повышению качества
всей учѐбы в целом.
Даже просто цветные тестовые задания, которые обрабатываются со стороны
учеников, способны улучшить и повысить
качество обучения, усилить навыки и умения
учащихся.(4)
Хотелось бы рассмотреть ещѐ несколько
методов в преподавании химии из собственной практики. Это различные дискуссии,
которые возникают, после выполнения разнородных заданий. Например, в 7 классе как
только пройдены первоначальные понятия,
ученикам задаю различные самостоятельные,
творческие работы и прошу в итоге обязательно делать выводы о значении химии в окружающем нас мире. Предлагаю заполнить таблицу, как польза и вред химии. (5)
Следовательно, во время просмотра
работ с учениками и возникают дискуссии, которые имеют много положительных сторон:
- имея такого рода познавательно-активную деятельность, ученик чѐтко и ясно
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выражает свои мысли, точно и внятно формулирует вопрос, способен защитить своѐ
мнение и с уважением слушать другие точки
зрения.
- ученики начинают интеллектуально
тесно контактировать друг с другом, что помогает улучшению взаимопонимания между
ними.
- начинают развиваться лидерские качества и увеличивается ответственность за
работы, что в итоге приводит и к ответственности за всѐ.
Такая технология обучения стимулирует деятельность буквально каждого ученика,
развивает правильное поведение и мыслительную активность.
Помимо дискуссий на своих уроках я
провожу разнородные деловые игры на разные
темы по химии и затрагиваю проблемное обучение. Также вовлекаю школьников в учебнопознавательные проектные деятельности.
Деловые игры помогают мне развивать
творчество учеников, самостоятельность.
Учащиеся начинают видеть себя в различных профессиях, что приводит к их самореализации в будущем. (7)
При проблемном обучении, школьники
самостоятельно находятся в поисковой дея-

тельности. Такой вид обучения формирует у
них исследовательские качества, которые помогают им усваивать всѐ новые и новые знания в области предмета химии.
Проектная деятельность обеспечивает
ученикам развитие самодостаточной личности и развитие работы в единстве.
Актуальность статьи: Для того чтобы добиться успехов в обучении химии, учителю химии необходимо хорошо понимать сам процесс
обучения на всех этапах, начиная с пропедевтических курсов и завершая профильным обучением в X-XI классах.
Научная новизна статьи: С помощью
цветовых гамм можно повлиять на психоэмоциональную сферу человека. Основываясь на эти
доказательства на уроках лучше использовать
элементы по работе с цветовыми гаммами. Всѐ
это очень хорошо помогает бороться с нервнопсихологическими расстройствами у учащихся.
Практическая значимость и применение
статьи: Все вышеуказанные мною пути усовершенствования методики преподавания на уроках
химии практически являются важными, т.к. протестированы и проверены многократно и в обязательном порядке могут послужить условием для
повышения качества образования учащихся в нововедениях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В ТРУДАХ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ
Gunay Asim Filmanova,
director of Kindergarten № 10 of Ganja сity

FORMULATION OF THE PROBLEM OF FORMATION OF COGNITIVE
INTERESTS IN THE WORKS OF CLASSICAL PEDAGOGS
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idraki maraqları formalaşdırmağın əhəmiyyəti ilə
bağlı hələ XVII əsrdə meydana gəlmiş, sonradan XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində daha da
inkişaf etmiş ideyalara nəzər salınmış, pedaqoji fiki nümayəndələrindən Y.A. Komenskinin, P.F. Kapteryevin, E.İ. Konradinin, L.V. Pisarevanın, S.T. Şatskinin, L.A.Qardonanın, L.F. Zaxareviçin və İ.Ç. Krasovskinin nəzəriyyələrinə konkret münasibət bildirilmişdir.
Klassik pedaqogika nümayəndələri uşağın təbii idraki maraqlarına təlim və tərbiyənin müəyyən dərəcədə təsirini qəbul edərək, onların ―irsi‖ meyllərinin inkişafı üçün pedaqoji vasitələrin imkanlarından istifadənin mümkünlüyü qənaətinə gəlirlər. Onların fikrincə, tərbiyənin vəzifəsi əsası qoyulmuş müsbət maraqları
inkişaf etdirib və mənfi olanların inkişafını 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 педагогических 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 воспитания на естественные познавательные интересы ребенка,
приходят к выводу, что можно использовать возможности педагогических средств для развития их
«наследственных» тенденций. По их мнению, задача образования состоит в том, чтобы развить положительные интересы и замедлить развитие 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.
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
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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 yaşlı uşaqlarda idraki maraqları formalaşdırmağın əhəmiyyətini təhlil etməyə başlayarkən, bu məsələ ilə bağlı klassik
pedaqoqların ideyalarına nəzər salmamaq
olmaz. Y.A. Komenski (4) idrak marağını – insanda inkişaf etdirilməli olan ən vacib xüsusiyyət hesab edirdi. O, uşaqlarda biliklərə marağı
materialın mənimsənilməsinin vacib şərti kimi
görür və uşağın daxili aləminə güvənməyi təklif
edirdi: ―İnsanda təbiətən özfəaliyyət və öz-özünə hərəkət gücü vardır…‖. O, tərbiyə metodikasının mahiyyətini ―…şəxsiyyətin özünüinkişafını təmin edən, şagirdləri idrak fəallığına təhrik
edən metod, forma və vasitələrin axtarılmasında
görürdü‖ (4, s. 72).
―XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin
əvvəllərində Rusiyada pedaqoji fikrin antologiyası‖nın müəlliflərinin (1) qeyd etdikləri kimi,
XIX əsrin ikinci yarısında Rusiyada təlimlə bağlı məsələlərə müraciət edərkən doqmatik yolla
biliklərin əldə olunmasının əvəzinə idraki maraqlara təlim vasitəsi kimi baxmağa başladılar.
Bu vaxta kimi ―təbiət hadisələri və fövqəltəbii
qüvvələr qarşısında olan qorxu və dəhşətlərin‖
əvəz olunduğu maraqların artıq inkişaf etdirilməsi vacibliyi 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. Kapteryev yazırdı: ―… bütün əqli və
hətta mənəvi, fiziki inkişafa səbəb olan amil də
biliyə marağın yaranmasına xidmət edir … . Bu
səbəbdən bütün didaktikanın əsas vəzifəsi zehni
fəaliyyətin ilk mərhələsi kimi, uşaq və gənclərin
maraqlarının inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsidir‖ (1, s. 258). İdrak maraqlarının inkişaf etdirilməsində o, ətraf aləmə, məqsədyönlü
təsirə, cəlbedici məzmuna, təlimin fəal metodlarından (təcrübə, uşaq özfəaliyyətinin inkişafı,
əyanilik demonstasiyası) istifadəyə xüsusi əhəmiyyət vermişdir.
E.İ. Konradi ―Ananın tövbəsi‖ (5) əsərində, uşaq davranışında müəyyən bir istiqamətin
tərbiyə olunmasının vacib şərti kimi uşaq maraqlarının formalaşdırılması məsələsinə böyük
diqqətlə yanaşmış, marağın təzahür göstəricilə-

rini axtararaq, onları məhz uşaq məsələlərində
tapmışdır. Onun fikrincə, uşaq məktəbəqədər
yaşda hər şeylə maraqlı olur və bu, öz təzahürünü onların verdiyi çoxsaylı suallarda tapır.
L.V. Pisareva (7) tərbiyəyə idraki maraqların inkişafı ideyasını gətirərək, uşaqlarda yaranan maraqların psixoloji yaş xüsusiyyətlərini
verməyə çalışmışdır. O, uşaq maraqlarının məzmununu və müxtəlif yaş dövrlərində onların xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə cəhd göstərmişdir. Özünün ―Uşaq maraqları və pedaqoji işdə
onun əhəmiyyəti‖ adlı işində qeyd edir ki, yaşla
bağlı uşağın dərk etmə qabiliyyətləri də inkişaf
edir, dərinləşir, genişlənir və öz inkişafında beş
mərhələdən keçir: hissi, obyektiv, subyektiv,
aydın və məntiqi.
L.V. Pisareva təsdiq edir ki: ―… uşaq
bütün maraqlara qadir, lakin fərqli dərəcədə, rüşeymlərlə doğulurlar: birində bir şeyə maraq, digərindəki maraqdan yüksək olur. Fərdiyyət inkişaf etdikcə fərdi sayda müxtəlif maraqlar ətraf
aləmdəki bu və ya digər təsirlərin altında getdikcə daha da kəskinləşməyə başlayır‖ (7, s. 78).
Uşağın təbii maraqlarına təlim və tərbiyənin
müəyyən dərəcədə təsirini qəbul edərək, L.V.
Pisareva uşağın ―irsi‖ meyllərinin inkişafı üçün
pedaqoji vasitələrin imkanlarından istifadənin
mümkünlüyü qənaətinə gəlir. Onun fikrincə, tərbiyənin vəzifəsi əsası qoyulmuş müsbət maraqları inkişaf etdirib və mənfi olanların inkişafını
ləngitməkdir.
―XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Rusiyada pedaqoji fikrin antologiyası‖na (1) yenidən müraciət edərək biz, idrak maraqlarının formalaşdırılmasının mahiyyətinə dair
S.T. Şatskinin ideyaları ilə də tanış olduq. Onun
elmi-tədqiqat işlərində idraki maraqların əhəmiyyətinə xüsusi önəm verilir. O, belə hesab
edir ki, uşağın təcrübəsi ilə ətrafdakı adamların
təcrübəsinin müqayisəsi yeni idraki tələbatların
təzahürünə gətirib çıxarır. Bu isə fəaliyyətə
maraq doğurur, sonra uşaq fikirləri, mühakimələri, adətləri, hərəkətləri və maraqları yaranır.
Pedaqoqun uşaqlarda fəaliyyətə marağın yaranmasına düzgün münasibət göstərməsi emosional
tərbiyəvi gücə də malik olur.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak maraqlarını ayrı-ayrı aspektlərə bölərək araşdıran
L.A. Qardonanın bu məsələyə baxışını da nəzərdən keçirmək vacib olar. O qeyd edir ki, ―nəinki
böyük məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq,
hətta kiçik məktəb yaşı dövründə biz onlarda
maraq istiqamətlərinin olduğunu görürük‖ (2, s.
141). Müəllif marağın keyfiyyətli xüsusiyyətlərindən danışarkən: müddəti, intensivliyi, davamlılığı, istiqamətin xarakterini nəzərdə tutur və
onun gəldiyi qənaətə görə, bu xüsusiyyətləri
yaşla məhdudlaşdırmaq olmaz. L.A. Qardonanın
fikrincə, uşaqların maraqları yaş hədləri ilə
deyil, təlim-tərbiyə ilə şərtləndiyi üçün, yaşlar
arasında sədlər yoxdur: ―… yaşlı dövründə
maraq barəsində deyil, öz hərəkətliliyi və gözəlliyi ilə uşağın diqqətini cəlb edən bu və ya digər
obyektə olan maraq anlarından danışmaq lazımdır.
Bu hal kiçik məktəbəqədər yaş dövründə də baş
verir. Böyük məktəbəqədər yaşda, fəaliyyət prosesinin özünə istiqamətlənməklə yanaşı, onun
nəticəsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
bu, maraqlar barədə danışmağa əsas verir. Lakin
onlar hələ birtərəfli, dəyişkən və təsadüfi olur. İlk
növbədə canlı və hərəkətdə olan hər bir şey maraq
yaradır ki, bu da uşağa fəallıq göstərmək – hərəkət
etmək, fəaliyyət yaratmaq imkanı verir. Bu yaşda
maraqlar, məlum olduğu kimi, subyektiv xarakter
daşıyır, yəni onları cəlb edən obyekt, ilk növbədə
özü üçün deyil, subyekt üçün lazımlı nöqteyinəzərdən keçirilir‖ (2, s. 141).
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak maraqlarını inkişaf etdirməyin əhəmiyyətini müəyyən edən digər yanaşmaları da nəzərdən keçirmək lazımdır. Tədqiqatların bir qismində idraki
maraqlar uşaq fəaliyyətinin motivi kimi nəzərdən keçirilir. L.F. Zaxareviç (3) və İ.Ç. Krasovskinin (6) tədqiqatları nümunəsində, görürük ki,
onlar idraki maraqlara fəaliyyət növü kimi
baxır. Onların fikrincə, idraki maraqların meydana gəlməsi məktəbəqədər yaşlı uşağın idraki
fəallığa meylli olması ilə şərtlənir.
Lakin idraki maraqlar və motivasiya arasında qarşılıqlı asılılıq əlaqələri mövcuddur.
Belə ki, motivasiyaya idraki maraqların yaranma və inkişafı amili kimi də baxılır. Məsələn,

A.K. Markovanın tədqiqatında idraki maraqların
inkişafı və motivasiya sahəsinin formalaşdırılması səviyyəsi arasındakı əlaqə təhlil olunur. Onun
fikrincə motivasiya, - ―sosial cəhətdən şərtləndirilmiş təhsildir, o insanın həyatı boyu yaranır və
dəyişir. Motivasiya sahəsi intellektual-əməliyyatın vəhdətində inkişaf edir‖ (8, s. 13).
Didaktika problemlərini öyrənən bəzi tədqiqatçılar uşaqlarda idrak maraqlarının inkişafına sistematik təlimdən öncə başlamağı vacib
hesab edirlər: B.Q. Ananyev L.İ. 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 formalaşmamış idrak maraqları uşaqlarda məktəb
çətinliklərinin yaranmasına, aktiv düşüncə fəaliyyətinin aşağı düşməsinə, təlimdə motivasiyanın yoxluğuna səbəb olur.
Beləliklə, uşaqların idraki maraqlarının
mahiyyətini üzə çıxararkən, əvvəllər söylənilmiş
və nümunə gətirdiyimiz şərhlərdən belə çıxır ki,
idraki maraq şəxsiyyətin əşyaya və ya hər hansı
fəaliyyətə istiqamətlənmiş meyllərlə müəyyən
edilir. İdraki maraq, bir tərəfdən əşyalara və ətraf
aləm gerçəkliklərinə fəal idraki münasibətdir,
digər tərəfdən isə şəxsiyyətin inkişaf istiqamətinin xüsusi cəhətidir, istiqamətin digər cəhətləri
ilə bağlı olan mürəkkəb dinamik hadisədir.
Problemin aktuallığı. Hazırkı dövrdə ümumtəhsil proqramının strukturunda dəyişikliklərlə bağlı
məktəbəqədər təhsil müddətində uşaqlarda idrak maraqlarının formalaşması məsələsi xüsusi kəskinliklə
ortaya çıxır. Məqalədə əks olunmuş tədqiqat materialları məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak maraqlarının formalaşdırılmasının ilkin şərtlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.
Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələri və ailələrdə uşaqla idraki ünsiyyət formalarının genişləndirilməsi və idrak fəaliyyətinə
qarşı uşaqlarda motivasiyanın inkişafı onlarda idrak
maraqlarının formalaşdırılması prosesini daha da səmərəli edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın
materialları məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim işinin təşkili və ali təhsil müəssisələrində pedaqoji kadr hazırlığı zamanı istifadə oluna bilər.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСТОРИИ
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THE IMPACT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON HISTORY IN SECONDARY
SCHOOLS ON THE QUALITY OF TRAINING AND EDUCATION
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb, dərsdənkənar işlərin mahiyyəti şərh edilib, problemin tədqiqi səviyyəsinə münasibət bildirilib. Tarix üzrə dərsdənkənar işlərin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti
açıqlanıb. Tarix üzrə dərsdənkənar işlərin ən işlək formalarının təsnifatı verilib. Tarix gecələri, dərnəkləri, ―keçmişə səyahət‖, tarix klubu, tarix dərnəyi və s. mahiyyəti şərh edilib və onların tətbiqi qaydaları şərh edilib.
Açar sözlər: ümumtəhsil məktəbləri, tarix, dərsdənkənar işlər, təsnifat, tarix gecələri, tarix dərnəyi,
“keçmişə səyahət”, tarix klubu
Резюме: В статье обосновывается актуальность темы, комментируется сущность внеурочной
деятельности, а также выражается отношение к уровню исследования проблемы. Выявлено учебновоспитательное значение внеурочных мероприятий по Истории. Дана классификация наиболее применяемых форм внеурочных мероприятий по Истории. Разъяснены сущность и правила проведения
таких мероприятий как: исторические вечера, кружки, «путешествие в прошлое», исторический клуб,
исторический кружок и т.д.
Ключевые слова: общеобразовательные школы, история, внеурочные мероприятия,
классификация, исторические вечера, исторический кружок, «путешествие в прошлое»,
исторический клуб
Summary: The article substantiates the relevance of the topic, comments on the essence of
extracurricular activities, and also expresses an attitude to the level of research of the problem. The
educational significance of extracurricular activities on History is revealed. The classification of the most
used forms of extracurricular activities according to History is given. The essence and rules of holding such
events as: historical evenings, circles, "journey into the past", historical club, historical circle, etc. are
explained.
Key words: secondary schools, history, extracurricular activities, classification, historical evenings,
historical circle, "journey into the past", historical club
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Ümumtəhsil məktəblərində tarix üzrə dərsdənkənar işlərin təlim-tərbiyənin keyfiyyətinə təsiri

Ümumtəhsil məktəblərində tarix üzrə
dərsdənkənar işlərin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyətini üzə çıxarmaq məqsədi ilə respublikanın qabaqcıl tarix müəllimlərinin bu sahədə əldə etdikləri təcrübələrini öyrəndik.
Pedaqoji mətbuatda Paşayev Ə., Rüstəmov F., Abbasov A., Oqorodnikova İ.T., Podlasıy İ.P., Şukina Q.İ., Xarlamov İ.F. və başqaları
problemlə bağlı kitablar və məqalələr yazmışlar.
Araşdırmalardan aydın olmuşdur ki, adları çəkilən müəlliflər bu problemi ümumpedaqoji aspektdən öyrənsələr də tarix üzrə dərsdənkənar
işlərlə bağlı tədqiqat aparmamışlar.
Pedaqoji ədəbiyyatlarda dərsdənkənar işlərə belə tərif verilir... ―dərsdənkənar işlər təlim
və təhsil-tərbiyə şəxsiyyətin məqsədyönlü formalaşması prosesidir. Bu tərbiyəçi, müəllim və
şagirdlərin idarəedilən və nəzarətdə olan qarşılıqlı təsiridir. Həmin təsirin son məqsədi cəmiyyət üçün gərəkli və faydalı şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Müasir anlamda dərsdənkənar təhsiltərbiyə prosesi qarşıya qoyulmuş ümumi məqsə-

də çatmaq üçün müəllim və şagirdlərin səmərəli
qarşılıqlı təsiridir (əməkdaşlığıdır)‖ (1, s. 285).
Araşdırmalardan aydın olur ki, dərsdənkənar tədbirlərin yaranması həyatın cəmiyyət qarşısında qoyduğu təlim və tərbiyə vəzifəsi ilə
bağlıdır. Problemlə bağlı pedaqoji ədəbiyyatlarda çoxsaylı fikir və mülahizələr təsvir olunub.
Onların köməyi ilə hər hansı bir məqsədə çatmaq olur. Dərsdənkənar tədbirlərin modifikasiyaları da çoxdur. Bəzi mütəxəssislər belə hesab
edirlər ki. metodların təsnifatını yaratmaq metodlar sistemini müəyvən əlamətlərinə görə qurmaq deməkdir. Zahirən təsnifatlar metodlarda
ümumi və spesifik, zəruri və təsadüf, nəzəri və
praktiki cəhətləri aşkar etməyə imkan verir.
Aşağıdakı sxemdə dərsdənkənar təlim-tərbiyə
metodlarını əks etdirən sxemə diqqət yetirək.
Araşdırmalarımızın nəticəsi olaraq deyə bilərik
ki, tarixdən dərsdənkənar tədbirlər dərslərin səmərəliliyini 20-30% artırır. Araşdırmalarımızın
nəticəsini sxemdə ümumiləşdirmişik:

Dərsdənkənar işin problemləri – işin maarifləndirici və vətənpərvərlik məsələləri tarix təliminin ümumi məsələləri ilə təyin edilir, amma
bu vaxt bütün problemlər üzrə dərsdənkənar işin
mənbələrinin sistemi nəzərə alınmalıdır. Spesifika ondan ibarətdir ki, dərslə müqayisədə
T.V.Sorokinanın sözləri ilə desək, ―başqa material və vasitələr‖ əldə edilir. Tarix üzrə dərsdənkənar işə təqdim edilən ən əhəmiyyətli tələb ideyalılıq və məqsədyönlülük olur. Onun məzmunu, formaları və vasitələri hər şeydən əvvəl şagirdlərdə elmi dünyagörüşünü formalaşdırmağı

təmin etməlidir. Tarix üzrə dərsdənkənar işin
problemlərindən biri cəmiyyət həyatının müxtəlif tərəflərini əks etdirən yeni faktlarla və anlayışlarla şagirdlərin bilik və bacarıqlarının zənginləşdiriməsindən ibarətdir. Təhsilalanlar öz
biliklərini genişləndirir, ictimai inkişafın qanunauyğunluqlarını dərindən anlayırlar. Dərsdənkənar işdə müəllim tarixi biliklərin arxeologiya,
numizmatika, heraldika kimi sahələri ilə daha
yaxından tanış etmək imkanına malikdir. Dərsdənkənar işin ən əhəmiyyətli məsələsi şagirdlərdə tarixə marağın gücləndirilməsi təşkil edir. Bu
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halda hər şeylə sadəcə maraqlanma nəzərdə tutulmur, ən çox tarixi hadisələrin düzgün dərk
edilməsində dərsə marağın tərbiyəsi, müasir həyatın dərk edilməsi onda aktiv iştiraka cəhd nəzərdə tutulur‖ (2, s. 115).
Dərsdənkənar işlərin imkanlarından müəllim şagirdlərin əqli qabiliyyətlərinin inkişafı
üçün istifadə etməlidir. Buna şərait yaradan
amillərdən biri bilik mənbələrinin müxtəlifliyidir. Bunlar bilavasitə həqiqəti əhatə edən elm
banilərinin əməyi, maddi mədəniyyətin müxtəlif
predmetləri, tarixi sənədlər, elmi araşdırmalar,
incəsənət əsərləri, bədii ədəbiyyatdır. Mənbələrin müxtəlifliyi şagirdlərin intellektual və praktik bacarıqlarının inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin formalaşması və təkmilləşdirilməsi dərsdənkənar işlə daha sıx bağlıdır, məhz
bacarıqlar: 1) kitabxanada kataloq üzrə lazımlı
kitabı tapmaq; 2) mövzuya görə biblioqrafıyanı
tərtib etmək; 3) ensiklopediya nəşrlərindən istifadə etmək; 4) bir və ya bir neçə mənbə üzrə
məruzə və xəbərləri hazırlamaq; 5) mövzunun
hazırlanması vaxtı ilkin materialı cəlb etmək; 6)
muzey eksponatları, müasirlərin xatirələrinin
ədəbiyyatda işıqlandırılması, arxiv sənədləri və
b. mənbələr; 7) məktəb və böyük auditoriya qarşısında siyasi və tarixi mövzulara aid məruzə və
ya xəbərlə çıxış etmək; 8) hadisə şahidləri və ya
iştirakçıları ilə söhbət aparmaq və onun nəticələrini düzgün anlamaq; 9) müəssisə və ayrı-ayrı
şəxslərlə işgüzar yazışmanı təşkil etmək; 10)
daha əvvəl məlum olmayan faktları və materialları yığmaq, həmçinin dogma yurdun keçmiş və
indiki halı haqqında məlumat toplamaq; 11) tarixi yerlərə ekskursivalar keçirmək - tədris müəssisələrinə və xalq muzeylərinə, nümayiş zalları, modellər, şəkillər, diaqramlar, sxemlər, maketlərdə tarixi keçmişi yenidən canlandırmaq.
Bu fəaliyyətin ən əhəmiyyətli nəticəsi keçmiş və
müasir hadisələrin müzakirəsinə elmi yanaşmanın əsaslarının məktəblilərdə formalaşdırmaqdır. Şagirdlərdə ictimai inkişafın əsas qanunlarını anlaması, müstəqil tətbiqetmə qabiliyyətləri
olmalıdır. Tarix üzrə dərsdənkənar iş müəyyən
kollektivdə şagirdlərin fəaliyyəti ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Burada başqalarının əməyinin nəticələri açılır, şəxsi səylərin dəyəri və şəxsi biliklərin səviyyəsi öyrənilir. Çətinliklərin öhdəsindən birgə gəlmək, əməyin nəticələrindən razı
qalmaq, işin dəyərləndirilməsi şagirdlərdə kol150

lektiv həyəcana səbəb olur. Bütün bunlar onlarda iradə, yoldaşlıq, qarşılıqlı yardım, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərin tərbiyəsinə imkan
verir. Məşğələlər zamanı yalnız şagirdlərin fəaliyyətinin obyektlərini diqqətlə ölçüb-biçmək
deyil, həm də onların birgə iş üsulları və hər
kəsin onda iştirakının xarakteri əhəmiyyətlidir.
Qeyd edilmiş məsələlərin reallaşdırılması ideyasiyasi, əmək və əxlaqi tərbiyə ilə sıx birlik arasında şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı probleminin
həlli üçün əlverişli şərait yaradır.
Dərsdən fərqli olaraq tarix üzrə dərsdənkənar iş könüllülük əsasında təşkil olunur. Müəllim azad seçim əsasında şagirdləri fəaliyyətin
bu növünə cəlb edir. Təcrübə göstərir ki, məhz
belə halda məşğələlər şagirdləri özünə cəlb edir.
Bəzi mütəxəssislər tərbiyə prosesinə sırf
tərbiyə funksiyalarını yerinə yetirən bir sistem
kimi baxırlar. Bu yanlış fikirdir. Müxtəlif tərbiyə metodlarının vasitəsilə dərsdənkənar şəraitdə
həyata keçirilən bütün ―tərbiyəvi işlər‖ biliklərə
əsaslanır. Bu işlər informasiya daşıyıcıları və
ötürücülərdir. Bu mənada tərbiyəvi işlərdə də
təlim, təhsil elementləri vardır. Burada da insanın praktik fəaliyyəti və davranışı üçün zəruri
olan biliklər öyrədilir. Biliklər sisteminə əsaslanmayan tərbiyə sistemi yoxdur və ola da
bilməz. Əgər biz dərsdənkənar şəraitdə şagirdlərlə etik söhbət aparırıqsa, deməli, hansısa etik
bilikləri və onlara müvafiq olaraq davranmağı
öyrətmək istəyirik. Bunun özü də təlim prosesidir. Odur ki, sırf tərbiyəvi işlər yoxdur. Sinifdə
dərs sistemindəki bütün fəaliyyət növləri təhsilləndirici, tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları yerinə yetirdiyi kimi, dərsdənkənar şəraitdə həyata keçirilən bütün növ işlər də təhsilləndirici (öyrədici), tərbiyəedici və inkişafetdirici
vəzifələri yerinə yetirir. Məktəbdə vahid pedaqoji prosesin mahiyyəti bundan ibarətdir.
Məlum olduğu kimi təhsil-tərbiyə prosesi
mürəkkəb prosesdir. Bu o deməkdir ki, onun nəticələri təlimdə olduğu kimi tez nəzərə çarpmır.
Tərbiyəlilik ilə tərbiyəsizliyin pedaqoji təzahürü
əsasında şəxsiyyətdə zəruri xassələri yaratmağın
uzun sürən dövrü vardır. Şəxsiyyət çoxlu müxtəlif xarakterli təsirlərə məruz qalır və nəinki
müsbət, həm də mənfi təcrübə toplayır. Əlbəttə,
bu mənfi təcrübənin korrektə edilməsi tələb olunur. Təhsil-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi bir
də ondadır ki, bu proses dinamik və dəyişkəndir.
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Təhsil-tərbiyə prosesi uzun sürən prosesdir. XVIII əsr fransız filosofu K.A.Helvesti yazırdı: ―Mən hələ də oxumağa davam edirəm.
Mənim tərbiyəm hələ qurtarmayıb. O nə vaxt
qurtaracaq? Mən öləndən sonra. Mənim bütün
həyatım əslində uzun sürən tərbiyədir‖. Məktəb
tərbiyəsi insanın şüurunda uzun dərin iz buraxır.
Çünki gənc yaşda sinir sistemi yüksək plastikliyi və həssaslığı ilə fərqlənir. Hətta, məktəbdə
təhsil-tərbiyə prosesi düzgün təşkil ediləndə
belə şagirdlərin davranışında tez bir zamanda
müvəffəqiyyət qazanmağa ümid bağlamaq
olmaz. Tərbiyə prosesi üçün onun nəticələrinin
uzaqlığı xarakterikdir.
Təhsil-tərbiyə prosesi ikitərəfli prosesdir.
O iki istiqamətdə gedir: müəllimdən şagirdə
(birbaşa əlaqə) və şagirddən müəllimə (əks
əlaqə). Prosesin idarə olunması başlıca olaraq
əks əlaqələr, yəni şagirdlərdən gələn informasiya üzərində qurulur. Müəllimin sərəncamında
informasiya nə qədər çox olarsa, tərbiyəvi təsir
də bir o qədər məqsədyönlü olar. Dərsdənkənar
işlər həm biliyə, həm də insanın tərbiyəsinə təsir
göstərir. Tərbiyə dialektik prosesdir. Bu onun
fasiləsiz inkişafında, dinamikliyində, dəyişkənli-

yində özünü göstərir. O, təhsilalanların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir, müxtəlif
şəraitlərdə və konkret situasiyalarda başqa cür
olur. Elə olur ki, eyni tərbiyəvi vasitə bir şəraitdə şagirdlərə güclü, digər şəraitdə isə zəif təsir
göstərir.
V.Ə.Buqanov və A.N.Nozares bu barədə
yazırlar: ―Son illərdə tarixi, ədəbi, siyasi informasiyaların məzmunundakı ziddiyyətlərin kəskinləşməsi gənclərin dünyabaxışında bir qədər
anlaşılmazlıqlar yaradır. Söz ilə əməl arasındakı
ziddiyyətlər tərbiyə işində bir çox çətinliklərin
və nöqsanların yaranmasına səbəb olur. Pedaqoqlar xarici təsirlərlə şagirdlərin daxili meylləri
arasındakı ziddiyyətlərə münasibətdə xüsusilə
diqqətli olmalıdırlar. Uşağın hərəkətinin daxili
məzmununa diqqətsizlik pedaqoqun fəaliyyətini
uğursuz edə bilər.
Son vaxtlarda müəllimlərin işində bəzi
ziddiyyətlər nəzərə çarpır. Bu, onların tələblərinin şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə uyğun olmamasında özünü göstərir. Əgər şagirdlərin real
səviyyəsi onlara verilən tələblərdən çox aşağı
olarsa, onda həmin tələblərə etinasızlıq göstərə
bilərlər‖ (3, s. 193).

Tarix üzrə dərsdənkənar tədbirlərin təsnifatı

Lakin müasir şəraitdə tarix üzrə dərsdənkənar işlərin xüsusiyyətlərindən bəhs etməzdən əvvəl pedaqoji əsaslarını – onun təşkilinin məqsədləri, prinsipləri və formalarının qısa xarakteristikasını verməyi də məqsədəuyğun hesab edirik:
Tarix gecələri – dərsdənkənar işin kütləvi,
epizodik forması, onun məzmununu şagirdlərin

tarixi mövzu ilə bağlı bədii yaradıcı fəaliyyəti
(ədəbiyyat, təsviri, musiqi, incəsənət, dram) təşkil edir. Onların şagirdlərin idrakı və asudə
vaxtları fəaliyyətini özündə birləşdirir. Məqsədlər - şagirdlərin tarixə idrakı marağının inkişaf
etdirilməsi, onların yaradıcı potensialının həyata
keçirilməsi, şəxsi yaradıcı fəaliyyət prosesində
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estetik və mənəvi tərbiyə, ümummədəni və tarixi dünyagörüşünün genişləndirilməsi, bədii janr
əsərləri ilə tanışlıq.
Səhnə fəaliyyəti ilə bağlı tarix gecələri ənənəvi xarakter daşıyır - musiqili (―tarixi mahnı
axşamı‖), ədəbi kompozisiyalar, tarixi mövzularda səhnələşdirmə və pyeslər (―Dünya xalqlarının əsatirləri‖). Tarix gecələrinin bu növünə
hazırlıq yaradıcı qrupların formalaşdırılması və
şagirdlərin arasında rol və vəzifələrin bölüşdürülməsini nəzərdə tutur: ssenaristlər, rəssam-tərtibatçılar, rejissorlar, artistlər və s. iştirak edirlər. ―Keçmişə səyahət‖ ―tarix gecələrinə‖ nisbətən yenidir, bu gecələrdə məktəblilər, keçmiş
dövrün insanlarına çevrilərək, bu və ya digər tarixi dövrün kostyumlarını və adətlərini öz üzərilərində sınaqdan keçirərək, tarixi vəziyyətləri
―yaşayırlar‖.Tarix gecələrinin formaları olduqca
müxtəlifdir, onlar bədii hissəni və maraqlı insanlarla görüşü birləşdirə bilir (―Hərbi mahnı
axşamı‖ + müharibə veteranları ilə görüş,
―Ümumdünya kəndi‖ oyun-strategiya + multimədəni dünyanın gələcəyi haqqında müzakirə
və s.)―Tarix həftəsi‖ - kütləvi, qrup və fərdi şəkildə dərsdənkənar tədbirlər kompleksi: tarixi
öyrənən məktəblilərin bütün yaş qruplarına ünvanlanan viktorinalar, müsabiqələr, ekskursiyalar, tematik mühazirələr və divar qəzetləri. Əsas
məqsəd - tarixi biliklərin təbliğ edilməsi, hər
şeyi bilmək və öyrənmək marağının və keçmişə
marağın inkişaf etdirilməsi, uşaqların tarixin öyrənilməsinin aktiv formalarına cəlb edilməsi.
Ənənəvi olaraq bu fənn həftələri yaradıcı işlərin
(şəkillər, referatlar, divar qəzetləri və d.) sərgiləri, tarixi yaxşı bilənlərin arasında olimpiada ilə
və məktəb balmaskarad gecələri ilə başa çatır.
Tarix klubu - bir qayda olaraq, məktəb birliyinin
çərçivəsində tarix həvəskarları - şagirdlərin könüllü təşkilatıdır. O, dərsdənkənar işin qrup və
nisbətən sistemli formalarına aiddir. Klub özünün təşkilati strukturuna - idarə heyəti (klubun
prezidenti. Şura və s.) nizamnamə, emblem, devizə malikdir. Şagirdlərin elmi cəmiyyətindən
fərqli olaraq, tarix klubuna elmi-tədqiqat fəaliyyətinə davamlı, dərin marağın hələ formalaşmadığı, lakin artıq öz ölkəsinin, doğma diyarının
keçmişi haqqında öz biliklərinin genişləndirilməsinə istiqamətlənmənin, bədii yaradıcılığa və
elmi-axtarış işinə tələbatın mövcud olduğu şagirdlər daxildir. Ona görə də tarix klubu yalnız
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yuxarı sinif şagirdlərini deyil, həm də aşağı sinif
şagirdlərini özündə birləşdirir. Tarix klubunun
işində elmi-tədqiqat fəaliyyətinin təşkilinin şagird elmi cəmiyyətləri üçün səciyyəvi xarakter
daşıyan formalarından, eləcə də tarix gecələri,
tarixi teatr tamaşalarından, kinofilmlərə baxışdan istifadə olunur. Tarix klubu tarix həvəskarları - şagirdlərin fəaliyyətinin bir neçə istiqamətini birləşdirə bilər: tarix teatrı, elmi və bədii yaradıcılıq, diyarşünaslıq, hərbi tarix, incəsənət və
s. Tarix klubunun işi şagirdlərin ümumi və tarixi
dünya görüşünün genişlənməsinə kömək edir,
məktəblilərin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin,
keçmişin dərk edilməsi və öz ölkəsinin və doğma diyarının tarixi-mədəni irsinin artırılması ilə
başlı dəyər münasibəti atmosferinin meydana çıxarılması üçün şərait yaradır.Tarix dərnəyi –
müəyyən tarixi mövzu və ya problem üzrə məşğələlərin keçirilməsi üçün eyni və ya müxtəlif
yaşlı şagirdlərin daimi tərkibini birləşdirən dərsdənkənar işin sistemli, qrup formasıdır.
Müasir məktəblərin iş təcrübəsində dərnəklərin müxtəlif növlərinə rast gəlinir: hərbitarixi, arxeoloji, diyarşünaslıq, tarixi modelləşdirmə dərnəyi (tarix və mədəniyyət abidələrinin
modellərinin yaradılması) və s.Tarix dərnəyinin
məqsədi - şagirdlərin tarixə idrakı marağınmın
inkişaf və təmin etdirilməsi, dünyagörüşünün
genişləndirilməsi, ―tarixçi sənətinə‖ daxil olma,
peşə təhsili və tarixlə bağlı fəaliyyət növlərinin
seçimində istiqamətlənmədən ibarətdir.
Tarix klubları və şagirdlərin elmi cəmiyyətlərindən fərqli olaraq, tarix dərnəyində, bir
qayda olaraq, şagird özünüidarəetməsi yoxdur,
şagirdlərlə böyük təşkilati işi müəllim aparır.
Ona görə də tarix dərnəkləri - əsas məktəbin şagirdləri üçün tarix üzrə dərsdənkənar işin formasıdır. Müasir tarix dərnəklərinin işinin forma və
metodları fəaliyyət əsasında qurulur - tarixi
mövzuda mikro tədqiqat (layihə); tarixi ədəbiyyatın müzakirəsi; tarixi film və televiziya verilişlərinə baxış və onların müzakirəsi; əyləncəli
məsələlərin həlli; stolüstü, rol və işgüzar oyunlar; viktorinalar və səhnələşdirmələr; tarixi yerlərə və muzeylərə ekskursiyalar (real və qiyabi)
və s. Məktəblilərin dərnəkdə iştirakını, onların
idrakı fəaliyyətinin nəticələrinin tarix dərslərində istifaədini, digər şagirdlərin qarşısında, müsabiqələrdə və olimpiadalarda çıxışlarını təşviq
edir.
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Bütünlükdə, bu gün dərsdənkənar işin
planlaşdırıldığı və həyata keçirildiyi vəziyyətin
təhlili müəllimləri şagirdlərin tarix dünyasına
daxil edilməsinin yeni formalarını kəşf etməyə
və ənənəvi dərsdənkənar tədbirləri yeniləməyə
məcbur edir.
Nəticə olaraq deyə bilirik ki, dərsdənkənar
işlərin didaktikanın və tərbiyə nəzəriyyəsinin
tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilərək təlim-tərbiyə işlərinə tətbiq edilməsi şəxsiyyətyönümlü
kurikulumun tələblərinə cavab verəcək nəticələrin əldə edilməsinə stimul yaradır.

Problemin aktuallığı: Dərsdənkənar işlərə
pedaqoji ədəbiyyatda az diqqət yetirilməsi, tarix üzrə
dərsdənkənar işlərin didaktik və tərbiyəvi əhəmiyyətinin müstəsna əhəmiyət kəsb etməsini nəzərə alaraq
hazırladığımız məqalə bu sahədəki boşluğun doldurulmasında az da olsa müəyyən rol oynayacaq.
Problemin yeniliyi: Ümumtəhsil məktəblərində tarix üzrə dərsdənkənar işlərin təlim-tərbiyənin
keyfiyyətinə təsirinin şərhidir.
Praktik əhəmiyyəti: Məqalədən məktəb müəllimləri və gənc tədqiqatçılar pedaqoji fəliyyətlərində istifadə edə biləcəklər.
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THE USE OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN HISTORY LESSONS
Xülasə. ―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsi‖ insanların öz əqli qabiliyyətlərindən necə istifadə
etmələrini göstərən idrak nəzəriyyəsidir. ―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsi‖ zəka sahələrini inkişaf etdirməkdən çox, bir tədris yanaşması və öyrənmə üsuludur. Müasir dövrdə tarix dərslərində şagirdlərin çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu nəzəriyyə təhsilə verilən müasir
tələblərlə əlaqələndirilməli və ondan həm sinfin təşkilində, həm də şagirdlərin maraq və ehtiyacları baxımından diferensiallaşdırılmış təlimin təşkilində istifadə etmək olar. Məqalədə çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərin tarix
dərslərində tətbiqi məsələləri araşdırılır.
Açar sözlər: çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər, idrak prosesi, sinif, tarix dərsi, şagirdlər, taksonomiya
Резюме. «Теория множественного интеллекта» - это теория познания, которая показывает, как люди используют свои умственные способности. «Теория множественного интеллекта» - педагогический
подход и метод обучения, а не только развитие областей интеллекта. В наше время развитие множественного интеллекта у учащихся на уроках истории имеет большое значение. Эта теория должна быть
связана с современными образовательными требованиями и может использоваться как в организации
класса, так и в организации дифференцированного обучения с точки зрения интересов и потребностей
учащихся. В статье рассматривается применение множественного интеллекта на уроках истории.
Ключевые слова: множественный интеллект, познавательный процесс, класс, урок истории,
учащиеся, таксономия
Summary. "Theory of multiple intelligences" is a theory of knowledge that shows how people use their
intelligence. "Theory of multiple intelligences" is a pedagogical approach and teaching method, not just the
development of areas of intelligence. In our time, the development of multiple intelligences in students in history
lessons is of great importance. This theory should be related to modern educational requirements and can be used
both in the organization of the classroom and in the organization of differentiated learning in terms of the interests
and needs of students. The article discusses the use of multiple intelligences in history lessons.
Key words: multiple intelligences, cognitive process, classroom, history lesson, students, taxonomy

Müasir dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkşafı insanları dəyişən dünya ilə ayaqlaşmağa vadar edir. Təhsil sahəsində aparılan islahatların əsas məqsədi məhz
bu dəyişiklərə cavab verən gənc nəslin yetişdi154

rilməsidir. İnsanların nələr edə bildiyindən çox,
nələr edə biləcəyi haqqında düşünməyə başlanmışlar. Hər bir insanın özünəməxsus güclü cəhətləri (dominant zəka tipləri), öz öyrənmə tərzi
və idrak potensialı vardır.
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Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərin tarix dərslərində tətbiqi

―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖ nəzəriyyəsi
məhz yeni, dəyişən dünya ilə ayaqlaşa bilən insanın təlim və tərbiyəsi məqsədlə düşünülmüş
pedaqoji nəzəriyyədir.‖ Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖ nəzəriyyəsi təlimdə geniş imkanlar açır:
müəllim üçün - öz fənnini şagirdinə daha səmərəli tədris etmək, şagird üçün isə öz qabiliyyətləri vasitəsilə ilə müəllimin öyrətdiklərini daha
dərindən anlamaq.
İlk dəfə olaraq bu nəzəriyyəni elmə gətirən
Harvard psixoloqu H.Qardner(1983) təhsildə çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsindən istifadənin üç əsas yolunu müəyyənləşdirir [5, s. 15]:
- şagirdlərdə arzu olunan istedad və bacarıqların inkişafı;
- fənnin, mövzunun, anlayışların öyrənilməsinə müxtəlif cəhətdən yanaşma;
- fərdlər arasındakı fərqlərin nəzərə alınması - öyrənmədə fərdiləşdirmə.
H.Qardner "Frames of Mind: The Theory
of Multiple Intelligences" (Əqlin hüdudları:
Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsi) adlı kitabında ən azı 7 əsas əqli qabiliyyətin mövcudluğu fikrini irəli sürdü. O sübut etdi ki, çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsi yalnız bir zəka
nəzəriyyəsi deyil, çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər
nəzəriyyəsi zəka sahələrini inkişaf etdirməkdən
çox, bir tədris yanaşması və öyrənmə üsuludur
[5, s. 63-72].
Bu nəzəriyyənin qəbul edilməsi həm müəllimlərə həm də şagirdlərə təlimdə müəyyən məsələlərin yollarını tapmağa kömək etdi. Bəzi hallarda müəllimlər siniflərindəki problemləri həll
etmək üçün özləri yeni metodlarını yaratdılar.
Bu nəzəriyyəyə görə təlim elə bir şəkildə
qurulmalıdır ki: 1. şagirdlərə onların çoxşaxəli
əqli qabiliyyətlərinin cəlb olunmasını tələb edən
təcrübə qazandırsın, yəni onların inkişafına
töhfə versin; 2. şagirdlərə öyrənmək, özünə ən
yaxın, rahat və özünü rahat hiss edən bir şəkildə
öyrənmək imkanı vermək.
O.V.Yevstifeyeva belə hesab edir ki, müəllimlər çoxşaxəli əqli qabiliyyətləri inkişaf etdirmək üçün isə daha çox aşağıdakı üsullardan
istifadə etməlidirlər [3, s. 2]:
1. Dərsi planlaşdırarkən ayrıca bir mövzunu
çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərin inkişafı prizmasından öyrətmək; 2. Fərdi və ya qrup layihələrinə
üstünlük vermək; 3. Təlim mərkəzlərində işləmək.

Çoxşaxəli qabiliyyətlər şagirdin ağlına
girməyə yardımın göstərilməsinin və təlimləndirmək üçün imkanın təmin edilməsinin daha
bir üsuludur. H.Qardnerin çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsini kəşf etməkdə məqsədi
"öyrənən cəmiyyətlərin" yaradılmasıdır. Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsinin təhsilə nə
gətirəcəyi ilə bağlı suala cavabında H.Qardner
bildirmişdir ki, bu nəzəriyyə bir təhsil hədəfi
deyil, hədəflərə çatmağın güclü bir vasitədir. H.
Qardner insanların qabiliyyətlərini 7 müfəssəl
kateqoriyada və ya «əqli qabiliyyət»lərdə qruplaşdırmaqla onların geniş sayda bacarıqlarının
planlaşdırılmasının yolunu təmin etdi [1, s.103].
1. Verbal (linqvistik) qabiliyyət - sözləri
istər şifahi (məsələn, nağıl danışan adam, natiq
və ya siyasətçi kimi), istərsə də yazılı surətdə
(məsələn, şair, dramaturq, redaktor və ya jurnalist kimi) səmərəli işlətmək qabiliyyətidir. Verbal (linqvistik) əqli qabiliyyətə dilin sintaksisi
və ya quruluşunu, dilin praqmatik ölçüləri və ya
təcrübi istifadələrini manipulyasiya etmək bacarığı da aiddir. Bu istifadə növlərinin bəzilərinə
ritorika, mnemonika, izahat və metadil daxildir
[1, s. 103-104].
2. Məntiqi (riyazi) qabiliyyət - ədədlərdən
səmərəli istifadə etmək və yaxşı mühakimə yürütmək qabiliyyətidir. Məsələn, məntiqi nümunələr və əlaqələr, müddəa və teoremlər, funksiyalara və əlaqədar abstraksiyalara qarşı həssaslıq buraya daxildir. Məntiqi-riyazi əqli qabiliyyət özündə həmçinin kateqoriyalaşdırma, təsnifat, əqli nəticə, ümumiləşdirmə, hesablama və
fərziyyənin sınağını da ehtiva edir.
3. Vizual (fəza) və ya məkanla bağlı qabiliyyət aləmi dəqiq duymaq və həmin o duyğular
üzərində həyata keçirmək qabiliyyətidir. Bu əqli
qabiliyyətə rəngə, xəttə, formaya, yerə və bu ünsürlər arasındakı mövcud əlaqələrə qarşı həssaslıq aiddir.
4. Kinestetik (bədən) qabiliyyətə fikirləri
və hissləri ifadə etmək üçün (məsələn, bir aktyor, pantomimaçı, atlet və ya rəqqasə kimi)
adamın bütün bədənindən istifadə etmə təcrübəsi və şeyləri yaratmaq və ya onların formasını
dəyişmək üçün (məsələn, sənətkar, heykəltəraş,
mexanik və ya cərrah kimi) əllərdən istifadə məharəti aiddir.
5. Ritmik (musiqi) qabiliyyətə musiqi formalarını (məsələn, bir bəstəkar kimi) duymaq və
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(bir ifaçı kimi ) ifadə etmək qabiliyyəti daxildir.
Bu əqli qabiliyyətə musiqi parçasının ritminə,
intensivliyinə və ya melodiyasına, tembr və ya
ton çalarına qarşı həssaslıq daxildir.
6. Fərdlərarası qabiliyyətə başqalarının
əhval-ruhiyyələrini, niyyətlərini, motivasiyalarını və hisslərini duyma və fərqləndirmə bacarığı
aiddir. Üzdəki ifadələrə, səsə və jestlərə qarşı
həssas olmaq, müxtəlif növ fərdlərarası işarələri
fərqləndirmək qabiliyyəti bura daxil ola bilər.
7. Fərddaxili qabiliyyətə özünü tanımaq
və bu tanıma əsasında uyğun tərzdə hərəkət
etmək bacarığı daxildir. Bu əqli qabiliyyətə haqqında dəqiq təsəvvürə malik olmaq, daxili əhval-ruhiyyələrdən, niyyətlərdən, motivasiyalardan, temperamentlərdən və istəklərdən xəbərdar
olmaq, özünü-nizam-intizam, özünü-anlama və
özünə-hörmət qabiliyyəti aiddir [1, s. 104-109].
H. Qardner göstərmişdir ki, onun yeddi
əqli qabiliyyət modeli qısa və dürüst ifadə olunmuş ilkin bir fikirdir. Sonradan müxtəlif testlərə
həqiqətən də cavab verən yeni əqli qabiliyyətlər
T.Armstronq tərəfindən tədqiq olunmuşdur ki,
bunlara da aşağıdakılar daxildir: Ruh yüksəkliyi, mənəvi həssaslıq, yumor, intuisiya, yaradıcılıq, kulinar (biş-düş) bacarığı, qoxu duyğusu
(iybilmə hissi), naturalistik və s. [4, s. 17-21]
H.Qardner öz nəzəriyyəsini təhsilə verilən
müasir tələblərlə əlaqələndirib, ondan sinfin təşkilində, şagirdlərin maraq və ehtiyacları baxımından diferensiallaşdırılmış təlimin təşkilində
istifadə etməyi də təklif etmişdir. H.Qardner
hesab edir ki, şagirdlərin müxtəlif üsullarla dərk
etməsini inkişaf etdirməklə təhsilin keyfiyyətini
yüksəldə bilərik[1,s.115-117].
―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖ nəzəriyyəsi
həmçinin Blumun «İdraki mürəkkəblik səviyyələri» ilə də uzlaşır. Bu taksonomiyaya daxil olan
altı səviyyə aşağıdakılardan ibarətdir: Bilik, Anlama, Tətbiq, Təhlil, Sintez, Dəyərləndirmə.
Blumun taksonomiyası bir növ elə bir keyfiyyətə nəzarət mexanizmini təmin edir ki, onun vasitəsilə şagirdlərin fikirlərinin necə dərindən hərəkətə gətirilməsini görmək olur. Şagirdlərin düşünmə bacarıqlarının kifayət qədər yüksək səviyyədə inkişafını təmin etmək üçün dərs planını Blumun taksonomiyası ilə əlaqələndirmək
olar. Bu, şagirdlərin əqli qabiliyyətlərinin inkişafına kömək etmiş olur.
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Biz ixtiyari dərsi təhlil edərkən, onu‖
Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖ nəzəriyyəsi baxımından nəzərdən keçirməyə çalışaq və bu sualları qoyaq:
1. Dərsdə hansı zəka növləri - çoxşaxəli
əqli qabiliyyətlər istifadə edilir?
2. Şagirdlər daha çox hansı suallarla maraqlanır?
3. Hansı şagirdlərin dərsə marağı daha çox
olur?
4. Dərs zamanı nizam-intizam probleminiz olurmu? Bu problemlər də qabiliyyət növləri
ilə (söhbət, rəsm, səs-küy və s.) bağlıdırmı?
5. Şagirdlərin marağına səbəb olmaq üçün
daha nələr etmək olar?
6. Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərdən istifadə
edərək mövzunu araşdırmaq və öyrətmək olarmı?
7. Dərsdə müəllim və şagirdlər ən çox
nədən razı qalır?
İxtiyarı mövzunu planlaşdırmağa başlayanda özümüzə aşağıdakı sualları verə bilərik:
- Dərsdə mövzunu keçərkən təsnifat və
hesablamaları mövzuya necə daxil etmək olar
(məntiqi- riyazi)?
- Oxu, yazı, şifahi nitqdən necə istifadə etmək olar (linqvistik-verbal)?
- Təsəvvür, rəng, qrafika, sxem, şəkillər
və diaqramları, xəritələri mövzuya necə daxil
etmək olar (məkanla bağlı)?
- Səslər, ritm, musiqi və rəqsləri öyrənilən
mövzu ilə necə bağlamaq olar (musiqili-ritmik)?
- Hərəkəti, dramatikliyi, modelləşdirmə və
sənətkarlığı necə əhatə etmək olar (bədən – kinestetik)?
- Təbiət və təbiət hadisələri, ətraf aləm,
ekologiya haqqında bilikləri dərsdə necə istifadə
etmək olar (naturalistik)?
- Fərdi müstəqil işi necə təşkil etmək olar
(fərddaxili)?
- Cütlərlə və qrupda işlərdən, müzakirə,
əməkdaşlıqdan necə istifadə etmək olar (fərdlərarası)?
İndi isə çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərin tarix
dərslərində tətbiqinə dair bir dərs nümunəsini
göstərək. VI sinif Ümumi tarix kursunda ―Midiya dövləti‖ mövzusunu keçərkən şagirdlərin
çoxşaxəli əqli qabiliyyətlərini necə inkişaf etdirə
bilərik sualını araşdıraq [2, s. 44-46].
Standartlar: 3.1.1.; 5.1.3.
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Məqsəd: 1. Midiya dövlətinin yaranmasını, idarəetmə qaydalarını, sosial-iqtisadi münasibətlərini təsvir edir.
2. Midiya mədəniyyətinə dair məlumat
toplayır, təqdim edir.
Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin həmləsi, BİBÖ, şaxələndirmə
Ġnteqrasiya: Az-t. 3.1.1.; 4.1.2.; 5.1.3.; Ə.
2.1.3.

Resurlar: İKT,paylama materialları, dünyanın siyasi xəritəsi, mövzu xəritəsi (Midiya
dövlətinin xəritəsi),VI sinif üçün Ümumi tarix
dərsliyi, iş dəftəri
Dərsin mərhələləri. Motivasiya: Çar Astiaq yuxu gördü və qorxdu.....Çünki Fars vilayətinin hakiminə ərə getmiş qızı Mandananın uşağının ağzından bir üzüm kolu bitib bütün

Asiyanı bürüyəcəkdi..................
Yönəldici suallar: 1. Rəvayətin bizim öyrəndiyimiz mövzuya nə kimi aidiyyatı vardır?
2.Astiaqın çar olduğu dövlət haqqında hansı məlumatlatlarınız vardır?
Tədqiqat sualı: Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı və süqutunun səbəblərini necə
izah edə bilərsiniz?
Artıq bu başlanğıc mərhələsində şagirdlərdə vizual (fəza), verbal (linqvistik), fərddaxili
əqli qabiliyyətləri inkişaf etdirmək olar. Tədqiqat zamanı qruplara çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər
nəzəriyyəsi əsasında hazırlanan iş vərəqləri təq-

dim olunur. Bu mərhələdə şagirdlərin verbal
(linqvistik), məntiqi (riyazi), vizual (fəza), kinestetik (bədən), ritmik (musiqi), fərdlərarası,
fərddaxili əqli qabiliyyətini inkişaf etdirmək
üçün iş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilir. Qruplara tapşırıqlar paylanır.
1. Kiaksar qrupu. Midiyanın adı hansı
mənbədə ilk dəfə çəkilir və Midiya necə qüdrətli
dövlətə çevrildi? (bu sual məntiqi-riyazi, məkanla bağlı qabiliyyətin inkişafını təmin edən
sualdır).

Şagirdlər xəritədə Midiyanı göstərir və bu,
onların vizual (məkanla bağlı) qabiliyyətlərini
inkişf etdirir.
2. Astiaq qrupu. Midiya dövlətinin V
hökmdarı Astiaqın hakimiyyəti dövrü, uğurları

və məğlubiyyətinin səbəblərini izah edin? Şagirdlər şaxələndirmədən istifadə edərək suala
cavab verirlər.
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Bu qrupa verilən sual və tapşırıqlar şagirdlərin fərdlərarası,
linqvistik və digər qabiliyyətlərin də inkişafına şərait yaradır, həmçinin
şagirdlər düşünür və məntiqi-riyazi, fərddaxili
əqli qabiliyyətləri də inkişaf edir.
3. Deyok qrupu. Bu qrupa midiyalıların
məşğuliyyəti ilə bağlı şəkillər təqdim olunur və
şəkillər əsasında təqdimat hazırlamaq tapşırılır.
Qrupa verilən sual və tapşırıqlar şagirdlərin vizual (fəza) və kinestetik (bədən), və digər qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına və inkişafına
şərait yaradır.

Qruplar

ƏməkdaĢlıq

Təqdimat

4. Kir qrupu. Midiya mədəniyyətinin yerini ümumdünya mədəniyyəti daxilində müəyyənləşdirərək qiymətləndirin və Midiya mədəniyyəti xalısını tərtib edin. Xalıya uyğun müsiqi
seçin( istənilən muğamdan bir parça). Bu qrupa
verilən sual və tapşırıqlar şagirdlərin musiqi
(ritmik),vizual (fəza) və məntiqi - riyazi qabiliyyətlərini üzə çıxarır. Qruplar müəyyən olunmuş
vaxtda cavabları hazırlayır, təqdim edirlər. Cavablar diqqətlə dinlənilir, digər qruplar tərəfindən əlavələr edilir.Cavablar müzakirə olunur və
müəllim tərəfindən müəyyən olunmuş meyarlar
əsasında qiymətləndirmə aparılır.

Mənbələrdən
düzgün istifadə

TapĢırıqların
vaxtında
yerinə
yetirilməsi

Nəticə

Kiaksar
Astiaq
Deyok
Kir

ÜmumiləĢdirmə və nəticə: Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı və süqutunun səbəblərini şagirdlər izah edir, ümumdünya tarixində

158

yerini müəyyənləşdirirlər və bu biliklər şagirdlər
tərəfindən mənimsənilir. Sonda bu biliklər
BİBÖ cədvəlində öz əksini tapır.
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Bilirəm
Midiya Manna dövlətinin
qonşusu olmuşdur.
E.ə.590-cı ildə Mannanı
Midiyaya birləşdirmişdir

Ġstəyirəm bilim
Midiyanın yaranması,
inkişafı,
tənəzzülü, təsərrüfatı
mədəniyyəti haqqında

Yaradıcı tətbiqetmə: Midiya çarı Astiaq
haqqında qısa esse yazın.
Ev tapĢırığı: Midiya dövləti mövzusunu
möhkəmləndirmək üçün şagirdlərə evdə Midiya
dövləti haqqında kiçik hekayə qurmaq tapşırılır.
Refleksiya və qiymətləndirmə: 1. Şərh,
təsvir etmə, təhlil və tənqid etmə. 2. Təqdimetmə

Öyrəndim
Midiya dövlətinin meydana gəlməsi, inkişafı
və tənəzzülü və dövrlərini fərqləndirməyi
Midiyanın idarəetmə qaydalarını,
sosial-iqtisadi münasibətlərini təhlil etməyi.
Mənbələr əsasında Midiya ilə bağlı
məlumat toplamağı Midiya tarixində
mühüm rol oynamış şəxsiyyətləri müəyyən
etməyi,
Midiya mədəniyyətinə dair məlumat toplayıb
təqdim etməyi.

Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı,
uğurları və tənəzzülünü, şərh, təhlil və tənqid
edir, sosial-iqtisadi münasibətləri təsvir edir və
mədəniyyətini təqdim edir. Qiymətləndirmədə
şagirdlərin verbal (linqvistik), məntiqi (riyazi),
vizual (fəza), kinestetik (bədən), ritmik (musiqi), fərdlərarası, fərddaxili qabiliyyətlərini əsas
götürmək olar.

Zəif

Orta

Yüksək

Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı, uğurları və
tənəzzülünü, sosial-iqtisadi münasibətləri təsvir
edir, şərh edir, lakin təhlil
və ənqid edə bilmir

Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı, uğurları və
tənəzzülünü, şərh, təhlil
edir, lakin tənqid edə bilmir, sosial-iqtisadi münasibətləri çətinliklə təsvir
edir
Midiya mədəniyyətini çətinliklə təqdim edir

Midiya dövlətinin yaranması, inkişafı, uğurları,
və tənəzzülünü, şərh, təhlil və tənqid edir, sosialiqtisadi münasibətləri təsvir edir

Midiya mədəniyyətini
təqdim edə bilmir

Beləliklə, ―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖
nəzəriyyəsinin tarix dərslərində tətbiqi üzrə işin
sisteminin yaradılması tarixin tədrisi texnologiyası sahəsində olduqca vacibdir və çoxşaxəli
əqli qabiliyyətlər nəzəriyyəsi əsasında təşkil
olunmuş təlim həm mənimsəməni yüksəldir,
həm də şagirdlərin hərtərəfli inkişafına kömək
etmiş olur.
Problemin aktuallığı. Respublikamızda təhsil
sahəsində islahatların aparıldığı bir dövrdə əsas
məqsəd müasir tələblərə cavab verən gənc nəslin yetişdirilməsidir. Məhz ―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖
nəzəriyyəsinin dərslərdə tətbiqi ilə bu yeni, dəyişən

Midiya mədəniyyətini təqdim edir

dünya ilə ayaqlaşa bilən insanın təlim və tərbiyəsi
sahəsində də yeniliklər əldə etmək mümkündür.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə çoxşaxəli
əqli qabiliyyətlərin tarix dərslərində tətbiqi (dərs nümunəsi əsasında) məsələsi araşdırılmış, imkan və
yolları nəzərdən keçirilmiş, mahiyyəti müəyyənləşdirilmişdir. ―Çoxşaxəli əqli qabiliyyətlər‖ nəzəriyyəsinin yalnız zəka nəzəriyyəsi deyil, həm də tədris yanaşması və öyrənmə üsulu olduğu göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
təklif olunan metodika ―Tarixin tədrisi texnologiyası‖ fənnini tədris edən müəllimlər və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı metodik material ola bilər.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
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USE OF CREATIVE ASSIGNMENTS TO IMPROVE STUDENT COMPETENCIES
IN INFORMATICS
Xülasə: Məqalədə orta məktəbin informatika kursunda tədris olunan tətbiqi proqramların bir növü
olan Excel proqramı ilə bağlı məsələlərə baxılmış, fənnin tədrisinin daha keyfiyyətli olması üçün tövsiyələr
verilmişdir. Orta məktəb şagirdlərinin informatika üzrə kompetensiyalarının artırılması üçün elektron cədvəllərlə daha səmərəli iş üsulları təklif edilmiş və onların metodikası göstərilmişdir.
Açar sözlər: kompetensiya, elektron cədvəl, yaradıcı tapşırıq, Excel funksiyaları, qrafiki elementlər.
Резюме: В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним из прикладных программ
Excel, преподаваемой на курсах информатики в старших классах, и даются рекомендации по повышению качества преподавания предмета. Для повышения компетентности старшеклассников в области
информатики были предложены более эффективные методы работы с электронными таблицами и показаны их методики.
Ключевые слова: компетенция, электронная таблица, творческое задание, функции Excel,
графические элементы
Summary: The article discusses issues related to one of the Excel applications taught in computer
science courses in high school, and provides recommendations for improving the quality of teaching the
subject. To improve the competence of high school students in the field of computer science, more effective
methods of working with spreadsheets were proposed and their techniques were shown.
Keywords: competence, electronic schedule, creative task, Excel functions, graphical elements

GiriĢ. Hazırda tədris prosesinə aktiv müdaxilə edən vasitələrdən birincisi tətbiqi proqramlardır. İstifadə oblastına görə tətbiqi proqramların çoxlu növləri vardır. Lakin tədris prosesində ən çox istifadə olunanları Windows
əməliyyat sisteminin daxilində olan və ofis

proqramları adlanan proqramlar, standart proqramlar və digər tətbiqi proqramlardır. Dərsin xarakterinə uyğun olaraq onlardan istifadə olunur.
Məlumdur ki, tətbiqi proqram paketləri, o cümlədən Excel proqramı da orta məktəbdən başlayaraq hissə-hissə öyrənilməyə başlanılır. VIII
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sinif informatika dərsliyində 5-ci tədris vahidində (Multimedia və Tətbiqi proqramlar) 2 saat
həcmində [1], IX sinif informatika dərsliyində
isə ayrıca 3-cü tədris vahidində 2 saat həcmində
verilmişdir [2]. Burada aşağı siniflərdən fərqli
olaraq daha mürəkkəb sənədlərin hazırlanması
və formatlaşdırılması - MS Excel elektron cədvəlində düsturların yazılması, formatlaşdırılması, elektron cədvəldə nisbi və mütləq istinadlardan istifadə, bu proqramında xətti, dairəvi, sütunlu və başqa növ diaqramlar qurmaq və sair
məsələləri öyrədilir. Ali məktəblərin riyaziyyat
və informatika müəllimliyi ixtisaslarında bu
paket proqramı ya peşə ixtisasları, ya da seçmə
fənn blokları tərkibində tam olaraq tədris olunur. Bunun üçün tədris planında 60 saat (30 mühazirə, 30 laborator) saat vaxt ayrılmışdır.[3]
AraĢdırma. Təcrübə göstərir ki, bu paket
proqramını öyrənərkən ardıcıllıq və sistematiklik gözlənilmir. Həm orta məktəblərdə, həm də
ali məktəblərdə tətbiqi proqramların xarakteristikasına aid olan və ən çox istifadə olunan materiallar öyrədilir. Bu təkrar və yeknəsəklik şagirdlərin, eləcə də tələbələrin tətbiqi proqramları
öyrənməsi zamanı maraqlarının azalmasına və
sönməsinə gətirib çıxarır. Onlar elə zənn edirlər
ki, onlar artıq proqramı bilirlər, halbuki bu proqram kifayət qədər həcmli, müxtəlif sahələri əhatə edən mükəmməl bir proqramdır [4]. Odur ki,
müəllim bəzi genişləndirmələri nəzərə almaqla
proqramın öyrənilməmiş hissələrini planlaşdırmalı, məzmuna uyğun tapşırıqlar salmalıdır.
Mövzunun tədrisi zamanı müəllim motivasiyanı
elə yaratmalıdır ki, şagirdlər bu məsələnin həllinə tez başlamağa can atsınlar. Sinifdə bunu
yarış şəklində də etmək maraqlı olar. Bu zaman
məsələnin həllini tez tapan şagirdlər xüsusi qeyd
edilir, qiymətləndirmə zamanı da bundan istifadə edilir. Bu yeni məsələnin qoyuluşunda daha
çox şagirdin marağı artdığını göstərəcəkdir.
Belə tapşırıqlar əvvəlcə müəllim tərəfindən qoyulur, sonra şagirdlər buna öyrəndikcə məsələlərin qoyuluşunu da onlara həvalə etmək lazımdır. Bunun üçün şagirdlərə müxtəlif xarakterli
məsələlərin belə analoji qoyulması və həllinin
reallaşdırılması tapşırığı verilir. Belə olduqda
şagird özü prosesə yaradıcı yanaşır, məsələni
özü yaradır və həllini proqramda özü də reallaşdırır. Belə tapşırıqlara şərti olaraq yaradıcı tapşı-
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rıqlar adı qoyaq, təbii ki onu başqa adla da adlandırmaq olar.
Metodika. Qeyd etdiklərimi bir neçə nümunə əsasında göstərmək istərdim. Bilirik ki,
müəllim fəal dərsin tədqiqat adlanan mərhələsində şagirdlər qarşısında ardıcıl olaraq bir neçə
tapşırıq qoyur:
Yaradıcı tapşırıq 1: Microsoft Excel proqramında SmartArt funksiyasından istifadə etməklə ilə iş vərəqinə müxtəlif şəkillər əlavə
edin, qrafiki obyektlər yerləşdirin, müxtəlif formalı diaqramlar yaradın, Word mətn prosessorunda olan SmartArt və WordArt obyektlərini
buraya yerləşdirin.
Bunun üçün əvvəlcə qısa nəzəri məlumat
verilir: Microsoft Excel 2010 proqramı gündəlik
həyatdan çox ədədlərlə işləyənlər, məsələn, mühasib və bank işçilərinə lazım olur. Lakin, informasiyanın cədvəl formasında təqdim olunduğu
bütün hallarda Excel əvəzolunmaz köməkçi rolunu oynayır. Bu proqram vasitəsilə tərtib olunmuş
cədvəllərin yaradılması, redaktə edilməsi və çapı
yerinə yetirilir. Ona daxil edilmiş müxtəlif kateqoriyalı funksiyaların köməyi ilə ədədlər və
mətnlər üzərində əməliyyatların yerinə yetirilməsi və çox mürəkkəb hesablamaların aparılması,
verilənlərin təqdimatını asanlaşdıran diaqramların və qrafiklərin qurulması mümkündür [2].
Elektron cədvəl faylına iş kitabı, yaxud
kitab deyilir. İş kitabı bir neçə iş vərəqindən ibarət olur. Bu vərəqlərin sayını artırmaq olar. İş
vərəqlərindən sadəcə biri ekranda görünür. O
biri vərəqləri açmaq üçün uyğun vərəqin yarlığını çıqqıldatmaq lazımdır. Hər bir vərəq 214
sütun və 220 sətirdən ibarətdir. Yeni işçi kitabı
açılarkən ekranda təmiz işçi vərəq görünür. MS
Excel sənədində işçi vərəqlərin sayı 255-ə qədər
ola bilər [1].
Excel proqramının iş vərəqində xanalar
klaviaturadan lazım olan informasiyalar daxil
edilməklə doldurulur. Bəzi xanalarda yerləşən
ədədlər üzərində hesablamalar aparmaq üçün iş
vərəqinin üst hissəsində düstur panelindən istifadə edə bilərik. Bəzi əməliyyatlar isə klaviaturadan da daxil edilə bilir.
Excel 2010 proqramında istənilən cədvəl
tərtib edib, iş vərəqinin daha formalı, baxımlı
olması üçün bəzi işlər apara bilərik. Bunları həyata keçirmək üçün proqram pəncərəsinin
Insert(Вставка) tabının lent qruplarının əmrlə-
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rindən istifadə edərək iş vərəqinə müxtəlif obyektlər yerləşdirə bilərik. Bu tabın köməyi ilə iş
vərəqinə müxtəlif şəkillər əlavə etmək, qrafiki
obyektlər yerləşdirmək, müxtəlif formalı diaqramlar yaratmaq, Word mətn prosessorunda
olan SmartArt və WordArt obyektlərini yerləşdirmək olar.
Excel proqramında informasiyanın daha
baxımlı olması üçün SmartArt funksiyasının
qrafiki elementlərindən istifadə edilir. Insert
(Вставка) tabının Illustrations lent qrupunun

SmartArt əmrini seçməklə SmartArt qrafiki elementlərinin daxil olduğu dialoq pəncərəsi ekrana çıxır.
Bu elementlərdən seçim edib iş vərəqinə
əlavə edilir və onun üzərində bəzi redaktə işləri
apararaq informasiyanı baxımlı formaya gətirmək olar (Şəkil 1).
Şəkil 1. Excel-2010 proqramının SmartArt
qrafiki elementlərinin daxil olduğu dialoq pəncərəsi.

İndi isə Excel 2010 proqramında ixtiyari
bir cədvəl quraq və SmartArt funksiyasından istifadə etməklə iş vərəqində bu cədvələ uyğun
olan bir qrafiki element yerləşdirək.
Tutaq ki, şagirdlərin illik summativ ballarına uyğun bir cədvəl qururuq. İlk olaraq lazım
olan informasiyaları daxil edirik. Daha sonra
SmartArt düyməsini klikləyərək qrafik təsvirlərdən cədvəldə verilən informasiyaların göstəril-

məsi üçün uyğun olanını seçirik. Bizim cədvəlimiz şagirdlərin illik summativdən keçib və ya
keçməməsini göstərən bir cədvəldir. Buna
uyğun olaraq biz SmartArt qrafiki elementində
keçən və kəsilən şagirdlərin adlarını qeyd edə
bilərik və ya ən çox bal toplayan və ən az bal
toplayan şagirdlərin adlarını qeyd edə bilərik
(Şəkil 2).

ġəkil 2. Yeni yaratdığımız ―İllik summativin nəticələri‖ adlı cədvəl. SmartArt funksiyasının dialoq pəncərəsində kateqoriyalar hissəsindən lazım olanını seçirik və ona uyğun qrafiki
təsvirlər görünür. Bunlardan istədiyimiz birini

klikləməklə həmin qrafik təsviri ekrana gətiririk
(Şəkil 3).
Şəkil 3. Qrafiki təsviri ekranda əks etdirən
pəncərə.
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Bu dialoq pəncərəsinin Siyahı kateqoriyasına klikləyərək lazım olan qrafiki elementi seçirik və OK düyməsini sıxırıq. Bu zaman seçdiyimiz təsvir iş vərəqində görünməklə menyu

lentində əlavə imkanlar üçün alətlər görünəcək.
Bu alətlər qrafik təsvir üzərində redaktə işləri
aparmaq, rəngini, ölçüsünü, formasını dəyişmək
və s. əməliyyatlar üçün əlverişlidir (Şəkil 4).

Şəkil 4. Qrafik təsvir üzərində redaktə işləri aparmaq üçün alətlər pəncərəsi.
Bu seçdiyimiz 3 siyahılı qrafik təsvirdir.
Onu azalda və ya artıra bilərik. Bunun üçün
mətni daxil etdiyimiz sahənin yanında orada ya-

zılan informasiyanın maketindən istifadə olunur.
Biz indi bu sayı 2 edəcəyik. Daha sonra onun
rəngini və ölçüsünü dəyişirik. Mətni daxil edərək işi yekunlaşdırsaq, iş vərəqinin son görünüşü aşağıdakı kimi olacaqdır (Şəkil 5):
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Şəkil 5. SmartArt funksiyasından istifadə
etməklə yaradılmış qrafiki element.
Beləliklə, biz SmartArt funksiyasından istifadə etməklə informasiyanın təqdimatını daha
baxımlı göstərməyə çalışdıq.
Növbəti tapşırığı Excel-də riyazi məsələlərin həllinin reallaşdırılmasına aid verimək
olar. Məqsəd eyni bir proqramda tapşırıqların istiqamətini müxtəlif tərəflərə yönəltməklə şagirdlərin maraqlarını daha da artırmaqdır. Bu
məqsədlə növbəti tapşırıq riyazi və informatik
kompetensiyaların yüksəlməsinə xidmət edir.
Yaradıcı tapşırıq 2: cosx-x2 =0 tənliyini
qrafik üsulla həll edin.
Nəzəri məlumat: Biz riyaziyyat dərsindən
bilirik ki, bu tənliyi cosx=x2 şəklində də yazmaq
olar. Bildiyimiz kimi bu tənliklərin kökləri varsa, o zaman sağ və sol tərəfdəki funksiyaların
qrafikləri kəsişməlidir.
cosx-x2 =0 tənliyini Excel proqramı vasitəsi ilə həll edək. Biz nəticəni düzgün almaq

üçün funksiyaların xassələrini yaxşı bilməliyik.
y=cosx funksiyasının qiymətlər oblastı [-1;1]
aralığındadır. Amma y= x2 funksiyasının qiymətləri tez artır. Gəlin nəticəni yəni qrafiklərin
kəsişməsini, başqa sözlə kökləri daha aydın görmək üçün arqumentin alacağı qiymətləri daha
kiçik intervallara bölək. Biz arqumentin dəyişmə addımını 0,2 götürək. Bilirik ki, funksiyanı
arqumentin [-2;2] intervalında təqdiq etməmiz
arqumentin [-10; 10] intervalında tədqiq etməkdən daha rahat olar. cosx-x2 =0 tənliyinin qrafikini qurmaq üçün Excel proqramını başladırıq.
x-in ilk qiymətini A2 xanasına yazıb, Home
(Главная/Əsas) tabının Edit (Редактирование)
lent qrupundan (Заполнить→ Прогрессия)
əmrlərini seçirik. Uyğun sahələrə addımı (0,2)
və x-in son qiymətini (2) yazıb (Şəkil 6) Enter
düyməsini sıxırıq və x-in qiymətlərinin avtomatik xanalara yazıldığını müşahidə edirik.

Şəkil 6. Series pəncərəsinin əmrlərindən
istifadə etməklə xanaların
verilənlərlə doldurulması.
Sonra y=x2 funksiyasının qiymətini tapmaq üçün x-in birinci qiymətini yazdığımız xa-

nanın qarşısında = işarəsini və arxasınca A2^2
yazırıq və Enter düyməsini sıxırıq və həmin xananın sağ aşağı küncündən doldurma düyməsini
tutub çəkdikdə y=x2 funksiyasının qiymətləri
avtomatik hesablanır (şəkil 7).
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Şəkil 7. Doldurma düyməsindən istifadə
etməklə y=x2 funksiyasının qiymətlərinin avtomatik hesablanması.
Növbəti addımda cos x funksiyasının qiymətini tapmaq üçün C2 xanasına = işarəsi yazıb,

Formulas→Math &Trig→cos (Формулы→
Математические → cos) əmrlərini seçib pəncərəni açırıq (Şəkil 8).

Şəkil 8. Math &Trig kateqoriyasının Şəkil
9. cos x funksiyasının qiymətlərinin avtomatik
hesablanması
Açılan pəncərədən Number (Число/Ədəd)
qarşısında x-in I qiymətinin yazıldığı xananı seçirik, yəni A2 xanasını seçirik, Ok düyməsi ilə
təsdiq etdikdən sonra, yenə həmin xananın sağ
aşağı küncündən doldurma düyməsini tutub

çəkdikdə cos x funksiyasının qiymətləri avtomatik hesablanır (şəkil 9). Qrafiki qurmaq üçün
ədədlər
yazılmış
diapazon
seçilir
və
Insert→Scatter→ Scatter with Smooth Lines
and Markers (Вставка→Точечная→ Точечная
с гладкими кривыми и маркерами) bölümünü
seçirik. Artıq proqram istədiyimiz qrafiki aşağıdakı kimi qurur (Şəkil 10).
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Şəkil 10. cosx-x2 =0 tənliyinin qrafik üsulla həlli.
Beləliklə, tapşırığın yerinə yetirilməsi
başa çatır.
Sonra şagirdlərə izah edilir ki, istənilən
sisitem tənliyini bu qaydada həll etmək olar.
Həllin gedişini sorğu şəklində şagirdlərdən soruşmaq olar. Hər bir addımın izahı verilir, nə
üçün sualına cavab alınır. Daha sonra bir tapşırıq və ya misal üzərində bu əməliyyatlar ardıcıl
olaraq göstərilir. Həllin qrafik təsviri alındıqdan
sonra şagirdlərə tənliklər sistemində tənliklərin
sayının 2 deyil, 3, 4 və sair olduqda həllin necə
qurulacağı qaydası soruşulur. Fəal şagirdlər
artıq bu suala asanlıqla cavab verəcəklər. Burada tənliklərin sayı qədər qrafiklərin olacağı qeyd
edilir. Bu tipə aid də bir tapşırıq şagirdlərə yerinə yetirmək tapşırığı verilir və həllin kimin tez
tapması marağıilə şagirdlər fəallaşdırılır, həlli
analitik yolla çətin olan və ya mümkün olmayan
misalların bu üsulla həll edilməsinin səmərəli
olması əsaslandırılır. Bundan sonra istənilən
funksiyanın qrafikini analoji qaydada qurmağı
şagirdlərə tapşırmaq olar. Onlar artıq fəal olaraq
bu tapşırıqları yerinə yetirə bilirlər.
Nəticə və tövsiyələr. İnformatika müəllimləri fənnin öyrənilməsinə uyğun perspektiv
plan hazırlayarkən orta məktəb dərsliklərini ətraflı nəzərdən keçirməli, şagirdlərin bu proqrama aid öyrəndiklərini qeydiyyata almalıdır.
Yaxşı olar ki, paketn tam öyrədilməsi üçün bu
planda müəllimin hansı yeni məsələləri öyrədəcəyi əks olunsun. Bu yeni məsələlər vaxta görə
bölünsün, nəzəri məsələlərin çatdırılması mühazirə zamanı öz həllini tapsın. Mənim fikrimcə,

bu xarakterli proqramların öyrədilməsində praktik laborator işlərə ayrılan vaxt daha çox olmalıdır. Çünki nəzəri məsələlər kifayət qədər çox
olsa da, müəllim həll yolunu elə qoyar ki, praktik məsələləri həllinin axtarılıb tapılmasında şagirdlər özləri nəzəri məsələləri öyrənə bilsinlər.
Təcrübə göstərir ki, şagirdlər eyni xarakterli tapşırıqlar üzərində işləyərkən getdikcə onlarda işə maraq sönməyə başlayır, onlar elə düşünürlər ki, artıq hər şeyi bilirlər, daha onunla
məşğul olmaq istəmirlər. Nəticədə dərsə maraq
azalır, şagirdlər düşünməklə yenilik əldə etmək
uğrunda çalışmırlar. Ancaq, tapşırıqların planlı,
məqsədli olması, şagirdlərin ardıcıl düşünmə
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırığın
xarakterini və məqsədini dəyişmək lazımdır.
Yuxarıda göstərilən tip yaradıcı tapşırıqlar əvvəlcə müəllim tərəfindən qoyulur, sonra şagirdlər buna öyrəndikcə məsələlərin qoyuluşunu da
onlara həvalə etmək lazımdır. Bunun üçün şagirdlərə müxtəlif xarakterli məsələlərin belə
analoji qoyulması və həllinin reallaşdırılması
tapşırığı verilir. Belə olduqda şagird özü prosesə
yaradıcı yanaşır, məsələni özü yaradır və həllini
proqramda özü də reallaşdırır. Daha sonra belə
tapşırıqları bir qədər də mürəkkəbləşdirib, şagirdlərin bir-birinə təqdimetməsini tələb etmək
olar. Bu zaman şagirdlərdən biri məsələni
qoyur, digəri onun həllini reallaşdırır. Artıq burada şagirdlər arasında sağlam rəqabət mühiti
yaranır, onlar biliklərini bir-birinə ötürmək fürsəti qazanırlar. Beləliklə, nisbətən passiv şagirdlər də aktivləşməyə başlayır, bu da şagirdlərin
ümumi kompetensiyalarının artması deməkdir.
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Şagirdlərin informasiya kompetensiyalarını artırmağın digər üsulu da eyni xarakterli tapşırıqların müxtəlif tətbiqi proqramlar vasitəsilə
həllinin reallaşdırılmasıdır. Bilirik ki, belə proqramların sayı çox olduğu üçün onları yalnız dərs
prosesində öyrənmək qeyri-mümkündür. Ancaq
bu tip proqramları müəllim qeyd edə bilər və
onların İnternetdən yüklənməsi və məsələlərin
həllinin reallaşdırılmasını şagirdlərə ev tapşırığı
kimi verə bilər. Bu qayda ilə şagirdlərdə daha
geniş axtarış aparmağa maraq yaranacaq, özləri
də belə tətbiqi proqramların tapılıb işlənməsini
təklif edəcəklər. Ancaq bu istiqaməti də maraqlı
etmək lazımdır, bu zaman gənclərin də əyləncəyə maraq hisslərini nəzərə almaq olar. Belə ki,
onlarda geniş bilik bazası yaratmaq və formalaşdırmaq məqsədi ilə müxtəlif məzmunda məsələləri (məsələn, kriptoqramları) həll etməyi tapşırmaq olar.

Problemin aktuallığı: şagirdlərin informasiya kompetensiyalarının formalaşmasında təlimin
məzmununun fənnin tədrisi zamanı təşkilati-metodik
təminatla zənginləşdirilməsi, eyni zamanda İnformatika fənninin elmi-texnoloji planda aktual vəziyyəti
ilə müəyyən edilir.
Problemin yeniliyi: şagirdlərin informatika
üzrə kompetensiyalarının formalaşmasına aid hansı
vəzifələrin yerinə yetiriləcəyinin tövsiyyə edilməsi,
eləcə də orta məktəbdə tədris olunan ―İnformatika‖
fənninin tədrisindəki nöqsanların göstərilməsi və onların həlli yolunun təklif edilməsidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, baxılan mövzuların tədrisi zamanı orta məktəb müəllimləri göstərilən tövsiyyələrdən və yaradıcı
tapşırıqlardan istifadə etməklə fəaliyyət modelinin
məzmununu zənginləşdirər və bununla da şagirdlərdə informasiya kompetensiyalarının formalaşmasında nəzərə çarpacaq nəticələr əldə edə bilərlər.
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FEATURES OF WEB PROGRAMMING IN LESSONS OF INFORMATICS
IN SECONDARY SCHOOL
Xülasə: Kompüteri ümumi təhsil prosesini dəstəkləmək üçün texniki bir vasitə olaraq nəzərdən keçirməklə, onun məktəb keçilən informatika dərslərində, yaradıcılıq fəaliyyətində istifadəsinin uğurlu təhsil fəaliyyətinin və gələcəkdə məzunların informasiya cəmiyyətində sosial uyğunlaşmasında vacib olduğunu başa
düşmək asandır. Şagirdlərin dizayn yaradıcılıq işlərinin həyata keçirilməsində vacib bacarıqlardan biri də öz
veb saytlarının yaradılmasıdır. Veb-texnologiya yalnız öz işlərinin nəticələrini internetdə ictimaiyyətə təqdim
etməyə imkan vermir, həm də məktəbin yerli şəbəkəsi daxilində belə bir sayt yaratmağa və ya media materiallarını saytın yerli nüsxəsi şəklində hazırlamağa və kompüterdə baxmağa imkan verir. Məqalədə orta məktəbdə informatika dərslərində Veb proqramlaşdırmanın öyrənilməsi xüsusiyyətləri nəzərdən keçiriləcək.
Açar sözlər: informatika, veb, HTML, texnologiya, proqramlaşdırma, internet
Резюме: Используя компьютер в качестве технического инструмента для поддержки всего процесса обучения, легко понять важность его использования в школьных классах по информатике,
творческой деятельности и социальной адаптации будущих выпускников в информационном обществе. Одним из наиболее важных умений для творчества учеников является создание собственных вебсайтов. Веб-технология не только позволяет публике публиковать результаты своей работы в Интернете, но и позволяет им создавать такой сайт в локальной сети школы или печатать медиаконтент в
виде локальной копии сайта. В статье будут рассмотрены особенности изучения веб-программирования на уроках информатики в высшей школе.
Ключевые слова: информатика, сеть, HTML, технология, программирование, интернет
Summary: By using the computer as a technical tool to support the overall learning process, it is easy
to understand the importance of its use in school-based computer science classes, creative activities, and the
social adaptation of future graduates in the information society. One of the most important skills for students
to do creative work is to create their own websites. Web technology not only allows the public to submit the
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results of their work to the Internet, but also allows them to create such a site within the school's local
network, or to print media content in the form of a local copy of the site. The article will examine the
features of studying Web programming in computer science classes in high school.
Keywords: computer science, web, HTML, technology, programming, internet

Hal-hazırda Azərbaycan təhsilində İnformatika və İKT tədris prosesinə çox diqqət yetirilir. İnformatika və İKT üzrə məktəb kursu öz
növbəsində fərdi olan bir çox hissədən ibarətdir.
Hər bölmə tələbələrə özündə olan bilik sahəsini
açır. Beləliklə, məktəb kurslarında proqramlaşdırmaya çox diqqət yetirilir. Öz növbəsində
proqramlaşdırma proqram yaratmağın bir çox
yolu və növlərini əhatə edir. Orta məktəbdə, informatika dərsliklərdə bir proqramlaşdırma bölməsi var [4].
İnformatika dərsliklərində öyrənmə prosesində böyük əhəmiyyət daşıyan veb saytlar və
onların yaradılması ilə bağlı bütün əsas bilik bazasını tərtib etmişdir. Bu dərsliyi öyrənərək
şagird artıq HTML dilində veb saytlar yaratmaq
və dizayn etmək bacarığına və bu mövzuda kifayət qədər geniş biliklərə malik olur. Bundan
sonra şagirdlər öyrəndiklərini praktikada tətbiq
edirlər [1].
World Wide Web-də nəşrlər veb sayt şəklində həyata keçirilir. Bir veb saytın quruluşu
bir mövzu və ya problem haqqında məlumat
olan bir jurnala bənzəyir. Bir jurnal çap səhifələrdən ibarət olduğu kimi, veb sayt da kompüter
veb səhifələrindən ibarətdir.
Sayt məlumat təqdim etmək üçün interaktiv vasitədir. Saytın interaktivliyi bir sayt ziyarətçisi saytda qeydiyyatdan keçə, bir forma doldura biləcəyi və sair müxtəlif formalarla təmin
olunur.
Adətən bir saytın əsas bölmələrinə (Veb
səhifələr) bağlantılar olan bir örtük səhifəsi
(məzmunu olan bir səhifə) var. İstifadəçinin
saytı sərbəst gəzməsinə imkan verən hiperlink
saytın digər veb səhifələrində də mövcuddur.
Veb saytlar ümumiyyətlə multimediyadır,
çünki mətnə əlavə olaraq təsvirlər, animasiyalar,
səs və video məlumatları da ola bilər.
Saytdakı veb səhifələrdə JavaScript və
VBScript və ya ActiveX idarəetmə skriptlərindən istifadə edərək yaradılmış dinamik obyektlər (icra olunan modullar) ola bilər. Saytda yerləşən idarəetmə elementləri (məsələn, düymələr)
istifadəçiyə müəyyən dinamik obyektləri işə salmağa imkan verir.
170

Bir veb sayt, link formasında olan veb səhifələrdən ibarətdir. Veb səhifələr interaktiv ola
bilər və multimedia və dinamik obyektlərdən
ibarət ola bilər.
Veb saytlar HTML mətn sənədlərinin işarələnmə dilindən istifadə olunur. HTML texnologiyası nəzarət simvollarının (etiketlərin) düz
mətn sənədinə daxil olması və nəticədə Veb səhifə əldə etməyimizdir. Bir veb səhifə yüklədikdə brauzer onu ekranda etiketlər tərəfindən müəyyən edilmiş formada təqdim edir [2].
HTML sənədlərinin əsas üstünlükləri bunlardır:
 kiçik məlumat həcmi;
 müxtəlif əməliyyat sistemləri ilə təchiz
olunmuş fərdi kompüterlərdə görmək imkanı.
Veb səhifələrini yaratmaq üçün, yaradılan
sənəddə mətn formatına nəzarət işarələri daxil
olmayan sadə mətn redaktorları istifadə olunur.
Windows-da belə bir redaktor olaraq standart
Notepad tətbiqindən istifadə edə bilərsiniz.
Beləliklə, orta məktəbdə informatika və
informasiya texnologiyaları dərsliklərini təhlil
edərək deyə bilərik ki, tədris proqramına çox
vacib məqamlar daxildir. İnformatikada tədris
proqramı olduqca genişdir. Bütün bunlara əsaslanaraq, informatika və İKT sahəsindəki məktəb
dizaynında Veb dizaynının öyrənilməsinin xüsusiyyətləri şagirdlərin bu materialı asanlıqla
qavraya bilməsi və praktikada tətbiq edə bilməsi
üçün yaradıldığını anlamaq asandır.
Məktəbin vəzifələrindən biri informasiya
cəmiyyətinin şərtlərinə cavab verən yeni bir nəslin tərbiyəsini inkişaf səviyyəsinə və həyat tərzinə yönəltməkdir. Bu məqsədlə tələbələrə informasiya axınları ilə işləmə üsullarını mənimsəmələri tövsiyə olunur - lazımi məlumatları əlçatan
mənbələrdə axtarmaq, təhlil etmək, problemləri
müəyyənləşdirmək, öz üzərlərinə vəzifə qoymaq,
məlumatları mətn və multimedia şəklində quruluş və çevirmək, təhsil və həyat vəzifələrini həll
etmək üçün istifadə etmək [4].
Son zamanlarda, internet istifadəçiləri tərəfindən qəbul edilməsi üçün uyğunlaşdırılmış
ən populyar və əlverişli bir vasitə, bu məlumatın
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veb səhifələr və ya veb saytlar şəklində təqdim
olunmasıdır. Veb proqramlaşdırma hazırlanmış
tədris planına uyğun olaraq orta məktəbdə öyrənilir. Lakin tədris proqramı şagirdlərə tam bilik vermir, yalnız bilməli olduqları əsas bilikləri öyrədir.
Saytın yaradılması texnologiyası, orta ixtisas məktəbinin 10 və ya 11-ci sinif şagirdləri
üçün dərs mövzusudur. Burada şagirdlər veb səhifələr, tematik saytlar, veb-səhifələr, məlumat
və digər saytlar yaratmaq texnikasının praktiki
inkişafını əhatə edir.
İnformatikanın tədrisinin məqsədlərindən
biri, sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyaları və mənbələri ilə əlaqəli olaraq şagirdlərə
şəxsi müqəddəratını təyin etmə və özü həyata
keçirmək imkanı verməkdir. Bu məqsədə çatmaq ümumi şəbəkə texnologiyalarını öyrənərkən hər bir şagirdin özü üçün əhəmiyyətli olan
məhsullar yarada bilməsi lazımdır. Bu məhsullardan biri veb saytdır [6].
Veb sayt hazırlama texnologiyalarının şagirdlər tərəfindən öyrənilməsi və inkişafı özlüyündə son deyil, öz veb saytlarını özləri üçün
müəyyənləşdirdikləri mövzularda yaratmaq,
yerləşdirmək və saxlamaq üçün bir vasitədir. Bu
yanaşma dizayn təlimi metodlarından istifadə
etməklə keçirilən dərslərin maksimum motivasiyasını və effektivliyini təmin edir.
Veb saytların qurulması ilə bağlı bilik, bacarıq və metodlar, məlumatlı yetkinlik elementidir - böyük bir ixtisas məktəbinin əsas səlahiyyətlərindən biridir. HTML formatında və digər
internetə uyğun formatlarda məlumat tapmaq,
quruluşlamaq, çevirmək və saxlamaq imkanı,
texnoloji məzunların hazırlanması üçün zəruri
şərtdir.
Beləliklə, mənimsəmiş alətlər - veb dizayn
üsulları, hazırladıqları saytlarla yanaşı tələbələr
üçün ayrıca bir tədris məhsulu rolunu oynayır. Şagirdlər bu növ məhsulu siniflərin məzmununa daxil olan əks etdirici tapşırıqların köməyi
ilə tanıyır və təyin edirlər.
Orta məktəblərdə informatika dərslərində
Veb proqramlaşdırmanın öyrənilməsi məqsədləri aşağıdakılardır:
- internet informasiya məkanında gəzməyi və məhsuldar davranmağı öyrənmək, məqsədlərinizə çatmaq üçün mənbələrdən istifadə
etmək;

- ümumdünya internet şəbəkəsi vasitəsi
ilə dünyanın məlumat mənzərəsinə vahid mənzərə yaratmaq. İnternetdə məlumat təqdim etməyi öyrənmək;
- elmi-texniki düşüncə və müstəqil yaradıcı bilik və şəbəkə məkanının məlumat hissəsinin araşdırılmasına yönəlmiş fəaliyyət metodlarını öyrənmək;
- saytların dizaynı və qurulması zamanı
kommunikativ, texniki və evristik bacarıqları
tətbiq etmək;
- Veb saytların qurulmasında bilik, bacarıq və təcrübə ilə əlaqədar informasiya və telekommunikasiya bacarıqlarının elementlərini
mənimsəmək;
- Veb saytların növləri, onların funksional, struktur və texnoloji xüsusiyyətləri ilə tanış
olmaq;
- Veb saytın tərtib edilməsi, qurulması,
yerləşdirilməsi və saxlanılması metodlarını mənimsəmək;
- HTML ilkin proqramlaşdırma bacarıqlarına yiyələnmək;
- Veb dizaynının əsasları ilə tanış olmaq;
- HTML ilə işin əsaslarını öyrənmək;
- şagirdlərin seçdikləri mövzuda öz veb
saytınızı yaratmaq və internetdə yerləşdirmək.
Veb proqramlaşdırmanın əsas metodoloji
cəhətləri şagirdlərə saytların praktik dizaynı
üzərində müstəqil fərdi və qrup işləri bacarıqlarını öyrətməkdir.
Əsas fəaliyyət yollarının fərdi mənimsənilməsi şagirdlər üçün dərslikdə göstərilən tapşırıqlar sistemi və alqoritmik tələblər əsasında baş
verir. Əksər tapşırıqlar fərdi kompüterdən və lazımi proqram vasitələrindən istifadə etməklə yerinə yetirilir. Fərdi olmaqla yanaşı, qrup işi də
tətbiq olunur.
Veb proqramlaşdırmanın öyrənilməsində
şagirdlər aşağıdakı fənn və ümumbəşəri bilik,
zehni bacarıq, praktiki bacarıq və fəaliyyət metodlarını mənimsəyirlər:
- World Wide Web cihazının prinsiplərini
və quruluşunu, internetdə məlumatların təqdimatını və idarə olunmasını bilmək;
- mövcud texnologiyalardan və proqram
təminatlarından istifadə edərək şəbəkədən lazımi məlumatları tapmaq, saxlamaq və təşkil etmək imkanına malik olmaq;
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- təhlil olunan saytların quruluşu, məzmunu, dizaynı və funksionallığı ilə bağlı öz mövqelərini formalaşdırmaq;
- müəyyən bir mövzuda 5-10 səhifəlik
həcmdə sadə bir veb sayt hazırlamaq;
- Veb saytların növlərini, quruluş və məzmun xüsusiyyətlərini, texnoloji xüsusiyyətlərini
bilmək;
- Veb sayt hazırlamaq, yaratmaq, yerləşdirmək və yeniləmək üçün lazımi metodlara
malik olmaq;
- HTML-da saytın ən az 3-5 sadə elementini yaratmaq səviyyəsində proqram edə bilmək;
- Veb səhifə yaradarkən veb dizaynın əsas
prinsiplərini bilirlər və tətbiq edə bilmək;
- Veb saytları yaratmaq üçün HTML ilə
necə işləməyi bilmək;
- saytda işin təşkili və özünü təşkili üsullarını bilmək.

Tələbələrin fəaliyyətini qiymətləndirmək
üçün əsas onun fəaliyyətinin və nəticədə əldə
olunan məhsulların yoxlanılması nəticəsidir. Qiymətləndirmənin müxtəlif ifadə üsulları
var - müəllimin şifahi mülahizələri, yazılı keyfiyyət xüsusiyyətləri, verilmiş parametrlər, o
cümlədən reytinqlər ilə sistemləşdirilmiş analitik məlumatlar.
Problemin aktuallığı. Orta məktəblərdə informatika dərslərində Veb proqramlaşdırmanın öyrənilməsi şagirdləri gələcək təhsilə hazırlığında böyük
rol oynayır.
Problemin yeniliyi. Orta məktəb İnformatika
kursunun tədris planında Veb proqramlaşdırmanın
öyrədilməsi şərh olunmuş, bu sahədə olan müəyyən
problemlər aşkar edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
pedaqoqlar, doktorant və dissertantlar, magistrantlar,
informatikanın tədrisi sahəsində tədqiqat aparan
şəxslər, xüsusilə də, orta məktəb müəllimləri üçün
faydalı olacağı düşünülür.
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EDUCATION OF MORAL EMOTIONS AND ETHICAL CONSCIOUSNESS
IN PRESCHOOL CHILDREN
Xülasə. Hazırda - yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində ailənin və məktəbin qarşısında duran məsələlərdən
biri də şagirdlərin mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə edilməsinə nail olmaqdır. Böyüyən nəsli mənəvi davranış təcrübəsinə yiyələndirmək lazımdır. Məktəblilərdə öz yaşıdlarına, yaşlı adamlara, əməkçilərə,
eyni zamanda təbiətə, heyvanat aləminə humanist münasibət formalaşdırılmalıdır. Onlar əməyə, müxtəlif
fəaliyyət növlərinə, o cümlədən təlim əməyinə müsbət münasibətə yiyələnməlidirlər. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması, onda ətrafdakılara düzgün mənəvi mövqe yaratmaq – mürəkkəb pedaqoji prosesdir. Bu tərbiyəvi prosesin əsasında, hisslərin düzgün, ahəngdar inkişafı dayanır.
Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə olunması diqqət
mərkəzinə gətirilir
Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, mənəvi hisslər, etik şüur, mənəvi hisslərin tərbiyə olunması,
etik şüurun tərbiyə olunması
Резюме. В настоящее время одной из задач, стоящих перед семьей и школой в новом педагогическом мышлении, является достижение развития нравственных чувств и этического сознания учащихся. Подрастающее поколение нужно приучать к нравственному поведению. Школьники должны
развивать гуманное отношение к своим сверстникам, пожилым людям, трудящимся, а также к природе и животному миру. Они должны положительно относиться к различным занятиям, в том числе и к
работе и обучению. Формирование личности ребенка и правильной нравственной позиции к окружающим - сложный педагогический процесс. В основе этого воспитательного процесса - правильное,
гармоничное развитие чувств.
Статья посвящена развитию нравственных чувств и этического сознания детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, духовные чувства, этическое сознание,
воспитание нравственных чувств, воспитание этического сознания.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

173

İradə Böyükağa qızı Əmirəliyeva

Summary. Currently, one of the tasks facing the family and school in the new pedagogical thought is
to achieve the development of moral feelings and ethical consciousness ofstudents. The younger generation
needs to be taught to moral behavior. Schoolchildren should develop a humane attitude towards their peers,
the elderly, workers, as well as towards nature and the animal world. They should have a positive attitude
towards various activities, including work and education. Formation of the child's personality and the correct
moral position towards others is a complex pedagogical process. This educational process is based on the
correct, harmonious development of emotions. The article is devoted to the development of moral emotions
and ethical consciousness of preschool children.
Key words: preschool children, moral emotions, ethical consciousness, education of moral emotions,
education of ethical consciousness.

Hər bir dövlətdə çoxsaylı qanunlar, etik
normalar, birgəyaşayış qaydaları mövcuddur.
Onların hamısı da insanlara ünvanlanır, həyatda,
ailədə, cəmiyyətdə, işdə, təhsil müəssisəsində,
başqa adamlarla münasibətlərdə onların davranış və rəftarını, hərəkət və əməllərini tənzimləmək məqsədi daşıyır. bu mənada hüquqi normalar, eyni zamanda əxlaqi normalar vardır ki, biri
(hüquqi normalar) qanunla, digəri (əxlaqi) ictimai münasibətlərlə (ictimai qınaq və nəzarətlə)
tənzim olunur, qorunur.
Hüquq qaydalarının, birgəyaşayış normalarının, qanunun tələblərinin pozulması halları
Cinayət Məcəlləsinə və s. əsasən cəzalandırılır,
vətəndaşın azadlığı məhdudlaşdırılır, o, həbs
edilir, yaxud başqa cəzalar alır.
Əxlaqi normaların pozulması qınaq, məzəmmət, irad və s. obyekti olur. Etik qaydaları
gözləməyənlərə onların yerinə yetirilməsinin
vacibliyi başa salınır və s.
Əxlaqın normalarında, qaydalarında və tələblərində mənəvi münasibətlər öz ifadəsini
tapır. Mənəvi münasibətlər həyatın müxtəlif sahələrində şəxsiyyətin davranış və fəaliyyətini
müəyyən edir.
Əxlaq ictimai şüur forması olub konkret
tarixi sistemdə meydana gələrək, bu münasibətlərin mənəvi məhsulu, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri tənzim edən qaydalar, tələblər, normalar, həmçinin ətraf aləmin hadisə və
təzahürlərinə münasibət kimi təzahür edir.
İnsan mənəviyyatı - mənimsənilmiş və daxilən qəbul edilmiş ictimai əxlaq olub, dünyagörüşü əqidəsinə və vicdan hissinə əsaslanaraq insanın davranışını tənzim edir.
Etika - müəyyən sosial qrupun əxlaqi və
mənəvi normalarının sistemidir.
Mənəvi (əxlaqi) norma müəyyən olunmuş
həddir ki, insan onun çərçivəsindən gərək çıxmaya. Çıxarsa, bir sıra təzadlar, xoşagəlməzlik174

lər, narahatçılıqlar meydana gələcəkdir ki, bundan başqaları ziyan çəkəcək, eyni zamanda şəxsin özü də əməlinə, yol verdiyi hərəkətə görə
peşman olacaqdır.
Hazırda - yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində ailənin və məktəbin qarşısında duran məsələlərdən biri də şagirdlərin mənəvi hisslərinin və
etik şüurunun tərbiyə edilməsinə nail olmaqdır.
Böyüyən nəsli mənəvi davranış təcrübəsinə yiyələndirmək lazımdır. Məktəblilərdə öz yaşıdlarına, yaşlı adamlara, əməkçilərə, eyni zamanda
təbiətə, heyvanat aləminə humanist münasibət
formalaşdırılmalıdır. Onlar əməyə, müxtəlif fəaliyyət növlərinə, o cümlədən təlim əməyinə
müsbət münasibətə yiyələnməlidirlər.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması,
onda ətrafdakılara düzgün mənəvi mövqe yaratmaq – mürəkkəb pedaqoji prosesdir. Bu tərbiyəvi prosesin əsasında, hisslərin düzgün, ahəngdar
inkişafı dayanır.
Hiss gerçəkliyin təzahürlərinə münasibətin xüsusi formasıdır ki, bu, insanın tələbatlarına
uyğun gələ də bilər, gəlməyə də. Hiss gerçəkliyin çoxcəhətli hadisə və təzahürlərinə insanın
emosional münasibəti olmaqla bu münasibətin
xarakterində müvafiq şəxsin xüsusiyyətlərini,
onun mənəvi əqidəsini, inamını, daxili aləmini
açıqlayır. Hisslərin xüsusi qrupunu ali hisslər –
mənəvi, estetik və intellektual hisslər təşkil edir.
Hisslərin tərbiyəsi şagirdlərin ətraf aləmə
emosional münasibəti inkişafı ilə sıx surətdə
bağlıdır. Uşağın emosional sahəsinin inkişafı və
bu əsasda onun hisslərinin tərbiyə olunması birinci dərəcəli vəzifə xarakteri alır. Hətta onun
ağlının tərbiyəsi kimi bir vəzifədən belə vacib
olur. Uşağın etik inkişafı, onun əxlaqi təsəvvürləri məktəbəqədər yaşlıların emosional sahəsinin inkişafı ilə sıx surətdə bağlıdır. Bu yaşda
olan uşaqlara etik normalara dair biliklərin verilməsi, mənəvi normaların yerinə yetirilməsini
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uşaqdan tələb etmək və bu işə nəzarəti həyata
keçirmək bir elə çətinlik törətmir. Uşaq yaxşının
nə, pisin nə, xeyirxahlığın nə, bədxahlığın nə olduğunu aydın təsəvvür etməlidir.
Lakin məktəbəqədər yaşlı uşaqda əxlaqi
normaya müəyyən münasibəti yaratmaq, yaxşıya meyl edib, pisdən uzaqlaşmaq və s. bu kimi
adət və mənəvi vərdişləri aşılamaq heç də asan
deyildir. Etik normaları bilmək hələ o demək
deyildir ki, uşaq müstəqil şəkildə, böyüklərin
müdaxiləsi, göstərişi olmadan sərbəst halda əxlaqi addım atacaqdır. Ona görə də uşağın təsəvvürü və davranışının qarşılıqlı əlaqəsinə dair
məsələ müasir məktəbəqədər pedaqogikanın nəzəriyyəsində xüsusi aktuallıq daşıyır və balacaların uşaq bağçasında və ailədə tərbiyəsində
böyük çətinliklərlə müşayiət olunur. Bu prosesdə əlaqələndirici həlqə kimi uşağın emosional
sahəsində inkişafı və onun mənəvi hisslərinin
tərbiyə olunması üzərində böyüklərin işi, fəaliyyəti lazımdır.
Mənəvi hisslərin tərbiyə olunması problemi həmişə psixoloq və pedaqoqların diqqət mərkəzində olmuşdur. K.D. Uşinski, A.İ. Gertsen,
N.Q. Çernışevski və b. əsərlərində göstərilir ki,
uşaqlar erkən yaşlardan böyüklərin və həmyaşıdlarının xeyirxahlığını və ədalətli olmalarını
hiss etməyə başlayırlar. Eyni zamanda onlara
qarşı xeyirxah olmayan hərəkətlərə və münasibətə də həssas yanaşırlar.
Bizim əlavəmiz: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar erkən yaşlardan böyüklərin və həmyaşıdlarının xeyirxahlığı və ədalətliliyi ilə yanaşı onların
mehribanlığını, səmimiyyətini, qayğıkeşliyini də
hiss edirlər.
Uşaqlarda hisslərin tərbiyə olunması probleminə V.A. Suxomlinski xüsusi diqqət yetirirdi. O, bu qənaətdə idi ki, kiçik yaşlarından uşağın hissləri tərbiyə edilməlidir. Öz şəxsi arzularını başqalarının maraqları ilə ölçüb-biçməyi
ona öyrətmək lazımdır. V.A. Suxomlinskiyə
görə, öz marağı ucbatından vicdan qanunu və
ədaləti kənara atan şəxs heç zaman həqiqi insan
və vətəndaş ola bilməz.
Psixoloq və pedaqoqlar qeyd edirlər ki,
uşaqların hissləri məktəbəqədər yaşda daha intensiv inkişaf edir. Bu hisslər uşağın öz özü ilə
münasibətində (şəxsi ləyaqət hissi: üstünlük
təşkil etməsi, yaxud lazımi səviyyədə olmaması;
inam, yaxud inamsızlıq), başqa insanlara müna-

sibətdə (rəğbət, yaxud antipatiya, hissini başa
düşmə, qəzəb, bədxahlıq, laqeydlik, dostluq
hissi, məhəbbət, yoldaşlıq, utancaqlıq hissi,
günah hissi və s.), kollektivə (kollektivçilik
hissi, həmrəylik və s.), incəsənətə (estetik hiss
və s.) təzahür edir.
Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqda artıq
mürəkkəb hisslərin başlanğıc mərhələsi (ədalət,
Vətənə məhəbbət, digər millətlərin uşaqları ilə
birgəfəaliyyət, birgəünsiyyət) yaranmağa başlayır. Tədricən bu daha mürəkkəb hisslərlə əvəz
olunur: vətənpərvərlik hissi, vətəndaşlıq, beynəlmiləlçilik.
Tədricən uşağa başa salınır ki, vətənpərvərlik sadəcə sözdə ―Vətəni sevirəm‖ deməkdə,
Vətən haqqında şeirlər söyləməkdə deyil. Vətənpərvər olan şəxs vətən sevgisini konkret
əməlləri ilə nümayiş etdirir. Valideyn, yaxud
uşaq bağçasında tərbiyəçi Mübariz İbrahimovun, general Polad Həşomovun, Əlif Hacıyevin
və başqa şəxslərin Vətənimiz və xalqımız üçün
göstərdiyi hünərləri xatırlada bilər.
Uşaqlara başa salınır ki, vətənpərvərlik
lazım gələndə Vətəni qorumaqdır. Vətənimizin
maddi və mənəvi sərvətlərinə görə iftixar hissi
keçirməkdir. Çaylarımızı, meşələrimizi, göllərimizi, dağlarımızı, torpağımızı qorumaqdır. Vətənpərvərlik xalqımızı sevmək, ölkəmizin vətəndaşlarına hörmətlə yanaşmaqdır.
Uşağın hisslərini formalaşdırmaq baxımından onda ətrafdakılara müsbət emosional
münasibət yaratmaq vacibdir. Müsbət emosional
vəziyyət insanlara xeyirxah münasibət, ünsiyyətə hazır olmaqdır. Mənfi emosional vəziyyət
bədxahlığa, paxıllığa, qorxu və ümidsizliyə aparıb çıxara bilər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların qayğı və nəvazişə böyük ehtiyacları vardır. Fransız psixoloqu A. Vallonun qənaətincə, ― 3-6 yaş arasında
uşağın şəxsiyyətinin inkişafı üçün insanlara bağlılıq son dərəcə vacibdir. Onu bu bağlılıqdan
məhrum etsələr, o, qorxu və həyəcanlı iztirabların qurbanı olar, yaxud onda psixi atrofiya yaranar, nəticədə bunun izləri bütün həyatı boyu
özünü göstərər və onun zövqündə və iradəsində
öz ifadəsini tapar‖.
Uşaqlarda mənəvi hisslər böyüklərlə və
həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə meydana gəlir. Əvvəlcə şadlığa, daha sonra qüssəyə
şərik olma hissi baş qaldırır. Məktəbəqədər
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yaşda uşaq qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafından ötrü çox mühüm əhəmiyyətə malik olan mənəvi hisslər formalaşmağa başlayır. Artıq üç yaşında balacalarda ünsiyyətcillik və utancaqlıq,
müstəqillik, yaxud özünə inamsızlıq, xudpəsəndlik, yaxud xeyirxahlıq, yoldaşlarına diqqətli
münasibət kimi xüsusiyyətlər meydana gəlir.
Uşaqda hisslərin inkişafı tərbiyənin vasitə
və metodlarından və onun tərbiyə aldığı şəraitdən çox asılıdır. Şərait – uşağın ailədəki və uşaq
bağçasındakı mövqeyi, onun maraqlarının və
fəaliyyət göstərdiyi işlərinin dairəsidir. Məqsədyönlü tərbiyə şəraitində uşağın hissləri daha
zəngin, rəngarəng olur, düzgün tərbiyə almayan
uşaqlara nisbətən bu uşaqların hissələri daha tez
təzahür edir.
Uşaq insanların qarşılıqlı münasibətlərinə
dair ilkin təsəvvürləri müşahidəsinə əsasən onu
əhatə edən insanlardan alır. Onların davranışı,
həmin insanların ona, onun hərəkət və əməllərinə, davranışına münasibəti balaca üçün davranış
proqramına çevrilir.
Uşaq getdikcə həmyaşıdlarının, tərbiyəçinin, valideynlərinin, bacı-qardaşlarının əhvalını
qiymətləndirməyi bacarır. Onlardan kiminsə
qəmgin, qüssəli, fikri dalğın olduğunu, yaxud
əhvalının yüksək olduğunu, sevincli göründüyünü anlayır. Bəzən hətta onlarla sevinir, onlarla
birgə qəmlənir də.
Böyüklərin nitqindəki xeyirxah, sakit, nəvazişli ahəng, uşağı xoş dindirmək, onu əzizləmək balacalarda xoş əhval yaradır. Acıqlı səs,
qəzəbli sifət, bağırmaq – uşağı qorxuya salır.
Məktəbəqədər yaşda uşaq maksimum
müsbət emosiyalara sahib olmalıdır. müsbət vəziyyət – gümrahlıq, sevinc, şən əhval-ruhiyyə,
mühafizə olunmaq hissi, öz qüvvəsinə inam
uşaq orqanizminin həyat fəaliyyətinə xoş təsir
göstərir. Mənfi vəziyyət, təbii ki, mənfi nəticələrə səbəb olacaqdır: qorxu, ümidsizlik, cəza alma
qorxusu – ürək-damar sisteminin, daxili sekresiya vəzilərinin fəaliyyətinə ziyandır.
Uşaqlarda mənəvi hisslərin tərbiyəsi vəzifəsi o zaman uğurlu həyata keçir ki, böyüklər
humanist olsunlar, uşaqlara qayğı göstərsinlər,
səslərini qaldırmasınlar, balacaların davranış və
rəftarında, hərəkətlərində xoşagəlməz hərəkətlər
baş vermişsə, valideynlərinə qulaq asmırlarsa,
onlara fiziki cəza verməsinlər. İnandırma meto-
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dunun imkanlarından faydalanaraq, onları başa
salsınlar.
Uşaq nəyi isə yaxşı yerinə yetirmədikdə,
yaxud böyüklərin istədiyi kimi tapşırığın öhdəsindən gələ bilmədikdə onu danlamaq, ruhdan
salmaq da lazım deyildir.
Əmək tapşırıqlarını yerinə yetirərkən,
oyunlar zamanı və həmyaşıdları ilə qarşılılı münasibətlərdə 5-7 yaşlı uşaqlara daha çox müstəqillik verilməlidir. Uşağın mənəvi hisslərinin
uğurlu inkişafında çox mühüm şərt – böyüklərin
uşağın ətrafında xoş, ürəkaçan, əlverişli şəraitin
yaradılmasıdır.
Tədqiqatlardan görünür ki, uşaqların sevincinin ilhamvericisi ailədir, ailə münasibətləridir.
Valideynlər, ata-analar bunu nəzərə almalı, uşağın
yanında bir-birlərinə hücum çəkməməli, nalayiq
sözlər işlətməməli, yumruğa əl atmamalıdırlar.
Belə vəziyyət uşağın həyatını zəhərləyir.
Böyüklərin həyatında olduğu kimi, uşaqların da həyatında sevincli, xoşbəxt günlərlə yanaşı kədərli, ağrılı günlər olur. Buna səbəb uğursuz ailədir. Məktəbəqədər yaşlı uşağa verilən
sual: ―Səni ən çox nə kədərləndirir?‖
Bir çox uşaqlar belə cavab verirlər:
―Atamla anamın mübahisəsi xoşuma gəlmir.
Məni qorxudur‖. ―Qorxuram valideynlərimdən
birini itirim‖, ―Anam ağlayanda pis oluram.
Mən də ona qoşuluram‖, ―Kiçik qardaşım çarpayıdan yıxıldı və ayağı əzildi. O ağladığına dözə
bilməyib mən də ağladım‖, ―Atam işdə əlini əzmişdi. Onun əlini sarımışdılar. Baxıb pis
oldum‖.
Uşaqları mübahisələr kədərləndirir, böyüklərin ədalətsizliyi, balacalara etibar etməmələri onların qanını qaraldır: ―Mən sözün düzünü
dedim, amma anam mənə inanmadı‖.
Sevincli anlar, özünü xoşbəxt və təhlükəsiz hiss etmək məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün
çox şeydir. O, sevinci bir çox mənbələrdən ala
bilər. Lakin ailədən aldığı sevinc heç bir şeylə
əvəz oluna bilməz. Böyüklərlə ünsiyyət balacalar üçün çox şeydir. Ata-ana ilə birgə gəzinti,
uşaq əyləncə mərkəzinə, Kukla teatrına gediş
uşağa dünyanın sevincini bəxş edir.
Deyilənlərdən görünür ki, məktəbəqədər
yaşlı uşaqların mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə olunması həm ailənin, həm də uşaq
bağçasının ümdə vəzifəsi olmalıdır.
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Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində aktual olan məsələlərdən biri də məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə olunmasıdır.

Problemin yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqların mənəvi hisslərinin və etik şüurunun tərbiyə
olunması diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə doktorant və dissertantlar, magistrantlar üçün faydalı
olacaqdır.
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRDƏ TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠ ARTIRMAQ ÜÇÜN DĠDAKTĠK
OYUNLAR
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Flora Talib Karayeva,
teacher of elementary school gymnasium "Elitar" named after I. Efendiev;

DIDACTIC GAMES FOR IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
OF PUPIL'S IN ELEMENTARY SCHOOL
Xülasə: Məqalədə ibtidai siniflərdə təlim fəaliyyərini yüksəltmək üçün istifadə olunan didaktik oyunlardan söhbət gedir. Qeyd olunur ki, didaktik oyunlar uşaqların nitqinin inkişafında, nitq qüsurlarının aradan
qaldırılması prosesində əsaslı rol oynayır. Müasir təlim şagirdin maraq və tələbatlarına, bilik səviyyəsinə,
imkan və qabiliyyətlərinə uyğun təşkil olunmalı, dərsdə müxtəlif xarakterli oyunlar aparmaqla idrak prosesi,
təfəkkür fəallaşdırılmalıdır. Müəllimin bələdçi, istiqamətləndirici rolu, düzgün qurulmuş münasibətlər təhsilalanların özünə inamını artırır, onu fəallaşdırır. Həmçinin qeyd olunur ki, didaktik oyunlar şagirdlərin dünyagörüşünün genişlənməsinə, onların dərketmə qabiliyyətlərinin artmasına, qazanılmış bilikləri təcrübədə tətbiqetmə bacarıqlarının formalaşmasına zəmin yaradır.
Açar sözlər: Didaktik oyunlar, nitq inkişafı, nitq qüsurları, qüsurların aradan qaldırılması prosesi, idrak prosesləri, təfəkkür, bələdçi, düzgün qurulmuş münasibətlər
Резюме: В статье речь идет о дидактических играх, которые используются для повышения учебной активности в начальных классах. Отмечается, что дидактические игры играют фундаментальную
роль в развитии речи детей, в процессе устранения речевых дефектов. Современное обучение должно
быть организовано в соответствии с интересами и потребностями ученика, уровнем знаний, возможностями и способностями, активизировать познавательный процесс, мышление путем проведения игр
различного характера на уроке. Направляющая, направляющая роль учителя, правильно выстроенные
отношения повышают уверенность обучающихся в себе, активизируют его. Также отмечается, что дидактические игры способствуют расширению кругозора учащихся, повышению их умственных способностей, формированию навыков применения приобретенных знаний на практике.
Ключевые слова: дидактические игры, развитие речи, речевые дефекты, процесс устранения
дефектов, познавательные процессы, мышление, руководство, правильно построенные отношения
Summary: The article notes that didactic games play an important role in the development of speech
and the elimination of speech defects in children. Modern training should be organized according to the interests and needs of the student, the level of knowledge, opportunities and abilities, and should stimulate the
cognitive process by playing different games in the lesson. The teacher's guiding, guiding role, a wellestablished relationship enhances the student's self-confidence and activates it. It is noted that didactic games
contribute to expanding the horizons of students and their ability to think, as well as contribute to the
formation of abilities to apply the acquired knowledge in practice.
Key words: didactic games, the development of speech, speech defects, the process of eliminating deficiencies, cognitive processes, thinking, facilitator, correctly built relationships
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Son zamanlar, elmin bir çox sahələrində
olduğu kimi, pedaqogikada da təlim texnologiyalarının yenidən qurulması prosesi gedir. Xüsusən ibtidai siniflərdə müxtəlif öyrədici oyun
növləri daha geniş yayılmaqdadır.
Məlumdur ki, əyləncəli, oyun şəklində verilmiş biliklər uşaqlar tərəfindən daha tez, asan
və möhkəm qavranılır.
Oyun elə bir təlim növüdür ki, burada şagird aktiv və yaradıcı şəkildə cəmiyyətin davranış qaydalarını və normalarını, insanların əməyə, ictimai əmlaka münasibətini, onlar arasında
mövcud olan qarşılıqlı münasibətləri öyrənir.
Oyunlar, həmçinin, uşaqların sosial davranışına,
həyata və bir-birinə olan münasibətlərinin formalaşmasına da güclü təsir göstərir.
A.S.Makarenko oyunların uşağın həyatında rolunu belə xarakterizə edirdi: "Uşaqlar
üçün oyun böyüklərin iş fəaliyyəti qədər dəyərlidir. Uşaq oyunda özünü necə aparırsa, gələcəkdə də bir çox hallarda özünü elə aparacaq‖.
Beləliklə, gələcəyin lideri oyun prosesində həm
də təhsil alır...
Uşaqları oyun zamanı müşahidə edən
P.F.Lesqaft "Uşaq oyunu əyləncə deyil" ifadəsini tez-tez təkrar edərdi. Beləliklə, oyun uşaqların ən sevimli və təbii iş fəaliyyətidir.
K.D.Uşinski qeyd edirdi ki, uşaqların
ümumi və psixi sağlamlığını müəyyən etmək
üçün onları oyun prosesində müşahidə etmək lazımdır. Əgər uşaq oyunlara maraq göstərmirsə
və ya öz yaşına görə stereotip, qeyri-fəal və ya
bəsit oynayırsa, bu, böyüklər üçün ciddi siqnal
olmalıdır. Belə uşaq xüsusi diqqət tələb edir. Bu
―xüsusi‖ uşaq ya istedadlıdır, ya da əqli geriliyə
malikdir.
Öyrədici texnologiyaların praktikaya tətbiqi müəllim və şagirdlər arasındakı münasibətlərin formalaşdırılmasına yönəlmiş bəzi ümumi
sosial proseslərlə bilavasitə əlaqəlidir. Didaktik
oyunlar şagirdlərin ünsiyyət mədəniyyətinin səviyyəsini artırır və fənlərə marağını stimullaşdıraraq, idrak fəallığını formalaşdırmaq zərurəti
yaradır.
Müxtəlif təlim sistemlərində öyrədici
oyunların xüsusi yeri var. Bu, oyunların uşaq təbiətinə çox uyğun olması ilə əlaqədardır. Uşaq
üçün oyun yalnız maraqlı əyləncə deyil, həm də
həmyaşıdları ilə ünsiyyət vasitəsidir.

Didaktik (öyrədici) oyunlar şərti olaraq 3
növə ayrılır: oyuncaqlarla (və ya müxtəlif əşyalarla) oynanılan oyunlar, şifahi və ya sözlü (tapmaca) oyunlar, loto ( şəkilli kart) oyunları.
Təlim prosesində didaktik oyunlardan istifadə uşaqlarda yaddaş, diqqət və təfəkkürün inkişafına kömək edir.
Didaktik oyunlar təhsilin məzmunu, şagirdlərin fəaliyyəti, oyun qaydaları, onların təşkili və müəllimin rolu ilə dəyişir. Didaktik
oyunları fərdi, qruplarla, cütlərlə iş və kollektiv
formada aparmaq olar.
Şərti olaraq didaktik oyunları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq mümkündür: səyahət-oyunlar; tapşırıq-oyunlar; fərziyyə-oyunlar; pazllar;
dialoq – oyunlar; krossvordlar və s.
Səyahət-oyunlar nağıl möcüzələrinə bənzəyir, gerçək faktları əks etdirir, lakin adi, qeyriadi, sirli, çətin, maraqlı yollarla yerinə yetirilir.
Bütün bunlar oyun zamanı həyata keçirilir və
şagirdi sevindirir. Səyahət-oyunların keçirilməsində məqsəd şagirdlərin dünyagörüşünü genişləndirmək, diqqətini cəlb etmək, onlarda idrak
fəallığı yaratmaqdır. Səyahət-oyunlar şagirddə
diqqət, müşahidə qabiliyyəti, tapşırıqları anlamaq, çətinlikləri dəf etmək və uğur qazanmaq
bacarıqları formalaşdırır. Müəllimin səyahət
oyununda rolu çoxşaxəlidir. Bu oyunlar ondan
bilik, bacarıq, yaradıcılıq, təxəyyül, şagirdlərin
oyun zamanı yaranan suallarına cavab vermək,
onlarla oynamaq, təlim prosesini orijinal şəkildə
aparmağı tələb edir. Səyahət-oyun şagirdin
hissi, hərəki, düşüncə, idraki ehtiyaclarını ödəmək formasıdır. Oyunun adında, tapşırığın məzmununda şagirdlərin marağını, bacarıqlarını
fəallaşdıran, oyadan, ―çağıran‖ sözlər olmalıdır.
Səyahət-oyunda əvvəlcə hədəf təyin olunmalı,
şagirdlərə tapşırığın həlli yolları izah edilməlidir. Oyun zamanı mahnı, tapmaca, hədiyyələr və
başqa vasitələrdən istifadə etmək olar.
TapĢırıq-oyunlar səyahət-oyunlarla eyni
quruluşlu elementlərə malikdir, lakin məzmunu
daha sadə və yığcamdır. Bu oyunlar obyektlərə,
oyuncaqlara, şifahi təqdimatlara əsaslanır. Oyun
tapşırığı və oyun hərəkətləri müəllimin təklifinə
əsasən verilir. Şagirdlərə durğu işarələrinin qoyulmadığı bir mətn paylanır və müəllim tapşırığı elan edir: ―Uşaqlar, Cırtdan bir məktub yazıb,
amma durğu işarələrini qoymağı unudub. Gəlin
Cırtdana durğu işarələrini qoymaqda kömək
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edək.‖ Yaxud ―Uşaqlar, Düyməcik ona verilən
misalları həll etməkdə çətinlik çəkir. Ona
kömək lazımdır. Kömək etmək istəyirsiniz?‖.
Fərziyyə-oyunlar ―Nə olardı?‖,―Nə edərdim?‖, ―Kim olmaq istəyərdim və niyə?‖, ―Kiminlə dost olmaq istəyərdim, nəyə görə?‖ və s.
suallar üzərində qurulur. Fərziyyə-oyunlar zamanı hər hansı bir nağılın sonluğunu dəyişməyi
də tapşırmaq olar, məsələn, ―Uşaqlar, Cırtdan
işıq gələn tərəfə yox, it hürən tərəfə getsə idi,
onun və dostlarının başına nə gələ bilərdi?‖. Bu
oyun zamanı şagirdlər öz fərziyyələrini əsaslandırılmış şəkildə ifadə edirlər. Bu zaman onlarda
rəqabət, fikirlərini sübuta yetirmək, əlaqələndirmək, səbəb-nəticə əlaqələri qurmaq kimi bacarıqlar inkişaf edir. ―Kim daha maraqlı fərziyyə
irəli sürər?‖ kimi suallar şagirdlərin idrak fəaliyyətini inkişaf etdirir.
Tapmaca-oyunlar kiçikyaşlı şagirdlərin
ən çox sevdikləri oyunlardır. Öyrəndikləri hərflərə və ya rəqəmlərə uyğun tapmacalar şagirdlərdə idrak fəallığı yaradır. Tapmacanın əsas
əlaməti şifrələnməsi tələb olunan mürəkkəb bir
təsvirdir (―Tap və sübut et‖). Bu təsvir qısa olur,
tez-tez sual şəklində çərçivəyə salınır və ya
onunla bitir. Tapmacaların əsas xüsusiyyəti onların məntiqlə bağlı olmasıdır. Məntiqi tapşırıqların qurulması metodları fərqlidir, lakin hər biri
şagirdlərin zehni fəaliyyətini inkişaf etdirir.
Uşaqlar pazl oyunlarını da çox sevirlər.
Xatırlamaq, düşünmək, təxmin, müqayisə etmək
zehni əməyi fəallaşdırır. Onların həlli şagirdlərdə təhlil, ümumiləşdirmə, düşünmə, nəticə çıxarma bacarıqlarını inkişaf etdirir.

DanıĢıq-oyunlar (dialoqlar) müəllim-şagird, şagird-şagird ünsiyyətinə əsaslanır. Danışıq-oyunun dəyəri onun emosional olması və
düşünmə proseslərinin fəallaşdırılması ilə bağlı
tələblər irəli sürməsindədir. Bu oyunlar zamanı
şagirdlərin söz ehtiyatı zənginləşir, hərəkət, düşüncə və təxəyyülləri inkişaf edir.
Oyunların bu müxtəlifliyi fərqli məqsədlər
daşıyan fənlərin tədrisini şagirdlər üçün daha
maraqlı və cəlbedici etməyə imkan yaradır.
Adətən didaktik oyunlardan riyaziyyat, ana dili
fənlərinin tədrisində istifadə olunur.
Oyun həm uşağın psixoloji vəziyyətinin,
həm şəxsiyyət kimi inkişafının diaqnostikasını
aparmaq üçün bir vasitə, həm də uşağın inkişafındakı ləngimə və qüsurların aradan qaldırılması üçün sınanmış metoddur. Qeyd edək ki, təhsilin istənilən pilləsində oyunlardan məqsədli istifadə şagird nailiyyətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə müsbət təsir edir.
Problemin aktuallığı. Didaktik oyunlar şagirdlərin dünyagörüşünün genişlənməsinə, onların
dərketmə qabiliyyətlərinin artmasına, qazanılmış bilikləri təcrübədə tətbiqetmə bacarıqlarının formalaşmasına zəmin yaradır.
Problemin elmi yeniliyi. Oyun prosesində şagirdlər özləri də fərqinə varmadan müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirir, tədqiqatçı rolunda çıxış edirlər.
Müqayisə edir, müxtəlif əməlləri və tapşırıqları yerinə yetirir, şifahi hesablamalar aparır, məsələ-misal
həll edirlər.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Oyunlardan
istifadə etməklə öyrətmək və ya öyrənmək o qədər
də sadə məsələ deyil, amma dərs prosesi ilə əyləncəni birləşdirərək, hər bir dərsdə bayram əhvali-ruhiyyəsi yaratmaqla onun səmərəliliyini artırmaq olar.
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LINGUISTIC FEATURES OF NASIMI'S POEMS
Xülasə: Azərbaycan poeziyasında alınma mənşəli sözlərin qrammatik quruluşunun milli dilin normalarına uyğunlaşdırılması və ümumi xalq dili ilə birləşməsi ilk dəfə məhz Nəsiminin əsərlərində özünü əks etdirir. Nəsimi Azərbaycan dilinin bütün leksik-semantik imkanlarını üzə çıxarmaqla, xalq dilinin idrak potensialını aşkara çıxarmış, ana dilli əsərlərində ərəb və fars dillərindən zəruri hallarda istifadə etmişdir. O, Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik quruluşunun düzgünlüyünü və bir qədər cilalanmasını təmin etmişdir. Nəsiminin əsərlərində az sayda semantik arxaizmlərə də rast gəlinir.
Açar sözlər: dil üslubu, dil xüsusiyyəti, frazeoloji arxaizmlər, qəzəl
Резюме: В азербайджанской поэзии соответствие грамматической структуры слов иноязычного
происхождения к нормам национального языка и их сочетание с общепринятым языком впервые отражено в произведениях Насими. Насими раскрыл все лексические и семантические возможности
азербайджанского языка, познавательный потенциал разговорного языка и при необходимости использовал арабский и персидский языки в своих произведениях на родном языке. Он обеспечил точность грамматической структуры азербайджанского литературного языка и небольшую шлифовку.
Небольшое количество семантических архаизмов встречается и в произведениях Насими.
Ключевые слова: языковой стиль, языковые особенности, фразеологические архаизмы, газель
Summary: The adaptation of the grammatical structure of words of derived origin in Azerbaijani
poetry to the norms of the national language and their combination with the common vernacular is reflected
for the first time in the works of Nasimi. Nasimi revealed all the lexical and semantic possibilities of the
Azerbaijani language, revealed the cognitive potential of the vernacular, and used Arabic and Persian in his
native language works when necessary. He ensured the accuracy of the grammatical structure of the
Azerbaijani literary language and a bit of polishing. A small number of semantic archaisms are also found in
Nasimi's works
Keywords: language style, language features, phraseological archaisms, ghazal
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Bildiyimiz kimi, pedaqogika elminin qarşısında duran başlıca problemlərdən biri təhsilin
məzmunca işlənilmə məsələsidir.
Professor Tofiq Hacıyev qeyd edirdi ki,
Nəsimi Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibini
xeyli zənginləşdirmişdir. O, həm ana dilinin
bütün leksik-semantik imkanlarını üzə çıxardı,
xalq dilinin idrak potensialını aşkar etdi, həm də
ərəb və fars dillərindən zərurət həddində məhz
ehtiyac olan qədər, ifrata varmadan material mənimsəyərək Azərbaycan ədəbi dilinin fəlsəfi,
elmi ifadəsi səviyyəsini təmin etdi. Nəsimi
Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik quruluşunun düzgünlüyünü və bir qədər cilalanmasını təmin etdi. O, dilin üslubunun fəaliyyət imkanlarını xeyli aydınlaşdırdı və dilin üslubi istifadəsinin təcrübəsini artırdı.
Nəsiminin dilində yazılı ədəbi dil normaları
qorunmaqla bərabər, şifahi dil də istifadə olunur.
Belə ki, şair yerli dialekt sözləri və xalqın folklor
dilindən bəhrələnməklə Azərbaycan ədəbi dilini
genişləndirir. Bu, ilk növbədə, şairin şeirlərinin
təbliğat məqsədi ilə bağlı idi. Hürufiliyi yaymaq
məqsədilə təbliğ edən ozan və dərvişlər onun
şeirlərini şifahi yolla xalqa çatdırırdılar. Geniş xalq
kütləsinin bu əsərləri anlaması üçün xalqın danışıq
dilindən istifadə vacib və əhəmiyyətli idi.
Bu da təbiidir ki, indiki zamanda Nəsiminin ana dilli qəzəllərində mənası çətin anlaşılan
sözlərə də rast gəlinir. Bunların qismi sonradan
arxaikləşmiş türk sözləridir ki, həmin sözlər 650
il bundan öncə xalqın gündəlik danışıq dilində
işlək olmuşdur. Bu arxaizmlərdən bəziləri ədəbi
dilimizdə işləklikdən düşsə də, bəzi bölgələrdə
dialekt söz olaraq işlənir. Bunlar həm leksik,
həm fonetik və morfoloji, həm də frazeoloji arxaizmləri təşkil edir.
İsimlər: əyağ (badə), qat (mərtəbə, yan),
nəsnə (şey), suç (günah), yəğma (talama), tanıq
(şahid), bən (xal), altun (qızıl), çəri (qoşun),
damu (cəhənnəm), uçmaq (cənnət), danla
(sabah), çələb (Allah), öğüş (öcəşmə, bəhs etmə Məhbub qəmər yüzli, boyu sidrə ögüşdir); Sifətlər: sayru (xəstə), eyü (yaxşı), qutlu (mübarək);
Əvəzliklər: niyşə (nə üçün), şöylə (belə),
öylə, kəndözü// kəndi (öz), netər kim (necə ki),
uş// üşbu (bu), şol (o); qanğı, xanda, xaçan; Feillər: önülmək (sağalmaq), izmək (çatmaq, yetmək), ayıtmaq (demək), əsrimək (sərxoş olmaq,
coşmaq), sunmaq (vermək, təqdim etmək), ulaş182

maq (yetmək), ilətmək (yetirmək), yaşırmaq (gizləmək), çizginmək (hərlənmək), bulmaq (tapmaq), yavuzlamaq (pisləmək), uğraşmaq (girişmək, məşğul olmaq), yaxmaq (yandırmaq), oyarmaq (oyatmaq), tütmək (tüstülənmək), uşmaq
(tamahsınmaq), uşatmaq (unutmaq, əl çəkmək),
bandırmaq (batırmaq: Əlini qana bandırmaq),
varmaq (getmək), yapmaq (etmək); Zərf: şimdi
(indi), ancalayın (onun kimi)... (4, s.205 )
Nəsiminin əsərlərində az sayda semantik
arxaizmlərə də rast gəlinir: qamu (hamı, bütünlükdə), təcəlli dutmaq (görünmək, ortaya çıxmaq), yemiş (meyvə), gərçi (əgər, istərsə), kəpənək (yapıncı), səhih (dəqiq), itabı (etibariləvaxt etibarilə) sabit olmaq (sakitləşmək, əliayağı soyumaq), surətin ayinəsində (üzünün
güzgüsündə, başqasının gözlərindəki görüntü),
aş (ruzi, yemək) və s.
Qeyd etdiyimiz kimi, Nəsiminin əsərlərinin gücü onun qəzəllərində ―mən‖ obrazının qətiyyətliliyini qüvvətləndirən ifadələr olduqca
çox istifadə olunmuşdur. ―Dönməzəm‖ rədifli
qəzəli bu və dil vasitələrindən istifadə baxımından xüsusi maraq doğurur.
Şair sadə xalq dilinin imkanlarından, səmimi
və qətiyyətlə bağlı olduğu hürufilik ideyalarından
yararlanmaqla duyğu və düşüncələrini gerçək
həyati hadisələr uyğun verməyi bacarmışdır. Şeirdə
seçilmiş üslubi formanın mənaya təsiri ydın hiss
olunur. Fikrimizcə, əsəri üç hissəyə ayırmaq olar.
İlk dörd beyt İlahi sevgini əks elətdirir:
Bir cəfakеş aşiqəm, еy yar, səndən
dönməzəm,
Хəncər ilə yürəgimi yar, səndən
dönməzəm.
Еy sənəm, еşqin yolunda qamətin tək
doğruyam,
Çəksələr Mənsurləyin bər-dar, səndən
dönməzəm.
Müshəfi-hüsnün həqiçün, еy dilaramım
mənim,
Anca kim, bu təndə canım var, səndən
dönməzəm.
Gər Zəkəryatək məni başdan ayağa
yaralar,
Başıma ərrə qoya nəccar, səndən
dönməzəm.
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Həqiqi sevgili olan sufi şairinin Allah
Təalaya müraciətində ilahi sevginin əvəzedilməzliyi üstünlük təşkil edir. ―Anca kim, bu
təndə canım var, səndən dönməzəm.‖ Misrasındakı ―var‖ sözü tələffüz formasında anlam qazanır – şairin bədənlə ruhun bütövlüyündən doğan
―var olma‖ olduğu müddətcə öz sevgisindən,
sevgilisinə olan istəyində davam edəcək fikrini
ifadə edir. Bu həm Nəsimi sözünün qətiyyətini,
qərarlılığını, qüvvəsini tərənnüm edir, həm də
qəzəlin estetik quruluşuna təsirini göstərir. Eyni
zamanda xalq arasında çox işlənən ―nə qədər ki,
canımda can var...‖ deyimini ədəbi dilə gətirir.
―Еy sənəm, eşqin yolunda qamətin tək
doğruyam‖ misrasındakı bənzətmə şeirə daha
bir gözəllik gətirir. Həm gözəlin qamətinin düzlüyünü, həm öz sözlərinin doğruluğunu nəzərə
çatdıran şair omonim sözdən istifadə edərək mənalar arasında bir bağlılıq yaratmışdır.
Lеyliyi-şеyda idim seydinə düşdüm, еy
nigar,
Yanaram Məcnun kimi mən zar, səndən
dönməzəm.
..Kə’bədə istər idim, bütхanədə buldum
səni,
Bağladım uş belimə zünnar, səndən
dönməzəm.
Qəzəlin sonrakı beytləri hürufilik ideyalarına sadiq bir sənətkarın, bir Məcnunun, ehtiraslı bir sevgilinin fikirlərini əks etdirən estetik təbəqə yaratmışdır.
Möhnətindən, еy pəri, haşa ki, mən üz
döndərəm,
Yanaram pərvanə tək bər-nar, səndən
dönməzəm.
Hər rəqibin gündə min gəz tə’nəsin nuş
еylərəm,
Mən Nəsimi, sən pəri, zinhar səndən
dönməzəm.
Qəzəlin son iki beyti giriş və nəticə bölmələrini birləşdirən bir mərkəz olaraq forma və mənanın inteqrasiyasını təmin etməklə rəsmi quruluşu estetik üslubda tamamlamaq roluna malikdir. Burada müəllifin nəfs və maddi dünya istəyindən əl çəkib yenidən ilahi eşqə pənah gətirdiyi
və fikirlərindən imtina etməyəcəyi vurğulanır.

Qəzəli fonetik təhlil edərsək, görərik ki,
sait səslər samit səslərə görə xeyli çoxdur. Bu da
söz və ifadələrin hərəkətliliyini, axıcılığını, şeirin isə yadda saxlamasının rahatlığını təmin
edir.
Nəsimi şifahi xalq dilinin aqqlünitativ gücündən maksimum istifadə edir – onun bədii nitqində bu baxımdan fəal qrammatik təşkilatçılıq
əks olunur: başdan ayağa, düşdüm, еy nigar,
əgər sən, mana, buldum səni, haşa ki, mən üz
döndərəm və s.
Nəsimi dilinə məxsus rəng, axıcılıq, rəvanlıq, əlvanlıq, təbiilik, ürəyəyatımlıq onun
xalq dilinə yaxın olması ilə bağlıdır. Bütün bunlar şairin əsərlərinə məntiq və əzəmət gətirdiyi
qədər də şeirin daxili quruluşunun sistemliliyini,
ruhunu, rəngini tamamlamışdır.
Ey gülüm, ey susənim, ey sünbülüm, ey
ənbərim,
Ey mənim noğulum, meyim, həbbü,
nabatü, şəkkərim.
Ey həbibim, ey təbibim, ey bütüm, ey
həmdəmim,
Ey rəfiqim, ey şəfiqim, ey ənisim,
dilbərim. (1, s.195)
Nümunədən də göründüyü kimi Nəsimi
yaradıcılığının əsasını təşkil edən sufi-hürufi
ideyalarının tərənnümü eynən təsəvvüfdə olduğu kimi sözlə musiqinin harmoniyasında təqdim
olunur. Bu şeir eynilə mövləvilərin, bəktaşilərin,
xəlvətilərin ruhuna hakim olan şaman dualarını
xatırladır. İnsanın batini gözəlliyini, sevgi hisslərini qabardır, onu tərki dünya edir, laməkana
çevirir.
Fikrimizcə, Azərbaycan dili və ədəbiyyat
dərslərində Nəsimi yaradıcılığından bədii mətn
nümunələri seçmək və həmin nümunələrə izahlar verməklə dilimizin arxaik qatı haqqında müəyyən bilgiləri şagirdlərə şüurlu surətdə çatdırmaq olar. Bu, fənlərarası əlaqələrin inkişafına
da geniş imkan yaradır.
Nəsiminin bir çox qəzəllərində çünki bağlayıcısı bəzən çün, bəzən də çünki kimi işlənmişdir:
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu
cümlə çün,
Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə
sığmazam.
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Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü
şeş mənəm,
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə
sığmazam.
Dərs zamanı şagirdlərə izah edilməlidir ki,
hazırda dilimizdə işlədilən ―çünki‖ bağlayıcı bu
gün sabitləşmiş ifadə sayılır, amma Nəsimi dövründə bu söz ―çün‖ və ―ki‖ hissələrindən ibarət
mürəkkəb söz kimi işlədilirdi. Araşdırmalardan
aydın olur ki, Nəsimi dilində sözün ―çün‖ formasının işlənmə tezliyi daha çox olmuşdur. Bu
da şairin dilinin şifahi dillə daha çox bağlı olmasına əsaslanır.
Nəsimi dilində etnoqrafik leksika dərin
izlər buraxmışdır. Burada xeyli sayda köhnəlmiş
sözlər var ki, onların bəziləri tarixizm, bəziləri
isə arxaizm sözlərdir. Məsələn,
Çəkəli əynimə bu sikkeyi mərdan
kəpənək,
Biləsən qıldı mənim dərdimə dərman
kəpənək.
Kəpənək geydiyimə kimsələr eyb
eyləməsin,
Kim ki, halıma mənim qılmadı nöqsan
kəpənək.
Kəpənək geymişəm, əndişədən azad
olubam,
Üşümək müşkülünü eylədi asan kəpənək.
(6, s.117)
Məlumdur ki, zamanında yeni yaranan
bütün təriqətlər öncə qəbul edilməmiş, üzvləri
təqib olunmuş, müəyyən əzab-əziyyətlərə məruz
qalmışlar. Sufilər, eləcə də hürufilər də bu təqiblərdən kənar olmamışlar. Onlar qorunmaq üçün
bir yerdən digər yerə köçməklə, köçdükləri yerlərin adətlərinə, qaydalarına konspirasiya olmağa, tərzlərinə uyğun geyinməyə, hətta saç və
saqqallarını məzhəbindən asılı olmadan yerlilərə
oxşatmağa çalışmışlar. Buna öz aralarında təqiyyə olma – zahiri dəyişməklə qorunma deyirdilər. Uyğunlaşmanın gözə görünən əlamətləri
onları daxili inanclarını qorumalarına imkan və
şərait yaradırdı. Elə bu səbəbdən Nəsimi və
onun tərəfdaşları da hürufiliyi yaymaq üçün xarici görünüşlərini dəyişirdilər. Kəpənək bir üst
geyimidir, amma təriqət üzvləri onu soyuqdan
qorunmaqdan daha çox hürufiliyin bir atributu
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olaraq istifadə edirdilər. Nəsimi yuxarıda verilən ―Kəpənək‖ rədifli qəzəlinin üç beytində bu
termini anlam olaraq daha çox geyim vasitəsi
kimi nəzərə çatdırır.
Sonrakı iki beyti isə terminin tam anlamını açır və kəpənəyin ərənlər donu olduğunu, onu
cahillərin, nadanların geyinməsinə rəva görmədiyini qeyd edir.
Mərifət əhlinə gəldi kəpənək ətləsi-xas,
Nə rəvadır ki, geyə cahili nadan kəpənək.
Ey Nəsimi, yeri gey, xirqə ərənlər
donudur,
Geymədi münkir anı, sandı ki, zindan
kəpənək.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi,
akademik Rafael Hüseynov Nəsiminin eyni adlı
farsca şeirini təhlil edərkən sözə başqa bir tərəfdən yanaşır. O, şairi sözün həm nökəri, muzduru, xidmətçisi, həm də ustadı, hakimi, padşahı
adlandırır. Qeyd edir ki, şair təriqətin əlamətlərini bildirən sözləri həm pərdəli, həm də pərdəsiz şəkildə yazmışdır. Həmin təhlildə akademik
bu sözə diqqət çəkərək, kəpənəyin məkanının
gül, çiçək, çəmən rəmzi olduğunu, gül-çiçəyin
cənnətdə, cənnətin isə hürufilik təriqətində olduğuna işarə edir.
Nəsimi axtardığı könül rahatlığını, öz cənnətini hürufilikdə tapdığını açır. Çağdaş türk dilində bu söz çobanların geyindiyi tikişləri olmayan, qolsuz, qoyun və ya keçi yunundan hazırlanmış yapıncının sinonimi olaraq da işlənir.
Nəsimi yaradıcılığında şifahi dilin işlənməsi burada da özünü sübut edir. Belə ki, bu
sözə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında da çox
rast gəlinir.
“Dəxi kəpənəgindən qurumsı edüb yarasına basdı, yolıñ qıyısın alub oturdı, ağladı sıqladı.” (5, s.75)
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da insanlar geyiminə
görə dəyərləndirilməsinin yalnış olduğuna diqqət
çəkmək üçün ―kəpənək altında ər yatar‖ frazeoloji
birləşməsi atalar sözləri, deyim kimi ifadə olunur.
Dastanda kəpənək həm də leksik vahid kimi
işlənir: ―Oğlana qara kəpənəg gedirmişlərdi‖.
Nəsiminin əsərlərində ana dilinin özünəməxsusluğunu əks etdirən xeyli sayda qədim
türk sözləri yer alır.

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 4, 2020

Nəsimi şeirlərinin dil xüsusiyyətləri

Aydır mana ki, nəqdini vеr nisyəyə fəqih,
Hеyvandan ol ülaikə kəmtər dеgilmidir?
***
Qur’andır anın surəti, aydır Nəsimi, şək
dеgil,
Münkir əgər yoх dеrisə, uş müshəf, uş
təfsirimiz.
***
Çünkim aydırsan həqi hər yеrdə hazırdır,
nеçin
Fərq, еy qafil, еdərsən məscidü
mеyхanəyi?
***
Dеgil, aydır bu söz həddin, Nəsimi,
Kəlamüllahı gör, bu vəsfi söylər.
(6, s.20,79,91,203)
Nəsiminin ayrı-ayrı qəzəllərindən götürülmüş bu beytlərdə işlənən ―aydır‖ sözü aydırmaq, aymaq – ―demək‖ feili də kəpənək sözü
kimi, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında işləklik
qazanmış sözlərdəndir.
“Bir gün qızıñ qardaşı Dəli Qarçar Bayındır xanıñ divanına gəldi, dizin çökdi, aydır:
“Dövlətlü xanıñ ömri uzun olsun! ...”
“Yusif aydır: – Uluğlarım, bənsə güldüm,
Övdə ikən mən bir saqınc qiyas qıldım. Mundan-ondan nöhə zarı telim qıldım? Qul tədbiri
hərgiz rəva olmaz imdi.” və s.
“Ozan aydır: – Qarılar dört dürlüdir: Birisi
solduran soydur, birisi tolduran toydur, birisi eviñ
tayağıdır, birisi, necə söylərsən, bayağıdır.”
“Qara Günə aydır: “Qara bulut dedigiñ
səniñ dövlətiñdir..” (5, s.52,54,84)
Nümunələrdən də göründüyü kimi Nəsimi
yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatında işlənən
sözlər çoxluq təşkil edir.
E.Əzizov bu qədim ay kökünün Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində olduğu qeyd
edərkən yazır: “Ay- demək, söyləmək (DTS, 25):
Ol menə söz aydı “O mənə söz dedi” (MK)
(441, I, 184). Füzuli rayonu şivələrində “söyləmək, demək” mənasında işlənir: – O mã: söz
aydı; – O ma: gəlif aydı, mən getməmişdim.
Kürdəmir şivəsində bu feilin aydır “demək, söyləmək, anlatmaq” şəkli də var: – Anasına aydırdı ki, o qızı isseyir” (3, s.215)
Hazırda Azərbaycanda bu söz dilimizdə
arxaik sözlər olaraq bilinir və ancaq dialektlərdə
rast gəlinir. Müasir türkmən dilində isə qismən
məna çalarını dəyişməklə hələ də işlənir.

―demək, söyləmək; danışmaq; yerinə yetirmək;
adlandırmaq‖ [Туркменско-русский словарь.
1968, 35].
Türk dillərində, xüsusilə, türk xalqlarının
qıpçaq və oğuz qrupunda, o cümlədən Azərbaycan dilində somatik frazeoloji vahidlərin tərkibindəki bədən üzvlərinin adları ilk baxışdan fonetik cəhətdən müxtəlif olsalar da, onların tarixən eyni mənalı leksik vahidlər olmaları nəzəri
cəlb edir. Misal üçün, qaraqalpaq dilində ―booru
taş‖ frazeoloji vahidi işlənir ki, Azərbaycan dilində bu ifadənin qarşılığı olaraq, ―bağrı daşa
dönmək, daş qəlbli, daş ürəkli, bağrına daş basmaq‖ kimi frazeoloji birləşmələrindən istifadə
olunur. Mahmud Kaşğarlının ―Divani lüğət-it
türk‖ kitabında ―boor‖ sözü qaraciyər anlamında
verilmişdir. İ.Nəsiminin leksikasında da bu söz
―çiyər, ürək, könül‖ mənalarında işlənmişdir.
―Səndən iraq, ey sənəm, şamü səhər yanaram‖
mətləli qəzəlində ―Məndən iraq olduğun bağrımı qan eylədi, Oldu gözümdən rəvan xuni-cigər,
yanaram‖ beytində yarın uzaqlığı şairin ciyər
qanının axmasına səbəb olmuşdur.
Nümunələrdən də göründüyü kimi Nəsimi
dilinin xüsusiyyətləri Azərbaycan xalq dili ilə,
dastanlarımızın dili ilə eyniləşir.
―V.Aslanov haqlı olaraq qeyd edir ki, Nəsimi şeirlərində ərəb-fars söz və söz birləşmələrinin çoxluğuna baxmayaraq, onun dilinin əsasında XIV-XV əsr Azərbaycan dili durur; Nəsimi
poetik nitqində bəzən yerli dialekt və adi danışıq
dili ünsürlərinə təsadüf edirik ki, bunlar hətta
cənub-qərb qrupu türk dillərinə daxil olan
başqa qohum dillərə də yaddır” (2, s.170)
İ.Nəsimi dili yeganə şeir dilidir ki, üç mükəmməl dilin ünsiyyət prosesi ilə qarşılaşmış və
ana dilini onlara qarışdırmamış, yad təsirlərdən
qoruyub zirvədə saxlaya bilmişdir. Bu da yəqin ki,
dilimizin saflığından, xəlqiliyindən irəli gəlirdi.
Problemin elmi yeniliyi: Nəsimi poeziyası
elmi-fəlsəfi məzmunu ilə yanaşı, lüğət zənginliyi ilə
də seçilir. Özünəqədərki sənətkarların dilində işlədilmiş alınma mənşəli ifadələrin qrammatik quruluşunun milli dilin normalarına uyğunlaşdırılması və
ümumi xalq dili ilə birləşməsi məhz Nəsimi əsərlərində özünü əks etdirir. Bu isə milli dilin inkişafina
zəmin yaradır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Klassik
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin nəsihətamiz
şeirlərini öyrənmək gənclərin tərbiyəvi, əxlaqi cəhət-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №4, 2020

185

Adilə Həsən qızı Nəzərova

dən saf, cəsarətli, ədalətli insan kimi yetişmələri
üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı: Nəsimi şeirləri əsrlərdir ki, öz aktuallığını itirmir, bunun səbəbi də şairin

dilinin xalq dilinə və təfəkkürünə yaxın olması, onun
bu dillə fikirlərini rahat ötürmə bacarığının olmasıdır.
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ФОНОПОЭТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ
ГУСЕЙНА АРИФА
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PHONOPOETIC AND SEMANT MODELS IN HUSEYN ARIF’S ACTIVITIES
Xülasə: Hüseyn Arif yaradıcılığı bütün fakturası ilə etnomilli zənginliyin ifadəsinə köklənmişdir. Əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan, bayatı, nəğmə, atalar sözü və məsəl, layla ruhuna bağlanan nümunələr bir bütöv
olaraq onun şeirlərini izləmişdir. Leksik və qrammatik vasitələr, səs simvolizmləri, poetik sintaksisin mükəmməlliyi bir tərəf olaraq diqqəti cəlb edir. Sadə xalq dilindən gələnlər onun bədii düşüncəsində əhatəliliklə
müşahidə olunur. Çünki H.Arif xalq yaradıcılığının bilicisi olmuşdur. Aşıq musiqisinə bələdliyi, dil zənginliyi məna və məzmun xətlərinə ciddi təsir göstərir. Özünəməxsus mənalandırma bacarığı sənətkar üslubu haqqında təhlilləri gərəkli edir.
Açar sözlər: Hüseyn Arif, çağdaş poeziya, aşıq yaradıcılığı, üslub və mətn paradiqması, sintaktik
fiqurlar, yazıçı və folklor
Резюме: В творчестве Гусейна Арифа со всей фактурностью заложено выражение этнического
богатства народа. Басни, легенды, сказки, эпопеи, баяты, песни, пословицы и притчи, колыбельные в
целом нашли отражение в его стихах. Совершенство лексических и грамматических средств, вокальная символика и поэтический синтаксис обращают на себя внимание. Лексические средства, заимствованные из языка простого народа, отражают художественное мышление автора, так как Гусейн
Ариф был мастером народного творчества. Ашугская музыкальная осведомленность, языковое богатство оказывают значительное влияние на смысл и содержание строк. Уникальные навыки интерпретации свидетельствуют о значимости его авторского метода художественного анализа.
Ключевые слова: современная поэзия, ашугское творчество, стилевая и текстовая парадигма,
синтаксические фигуры, писатели и фольклор и др.
Summary: Huseyn Arif’s activities is based on the expression of the etnonational richness with its
whole manner. The samples being connected with the spirit of fables, legends, fairy tales, epos, bayati,
songs, proverbs and sayings, lullaby followed his poems as a whole. Lexical and grammatical means, sound
symbolism, and the perfection of poetic syntax draw our attentionThose that come from the common folk
language are thoroughly observant in his literary thinking. Because H.Arif was a connoisseur of folk art. His
awareness of Ashug music, his language richness has a significant impact on meaning and content lines. His
specific interpretation skills make artistic style analysis necessary.
Key words: Huseyn Arif, modern poetry, ashug creativity, paradigm of style and text, syntactic figures,
writer and folklore, etc
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Çağdaş Azərbaycan poeziyasının ən istedadlı nümayəndələrindən biri Hüseyn Arif olmuşdur. Zəngin istedadı, yüksək yaradıcı təbi
ilə ədəbiyyata gəldiyi vaxtdan ədəbi-nəzəri fikrin diqqətini üzərinə yönləndirən sənətkar ruhu,
varlığı ilə xalq düşüncəsinə daha çox yaxın olan
az-az sənətkarlardandır. Daha çox diqqəti cəlb
edən tərəf isə xalq ruhuna və xalq ədəbiyyatına
bağlı olmasıdır ki, bu baxımdan həmişə bir-birindən maraqlı təhlil yazılarla səciyyələnmişdir.
Aşıqların və el sənətkarlarının repertuarında şairin yaradıcılığından poetik örnəklər zaman-zaman səslənmiş və bu gün də səslənməkdədir.
Ona görə də bu böyük sənətkarın yaradıcılığının
özünəməxsusluqlarının, nitq, üslub çalarlarının
aydınlaşması bir problem olaraq təhlilə gətirilmək zərurətində dayanır.
Ümumiyyətlə, yazıçı və folklor problemi
həmişə aktuallığı ilə təhlilləri gərəkli etmişdir.
Elə sənətkarlar var ki, bütünlükdə ruhu, düşüncəsi ilə xalq ədəbiyyatına bağlı olmuşlar. H.Arif
də bu sırada olub bütünlükdə yaradıcılığı ilə bu
baxımdan diqqət önündə dayanmışdır. Digər istiqamət isə bir qrup sənətkarlarda məsələnin alt
qatda görünüşüdür.
Nitq etiketlərinin zənginliyi, mətn //
mühit, mətn // subyekt, mətn // mətn münasibətləri əsasında aparılan təhlillər mətn fenomeni,
sözün məna yaddaşı, janr məzmunu haqqında
ciddi müəyyənliklə xarakterizə olunur. Naturalist və modelləşdirici yaradıcılıq üslublarının
müəyyənliyi detal və faktların rəngarənglik kodlarını, simvolik formanın əlavə çalarlarını qazanır. Bunlar H.Arif yaradıcılığında bir növ aparıcı xətti müəyyənləşdirməklə yazıçı üslubuna dayanır. O, ―aşıq şeir tərzində kifayət qədər yüksək sənət nümunələri yaradıb. ―Babalar‖, ―Meşəbəyi‖, ―İlk müəllim‖, ―Qonşular‖, ―Təbiət düşünür‖, ―Sən mənimlə get‖, ―Analar‖ və s. kimi
şeirləri Azərbaycan ədəbiyyatının klassik inciləridir... Təkrar qeyd edək ki, H.Arif ruhu ilə
xalqa bağlı olan şairdir. Məhz bu səbəbdən də
onun yaradıcılığında xalqın zəngin xəzinəsindən, əfsanə, əsatir, rəvayət, dastan, nağıl, xalq
şeiri motivləri çoxlarından fərqli olaraq daha aydınlıqla görünür‖ (1, s. 4). Məhz bunun isə bir
üslub, sənətkar özünəməxsusluğu kimi təhlilə
gətirilməsi mühüm önəm daşıyır. Sintaktik fiqurların sərgilədiyi məzmun, fonopoetik, morfo-

188

poetik sıralanmanın mükəmməlliyi və s. aparıcı
xətt olaraq müəyyənləşir.
Gəl çıxaq seyrinə uca dağların,
Çəmən olan yerdə xalça nə lazım.
Gözündən su içək buz bulaqların,
Lilpar olan yerdə dolça nə lazım.
Nə kaman götürək, nə tar, nə qaval,
Orda nəğmə də var, nəğməkar da var.
Yarıb buludları dinəndə qartal,
O səsə bərabər bir səs harda var. (2, s. 159).
Göründüyü kimi, burada bütöv bir təbiət
lövhəsi, qeyri-adı çatdırma üsulunun imkanları
diqqət önünə gəlir. Bədii strukturun semantikləşməsi, estetik işarə, kəlam, düşüncə, model sıralanması bütünlükdə sənət tipi ilə faktlaşır. Bu
mənada ―H.Arifin şeirlərinin emosional üslubi
keyfiyyətlərini öyrənmək üçün atalar sözləri və
zərbi-məsəlləri işlətmə məqamına görə müxtəlif
istiqamətdə nəzərdən keçirmək olar. Şairin ―atalar yaxşı deyib‖, ―el məsəlidir‖, ―deyiblər‖ və s.
ifadələri işlətməsi məqamına görə poetik mənanın daha da qüvvətlənməsinə xidmət edir.
Ulu dədələrimiz, el ağsaqqallarımız uzun
əsrlərin təcrübəsindən, ciddi imtahanlardan
çıxan həyati nəticələrini ümumiləşdirərərk müdrik poetik kəlamlara çevirmiş, nəsildən-nəslə
ötürərək əbədiləşdirmişlər‖ (4, s. 44). Bədii təyinlərin sıralanması (―uca dağ‖, ―buz bulaq‖,
müqayisələrin müəyyənləşdirdiyi sistem (―çəmən // xalça, lilpar // dolça, kaman // tar // qaval,
nəğmə və nəğməkar), məcazların özünəməxsusluq simvolikasının yaratdığı təsəvvür bütün parametrlərdə yaradıcı istedadı, misra və söz tutumunun əlavə məzmuna yüklənməsi ilə faktlaşır.
Buludları yaran qartalın səsinin möhtəşəmliyini
və onun dinməsinin təsəvvür effektliyini bir
bütöv olaraq bədii mətndə sıralayır. ―Xalqıma‖,
―Qonşular‖, ―Körpülər‖, ―Torpağında‖, ―Şair‖,
―Unudularmı‖, ―Arzu‖, ―Deyirlər Göyçədə bir
gözəl olub‖, ―Bir ovuc torpaq‖, ―Sellər itirərmiş,
sellər taparmış‖, ―Kəhər at‖ və s. nümunələr tarixi, fərdi və ənənəvi mənalar məcmusu olaraq
əlavə ovqata yüklənir. ―Babalar‖ timsalında
poetik örnəyin sərgilədiyi fonosemantizmə (səs
təqlidi, səs simvolizmi, səs assosiasiyası) diqqət
yetirək:
Bir suyun başında məskən salaraq,
Bir yurdda min ocaq çatdı babalar.
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Sellər kükrəyəndə məğrur səsini,
Çayların səsinə qatdı babalar.
Bir olub həyatda könül həmdəmi,
Bir bölüb sevinci, bir bölüb qəmi,
Dosta dost dedilər ölənə qədər,
Yadlara əbədi yaddı babalar (2, s. 75).
Məlum olduğu kimi, ―müəyyən səslərin
ardıcıl və davamlı təkrarı, yaxud istisnası (dodaqdəyməz, dildönməz) ilə xüsusi ritmik ahəng
və emosiya yaradılır. Ardıcıl səs təkrarı ritmik
və semantik funksiya yerinə yetirir‖ (6, s. 32).
Xlaq poeziyasında, aşıq şeir örnəklərində kifayət qədər çeşidli nümunələrlə təzahür edən bu
ənənə H.Arif poeziyasında da bir xətt olaraq
müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərir. Məzmun
yaratmanın və bədii təsirin ən güclü sistemlərindən biri olaraq işlədilən səs simvolikası məzmun xətlərinin dinamik xarakterini və təsirlilik
faktlarını sıralayır. Bir növ etnosun qəlibləşdirdiyi mədəniyyət laylarını, etnokulturoloji sistemin təfəkkür intelleksiyasını və paradiqmatik
axarını aydınlaşdırır. Birlik, ucalıq, böyüklük və
s. anlamında müəyyənləşmiş tabular ―babalar‖
timsalında faktlaşır. Dosta və düşmənə münasibət, həyatın rəngarəngliklərindəki sevinc və
kədər, bir suyun başına yığılma törəni və s.
sözün və ifadəliliyin özünəməxsusluq komponentləri ilə aşkarlanır. ―Xalqıma‖ şeiri məhz bu
təsəvvürün komponenti olaraq dil və təsəvvür
paralelizmləri ilə bütövləşir.
Sən rəngi bozarıb, ətri qaçmayan,
Bir əlvan çəmənsən, mənsə bir çiçək.
Sən məğrur səsini dünyaya yayan,
Bir coşqun ümmansan, mən bir damla tək.
Sən dərin göylərin günəşi, ayı,
Yurdumda alışan bir çırağam mən.
Sən min bir zirvədən qalxan dağ çayı,
Qoynuna tələsən bir bulağam mən (2, s. 75).
Burada maraqlı olan düşüncənin, sənətkar
təfəkküründə və üslubunda formalaşmış qəliblərin eyniliyidir. Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin
yaratdığı təsəvvür, poetik mətnin informasiya
axarına təsir edən fiqurlar xalq təfəkküründə
olanlarla sıralanır və H.Arif yaradıcılığının
üslub faktoru olaraq diqqəti cəlb edir. Xalq və
lirik mən arasında aparılan paralelizmdə çəmən
(xalq) // çiçək (lirik mən), ümman (xalq) //
damla (lirik mən), günəş, ay (xalq) // çıraq (lirik

mən), dağ çayı (xalq) // bulaq (lirik mən) bir
bütöv olaraq bədii mətnə əlvanlıq gətirir və yaradıcı istedadında özünəməxsusluqla şərtlənir.
Sintaktik fiqurlar Hüseyn Arif yaradıcılığına
xalq ruhundan, ruhun çox dərin qatlarından süzülüb gələn qaynaq funksiyasını yerinə yetirir.
H.Arif poeziyasının ruhunu, dil qaynağını
xalqın zəngin söz xəzinəsi, saz tutur. XX əsr
Azərbaycan bədii nəsrinin görkəmli nümayəndəsi İsmayıl Şıxlı ―Elə bağlı sənətkar‖ məqaləsində Hüseyn Arifin yaradıcılığı timsalında vurğulayır: ―Hüseyn Arif fitrən lirik şairdir. O,
hətta epik səpkili poemalarında lirik şair olaraq
qalır. Onun lirik ricətləri, təbiət və insan psixologiyasının təsvirindəki lirizm təsdiq edir ki, bu
cəhət şairin yaradıcılığında əsas, aparıcı amildir
və onun bütün əsərlərinin ruhuna hopmuşdur.
Hüseyn Arif hər yerdə, hər zaman, qələmə
almaq istədiyi hər kiçik lövhədə belə şeiriyyət
axtarır və bunu bir şair həssaslığı ilə duyub
tapır. Şair lirik qəhrəmanı yazın gəlməsində, otların-çiçəklərin cücərməsində, dağ kəlinin sıldırım qayaların zirvəsinə qalxmasında, sonsuz ənginliklərdə qürurla süzən qartal uçuşunda, vələslərin, palıdların əzəmətində, bəzən kükrəyib
daşan, bəzən də quzu kimi sakit axan çayların
büllur sularında, turacların, kəkliklərin nəğməsində əzəli və əbədi bir şeiriyyətin olduğunu
duyur. Bütün bunlar Hüseyn Arifin təsvirində
əyilməzliyin, qürurun, mərdliyin, saflığın, paklığın və nəticə etibarilə Vətənin rəmzinə çevrilir‖
(9, s. 7). Ümumiyyətlə, sənətkarın yaradıcı istedadının faktura zənginliyi onun ruhuna, düşüncə
özünəməxsusluğunun imkanlılığına bağlanır.
―Boranda bərkiyib boran qardaşım‖, ―Deyirlər
Göyçədə bir gözəl olub‖, ―Sellər itirərmiş, selllər taparmış‖, ―Uşaqlıq‖, ―Mirzə hanı dedilər‖,
―Qızıl öküz‖, ―Nənəmin söylədikləri‖, ―Amandır, durnaya güllə atmayın‖, ―Qartalla söhbət‖
və s. şeirləri H.Arif yaradıcılığının fitrən şairliyini ehtiva edən nümunələrdir.
Deyirəm:-Görəsən bu ad günümdə,
Dağ kəli yadına məni salarmı?
Bərədə üstümə atılıb ceyran,
Qayada könlümü qartal alarmı?
Necədir qüzeydə ağaran qarım?
Ətəkdə yellənib əsən çinarım?
Yığılın başıma, ay palıdlarım,
Bu qədər dost gözü yolda qalarmı? (2, s. 75).
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H.Arif düşüncəsinin obrazlılıq imkanları,
metaforik məzmunu bədii dilin elə qatlarına işıq
tutur ki, onun aydınlaşması sistemli yanaşmaları
gərəkli edir. Çünki yuxarıdakı mətndə dağ kəli,
ceyran, qartal, palıd timsalında aparılan sıralanma bir istiqamətdə metaforik xarakteri ilə əhəmiyyət qazanırsa, digər istiqamətdə bədii sualın
sərgilədiyi təsirlilik faktı ilə bütövləşir. Doğrudan da, şairin özünün dediyi kimi, ―gücü xalq,
dayağı təbiət olan bir şair həyatda unudularmı‖
sualı H.Arif istedadının qaynaqlarının müəyyənliyinə verilən cavabdır.
Ayrı-ayrı poetik nümunələrin təhlilində
nəzərə çarpan sintaktik fiqurlar (epitet, təşbeh,
metafora, metanimiya, simvol, bədii sual, təzad,
təkrir, mübaliğə, anafora, epifora, inversiya, kinayə, simvol və s.) H.Arif şeirlərinin mövzu və
düşüncə zənginliyində əlavə çalar qazanır və
orijinal təsəvvür formalaşdırma gücü ilə bütövləşir. Misralararası və cərgələrarası semantika,
mətn semantikasının müəyyənləşdirdiyi model,
janr və üslub paradiqması şairin yaradıcılığında
mükəmməl bir təsəvvürlə xarakterizə olunur.
Bütün bunlar fərdi kontekstdən coğrafi-tarixi
kontekstə, məcazların ənənəviliyindən şəbəkəli

xarakterinə, romantik-psixoloji üslubdan üslubi
semantizmə qədər bir mükəmməlliyi aydınlaşdırır və Hüseyn Arif poeziyasının özünəməxsusluğunu ortaya qoyur.
Problemin aktuallığı. Bütövlükdə ruhu, düşüncəsi ilə xalq ədəbiyyatına bağlı olan H.Arif yaradıcılığında sintaktik fiqurların, fonosemantik, morfosemantik layların və üslub paradiqmasının ümumi aspektlərinin aydınlaşdırılması diqqət önündə dayanır.
Problemin elmi yeniliyi. H.Arif yaradıcılığının
ecazkarlığının enerji qaynağının yaradıcı ruhun etnokulturoloji sistemə bağlılığı təşkil edir. Burada yaradıcı istedadı, onun özünəməxsusluq çalarları, üslub //
müəllif // janr paradiqmaları səviyyəsində müşahidə
olunan zənginlik bir tərəf olaraq aparıcı xətdə dayanır.
Ümumi semantik modellərin sıralanması, fonosemantizmin yaratdığı təsəvvür, misra və cərgə semantizmi
daha təfərruatlı təhlilləri aktuallaşdırır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Çağdaş
Azərbaycan poeziyasının görkəmli simalarından
olan H.Arif yaradıcılığının mahiyyətində özünü göstərən poetik sistemin fonosemantik laylarını, üslub
paradiqmasını sintaktik sxem və semantik sıralanma
(mətn və model) timsalında təhlili ciddi faktura ilə
müəyyənləşir və müəllif paradiqması timsalında mahiyyəti ortaya qoyur.
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THE ROLE OF THE CULTIZED “WATER” AND “ROCK” MYTHOLOGY
IN THE WORK OF SAMAD VURGUN
(Based on “The legend of the spring”, “Qız qayası”, “Aslan qayası”)
Xülasə. Məqalədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi S.Vurğunun ―Qız qayası‖ və
―Aslan qayası‖ əsərlərində mifopoetik ənənə araşdırılır.
―Qaya‖, ―su‖ mifologemi ―Aslan qayası‖, ―Qız qayası‖, ―Bulaq əfsanəsi‖ əsərlərinin sujet xəttində
aparıcı rolu müəyyənləşdirən amil kimi təqdim olunur. Bu baxımdan qayanın və bulağın mifik səciyyədə
verilməsi bu kultları formalaşdıran mühüm detal kimi göstərilir. Müəllif tərəfindən qaya, su əbədiyyət problemi paralel kontekstdə tədqiq olunur.
Həmçinin qaya mofogemindən əlavə əsərdə mifoloji görüşləri əks etdirən at kultu və digər inanclar da diqqət
mərkəzinə çəkilir, canlı və cansız təbiət obyektlərinə tapınışla bağlı inamlara xüsusi nəzər yetirilir. Göstərilən mifoloji görüşlərin XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə davamcısı kimi rolu müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: arxetip, mifologiya, inanclar sistemi, at kultu, qaya mifologemi, kataklizm
Резюме. В статье анализируется отражение мифопоэтической традиции в произведениях «Легенда родника», «Девичья скала» и « Скала Аслана» одного из выдающихся представителей азербайджанской поэзии.
Мифологема «скала», являющаяся одной из составленных частей культа горы, и мифологема
«вода» представлена в сюжетной канве этих произведений как один из определяющих факторов. С
этой точки зрения подача образа скалы и воды в мифологическом плане показана как важнейшая деталь, формирующая культ скалы и воды. Автор в контексте параллельных сопоставлений исследует
категории «вода», «скала» «вечность».
В то же время помимо мифологемы «Скала» в работе привлекается к анализу и культ коня, различные народные поверья. Особое внимании уделяется поверьям, связанным с поклонением различным объектам живой и неживой природы.
Определяется роль указанных мифологических представлений как продолжателей мифопоэтических традиций в азербайджанской поэзии XX столетия.
Ключевые слова: архетип, мифология, система, поверья, культ коня, мифологема, скала,
катаклизм
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Summary. The tradition of mythopoetics in the works ―Qız qayasi‖ (Girl’s rock) and ―Aslan qayasi‖
(Lion’s rock) of a prominent representative of Azerbaijani poetry S. Vurgun is investigated in the article.
The mythologeme ―rock‖ being a main element of cult of stone is presented as a factor defining a
leading role in both plots. From this point of view, mythical nature of rock is described as an important detail
establishing a cult of stone. The problem of rock and literature is investigated in parallel context by the
author. Moreover, besides the mythologeme ―rock‖, a cult of horse and other superstitions reflecting
mythical meetings are in the spotlight. Special attention is given to animate and inanimate objects of nature
reflecting beliefs. His role of an adherent of tradition of mythopoetics is defined.
Key words: archetyp, mythology, system of beliefs, horse cult, rock mythologist, cataclysm

60-cı illərin ədəbiyyatında bir çox yeni
mövzuların mənbəyi olan miflər müəllifin yaratdığı dünya modelinin qurulmasında və personajlar sisteminin təşkilində mühüm rol oynayır.
Hətta bir çox yazarlar tarixi hadisələrin
versiyalarını təqdim edərkən mifoloji formaya
müraciət edirlər. Bu halda tarix və müasirliyin
vəhdətindən yaranan mifopoetik ―həqiqət‖ ortaya çıxır. Ümumiyyətlə ―hər bir müəllifin əsərində istufadə olunan mifoloji obraz və motivlər
dəyişdirilmiş şəkildə təqdim olunur. Hər kəs öz
interpretasiyası, öz traktovkası, öz fərdi yanaşmasını nümayiş etdirir‖. (3.224)
Belə bir yanaşma tərzi S.Vurğun yaradıcılığında da öz əksini tapır.
―Bulaq əfsanəsi‖ S.Vurgunun sokral dəyərləri özündə əks edən əsərlərindəndir. Əsər
mifoloji sujet üzərində qurulub. Xıdır peyğəmbərin dirilik suyunu içdiyi bulaq haqqında yaranan əfsanə miflərdə göstərilən dirilik suyunun
mənşəyindən bəhs edir. Suyun həyat, ölümsüzlük, gənclik bəxş etməsi ilə bağlı inamlar Azərbaycan miflərində, rəvayət, nağıl, dini hadisələr
və dastanlarda müxtəlif formalarda tərənnüm
olunmuşdur. Məlum olduğu kimi su kultu türk
xalqlarının folklorunda sakral dəyər qazanmış
tapınaqdır. ―Suyun qüvvət, qaynağı. Ruzi mənbəyi kimi, həm də hifsedici, yaxud cəza verən
Tanrı timsalında türk mifoloji inamlarında mövcudluğu müəyyənləşmişdir‖ (1.62)
Su kultunun mifoloji elementlərini, suyun
semantemini və digər xüsusiyyətlərini müşahidə
edən tədqiqatçılar suyu birbaşa kosmosla, müsbət sakral başlanğıcla bağlayırlar. XX yüzil
Azərbaycan
ədəbiyyatında
C.Cabbarlının,
X.Rzanın, R.Rzanın, R.Behrudinin digər söz ustadlarının poeziyasında su kultunun izləri tez-tez
rast gəlinən mifoloji görüşlərdən hesab olunur.
C. Cabbarlının ―Ana‖, X. Rzanın ―Apardı sellər
Saranı‖. R.Behrudinin ―Yaradılış məsəli‖ və s.
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əsərlərdə su başlanğıc, su ayırıcı, su birləşdirən,
su ölüm kataklizmi kimi çıxış edir. S. Vurğunun
―Bulaq əfsanəsi‖ əsərinin təhlili nəticəsində su
kultunun aşağıdakı elementləri bərpa olunur:
1. Su həyatverici ünsürdür (―abi-həyat‖ obrazı);
2. Suyun tapınaq obyekti kimi həm də
subyekti (emosional xüsusiyətlərə malik olması
qəzəblənib ğözdən itməsi)
3. Kosmosun bərpasında rolu (Nə vaxtsa
dünyadüzəmini qorumağa gələn Xıdır peyğəmbərə əbədiyyət bəxş etməsi).
Əsərdə konkret məkan və zaman anlayışı
çərçivəsində mücərrəd canlı və cansız obrazlar
işıqlandırılır. Məlum olduğu kimi məkan Şirvan,
zaman isə İskəndər Kəbirin dövrü götürülür:
Deyerlər, Şirvanda bir bulaq varmış
Suyu almaz kimi par-par axarmış. (2.130)
Və yaxud:
Almış sorağını İskəndər Kəbir,
Sürüb Karvanını gəlmiş Şirvana (2.130)
Lakin əsərdə əsas maraq obyekti əfsanəvi
Xıdır peyğəmbərin mifik bulaqdan içdiyi sudur.
Miflərdə olduğu kimi bu bulağın suyu ölümsüzlük suyudur. Aşağıdakı misralara diqqət yetirək:
Deyirlər bu sudan Xıdır peyğəmbər
Gəlib, təsadüfən içmiş doyunca,
O gündən ölməmiş tarix boyunca.
İnsan donundankı o qanadlı quş
Əsrlərdən bəri uçub, yox olmuş.
Fəqət, deyirlər ki, o yenə sağdır
İslamın dar günü qayıdacaqdır. (2.130)
Həqiqətən də yuxarıda qruplaşdırdığımız
elementlər S. Vurğun misralarında poetik həllini
nümayiş etdirir.
1. Abu-həyat obrazı-bulaq.
2.Emosional xüsusiyyətləri-qəzəblənib İskəndər Kəbirin güzünə görünməməsi.
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Kultlaşmış “Su” və “Qaya” mifologeminin Səməd Vurğun yaradıcılığında rolu (“Bulaq Əfsanəsi”, “Qız Qayası”, “Aslan Qayası”
əsərləri əsasında)

3. Kosmosun bərpasında rolu. (Xıdır peyğəmbərin ―İslamın dar günündə‖ geri dönüb hər
şeyi yenidən bərpa etməsi).
Əsərdə su – bulaq kosmoqoniya aktında
ölümsüzlük obyekti kimi mühüm rolu bəlli edən
mifik elementlərdən biri hesab olunur.
Bundan əlavə müəllifin ―Aslan qayası‖ və
―Qız qayası‖ əsərlərində də miflərdə özünə yer
almış digər elementlər dağ kultunun tərkibi olan
―qaya‖, ―at kultu‖, ―su mifologemi‖ poeziyaya
transformasiya etmişdir. ―Aslan qayası‖nda Azərbaycanda baş verən tarixi hadisədən, daha doğrusu,
Bakı qalasının açarlarının general Sisyanova təqdim olunmasından bəhs edilir. Əsərin ilk sətirlərini
müəllif Xəzərin sahilində olan qocaman qayanın
təsviri ilə başlayır. Biz aşağıda göstərilən misalda
obrazların təbiətlə həmahənglik təşkil edən həyat
tərzindəki mifik elementlərin, eyni zamanda əsas
başlanğıclardan biri sayılan dağın tərkib hissəsi
kimi götürülən ―qaya‖ya yönəlmiş inam və tapınaqlarının kulta çevrilməsini görürük:
Bizim Xəzər sahilində bir qocaman qaya var,
Sinəsində parçalanır ağ köpüklü dalğalar.
Ellər onu əzizləyir, deyir ―Aslan qayası‖,
Məhəbbətdən qurulmuşdur torpağının
mayası. (2.110)
Qeyd etdiyimiz kimi, Qaya, daş Azərbaycan folklorunda cansız təbiət obyektləri ilə bağlı
kultlar və onlara dair inamlar içərisində xüsusi
diqqət cəlb edən dağ kultunun tərkib hissəsi
kimi götürülür. Bu kultun mifologiyada qabarıq
səciyyəvi keyfiyyətləri geniş yayılmışdır. Göy
mənşəli obrazların yerinin simvolizə dağla, daşla, qaya ilə əlaqələnmələri ədəbiyyatımızda
müasir dövrümüzə qədər sakral dəyər qazanmış
obraz kimi yaşamasına səbəb olmuşdur.
Dağın, qayanın ilkin stixiya kimi kultlaşması onun əski inamlarla, səmavi inanc sistemləri ilə
bağlılığını əks etdirir. Onun sakral şəkildə daşıdığı
status poetik mətnlərdə, o cümlədən S.Vurğunun
―Aslan qayası‖, ―Qız qayası‖ əsərlərində daha
əhatəli formatlarda əksini tapmışdır. Burada bizə
adı çəkilən qayaların mifik-kosmoqonik təsəvvürlərdəki rolunun, tapınaq obyekti, xilaskar rolunda
çıxış etməsinin şahidi oluruq.
Hər iki əfsanədə əlacsız qalan qəhrəmanlar xilas yolunu özlərini qayadan atmaqda görürlər. Və qaya onlar üçün ölüm kataklizmi yox,
əbədiyyət, həyat elementi kimi göstərilir. Müəl-

lif tərəfindən ―qaya‖ və ―əbədiyyət‖ problemi
paralel kontekstdə götürülür. ―Qız qayası‖ əsərində dastan söyləmək ənənəsinə sadiq qalan sənətkar əfsanəni bir qocanın dili ilə nəql edir:
Hadisə ―Şuşa qala‖sında baş verir:
Çıxmışam dağların göy yaxasına
Doyunca baxmışam Qız qayasına
Orda saqqalına yaş dama-dama
Əfsanə söyləmiş bir qoca mana. (2.108)
Zalım şahdan canını qurtarmaq istəyən bir
qız xilas yolunu özünü qayadan atmaqda görür.
Lakin qaya əsl xilaskar qismində çıxış edərək
qurbanına ölümsüzlük nəsib edir:
Qızın taleyinin sonuna bir bax:
Bir axşam gecədən oğurlanaraq,
Şəhər kənarına qaçır o pünhan.
Lakin arxasınca adam salır xan...
Həyata son dəfə yumub gözünü,
Qızcığaz qayadan atır özünü.
Lakin deyirlər ki, altdan yuxarı
Qabartmış donunu dağlar rüzgarı.
Qızcığaz ölməyib, sağ enmiş yerə,
Yayılmış bu xəbər bütün ellərə...
Budur ―Qız qayası‖ adlanmış qaya,
Sirrini verməmiş ulduza, Aya... (2.109)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ―Aslan qayası‖nda da qaya mifologemi eyni funksiyanı yerinə
yetirir. Şair burada qaya obrazını xüsusi diqqət
mərkəzinə çəkir.
Şair hər iki əsərdə ―qaya‖ mifologemindən böyük ustalıqla istifadə edərək xalqın yaddaşına həkk olunmuş bu inancı mifopoetik ənənədə canlandırmışdır. Dağ kultunun tərkib hissəsi olan qaya mifologemi əsərlərin süjet xəttində aparıcı rolu müəyyənləşdirən amil kimi təqdim olunur. Bu baxımdan qayanın mifik səciyyədə verilməsi qaya kultunu formalaşdıran
mühüm detal kimi göstərilir.
Problemin aktuallığı. Kultlaşmış ―Su‖ və
―Qaya‖ mifologiyası üzrə araşdırmaların aparılması
aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Kultlaşmış ―Su‖ və
―Qaya‖ mifologiyasının Səməd Vurğun yaradıcılığında rolu (―Bulaq Əfsanəsi‖, ―Qız Qayası‖, ―Aslan
Qayası‖ əsərləri əsasında) diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dissertant və doktorantlar, magistrantlar üçün faydalı ola bilər.
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Xoşbəxt insan

AZƏRBAYCANIN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ
PROFESSOR NAZĠM KAZIMOV - 70
UOT 371

XOġBƏXT ĠNSAN
Allah-taala Nazim Kazımovdan heç nəyi
əsirgəməyib: boy-buxun onda, gözəl qamət və
sima, gülərüz, xeyirxahlıq, yaxşılıq göstərməyə
hazır olmaq istəyi, ağıl-dərrakə, savad, geniş
dünyagörüş, təşkilatçılıq və idarəetmə qabiliyyəti, ailə xoşbəxtliyi, harada işləməsindən asılı
olmayaraq, özünü sevdirmək və kollektivin sevgisini qazanmaq bacarığı onda! Məgər bunlar
azdır?!
Nazim Kazım oğlu Kazımov öz ixtisasını,
sənətini çox gözəl bilir. Yaxşı ədəbiyyatçı və
musiqiçidir. İncəsənətin ən önəmli sahələrində
ali təhsil alıb, özünü təsdiq edib.
Nazim Kazımov 1950-ci il aprelin 4-də
Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya
gəlib. Atası Kazım kişi nəinki Naxçıvan, habelə
respublikamızda özünəməxsus çəkisi, sanbalı,
xətir-hörməti və şöhrəti olan şəxs idi. Uzun illər
partiya və dövlət orqanlarında işləmişdi. Övladlarının yüksək səviyyədə təhsil almalarını, həyatda fəal mövqe tutmalarını, yaxşı vətəndaş və
insan olmalarını istəyirdi və buna nail olmuşdu.
Belə bir ailədə böyüməsi Nazimin dünyagörüşünün formalaşmasına, onun həyatda öz yolunu
müəyyənləşdirməsinə kömək etmişdi.

Nazim Naxçıvanda doğulsa da, onun
əmək fəaliyyəti Əli Bayramlı (hazırda Şirvan)
və Bakı şəhərləri ilə bağlıdır. O, ilk əmək fəaliyyətinə Əli Bayramlı şəhərində başlamış, 16 il
burada yaşamış və işləmişdi. Nazim müəllim şəhərdəki Musiqi məktəbində əvvəllər tar müəllimi, sonradan həmin məktəbin direktoru vəzifələrində çalışmışdı. Mən Nazimlə burada – bu sənaye şəhərində tanış olmuşam. O, bu şəhərdə
şana-şöhrətə çatmış, səriştə, təcrübə, dərin hörmət və məhəbbət qazanmışdır. Əli Bayramlılar
o zamanlar da, indinin özündə də bu gözəl insanı sevmiş və öz yerliləri hesab etmişlər.
Nazim Kazımov ötən əsrin 80-ci illərindən Bakıda çalışır, Əli Bayramlıların ona sevgisi bu günün özündə də tükənməyib. Nazim özü
də bu şəhərə bağlıdır və bu şəhərdə yaşayanların
xeyrindən, şərindən qalmır. Bir ayağı Şirvan şəhərindədır. Şəhərin Musiqi məktəbi məhz
Nazim müəllimin direktor işlədiyi illərdə sayılıb-seçilib, dilə gətirilib. O, bu şəhər üçün onlarla musiqiçi kadrları yetişdirib.
Nazim Kazımov harada işləyibsə, yaxşı
işinə görə fərqlənib, rəğbətləndirilib. Naxçıvan
şəhər Musiqi məktəbini bitirəndən sonra Asəf
Zeynallı adına Musiqi Texnikumunun xalq çalğı
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alətləri şöbəsinə qəbul olunub. Burada oxuyaoxuya 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin qiyabi şöbəsinə
daxil olub. Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumunu bitirib, tar müəllimi kimi Əli Bayramlı
şəhər Musiqi məktəbinə təyinat alıb. 1973-cü ildə
eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinin məzunu olub. Elə həmin il
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına verib, bu ali təhsil müəssisəsinin tələbəsi olub,
Səid Rüstəmov və Süleyman Ələsgərov kimi böyük sənətkarların siniflərində oxuyub.
Nazim Kazım oğlu Kazımov elmi yaradıcılıqla da ciddi məşğul olur. O, mənim uzun
müddət çalışdığım Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Pedaqoji Elmlər İnstitutunun (hazırda Təhsil
İnstitutu) dissertantı kimi elmi araşdırmalara qoşulub. Professor Vidadi Xəlilovun elmi rəhbərliyi ilə ―Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin
musiqi qabiliyyətlərinin inkişafında muğam nümunələrindən istifadə üzrə işin sistemi‖ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək,
pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
1981-ci ildən vaxtilə ali təhsil aldığı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmağa başlayıb, 1992-ci ildən respublika Təhsil Nazirliyində işə başlayıb və xeyli müddət burada məsul
vəzifədə çalışıb.
Nazim Kazımov hazırda bir əsrdən artıq bir
müddətdə Azərbaycan Respublikası üçün musiqi
kadrları hazırlayan, adlı-sanlı musiqiçilərin çalışdıqları, bir zamanlar hətta Üzeyir Hacıbəylinin

direktoru olduğu musiqi təhsili müəssisəsinə rəhbərlik edir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir! Bir zamanlar tələbə kimi qədəm basdığın məktəbə müəyyən vaxtdan sonra özün rəhbərlik edirsən!
Nazim müəllim professor elmi adına layiq
görülüb, əməkdar incəsənət xadimidir. O, kollecə rəhbərlik etməklə yanaşı eyni zamanda Bakı
Musiqi Akademiyasının professorudur.
Nazim Kazımov öz işini dərs demək, Musiqi kollecinə rəhbərlik etməklə məhdudlaşdırmır, fəal ictimai iş aparır, tələbələrin dərd-sərləri ilə maraqlanır, əlindən gələn köməyi onlardan
əsirgəmir. Bundan başqa, dərsliklər, dərs vəsaitləri və digər səpgili əsərlər üzərində işləyir və
onların nəşrinə nail olur. Son illərdə onun ―Tar,
kamança, kanon‖ (pedaqoji təcrübə proqramı),
―Ümumtəhsil məktəblərində muğamların tədrisi
məsələləri‖, ―Tar ilə fortopiano üçün pyeslər
məcmuəsi‖, ―Səid Rüstəmov‖, ―Asəf Zeynallı‖,
―Musiqi Kolleci – 110‖, ―Ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifləri üçün «Musiqi‖ dərsliyi və s.
bu kimi kitabları işıq üzü görmüşdür.
Ürəyi, qəlbi təmiz, əməli düz insanlar həmişə zirvələrə ucalır, daim uğurlar qazanır, xoşbəxtlik tapır, hamının istəklisi olur. Nazim Kazımov kimi!
Əziz dost! Bu günlər eşitdim ki, 70 yaşına
çatmısan! Yaşlar içərisində 70-in özünəməxsus
gözəllikləri var. Belə gözəl yaşda olduğun üçün
səni təbrik edir, uzun ömür, cansağlığı arzulayıram! Hünər göstər və daha 70 il yaşa! Sən buna
layiqsən!

Akif Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim
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TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,
elmi məqalələrin yazılışına 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 (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.
5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3
dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikinci sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi; dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı.
Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir.
7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparrmaq hüququna malikdir.
9. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və
ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar
əlavə olunur.
10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən
elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir.
11. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata
mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki
nömrə ilə göstərilməlidir.
12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.
14. Daha sonra istinad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı verilir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda ―ardı növbəti nömrədə‖ adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalənin sonunda rəyçilərin adı, atasının adı və soy adı, elmi dərəcəsi və elmi adı; sonrakı sətirdə məqalə müəllifinin elektron ünvanı (E-mail) göstərilməlidir.
20. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur: məqalə müəllif(lər)inin
adı, atasının adı soyadı, işlədiyi müəssisə (hansı müəssisədə doktorant və dissertant olması) və müəssisənin ünvanı, müəllif(lər)in vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ev ünvanı, elektron poçt
ünvanı (E-mail).
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ
1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.
2. Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми новыми идеями, в них должны быть соблюдены требования, предъявляемые написанию научных статей.
3. Текст статьи должен составлять около 8-10 страниц. Ключевые слова для статьи должны
быть представлены на трѐх языках: азербайджанском, русском и английском.
4. Текст статьи должен быть представлен на диске вместе с электронным вариантом, с интервалом
1,5; шрифтом 14 Times New Roman - латинского алфавита на азербайджанском языке, кириллицы на
русском языке, и английским алфавитом (США) на английском языке.
5. Статьи публикуются на одном из трех языков - азербайджанском, русском и английском.
Резюме статьи предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и английском). В статье должны
быть отражены основные научные положения, изложенные в резюме, выводы, сделанные из
исследования, должна быть представлена теоретическая и практическая значимость проблемы.
6. Статья должна быть написана в следующем порядке: на первой строке имя, фамилия
и отчество автора (авторов); вторая строка содержит ученую степень и ученое звание (диссертант
или докторант и т.д.); третья строка указывает место работы, должность; на четвертой
строке представлено название статьи прописными буквами.
Затем эта же информация повторяется на русском и английском языках.
7.Нежелательно иметь более трех соавторов.
8. Редакция имеет право вносить изменения и сокращения в статью.
9.Вместе со статьей должно быть предоставлено два отзыва специалистов: заведующих кафедрой или отделом, а также выписка из протокола Ученого совета вузов и педагогического
совета общеобразовательного или среднего специального образования.
10. Авторы статьи несут ответственность за достоверность приведенных в статье фактов
и информации. Предлагаемые научные положения должны принадлежать автору и должен быть указан источник используемых теоретических идей.
11. Ссылки следует давать на работы, опубликованные за последние 5-10 лет. Список литературы, приведенный в конце статьи, должен быть пронумерован не в алфавитном порядке, а в том порядке, в котором указанная литература появляется в тексте, например (1) или (1,
стр. 119). Если та же самая литература повторяется в другом месте в тексте, то эта же литература
должна быть указана под предыдущим номером.
12. Журнал публикует статьи, имеющие отношение к его профилю.
13. В конце научной статьи должна быть обоснована актуальность в соответствии с характером статьи и областью науки, четко указана научная новизна, важность ее применения, экономическая эффективность и т.д.
14. Затем предоставляется список использованной литературы.
15. При обнаружении фактов плагиата публикация статьи прекращается.
16. Права авторов статьи защищены.
17. Журнал не публикует серии статей под заголовком «продолжение в следующем номере».
18. Резюме статей на разных языках должны быть одинаковыми и соответствовать содержанию статьи.
19. В конце статьи должно быть указано имя, отчество и фамилия рецензентов, их ученая степень и ученое звание; следующая строка должна содержать адрес электронной почты
автора статьи.
20. В статью добавляется следующая информация об авторе: имя, фамилия, отчество автора (авторов), учреждение, где он работает (докторантом или диссертантом которого является)
адрес учреждения, должность, ученая степень и звание автора(ов), домашний и рабочий телефоны, домашний адрес, электронная почта (E-mail).
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REQUIREMENTS FOR SUBMITTED ARTICLES
1. Submitted articles should not be published or accepted for publication in other editions.
2. Articles should reflect the results of recent research, be rich in new ideas and they must comply
with the requirements for writing scientific articles.
3. The text of the article should be about 8-10 pages. Keywords for the article should be presented
in three languages: Azerbaijani, Russian and English.
4. The text of the article should be presented on the disk together with the electronic version, with
an interval of 1.5; 14 point Times New Roman font - Latin alphabet in Azerbaijani, Cyrillic in Russian,
and English alphabet (USA) in English.
5. Articles are published in one of three languages - Azerbaijani, Russian and English. A summary
of the article is provided in 3 languages (Azerbaijani, Russian and English). The article should reflect the
main scientific provisions presented in the summary, the conclusions drawn from the study, the
theoretical and practical significance of the problem should be presented.
6. The article is written in the following order: on the first line the name, surname and patronymic of
the author (s); the second line contains the academic degree and academic title (doctoral student or
candidate for a degree, etc.); the third line indicates the place of work, position; the fourth line represents the
title of the article in capital letters.
Then in this order the same information is repeated in Russian and English.
7. It is undesirable to have more than three co-authors.
8. The Editorial Board has the right to make changes and reductions in the article.
9. Two expert reviews should be provided together with the article: heads of department or chair,
as well as extract from the protocol of Academic Council of the higher school and the Pedagogical
Council of general or secondary special education institutions.
10. The authors of the article are responsible for the accuracy of the facts and information provided
in the article. The proposed scientific provisions should belong to the author and the source of used
theoretical ideas must be indicated.
11. The articles should refer to works published in the last 5-10 years. The list of references given at the end
of the article should not be numbered in alphabetical order, but in the order in which the indicated literature appears
in the text, for example (1) or (1, p. 119). If the same literature is repeated elsewhere in the text, then the same
literature should be indicated under the previous number.
12. The journal publishes articles related to its profile.
13. At the end of a scientific article, the relevance should be justified according to the nature of
the article and the area of science, scientific novelty, importance of its application, economic efficiency,
etc. should be clearly indicated.
14. Then a list of references is provided.
15. When the facts of plagiarism are discovered, the publication of the article is stopped.
16. The rights of the authors of the article are protected.
17. The journal does not publish a series of articles under the heading ―continued in the next issue‖.
18. Summary of articles in different languages should be the same and consistent with the content of
the article.
19. At the end of the article the name, patronymic and last name of the reviewers, their
academic degree and academic title should be indicated; the next line should contain the email address of
the author of the article.
20. The following information about the author is added to the article: name, surname, patronymic
of the author (authors), the institution where he works (doctoral student or candidate for a degree), address
of the institution, position, academic degree and the title of the author (s), home and work phones,
home address, email address.
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