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VƏTƏN MÜHARĠBƏSĠNDƏ QAZANDIĞIMIZ UĞURLAR

PREZĠDENT ĠLHAM ƏLĠYEVĠN XALQA MÜRACĠƏTĠ
(10 noyabr 2020-ci il)
– Əziz həmvətənlər.
Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bu
gün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə son qoyulur. Hesab edirəm ki,
indicə imzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin
həlli istiqamətində son nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti
və Ermənistan baş naziri imzalamışlar. İstərdim
ki, bəyanatın mətni ilə sizi tanış edim:
―Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ermənistan Respublikasının
baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin
BƏYANATI
Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının
baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları
bəyan edirik:
1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva
vaxtı ilə saat 00.00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi

əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur.
Bundan sonra Tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası
hazırda tutduqları mövqelərdə qalacaqlar.
2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam
rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır.
3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın
dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda
odlu silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli
texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan
ibarət sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir.
4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı
kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma
müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay
qalmış hazırkı müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı Tərəflərdən hər hansı biri
çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti
5 ilə uzadılır.
5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara
əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırıl-
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ması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır.
6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr
2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya
sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək
və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi
üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan
Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və
yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir.
7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar
Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının
ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır.
8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir.
9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələri bərpa edilir, Ermənistan Respublikası
vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb
rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin
sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat-kommunikasiyalarının
inşası təmin ediləcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ermənistan Respublikasının baş naziri, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti‖.
***
Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar.
Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat videokonfrans şəklində
imzalanmışdır və ilk mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu videokonfrans vasitəsilə bəyanatı imzala14

malı idilər. Ancaq son anda Ermənistan baş naziri bundan imtina edib. Bu, müəyyən dərəcədə başadüşüləndir. Çünki faktiki olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona
görə bu bəyanatı videokonfrans formatında Rusiya Prezidenti və mən imzalamışıq və bu bəyanat
rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada imzam
var, bu sənəd bu imzalamadan sonra Rusiya səfirinə təqdim edilib və Rusiya və Ermənistan dövlət, hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar.
Bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan
baş naziri Paşinyanın bu hərəkəti başadüşüləndir. Halbuki hesab edirəm ki, hər bir insan öz
əməllərinə görə cavab verməlidir. Hər bir insan
hətta onun üçün, ölkəsi üçün ən ağır, ən kritik
vəziyyətdə özünə hörmət saxlamalıdır. Onsuz
da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur
etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı
bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə qorxaqcasına, namərdcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə
bunu imzalamır. Bunun - dəmir yumruğun hesabına imzalayır!
Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir.
Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd
etdiyimiz parlaq qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad edilməsi həm
böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda,
çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynayacaq. İnsanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın
30 illik həsrətinə son qoyulur.
Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəbi noyabrın 9-da - Dövlət Bayrağı
Günündə bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz
olub. Çünki noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan Ordusu işğalçılardan azad edib.
Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış
məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27dən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi ilə Ermənistan ordusunun
belini qırmışıq. Paşinyan məcbur olub bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox miskin, çox
acınacaqlı durumda. Mən isə böyük fəxarət və
sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam.
Çünki bu bəyanat uzun illər davam edən işğala
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son qoyur. Bu bəyanat imkan verir ki, hələ də
işğal altında olan digər rayonlarımızı - Ağdam,
Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən
qaytaraq. Qısa bir müddət qoyulur, bu ayın sonuna qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Bu,
böyük xoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən istifadə
edərək, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının
sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Hər dəfə işğal altında olan
hansısa rayon, şəhər işğaldan azad ediləndə mən
o şəhər və rayonların sakinlərini təbrik edirdim,
təsəvvür edirəm ki, onların həyatında bu nə deməkdir. Onların bəziləri, bəlkə də bir çoxları görəndə ki, uzun illər ərzində məsələ öz həllini
tapmır artıq ümidlərini itirmişdilər. Mən son 17
il ərzində köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərimdə,
onlar üçün yeni evlərin təqdimat mərasimlərində
görürdüm ki, ildən-ilə onların ümidləri azalır.
Görürdüm, ürək ağrısı ilə bunu görürdüm. Görürdüm ki, artıq onların bəziləri ümidlərini
itirib. Bəli, təşəkkürünü bildirirdilər, təbii ki,
onlara yaxşı şərait yaradılırdı, onların problemləri həll olunurdu. Bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanda görülən işlər heç bir
başqa ölkədə görülmür. Dünyanın bir çox ölkələrində köçkünlər var, amma bizim köçkünlərimizin vəziyyəti o biri ölkələrdə yaşayan köçkünlərlə müqayisəedilməz dərəcədə müsbətdir.
Amma onların əsas arzusu doğma torpaqlara qayıtmaqdır və məndən xahiş edirdilər, cənab Prezident, qaytar bizi. Mən də hər dəfə onlarla görüşəndə həm onlarda güclü iradə görürdüm, yenilməzlik görürdüm, dövlətə sədaqət görürdüm,
eyni zamanda, onların gözlərində nisgil, həsrət
görürdüm. Buna son qoyulub, əziz soydaşlarım,
gözünüz aydın olsun, siz qayıdırsınız, biz qayıdırıq, Azərbaycan qayıdır! Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edir. Bundan da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi!
Məcburi köçkünlər yaxşı bilirlər ki, onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün
biz əlimizdən gələni edəcəyik, işğaldan azad
edilmiş bu torpaqları yenidən quracağıq. İndi
bütün dünya görür ki, mənfur düşmən bu torpaqları hansı vəziyyətə salıb. Bizim bütün binalarımız dağıdılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb,
muzeylərimiz talan edilib, təbiətimizə böyük
ziyan vurulub, məscidlərimiz dağıdılıb, təhqir
edilib. Azad edilmiş torpaqlarda yarıdağılmış
məscidlərdə vəhşi düşmən bizi təhqir etmək

üçün, bizim qürurumuza toxunmaq üçün donuz
saxlayırdı. Amma biz onların qisasını artıqlaması ilə aldıq. Xocalı qurbanlarının da qisasını
aldıq, şəhidlərimizin də qisasını aldıq.
Mən noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi
ilə əlaqədar xalqıma müjdə verərkən bildirmişdim ki, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm.
Birinci Qarabağ və İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində
biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı
hərbçilərimizə şəfa versin, onlar tezliklə sağalıb
normal həyata dönsünlər, onların sağalması
üçün də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik.
Hətta ən ağır vəziyyətdə olan yaralı əsgərimiz,
zabitimiz bilməlidir, əlimizdən gələni edəcəyik
ki, onu normal həyata qaytaraq. Biz bu Qələbəyə görə onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı işğalçılardan qarış-qarış azad edib, onlar bizim
bayrağımızı işğal edilmiş və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada dalğalandırıb. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir,
bütün Azərbaycan xalqının. Azərbaycan xalqı
bir daha göstərdi ki, nə qədər böyük xalqdır, nə
qədər vətənpərvər xalqdır, nə qədər dəmir iradəyə malik olan xalqdır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin
ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi.
Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik, özümüzü toparladıq,
dedik ki, artıq yetər, biz bu işğala dözməyəcəyik. Dedik ki, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq! Heç bir danışıqlar bizi maraqlandırmır.
Siz də yaxşı bilirsiniz ki, son bir il ərzində mən
danışıqlar haqqında, ümumiyyətlə, söhbət aparmıram. Xalqımı aldatmaq istəmirdim, heç vaxt
aldatmamışam və aldatmayacağam. Azərbaycan
xalqı bunu bilir. Mən müharibədən əvvəl deyəndə ki, mən bilirəm nəyi nə vaxt etmək lazımdır,
əminəm ki, xalqımızın mütləq əksəriyyəti başa
düşürdü mən nəyi nəzərdə tuturam və səbirlə bu
günü gözləyirdi, mənə inanırdı, Prezident kimi,
Ali Baş Komandan kimi inanırdı, gözləyirdi və
bu gün gəldi. Dedik yetər artıq, bu əsarət yetər!
Bizim şəhərlərimiz əsarət altında nə qədər qalacaq?! Mənfur düşmən bizim təbiətimizi nə qədər
murdarlayacaq, bizim torpağımızda gəzəcək,
yeyəcək, içəcək, rəqs edəcək, bizi təhqir edəcək.
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Dedik ki, düşmənə yerini göstərəcəyik, düşməni
torpaqlarımızdan qovacağıq və qovduq da!
Sentyabrın 27-də nə baş verib, onu tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb, onu hesab edirəm
ki, bir çoxları bilir. Artıq Azərbaycan xalqının
səbri tükənmişdi və mən Ermənistan baş nazirinə son görüşlərdə demişdim ki, siz odla oynamayın, Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız, siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola
gəlin, çıxın bu torpaqlardan, bu torpaqlar sizə
mənsub deyil. Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaşma aparmaq üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən
Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına pozaraq
nümayişkaranə şəkildə xaricdən erməniləri gətirib özü də məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz
Şuşada o dəstə başçısı hansı ki, indi deşik axtarır gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə
mərasimi keçirmişdir və Ermənistan baş naziri
gedib orada iştirak edib. Bu, bizə sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını sizdən soruşan olmayacaqdımı?! Hesabını soruşduq, diz çökdürdük,
diz üstə qoyduq! Onun-bunun ətəyindən yapışıb
bu 40 gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb
ki, zəhləsini tökməsin, yardım istəməsin, özünü
alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də etmişik. Bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin
Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs edəndə fikirləşəydi ki, bu gün gələcək, cəzasını alacaq,
siçan kimi gizlənib bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini
verdik. Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti
qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti
qovan kimi qovmuşuq. Qorxularından indi bu
sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, Kəlbəcərə də, Laçına da gələcəyik. Heç kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü gördü,
hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı.
Ona görə qovmuşuq onları, əcəb də etmişik.
Onların demək olar ki, bütün texnikasını
məhv etmişik, darmadağın etmişik. Bu 30 il ərzində qurulmuş istehkamları keçmişik, əsgərlərimiz aslan kimi keçiblər, əziblər düşməni keçiblər, əcəb də ediblər, öz torpağında. Biz beynəlxalq hüquqa əməl edirik, biz beynəlxalq hüquqa hörmət göstəririk. Biz mülki vətəndaşlardan intiqam almamışıq, heç vaxt almayacağıq
və məhz buna görə mülki vətəndaşlar arasında
16

düşmən tərəfdə itkilər çox azdır. Onlar nə etdilər? Onlar döyüş meydanında duruş gətirə bilmədilər, qaçdılar, ondan sonra ballistik raketlərlə mülki vətəndaşlara atəş açdılar. Bu, hərbi cinayətdir. Onlar bu hərbi cinayətə görə cavab verəcəklər. Gəncə şəhərini Ermənistandan ballistik
raketlərlə vurmaq alçaqlıqdır, alçaq hərəkətdir,
cinayətdir. Bərdəni kasetli bombalarla atəşə tutmaq hərbi cinayətdir. Mən demişəm Tərtər şəhəri, İkinci Dünya müharibəsi dövründə dağılmış Stalinqrad şəhərinə bənzəyir. Gündə, - özü
də böyük şəhər deyil, - yüzlərlə mərmi düşürdü,
amma bir nəfər də tərpənmədi. Amma ermənilər
qaçıb getdilər. Onların ―yenilməz‖ ordusu məhv
oldu, fərarilik başladı, xunta başçısı Dağlıq Qarabağda əmr verdi ki, kim oradan qaçacaq, o,
məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bizdə BİR nəfər fərari oldumu? Olmadı! Bir nəfər də olmadı!
Budur Azərbaycan xalqı! Mülki vətəndaşlar, evi
dağılıb, malı batıb, yaxın insanını itirib, yenə də
deyir ki, "Vətən sağ olsun". Ancaq irəli, irəli!
Mənə yazılan məktublarda deyilir, Ali Baş Komandan, irəli! Dəstəkləyirik səni, get irəli, dayanma və getmişəm, dayanmamışam.
Bu müharibə dövründə 30-a yaxın müsahibə vermişəm. Ömrümdə bəlkə də bu qədər
müsahibə verməmişəm və bəziləri deyirlər ki,
İlham Əliyev nə üçün müsahibə vermir. Hesab
edirdim ki, mən öz mövqeyimi ifadə etmək
üçün kifayət qədər imkanlara malikəm, tez-tez
bütün məsələlərlə bağlı öz fikirlərimi bildirirəm.
Mənim bütün fəaliyyətim şəffafdır, keçirdiyim
bütün iclaslar ictimaiyyətə təqdim edilir. Lüzum
bilmirdim onda. Amma lazım olan vaxtda 30-a
yaxın müsahibə vermişəm və o müsahiblərdə
demişəm ki, biz beynəlxalq hüquqa hörmətlə
yanaşırıq, biz beynəlxalq hüququ müdafiə edirik, biz ədaləti müdafiə edirik, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Demişdim ki, bizim bütün addımlarımız beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında, əxlaq
əsasında görülüb və bütün addımlarımız bu istiqamətdə atılıb. İntiqamımızı düşməndən aldıq,
işğalçıdan aldıq. Mülki vətəndaşlarla bizim işimiz olmayıb və olmayacaq. Düşmənin məskunlaşdığı, gizləndiyi şəhərlərdə böyük dağıntılar
yoxdur. Çünki biz mülki obyektlərə atəş açmamışıq. Bax, bizim fərqimiz bundan ibarətdir.
Mən bu müharibə başlayandan sonra demişdim ki, bir çoxları, demək olar, bu məsələ ilə
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məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu
münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var! Məni tənqid edirdilər ki,
İlham Əliyev nə danışır? Yoxdur hərbi həlli.
Dedim yaxşı yoxdursa, onda bunu sülh yolu ilə
həll edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz
böyük dövlətlərsiniz, böyük nüfuzunuz var,
böyük imkanlarınız var. Nədir ki, sizin qabağınızda Ermənistan, nədir ki, ona təsir edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir etmək istəmirsiniz? Yox, deyirdilər ki, olmaz müharibə aparmaq, sülh yolu
ilə. Sülh yolu ilə 1 il, 2 il, daha 30 il sülh yolu
ilə? Bizim başımızı nə qədər aldatmaq olar?
Amma biz sübut etdik ki hərbi həlli var. Və mən
demişdim ki, mən istəyirəm və Paşinyan, deyirəm sənə, bəyanat ver, öhdəlik götür, qrafik ver,
cədvəl ver. Müharibənin ilk günündən mən
bunu deyirdim. Hər kəs də bunu görə bilər. Müsahibələrimdə, xalqa müraciətlərimdə açıq demişəm, qrafik ver, cədvəl ver, rədd ol, çıx get,
mən dayanıram. Yoxsa oradan deyirlər dayanın,
buradan deyirlər dayanın. Yaxşı, bizim torpaqlarımızı işğal edəndə niyə bunlara "dayanın!"
deyən olmadı? Bizim torpağımızı 30 il əsarət altında saxlayan Ermənistana nə üçün ―buradan
çıx get!" deyən olmadı! Bu, nədir? Yaxşı, biz
indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları şəhid
verə-verə, qan tökə-tökə azad edirik, bizə ―dayanın‖ deyirsən, ona de ki, çıx. Demir. Bizə
deyir dayan. Dedim dayanmayacağam mən. Heç
kim məni dayandıra bilməz və dedim tələb edirəm səndən Paşinyan, şəxsən özün, sənin xarici
işlər nazirin, nə bilim o biri, bu biri yox, şəxsən
özün öhdəlik götürməlisən, tarix verməlisən nə
vaxt rədd olursan bizim torpaqlarımızdan. Bax
bu bəyanatda o öhdəlik var. Məcbur edirik onu,
məcbur etdik, zorla məcbur etdik, başına vuravura məcbur etdik, bütün bəd əməllərinə görə, o
donuzları bizim məscidlərimizdə saxladığına
görə. Bizim məscidlərimizdə donuz saxlayan
özü donuzdur. İndi bu sənəddə öhdəlik var. Dekabrın 1-nə qədər rədd olacaq qalan işğal edilmiş torpaqlardan. Ona görə məsələnin hərbi
yolu var. Amma mən deyirdim, istəyirəm ki, bu
hərbi mərhələ də dayansın, keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? Mən deyən oldu. Bax, bu gün
mən deyən oldu. Hərbi mərhələ başa çatır, keçirik siyasi məsələyə. Demək olar ki, bizə maksimum sərf edən sənəd imzalandı. Paşinyan onu
imzaladı. Başqa yolu yox idi. Əslində, bu, məğ-

lubiyyətin etirafıdır. Bu, hərbi kapitulyasiyadır.
Prinsip etibarilə mən tələb edə bilərdim ki,
gəlsin otursun orada, aşağıda, bax orada imzalasın onu. Amma mən belə adam deyiləm. Mən nə
üçün kimisə alçaldım. O onsuz da özünü alçaldıb. Bu rəzil duruma özü-özünü salıb. Gərək
orada qarnını qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə
Cıdır düzündə rəqs edəndə bu günü fikirləşərdi
ki, gün gələcək hesabını verəcəksən, verirsən.
Bax belə. Heç kim bizimlə zarafat edə bilməz.
Heç kim Azərbaycan xalqının səbri ilə oynaya
bilməz. Heç kim bizi təhqir edə bilməz. Edərsən, dərsini alarsan. Necə ki, dərsini vermişik.
Ona görə məsələnin həlli artıq təmin
edilib. Əlbəttə, əgər Ermənistan atəşkəsə əməl
etsə, - mən artıq bütün əmrlərimi vermişəm, komandanlıqlara əmrimi vermişəm, biz dayanırıq. Biz imzamıza hörmətlə yanaşırıq. Qarşı
tərəf də dayanmalıdır. Çünki dayanmasa, biz də
dayanmayacağıq.
İndi beynəlxalq müşahidəçilər yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi pozub. Birinci dəfə kim
pozub Gəncəni ballistik raketlə bombalayanda,
ikinci dəfə kim pozub beş dəqiqə atəşkəs vaxtından keçməmiş və üçüncü dəfə Bərdəni kasetli –
raketlərlə vurmaqla. İndi bu dəfə də pozsa, artıq
mən hesab edirəm ki, özü lap peşman olacaq.
Ona görə biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Biz
düşməni məcbur edə bilmişik. Mən faktiki olaraq onlara ultimatum vermişəm. Demişəm ki,
çıxmalısan, çıxmasan sona qədər gedəcəyəm.
Sona qədər! Ayın 8-də Şəhidlər xiyabanında demişəm ki, sona qədər gedəcəyəm və heç bir
qüvvə məni dayandıra bilməz.
Biz bu qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən
Füzuli şəhəri, Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan şəhəri,
Qubadlı şəhəri, Şuşa şəhəri, Hadrud qəsəbəsi,
Suqovuşan qəsəbəsi, digər qəsəbələr döyüş
meydanında azad edildi.
Bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki,
Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi
yollarla qayıdır. Amma burada Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini axtarmaq yersizdir. Onlarda
xoş niyyət deyilən anlayış bütövlükdə yoxdur.
Sadəcə olaraq, məcbur olub. Çünki bilirdi ki, bu
sənədə imza atmasa, özümüz alacağıq bu torpaqları. Hər kəs bunu bilirdi. Mən demişdim ki,
qan tökmək istəmirəm, müharibəni dayandırma-
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lıyıq, rədd olsun bizim torpaqlarımızdan! Belə
də oldu.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim.
Mən əziz xalqımı sənədin mətni ilə tanış etdim.
Burada yeni nəzarət mexanizmi tətbiq edilir.
Bəyanatın beşinci bəndində yazılıb: "Münaqişə
tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz yaradılır".
Mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və
Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli və atəşkəsə nəzarət etmək işində rol
oynayacaqdır.
Mən videokonfrans formatında imzalama
mərasimindəki çıxışımda həm Türkiyə Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın,
həm Rusiya Prezidenti Vladimir Putinın səylərini yüksək qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan da bu 44-45 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun.
Eyni zamanda, mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasında bu iki lider öz müsbət
rolunu oynayıb. Hesab edirəm ki, bu, eyni zamanda, bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını
da böyük dərəcədə müəyyən edir. Çünki Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bu gün tarixə
baxsaq, hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə bizim üçün dost, qonşu ölkədir.
Beləliklə, hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı daha da çoxşaxəli ola bilər.
Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə
təsbit edilir. Həm bütün kommunikasiyaların,
yolların açılması, eyni zamanda, burada göstərilir ki, yeni nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturu yaradıla bilər və yaradılmalıdır. Biz bunu
əlbəttə ki, çox dəstəkləmişik. Deyə bilərəm ki,
mənim təkidimlə bu bənd bu bəyanata salındı.
Çünki birbaşa Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi
yoxdur. Ancaq mənim təkidli tələblərim şadam
ki, qəbul olundu. Beləliklə Naxçıvan Muxtar
Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın
əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamətində tarixi addım atıldı. Çünki mənfur
düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da
bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə almışdı. Bütün kommunikasiya xətləri kə18

sildi, – çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən oraya enerji resursları ötürülürdü, - faktiki
olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır
vəziyyətdə qalmışdı. Eyni zamanda, Ermənistan
ərazisindən oraya hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal
altına düşmədi. Erməni vandallarının belə planları da var idi.
Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz naxçıvanlıları da bu hadisə münasibətilə təbrik etmək istərdim. Bildirməliyəm ki,
naxçıvanlılar da ikinci Qarabağ müharibəsində
digər bütün bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi
fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu
günə qədər açıqlanmayan bəzi məsələlər də üzə
çıxacaq və hər kəs biləcək ki, başqa bütün bölgələrdən olan hərbçilərlə bərabər naxçıvanlılar
da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər.
Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm.
Bu günlərdə biz Azərbaycan xalqının birliyini
gördük. Bütün bölgələrdən ordumuza dəstək
gəldi. Bütün bölgələrdə hər bir vətəndaş böyük
həyəcan hissi ilə bu günləri yaşayıb, hər gün televiziya önündə, radio qarşısında, internetdə
cəbhədən gələn xəbərləri izləyib, uğurlarımıza
sevinib. Bütün bölgələrdə biz bunu gördük. Bir
daha gördük ki, ölkəmiz və xalqımız nə qədər
gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini
konfessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ermənistan bu xoşbəxtlikdən məhrumdur. Çünki monodövlətdir, orada ermənilərdən başqa heç kim yaşamır. Avrasiyada, bizim
bölgədə başqa belə ölkə tapmaq mümkün deyil.
Çünki heç kim orada yaşaya bilmir. Ya onları
qovurlar, azərbaycanlılar kimi etnik təmizləməyə məruz qoyurlar, ya da ki, başqa millətin nümayəndəsi orada yaşaya bilmir, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. Amma bizim üstünlüyümüz bax, bundadır, çoxmillətli, çoxkonfessiyalı
Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi,
bütün xalqların nümayəndələri birlik göstərdilər,
qəhrəmanlıq göstərdilər. Bir daha demək istəyi-
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rəm ki, bu müharibə bir çox məsələlərə bir daha
aydınlıq gətirmişdir.
Mən bir məsələni də bildirmək, əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin siz fikir vermisiniz ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu
haqqında bir kəlmə də yoxdur, yoxdur! Bəs hanı
Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməlidir? Mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar, dedilər
ki, yox, bu, ―müstəqil dövlətdir‖. Bunlar uzun
illərdir ―müstəqil dövlət‖ kimi yaşayır və onlar
Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir
kəmlə də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu bəs? Bu nə
oldu, Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər ərzində
dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan, yol çəkirdin
Cəbrayıla. Rəqs edirdin, nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status, gorbagor oldu status, yoxdur status və olmayacaq. Nə
qədər ki, mən Prezidentəm, olmayacaq. Ona
görə, bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək onu dəqiq, böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, biz nə qədər böyük siyasi qələbə qazanmışıq. Bu siyasi qələbənin qazanılmasında hərbi qələbəmiz müstəsna rol oynayır.
Əlbəttə ki, son illər ərzində ölkəmizdə aparılan
işlər, mövcud olan gözəl ab-hava, xalq-iqtidar
birliyi, siyasi münasibətlərin müsbət səviyyəyə
qalxması, beynəlxalq nüfuzumuz, beynəlxalq
arenadakı fəaliyyətimiz - bütün bunlar, ordu quruculuğu təbii ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi.
Mən bu günlərdə bir şeyə də fikir verdim. Hətta
fərqli siyasi baxışlara malik olan insanlar, bizim
işimizə tənqidi yanaşan insanlar, hətta bir çox
hallarda əsassız tənqidlər ifadə edən insanlar bu
dövrdə hesab edirəm ki, yüksək şüur nümunəsi
göstərdilər. Mən həmişə deyirdim ki, siyasi
müstəvidə fərqli baxışlar var, olmalıdır, bu, normaldır. Müxalifət olmalıdır, bu, normaldır. Hər
bir demokratik ölkədə olduğu kimi, bizdə də əlbəttə ki, bütün bu azadlıqlar var. Amma bir şey
olmamalıdır – dövlətə müxalifətdə olmaq
olmaz, dövlətçiliyə müxalifətdə olmaq olmaz.
―İqtidara, dövlətə nə qədər pisdir, mənim üçün
bir o qədər yaxşıdır‖ fikri ilə yaşamaq olmaz.
Mən deyə bilərəm, bu günlər ərzində mən

gördüm ki, milli məsələlərdə biz hamımız birləşə bilirik. Bu da bizim gələcəyimiz üçün çox
önəmlidir. Çünki biz hamımız istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız istəyirik ki, daha
güclü ölkə olsun. Gücümüzü göstərmişik, döyüş
meydanında, siyasi müstəvidə, istənilən formatda. Müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi gün gələcək müharibə dövründə ictimaiyyətə açıqlana
bilinməyən bəzi məqamları yəqin ki, açıqlayacaqlar. Ola bilsin ki, mən də hansısa məsələnin
üstündən o pərdəni götürə bilərəm. Onda hər
kəs görəcək ki, biz nə qədər böyük sınaqlardan
çıxdıq, nə qədər böyük təzyiqlərə məruz qaldıq.
Demək olar ki, gündəlik rejimdə deyirdilər, dayanın, dayanın, dayanın, dayanın. Amma biz qabağa getdik. Çünki mən xalqın dəstəyini hiss
edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə
dayandıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz
haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu müharibə
bütün dünyaya Azərbaycan xalqının nə qədər
böyük xalq olduğunu göstərdi - yenilməz xalq,
dəmir iradəli xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla!
Əminəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hesab
edir ki, onun həyatında bu günlər, bu dəqiqələr
ən xoşbəxt günlər, dəqiqələrdir. Mən də xoşbəxtəm ki, bu xoş xəbərləri, bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Bundan sonra heç kim
bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz!
―Qarabağ Azərbaycandır və nida‖ ifadəsi
artıq bizim qələbəmizin rəmzi idi, rəmzinə çevrildi. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişəm.
Mən fəxr edirəm ki, mənim dediyim ifadə artıq
bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük qürur
hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər
bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan
xalqına! Yaşasın Azərbaycan!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMLARI
Azərbaycan Respublikasında
Anım Gününün təsis edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncam
02 dekabr 2020
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il
sentyabrın 27-dən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə
Vətən müharibəsinə başlamışdır.
Haqq və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan
mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və
iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə
dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq,
günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdir.
Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş,
itkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin,
əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və
canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər Ordumuzun bu gün yazdığı tarix sabah daha
da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni zamanda, regionda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü,
əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən
mühüm amildir.
Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və
qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün
şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan Bayrağını işğaldan
azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda
etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qərara alıram:
1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd edilsin.
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2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
Ġlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezident
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2020-ci il.
Bakı Ģəhərində Vətən müharibəsi
memorial kompleksinin və Zəfər
muzeyinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
03 dekabr 2020
Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində
göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı
möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksi və
Zəfər muzeyi yaradılsın.
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə
birlikdə Vətən müharibəsi memorial kompleksi
və Zəfər muzeyinin yeri və layihələndirilməsi
ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti üç ay müddətində:
1.1. Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin layihələndirilməsi və tikintisinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
1.2. Bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
Ġlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezident
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il.
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Vətən müharibəsi Ģəhidlərinin
xatirəsinin yad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
03 dekabr 2020
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, canlarını Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş Vətən
müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini yad
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasında Vətən
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək
məqsədilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00da bir dəqiqəlik sükut elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
Ġlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezident
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2020-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının
MƏLUMATI:
Ermənistanın ardıcıl təxribatları və hərbi
təcavüzünə cavab olaraq 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan xalqı Ermənistanın otuz ilə yaxın
davam edən işğalçılıq siyasətinə son qoymaq və
torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək
uğrunda Vətən müharibəsinə qalxmışdır. 44 gün
davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan xalqı tarixi qələbə qazanmış, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
―Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün
təsis edilməsi haqqında‖ 2020-ci il 2 dekabr ta-

rixli Sərəncamına əsasən Vətən müharibəsində
misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə
hər il noyabrın 10-nun Azərbaycanda Zəfər
Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərara alınmışdır.
Bununla yanaşı, noyabrın 10-u Türkiyə
Cümhuriyyətinin qurucusu, adı türk dünyasının
tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş böyük
şəxsiyyət Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev demişdir: ―Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa,
o qədər də azərbaycanlılar üçün əziz və hörmətlidir‖. Azərbaycanı ürəkdən sevən, "Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir‖ deyən Mustafa Kamal Atatürk hər bir
azərbaycanlının qəlbində özünə yer etmişdir,
onun xatirəsi ölkəmizdə də böyük ehtiramla yad
olunur.
Noyabrın 10-nun Türkiyədə Mustafa
Kamal Atatürkün anım günü olduğunu nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Zəfər Gününün tarixinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.
Hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan Qarabağın incisi Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də iyirmi
səkkiz illik əsarətdən qurtarılması müharibənin
taleyində həlledici rol oynamış, düşmənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi əməliyyatları dayandırmasına
səbəb olmuşdur.
Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xalqımızın döyüş əzminin və qüdrətinin təntənəsinə
çevrilən, dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən
bu misilsiz qələbə - Zəfər Günü hər il noyabrın
8-də təntənəli şəkildə qeyd ediləcəkdir.
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POLITICAL AND MILITARY VICTORY OF THE REPUBLIC OF AZURBAIJAN OVER
THE ARMENIAN FASCĠST ĠNVADERS
Xülasə. Azərbaycan milli ordusu Bli baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 30 il
müddətində erməni-faşist işğalçıları tərəfindən zəbt edilmiş şəhər və rayonlarımızı – Şuşa, Kəlbəcər, Laçın,
Füzuli, Ağdam, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanı, həmçinin Hadrut qəsəbəsini düşməndən azad etmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi Vətən müharibəsi kimi tarixə düşdü.
Cənab İlham Əliyev güclü ordu formalaşdıraraq, xalqı yumruq kimi birləşdirərək, Azərbaycan tarixinin yeni səhifələrini yazdı! İllər, yüz illər keçəcək fəqət onun fədakarlığı, Azərbaycan torpaqlarının ermənifaşist işğalçılarından təmizlənməsi uğrunda uğurlu, məqsədyönlü fəaliyyəti daim yaşayacaqdır!
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Ermənistan üzərində siyasi və hərbi qələbəsindən söz açılır.
Açar sözlər: Ali Baş Komandan, ali baş komandanın rəhbərliyi altında, Ermənistan üzərində qələbə,
siyasi qələbə, hərbi qələbə, Azərbaycan milli ordusu
Резюме. Азербайджанская национальная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила оккупированные армяно-фашистскими захватчиками на протяжении 30 лет наши города и районы - Шуша, Кельбаджар, Лачин, Физули, Агдам, Губадлы, Джебраил и Зангилан, а также Гадрут.
Вторая карабахская война вошла в историю как Отечественная. Господин Ильхам Алиев вписал
новые страницы в историю Азербайджана, сформировав сильную армию и объединив народ как единый
кулак! Пройдут годы и сотни лет, но его самоотверженность, успешная и целенаправленная деятельность
по очищению азербайджанских земель от армяно-фашистских захватчиков будет всегда жить!
В статье рассказывается о политической и военной победе Азербайджанской Республики над
армяно-фашистскими захватчиками.
Ключевые слова: Главнокомандующий, под руководством Главнокомандующего, победа над
армяно-фашистскими захватчиками, политическая победа, военная победа, Азербайджанская
Национальная Армия
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Azərbaycan Respublikasının erməni faĢist iĢğalçıları üzərində siyasi və hərbi qələbəsi

Summary. The Azerbaijani National Army under the leadership of the Supreme Commander-in-Chief
Ilham Aliyev liberated our cities and regions occupied by the Armenian fascist invaders for 30 years Shusha, Kelbajar, Lachin, Fizuli, Aghdam, Gubadli, Jabrail and Zangilan, as well as Gadrut.
The second Karabakh war went down in history as the Patriotic War. Mr. Ilham Aliyev has written
new pages in the history of Azerbaijan, having formed a strong army and uniting the people as a single fist!
Years and hundreds of years will pass, but his dedication, successful and purposeful work to cleanse the
Azerbaijani lands from the Armenian-fascist invaders will always live on!
The article tells about the political and military victory of the Republic of Azerbaijan over the
Armenian-fascist invaders.
Key words: Сommander-in-chief, under the leadership of the commander-in-chief, victory over the
Armenian-fascist invaders, political victory, military victory, Azerbaijan National Army

Cənab İlham Əliyev güclü ordu formalaşdıraraq, xalqı yumruq kimi birləşdirərək, Azərbaycan tarixinin yeni səhifələrini yazdı! İllər,
yüz illər keçəcək fəqət onun fədakarlığı, Azərbaycan torpaqlarının erməni-faşist işğalçılarından təmizlənməsi uğrunda uğurlu, məqsədyönlü
fəaliyyəti daim yaşayacaqdır!
Prezidentimiz ermənipərəst ölkələrin təhdidlərinə məhəl qoymadan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sahəsində öz fəaliyyətini
davam etdirdi. Xarici jurnalistlərə verdiyi müsahibələr dünyada Azərbaycan həqiqətləri, haqq
işimiz barədə aydın təsəvvür yaratdı. Heç bir
əsas olmadan Ermənistana havadarlıq edən dövlətlərə layiqli cavablar verib, onları yerlərində
oturtdu!
Dünya heyrət içərisindədir! Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında
hərb meydanında inanılmaz möcüzələrə imza atdı!
Bütün dünya şahiddir ki, Ermənistanın baş
naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
qarşısında, erməni ordusu Azərbaycan ordusunun qarşısında son dərəcə aciz və gücsüz qaldı!
Ermənistan ordusu darmadağın edildi.
Cənab Ali Baş Komandanın qətiyyəti sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu!!!
İkinci Qarabağ müharibəsində ali baş komandan cənab İlham Əliyev ilk növbədə Ermənistana çox dəyərli siyasi dərs verdi. Dünyanın
çox müxtəlif televiziya kanallarına, qəzetlərinə
verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan həqiqətləri
ilə bağlı doğru-düzgün təsəvvür yaratdı. Diplomatiya, siyasət sahəsində nə qədər kamil,
təkmil, doğruçu olduğunu sübuta yetirdi. Dünya
həqiqəti bildi: Azərbaycan öz əzəli torpaqlarının
müdafiəsinə qalxıb, onun başqa ərazilərdə gözü
yoxdur, milli ordumuzun mülki vətəndaşlarla işi
yoxdur.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ərazimizin beşdə bir hissəsi erməni-faşist işğalçıları
tərəfindən zəbt edilmiş, Ağdam, Füzulu, Cəbrayıl, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Ağdərə,
Xankəndi, Xocavənd, Xocalı rayonlarından yüz
minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qovulmuş,
əsir alınmış və öldürülmüşdü. Azərbaycanlılar
öz ölkələrində qaçqın və köçkün vəziyyətində
qalmışdılar. Ermənilər təcavüzdən zorla qurtulmuş ölkə vətəndaşlarına evlərindən çöp də götürməyə imkan verməmişdilər, hətta bir çox
insan qız aylarında ayaqyalın, başıaçıq Azərbaycanın digər rayonlarına pənah gətirmişdilər.
Böyük Ermənistan xülyasına qapılan sərsəm ermənilər hələ Azərbaycan torpaqları hesabına
yeni ərazilər tutmağı planlaşdırırdılar.
Cəmiyyət arasında belə fikir formalaşıb
ki, guya birinci Qarabağ müharibəsində biz düşmənə məğlub olmuşuq. Əslində bu belə deyildir. Ali Baş komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 oktyabr
2020-ci ildə ABŞ-ın ―Fox News‖ televiziya kanalına müsahibə verərkən bu məsələyə aydınlıq
gətirmişdir. Jurnalistin ―1994-cü ildə Siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-ci ildə Siz
müharibəyə qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq istəyirsiniz‖ sözlərinə cavab
olaraq demişdir: ―Biz müharibədə məğlub olmamışdıq. Biz döyüşü uduzmuşduq. Bu da obyektiv səbəblər üzündən olmuşdur. Birincisi, Azərbaycanda daxili qeyri-sabitlik var idi, Ermənistan da bundan sui-istifadə etdi. Biz müharibəyə
başlamamışıq. Biz, sadəcə cavab verdik və biz
bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi əsasında edirik. Biz özümüzü müdafiə edirik və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini erməni işğalından azad edirik‖ (1).
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

23

Akif Nurağa oğlu Abbasov

yenidən hakimiyyətə gəlməsilə ermənilərin
Böyük Ermənistan yaratmaq arzuları gözlərində
qaldı. Ulu öndərin səyləri nəticəsində Ermənistanla atəşkəs imzalandı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasının imzaladığı dörd qətnamə sonrakı 27 il
ərzində (1993-2020-ci illər) heç kimə lazım olmayan kağız kimi ortada qaldı. Həmin qətnamələrdə erməni qoşunlarının qeydsiz-şərtsiz işğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını tələb edirdi. Diqqət yetirək:
Erməni qoşunlarının Kəlbəcərdən və son
dövrlərdə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməsini tələb edən 30 aprel 1993-cü
il tarixli, 822 nömrəli qətnamə;
Erməni qoşunlarının Ağdamı və son dövrlərdə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarınından
geri çəkilməsini tələb edən 29 iyul 1993-cü il tarixli, 853 nömrəli qətnamə;
Erməni qoşunlarının son dövrlərdə işğal
etdiyi Füzuli (23 avqust 1993), Cəbrayıl (26 avqust 1993), Qubadlı (31 avqust 1993) və digər
ərazilərdən geri çəkilməsini tələb edən 14 oktyabr 1993-cü il tarixli qətnaməsi;
Son dövrdə işğal edilmiş Zəngilan rayonu
da daxil olmaqla, digər rayonlardan erməni silahlı dəstələrinin çıxması tələb edilirdi. Sonda
isə əvvəl qəbul edən 12 noyabr 1993-cü il tarixli
qətnaməsi. Bu qətnamədə eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının
822, 853, 874 saylı qətnamələrə əməl edilməsi
tələb olunurdu.
Fəqət Ermənistan 27 il keçsə də, həmin
qətnamələr yerinə yetirmədi. Təhlükəsizlik Şurası da öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsində israrlı olmadı. ATƏT-in Minsk qrupu da həmçinin.
Azərbaycan Respublikamızın Prezidenti
cənab İlham Əliyevin ABŞ-ın ―Fox News‖;
Fransanın ―Fransa-24‖; Almaniyanın ARD; Rusiyanın ―Rossiya-24‖, ―Rossiya-1‖, ―Mir‖ və
―RBK‖; İtalyanın ―Rai-1‖; Türkiyənin ―Haber
Türk‖ə və ―TRT Haber‖; ―CNN International‖
televiziya kanalının ―Connect the World‖ verilişinə; eyni zamanda ―Əl-Cəzirə‖ və ―Əl-Ərəbiyyə‖ televiziya kanallarına; Fransanın ―Figaro‖
qəzetinə verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan diplomatiyasını zirvələrə qaldırdı, Ermənistana siyasi dərs verdi.
Bu siyasətin təntənəsini göstərmək üçün
nümunələrə müraciət etmək istəyirəm.
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Ermənistan tərəfi, həmişə olduğu kimi,
qara yaxmaqda, dünyada rəy yaratmağa çalışırdı
ki, II Qarabağ müharibəsini Azərbaycan tərəfi
başlayıb. Ağlayıb sızıldamaq, yalaqlanmaq,
yalan danışmaq, özlərini miskin, məhrumiyyətlərə uğramış millət kimi göstərmək, dəfələrlə
azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətdiklərini
ört-basdır edərək, başqalarını (Türkiyəni) soyqırımda ittiham etməkdə israrlı olan ermənilər
Azərbaycan ordusunun ildırım sürəti ilə irəli şığımasını, dəhşət saçmasını görüb şivən qopartdılar, yenə özlərinə dəstək axtarmağa başladılar.
Fəqət sözdə onları müdafiə edən tapıldısa, əməli
kömək göstərən olmadı. Azərbaycan ordusu
haqq işi uğrunda döyüşürdü, öz ərazilərini düşməndən azad edirdi. Müharibə Azərbaycanın
ərazisində gedirdi.
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev
dünyanın aparıcı televiziya kanallarına müsahibəsində özü erməni yalanlarını alt-üst edirdi.
ABŞ-ın ―Fox News‖ televiziya kanalının
təmsilçisi möhtərəm Prezidentimizə: belə bir
təxribatçı sual vermişdi: ―Sentyabrın 27-də müharibənin bu ən son mərhələsində Dağlıq Qarabağ regionunda nisbi sülh var idi, müəyyən
növ diplomatik çərçivə var idi, insanlarda bu
münaqişənin həll edilməsi ilə bağlı ideya var
idi, lakin Sizin qüvvələr döyüşlərə başladı‖.
Cənab İlham Əliyev cavabında bildirdi:
―Sentyabrın 27-də hücuma keçən Ermənistan olmuşdur və məqsəd danışıqlar prosesini tamamilə pozmaq idi. Onlar az və ya çox eyni hərəkəti
iyul ayında da etmişdilər... Sonra onlar avqustda
hərbi mövqelərimizə nüfuz etmək, mülki şəxslərimizə və hərbi qulluqçularımıza hücum etmək
üçün diversiya qrupu göndərdilər. Sentyabrın
27-də onlar ağır silahlarından artilleriya bombardmanına başladılar və hücumun ilk saatlarında bizdə mülki şəxslər və hərbi qulluqçular arasında qurbanlar olmuşdur‖ (1).
Jurnalist yeni bir cəhd etmiş (―Lakin
kimin atəşi birinci açmasından asılı olmayaraq,
hər iki tərəf bu dövrdə dərhal döyüşə başladı.
Sonra Siz dediniz ki, bu ərazidən erməni qüvvələrini çıxarmaq istəyirsiniz və bu, münaqişəni
həll etmək üçün yeganə cavab ola bilər. Siz etiraf etməlisiniz ki, müharibəni başlamaq imkanını axtarırdınız), lakin layiqli cavab almışdır.
Cənab İlham Əliyev: ―Mənim dediyim
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə
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uyğun idi. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul
edilmiş qətnamələrdə Ermənistandan açıq şəkildə tələb olunurdu ki, qoşunlarını Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən tam, qeyd-şərtsiz və
dərhal çıxarsın. ...27 il ərzində bu qətnamələr
icra edilməmişdir. Odur ki, biz erməni qoşunlarının Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərdən çıxarılmasını istədiyimizi deyəndə mən hüquqi nöqteyi-nəzərdən haqlıyam
və mənim dediklərim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə
uyğundur‖ (1).
ABŞ-ın ―Fox News‖ televiziya kanalının
təmsilçisinin növbəti təxribatçı sualı Azərbaycan ordusunda guya suriyalı döyüşçülərinin iştirak etməsi ilə bağlı idi. Özü də müxbir ―New
York Times‖ qəzetində deyilir ki, Azərbaycanda
qətlə yetirilmiş 57 suriyalı döyüşçü Türkiyə sərhədinin o biri tərəfində geri qaytarılaraq Suriyada dəfn olunub. Ailələrinin hamısı təsdiqləyiblər
ki, onlar Sizin ordunuzla birlikdə döyüşmək
üçün Azərbaycana getmişdilər‖ (1).
Cənab İlham Əliyev bu qondarma iddiaya
da tutarlı cavab vermiş, ―Fox News‖ televiziya
kanalının təmsilçisinin diqqətini prezidentləri
Trampın həmin qəzeti feyk xəbərlər qəzeti adlandırmağına yönəltmiş, Azərbaycan ordusunda
suriyalı muzdlularının da iştirakı faktını fetk
xəbər adlandırmışdır. Sonra əlavə etmişdir:
―Bizim onlara (suriyalı döyüşçülərə - A.A.) ehtiyacımız yoxdur. Nizami orduda 100 min əsgər,
üstəgəl bir neçə gün ərzində biz bəlkə də bundan 3 dəfə çox əsgər cəlb edə bilərik, üstəgəl
müasir avadanlıq. Bizim heç bir muzdluya əsla
ehtiyacımız yoxdur. Bu, sadəcə, ölkəmizin nüfuzuna xələl gətirmək və döyüş meydanında əsgərlərimizin mərdliyinin əhəmiyyətini azaltmaq
məqsədi daşıyan feyk xəbərdir‖ (1).
Öz iddialarını heç cür sübuta yetirə bilməyən müxbir yeni bir cəhd etmişdir: ―Siz bu müharibədən ölkənizin daxilindəki problemlərdən,
sosial məsələlərdən, iqtisadi tənəzzül, korrupsiya, COVID-19-dan diqqəti yayındırmaq üçün
pərdə kimi istifadə edirsiniz. Siz, sadəcə, ola
bilsin ki, bundan bir çox müxtəlif məsələlərdən
narazı olan kütlənin diqqətini vətənpərvər döyüşə çəkmək üçün istifadə edirsiniz‖.
Jurnalist bu suala aldığı cavabdan da pərt
olmuşdur. Cavab belə idi: ―Bu, tamamilə yanlış-

dır. Birincisi, bizim iqtisadi göstəricilərimiz
dünyada ən yaxşılardan biridir. On ay ərzində
Azərbaycanda iqtisadi geriləmə 4 faizdən azdır.
Siz bunu öz ölkəniz və ya Avropa ölkələri ilə
müqayisə edə bilərsiniz. Azərbaycanda işsizlik
səviyyəsi 7 faizdir. Bunu öz ölkənizlə müqayisə
edin. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5 faizdir. Yenidən bunu müqayisə edin. Bizim ciddi
sosial problemimiz yoxdur. COVID-19-la bağlı
Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nümunə kimi göstərilir. Biz 30-dan çox
ölkəyə dəstək - maliyyə dəstəyi, humanitar dəstək göstərmişik. İqtisadiyyatımız sabitdir. İqtisadiyyatımız davamlıdır. Sizin dediyiniz kimi,
bəzi daxili problemləri ört-basdır etmək üçün
müharibəyə başlamağa ehtiyac yoxdur. Bu,
qarşı tərəfdə belədir. Hazırda tamamilə iqtisadi
və sosial problemlərin içində olan Ermənistanın
diqqəti yayındırmağa ehtiyacı var. Aparıcı müxalifət partiyasının liderini həbs edən Ermənistanın baş naziridir. O, iki sabiq prezidenti təqib
edir‖ (1).
Jurnalistin sonuncu cəhdi də uğursuzluqla
nəticələnmiş onu çıxılmaz vəziyyətə salmışdır.
İddia belə idi: ―Biz bilirik ki, Sizin hökumətiniz
daxilində insan haqlarının pozulması, söz azadlığının sıxışdırılması ilə bağlı bəzi ittihamlar
var, xüsusilə, korrupsiya və həm hökumətdə,
həm də bir çox korporativ strukturlarda ailə idarəçiliyi ilə bağlı. Bu, ictimaiyyətinizin, ya da ictimaiyyətinizin bəzi üzvlərinin, bəzi insanların
yol verdiyi qanun pozuntuları hesab olunan hallardan diqqətini yayındırmaq üçün deyil‖.
Cavab belə olmuşdur: ―Xeyr, korrupsiya
var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz
geniş iqtisadi islahatlar proqramı təqdim etmişik. Son vaxtlarda bir çox insanlar, bir çox hökumət rəsmiləri və yüksək rütbəli rəsmilər korrupsiya ittihamı ilə həbs olunublar. Korrupsiya
hər yerdə var və biz bununla mübarizə aparırıq.
Ailə idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz
ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm, orada
mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu. Buş ailəsi, Klinton ailəsi, ər və arvad, Kennedi ailəsi
və bir çox başqa ölkələrdə. Beləliklə, bu, ABŞda baş verənlərdən fərqlənmir‖ (1).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2020-ci il oktyabrın 14-də
―France 24‖ telekanalına müsahibəsi zamanı nəinki Ermənistana, həmçinin dünyaya siyasi dərs
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vermişdir. Fransız jurnalistini maraqlandıran
ilkin sual Vətən müharibəsinin gedişində elan
olunmuş atəşkəslə bağlı idi. O, sualı belə qoymuşdur: ―Humanitar atəşkəs kimi nəzərdə tutulan
atəşkəs barədə razılıq imzalandıqdan bəri zorakılıq və müharibə davam etmişdir. Bu gün Sizdən
soruşuram, bu atəşkəs rəsmən artıq etibarsız,
bitmiş və ləğv edilmiş hesab olunur?‖ (2)
Erməni tərəfi iddia edirdi ki, guya atəşkəsi
Azərbaycan tərəfi pozub. Jurnalistin məqsədi isə
bunun həqiqət olmasını dəqiqləşdirməkdən daha
çox atəşkəsin pozulmasını bizim tərəfin boynuna qoymaqdan ibarət idi. Fəqət istəyinə çata bilmədi. Cənab Prezident öz danışıqlarında, fikirlərində həmişəki kimi, məntiqə, həqiqətə əsaslanırdı. Odur ki, heç bir şübhə yeri qoymadı, cavabı sərrast oldu: ―Bu, Ermənistanın davranışından asılıdır, çünki biz həmişə öhdəliyimizə
sadiq qalırıq... Humanitar zəmində atəşkəsin
elan olunması qərarı Rusiyadan gəlmişdir və biz
bunu dəstəklədik... Ermənistanda yeni hökumət
hakimiyyətə gələndən sonra son iki il ərzində
fəaliyyətlərindən biri qondarma ―Dağlıq Qarabağ respublikasının hökumətini‖ danışıqlar masasına cəlb etmək və beləliklə də, danışıqların
formatını dəyişmək idi. İyirmi ildən artıqdır ki,
danışıqlar Minsk qrupu prosesi çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılır. Odur
ki, qondarma ―Dağlıq Qarabağ respublikası hökumətini‖ danışıqlara cəlb etmək səyləri formatı
dəyişdirmək cəhdləri idi. ...Biz atəşkəs rejiminə
əməl edirdik. Lakin Ermənistan atəşkəsi kobud
şəkildə pozdu... Gəncədə mülki vətəndaşlara
hücum onların təcavüzkar siyasətini əks etdirir.
Onlar atəşkəsi hər gün pozurlar. Bu səhər saat 7dən 9-a qədər onlar Tərtər və Ağdam şəhərlərini
150 dəfədən çox artilleriya atəşinə tutublar. Tərtərdə mülki şəxslər arasında bir nəfər həlak
olub‖ (2).
Cənab İlham Əliyevin aydın cavabı ilə kifayətlənməyən jurnalist ciddi-cəhdlə hansısa öz
xeyrinə, ermənilərə dəstək verən ölkəsinin xeyrinə məlumat əldə etmək məqsədilə belə bir sual
diqqət mərkəzinə gətirdi: ―Azərbaycan da atəşi
davam etdirib, elə deyilmi? Dünya Dağlıq Qarabağdakı Xankəndidə mülki şəxslərin artilleriya
atəşinə tutulması görüntülərini görüb‖.
[Əvvəla, ermənipərəst jurnalist unudurdu
ki, Xankəndi də Azərbaycan ərazisidir. Ermənistan şəhəri deyil ki, belə narahat olub. Unudur
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ki, Ermənistan ordusunun komandanlığını suçlamaq lazımdır. Onlar mülki şəxslərin olduğu
yaşayış binalarında, uşaq bağçalarında, digər
mülki obyektlərdə yerləşib oradan ordumuzu tor
atəşinə tuturdular ki, cavab atəşi açılanda mülki
şəxs öldürülsün ki, səslərini dünyaya yaysınlar.
Ermənistan rəhbərləri, erməni ordusu öz xalqının taleyi ilə belə oynayırdı. Sonralar ordumuz
Şuşaya daxil olanda belə bir hadisənin şahidi
olmuşdular: Azərbaycan döyüşçülərinin hünərləri qarşısında tablaşa bilməyib qaçan erməni
zabitləri ölən əsgərlərinin qarnına minalar bağlamışdılar ki, bizim əsgərlər onları qaldıranda
mina partlasın. Bu da düşmənin ölmüş əsgərlərə
verilən qiymətləri. Müharibənin gedişində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs elan olunmuşdu.
Atəşkəsdə həm də nəzərdə tutulurdu ki, tərəflərin meyitləri və əsirləri dəyişməsinə şərait yaradılacaq. Lakin ermənilər nə meyitlərini götürdülər nə də Azərbaycan ordusu tərəfindən əsir götürülmüş əsirlərini dəyişməz təşəbbüsündə oldular. Əksinə, atəşkəsdən istifadə edərək, Gəncəni
(iki dəfə), sonralar Bərdəni qadağan olunmuş
ballistik raketlərdən atəşə tutdular, çoxsaylı
çoxmərtəbəli binalar və mülki obyektlər yerlə
yeksən oldu, 100-ə yaxın dinc sakin həlak oldu.
Budur erməni xisləti, budur erməni şərəfi!!!]
Fransız jurnalistinə cənab İlham Əliyevin
cavabı belə oldu: ―Atəşkəs elan olunandan bəri
Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atəşi dayandırılmışdır. Bu, birincisi. İkincisi, biz işğal
olunmuş ərazilərdə istənilən şəhərdə və ya
kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə
müəyyən olunmuşdur. Odur ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə
olan hədəfləri vururuq. Lakin əfsuslar olsun ki,
ermənilər insanların yaşadığı şəhər yerlərində
hərbi qurğuları yerləşdirmək taktikasından istifadə edirlər, biz də özümüzü müdafiə etməli
idik. Lakin atəşkəs müəyyən olunandan bəri biz
ona sadiq idik, ancaq Ermənistan atəşkəsi
pozdu, odur ki, biz cavab verməli idik‖ (2).
Jurnalist təxribatçı suallarını davam etdirməkdə idi. Növbəti sualında soruşurdu: “Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, atəşkəs müəyyən olunandan sonra Azərbaycan tərəfindən heç bir zərbə
endirilməmişdir? Hətta hərbi hədəflərə də?‖
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Cənab İlham Əliyev onun sualına belə
cavab verdi: ―Xeyr, hərbi hədəflərə zərbələr endirilmişdir. Biz bunu təkzib etmirik. Lakin bu
təbiidir, çünki biz özümüzü müdafiə etməli idik.
Mənim onlara məsləhətim belədir və mən artıq
Ermənistan hökumətinə və həmçinin Ermənistan xalqına açıq şəkildə mesajımı ünvanlamışam
ki, onlar azad edilmiş əraziləri geri götürmək
cəhdlərini dayandırmalıdırlar. Bu, yalnız yeni
qurbanlara səbəb olacaq və qan tökülməsinə gətirib çıxaracaqdır‖ (2).
Jurnalistin suallarından biri belə olmuşdu:
―Dağlıq Qarabağdakı kilsələrin bombardman
edilməsi görüntüləri barədə nə deyə bilərsiniz?
[Fransa kimi xristian bəzi ölkələrində
islam dininə, bu dinin yaradıcısı həzrəti Məhəmməd peyğəmbərə qarşı hücumlar var. Məhəmməd peyğəmbərin karikaturasını çəki, məscidlərə hücum edirlər. Ermənilər də işğal etdikləri
Azərbaycan rayonlarındakı məscidlərimizi murdarlamış, tövləyə, silah anbarına çevirmiş, hətta
heyvan saxlamışlar. Bizim dinimiz zorakılığı
təbliğ etmir. Bir sıra ölkələrdə xristianların müsəlmanlara qarşı nifrətinə, onların hüquqlarını
tapdalamağa, vicdan azadlığını məhdudlaşdırmalarına baxmayaraq, nə kilsəyə, nə də İsus
Hristosa münasibətdə təhqiredici hərəkətlərə
yol verilmir.
Fransız jurnalisti ünvanı səhv salmışdı.
Əslində Ermənistan rəhbərlərinə həmin tip sual
verməli onlardan soruşmalı idi: “Ölüb yerə girmirsiniz ki, Allahın evini təhqir edir, məscidləri
dağıdır, məscidlərdə donuz saxlayırsınız?”]
Ali Baş Komandan sualı belə cavablandırmışdır: ―Azərbaycan dini tolerantlıq səviyyəsi çox yüksək olan bir ölkədir və bu, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı tərəfindən qeyd olunmuşdur.
Zati-müqəddəsləri, Vatikanın rəhbəri, Roma Papası Fransisk Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə
demişdir ki, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası
və dinlərarası dialoqun səviyyəsi çox yüksəkdir.
Siz yəqin ki, Bakının mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa edilmiş erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz onu erməni xalqının mirası kimi qoruyuruq. Biz bu kilsədə erməni dilində 5000-dən
artıq qədim kitab saxlayırıq. Lakin Ermənistan
bizim məscidlərimizə nə edib? Onlar Ağdamın,
Füzulinin və Şuşanın məscidlərinə nə ediblər?
Demək olar ki, onlar nəinki onları dağıdıblar,

orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada donuz
saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, bütün
müsəlmanların hisslərini təhqir edirlər‖ (2).
Jurnalistin növbəti sualı ATƏT-in Minsk
qrupuna münasibətlə bağlı idi. Fransanın bu danışıqlarda həmsədr qalması ilə bağlı hörmətli
İlham Əliyevin fikrini bilmək istəyirdi.
Cənab İlham Əliyev bildirmişdir: ―Toqquşmaların əvvəlindən biz bəzi ziddiyyətli bəyanatlar və bəzi mesajlar alırıq. Lakin düşünürəm ki,
qarşılıqlı diplomatik səylərimiz sayəsində vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa müvəffəq olmuşuq. ...Prezident Makron mənə bir neçə dəfə zəng
edib və bizim sonuncu söhbətimiz çox müsbət
idi. Biz münaqişənin siyasi həll yolunun tapılması səylərinə sadiqik. Mənə məlumat verildi ki,
Fransa həmsədr olaraq neytral qalacaq, çünki bu,
həmsədrin mandatıdır. Bu səhər mənə məlumat
verildi ki, Fransanın Xarici İşlər naziri bəyanat
verib ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədri olduğuna görə neytral olmalıdır. Biz bu mövqeyi tam
dəstəkləyirik və bizim mövqeyimiz hər zaman
belə olub ki, bütün həmsədrlər neytral olmalıdır,
onlar tərəf tutmamalıdırlar‖ (2).
Fransız jurnalistini maraqlandıran məsələlərdən biri də Azərbaycan ordusunun tərkibində
suriyalı döyüşçülərinin iştirak edib-etməməsi
məsələsi idi. Məlum olduğu kimi, Fransa prezidenti iddia edirdi ki, Azərbaycan ordusunun tərkibində vuruşmaq üçün guya Suriyadan 300
nəfər döyüşçü gətirilib.
Fransalı jurnalist Azərbaycan Prezidentinə
müraciətlə soruşdu: ―Siz Emmanuel Makrondan
üzrxahlıq tələb etmişdiniz. Siz onunla sonuncu
dəfə söhbət edən zaman bu məsələ haqqında onun muzdluların Sizin tərəfinizdə döyüşməyi
ilə bağlı ittihamı barədə danışdınızmı?‖
Ali Baş Komandanın cavabı belə olmuşdur: “Mən Fransa Prezidentindən dəlil təqdim
etməyi… xahiş etdim. Bizə heç bir dəlil təqdim
olunmayıb. Ona görə əgər heç bir dəlil yoxdursa, düşünürəm ki, bu şayiələr də keçmişdə qalmalıdır. Bizdə muzdlular yoxdur. Toqquşmalar
başlayandan artıq 2 həftədən çox vaxt keçib və
heç bir ölkə bizə buna dair bir dəlil belə təqdim
etməyib‖ (2).
Əslində Ermənistan tərəfindən iki min Suriyalı muzdlular vuruşurdu. Hər hər birinə 600
dollar pul verilirdi. Suriyadan olan erməniləri də
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gətirib qeyri-qanunu Laçında, Kəlbəcərdə yerləşdirmişdilər.
Jurnalist Fransanın Xarici İşlər naziri Janİv Le Drianın dediklərini hörmətli İlham
Əliyevə çatdırdı. Jan-İv Le Drian deyirmiş ki,
ikinci Qarabağ müharibəsində guya Türkiyənin
hərbi iştirakı mövcuddur. Bu münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər.
Buları dedikdən sonra jurnalist soruşdu:
– O, bu məsələdə səhv edir?
Cənab İlham Əliyev bildirdi:
– Bəli, o, bu məsələdə səhv edir. Türkiyənin hərbi iştirakı yoxdur. Biz Türkiyə istehsalı
olan hərbi avadanlıqlardan istifadə edirik. Biz
Rusiya istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, İsrail istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, digər
ölkələrin istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan istifadə edirik. Burada Türkiyə qoşunları yoxdur.
Türkiyənin F-16-ları buradadır, lakin onlar burada birgə hərbi təlimdən sonra qalıblar. Yeri
gəlmişkən, ötən il biz hava qüvvələri də daxil
olmaqla, Türkiyə ilə 10 birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu il pandemiya səbəbindən biz cəmi 2
təlim keçirdik. Belə alındı ki, hərbi təlimdən
sonra bu toqquşma baş verdi. Beləliklə, biz F16-ları yerdə saxlamağı qərara aldıq və onlar
yerdədir, havada deyil.
Qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham
Əliyev Almaniyanın ARD televiziya kanalına
da müsahibə vermişdi. Televiziya kanalı nümayəndəsinin suallarından biri belə idi: ―Yeddi rayonun hamısını azad etmək, bundan sonra danışıqları aparmaq və Dağlıq Qarabağın muxtariyyət zonası ilə bağlı bir razılığa gəlmək məqsəd
deyilmi?‖
Müharibə gedirdi. Jurnalist ya məlumatsızlığından, yaxud da qəsdən ―Dağlıq Qarabağın
muxtariyyət‖indən söz açırdı. Odur ki, ona layiqli cavab verilməli idi ki, suala cavab olaraq
cənab Prezident dedi: ―Biz bunu təklif etdik.
Lakin ermənilər həmişə rədd ediblər. Minsk
qrupunun həmsədrləri mənim dediklərimi təsdiqləyə bilərlər. Biz həmişə təklif edirdik, biz
həmişə sülh planına, belə adlandırılan əsas prinsiplərə sadiq idik. Bu prinsiplər Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərinin mərhələlərlə boşaldılmasını nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə beş
rayon, ikinci mərhələdə iki rayon. Lakin indi bu
beş rayonun demək olar ki, hamısı işğaldan azad
edilib. Buna görə Ermənistan həmişə buna qarşı
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olub. Səmimi söyləsək, əraziləri azad etdikdən
sonra döyüş meydanında gördüklərimiz, orada
qurulmuş istehkam qurğuları, - onlar bəlkə də
bu qurğulara yüz milyonlarla dollar xərcləyiblər, – göstərir ki, onlar bu ərazilərdən çıxmağı
planlaşdırmayıblar. Çünki əgər ərazilərdən çıxmağı planlaşdırsaydılar, bu qədər çox sərmayə
yatırmazdılar. Müasir avadanlıq, müasir silahlar,
müasir istehkam texnologiyası ilə təchiz olunmuş bir neçə müdafiə səddi var idi. Buna görə
danışıqlar masasında onların bütün davranışı vasitəçiləri və bizi aldatmaq cəhdindən ibarət idi.
Onlar danışıqları sonsuz edirdilər və vaxt qazanmaq istəyirdilər, onlar 27 il ərzində buna nail
ola bildilər. Buna görə, biz əsas prinsiplərə sadiqik. Yeddi rayon bizə qaytarılmalıdır. Ermənilər
heç vaxt bu rayonlarda yaşamayıblar. Üstəgəl,
Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar, müharibədən əvvəl Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əsilli 40 min insan var idi, - oraya qayıtmalıdır və plan belə icra olunmalıdır‖.
Jurnalist ―Siz orada - muxtar regionda
hansı təsirə malik olmaq istəyirsiniz? Bu, özüözlüyündə ziddiyyət təşkil edir‖ kimi iddianı
irəli sürməklə layiqli cavabını aldı.
Cənab Prezident dedi: ―Xeyr. Əvvəla, biz
heç bir muxtar rayon razılığına gəlməmişik. Bu,
birincisi. ...Biz bunu təklif edəndə ermənilər
rədd edirdilər. Onlar bizim razı olmadığımız
müstəqillik tələb edirdilər. İndi ortalıqdakı reallıqlar dəyişib. Biz dəfələrlə eşitmişik ki, reallıqlar var və siz onları nəzərə almalısınız. Yaxşı.
Biz dəyişdik reallıqları. İndi onlar bunları nəzərə almalıdır və bu, 27 il ərzində bizim onlara
təklif etdiklərimiz ola bilsin, artıq öz qüvvəsini
itirib‖.
Jurnalist cənab İlham Əliyevdən soruşanda ki: ― ―Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün
belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu,
bir rəmzi məna daşıyır?‖ cənab Prezident demişdir: ―Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud
Reyn-Vestfaliya? Bu, bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu,
resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar burada,
Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli
qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa
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edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il
ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra
edirik‖ (3).
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin Ermənistana verdiyi siyasi dərsdir.
Cənab İlham Əliyevin Ermənistana verdiyi
hərbi dərsinə gəldikdə isə, deyə bilərik ki, Ermənistan ordusu darmadağın edilmiş, düşmən respublika, demək olar ki, ordusuz qalmışdır. Erməni
tərəfi 10 mindən artıq canlı qüvvə, saya-hesaba
gəlməyən hərbi silah itirmiş, çoxlu hərbi sursatı
qənimət kimi götürülmüşdür. Döyüşlərdə Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
qarşısında dayana bilməyib, hərbi texnikasını qoyaraq döyüş meydanından qaçırdılar. 10 mindən
artıq erməni əsgəri və zabiti fərarilik etmişdir.
Laçın rayonunun işğaldan azad olunması
ilə bağlı ölkəmizin Prezidenti cənab İlham
Əliyev xalqa müraciətində Ermənistan ordusunun məhv edilmiş texnikaları və qənimət götürülmüş texnikaları barədə açıqlama vermişdir.
Diqqət yetirək:
“Məhv edilmiş Ermənistan ordusunun texnikaları:
Tank əleyhinə vasitələr – 53 dənə,
―Smerç‖ – dörd dənə, ―Qrad‖ – 97 dənə, ―Uraqan‖ – 2, ―YARS‖ – 1, TOS odsaçan – 1, ―S300‖ zenit-raket kompleksləri – 7 atıcı qurğusu
məhv edildi. İndi əgər təkcə bunun qiymətini
hesablasalar, görərlər ki, biz Ermənistan ordusuna nə qədər böyük zərbə vurduq. Beləliklə, 7
atıcı qurğu, bir ―S-300‖ radiolokatoru və iki ―S300‖ aşkaretmə stansiyası məhv edildi. ―Oborona‖ radiolokasiya stansiyası – 1 dənə, ―TOR‖
zenit-raket kompleksi – 5 dənə, ―Osa‖ zenitraket kompleksi – 40 dənə, ―KUB‖ zenit-raket
kompleksi – 4 dənə, ―KRUQ‖ zenit-raket kompleksi – 1 dənə, zastava – 14 dənə, ―S-125‖ zenitraket kompleksi – 2 dənə, pilotsuz uçuş aparatları – 22 dənə, ―Elbrus‖ əməliyyat-taktiki raket
kompleksi – 2, ballistik raket – 1, ―Toçka-U‖
raket kompleksi – 1, radioelektron mübarizə vasitələri – 5 dənə, ―R-142‖ komanda qərargah
maşını – 2 dənə, ―Nebo-M‖ radiolokasiya stansiyası – 1 dənə, müxtəlif radiolokasiya stansiyaları – 7 dənə, ―Reppelent‖ radio-texniki maneə
vasitəsi – 4 dənə.
Düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikaları:

Özüyeriyən artilleriya qurğuları ―Akasiya‖ və ―Qvozdika‖ – 28-i məhv edilib, 5-i qənimət götürülüb. Müxtəlif çaplı toplar – 315-i
məhv edilib, 37-si hərbi qənimət kimi götürülüb. Minaatanlar – 63-ü məhv edilib, 62-si qənimət götürülüb. Xüsusi avtomobillər – 10-u
məhv edilib, 93-ü qənimət götürülüb. Qumbaraatan – 178-i qənimət götürülüb. Traktor – 10,
―Şilka‖ zenit qurğusu – 5 ədəd qənimət götürülüb. Atıcı silahlar – 1380 atıcı silah qənimət götürülüb. 7 komanda məntəqəsi, 11 sursat anbarı dağıdılıb. Tank – 287-si məhv edilib, 79-u qənimət
götürülüb, toplam 366 tank. Siyahı davam edir.
Piyadaların döyüş maşını – 69-u məhv edilib, 47si qənimət götürülüb. ―Su-25‖ təyyarəsi – 5-i
məhv edilib. Yük avtomobilləri – 252-si məhv
edilib, 270-i hərbi qənimət kimi götürülüb‖ (4).
Erməni ordusunun döyüş meydanında
qoyub qaçdıqları döyüş texnikası Azadlıq Meydanında Zəfər gününə həsr olunmuş paradda nümayiş etdirilmişdir.
İstər ümumtəhsil məktəblərində, istər kolleclərdə, istərsə də institut və universitetlərdə
təhsilalanlarla II Qarabağ müharibəsi – Vətən
müharibəsi mövzusunda rəngarəng tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə təlim prosesinin, sinifdənxaric və məktəbdənkənar, ali məktəblərdə auditoriyadankənar tədbirlərin imkanlarından faydalanmaq mümkündür. Ölkəmizin son
zamanlar istər siyasi, istərsə də hərbi sahədə qazandığımız uğurlardan şagirdlərin və tələblərin,
gənclərin, bütün əhalinin məlumatı var.
Vətən müharibəsinə, Azərbaycanın milli
ordusunun, zabit və əsgərlərimizin hünərləri nümunəsində təhsil alanların tərbiyəsi ideoloji işin
əsas istiqamətini təşkil etməlidir. Dərsliklərin
məzmununda II Qarabağ müharibəsinə aid materiallar genə-bol özünə yer almalıdır.
Vətən müharibəsi şəhidləri, qaziləri, yaralananlar, sağ salamat geri dönənlər, bir sözlə, II
Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları həmişə hörmətlə yad edilməlidirlər.
Problemin aktuallığı. Məqalə vətən müharibəsinə həsr olunduğundan aktualdır.
Problemin yeniliyi. Ali baş komandanın Ermənistana verdiyi ən layiqli siyasi və hərbi dərslər
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılara ünvanlanmışdır.
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ON the LOGĠCAL STRUCTURE of the EDUCATĠONAL PROCESS
Xülasə. Tədris planına daxil olan hər bir fənnin, onun ayrı – ayrı bölmələrinin və bu bölmələrə daxil olan ayrı-ayrı mövzuların da özünəməxsus daxili strukturu vardır. Bunlar təhsil prosesinin
məntiqi strukturuna əsaslanmaqla bir-birini tamamlayır və mənimsəmə prosesinin əsasında dayanır.
Tədrisin səmərəliliyi və keyfiyyəti də bu strukturların ciddi şəkildə nəzərə alınmasından həlledici
dərəcədə asılı olur.
Təhsil prosesinin məntiqi strukturunun müəllimə aydın olması onun müvəffəqiyyətlə təşkili və aparılmasının əsas amillərindən birini təşkil edir. Məntiqi struktur dərsin bütün mərhələlərini, bunların daxilində
olan ən kiçicik belə elementləri bir-biri ilə bağlayır və tədris prosesində pedaqoji və psixoloji tamlıq yaradır.
Nəticədə mənimsəmə, dərketmə, tətbiq və yeni anlayışların, fikir və proqnozların yaranması baş vermiş olur.
Açar sözlər: təhsil, məntiq, struktur, idrak, təfəkkür, taksonomiya
Резюме. Каждый предмет, включенный в учебный план, его отдельные разделы и темы, включенные в эти разделы, также имеют свою внутреннюю структуру. Они дополняют друг друга на основе логической структуры образовательного процесса и лежат в основе процесса усвоения. Эффективность и качество обучения также в решающей степени зависят от серьезного рассмотрения этих
структур.
Понимание логической структуры образовательного процесса является одним из ключевых
факторов его успешной организации и поведения. Логическая структура соединяет все этапы урока,
мельчайшие такие элементы в них, и создает педагогическую и психологическую завершенность в
процессе обучения. В результате происходит усвоение, понимание, применение и появление новых
концепций, идей и предсказаний.
Ключевые слова: образование, логика, структура, познание, мышление, таксономия
Summary. Each subject included in the curriculum, its individual sections and individual topics
included in these sections also have their own internal structure. They complement each other on the basis of
the logical structure of the educational process and underlie the process of assimilation. The effectiveness
and quality of training is also crucially dependent on serious consideration of these structures.
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Understanding the logical structure of the educational process is one of the key factors in its successful
organization and behavior. The logical structure connects all the stages of the lesson, the smallest such
elements in them, and creates a pedagogical and psychological completeness in the learning process. The
result is the assimilation, understanding, application and emergence of new concepts, ideas and predictions.
Key words: education, logic, structure, cognition, thinking, taxonomy

Müasir təhsil nəzəriyyədə əsas və prinsipial məsələlərdən biri biliklərin mənimsənilməsi
prosesinin strukturunun necəliyi və nələrdən
asılılığı problemidir. Aparılmış bir çox tədqiqatlar bunun təhsil prosesinin özünün məntiqi
strukturundan asılı olduğunu meydana çıxarmış
və sübut etmişdir. Müxtəlif tədqiqat işlərində bu
problemə fərqli münasibətin olduğu və təhsil islahatlarının böyük revanş aldığı indiki dövrdə
bu məsələnin bir daha nəzərdən keçirilməsinə
ehtiyac vardır. Təhsildə gedən yeniliklər, ona
müasir yanaşmalar belə bir problemin müasir
mənzərəsinin canlandırılmasına səbəb olardı.
Təhsil proqramında mövcud olan və məktəbdə tədris edilən hər bir fənnin özünün daxili
məntiqi strukturu mövcuddur. Tədrisin özü də
müəyyən məntiqi struktura əsaslanır. Yəni bu
prosesin baş verməsi sadəcə olaraq dərslikdə verilən materialların təhsilalanlara çatdırılması deyildir. Belə olsaydı təhsil prosesi mürəkkəb yox,
sadə və bəsit bir proses olardı. Halbuki təhsil
prosesi olduqca mürəkkəb məntiqi struktura
malik öyrənmə və öyrətmə prosesindən ibarətdir. Burada bir tərəfdə fənnin və konkret götürülən hər hansı bir mövzunun məntiqi, digər tərəfdə isə təhsilalanların bu fənni və ya mövzunu
qavraması, dərk etməsi dayanır. Buna görə də
təhsil prosesinin məntiqi hər iki tərəfin, yəni
tədris edilən fənnin daxili məntiqi ilə təhsilalanların onu öyrənməsinin psixoloji prosesləri arasında olan məntiqi bağlılıqdır. Belə bir bağlılıq,
vəhdət iyerarxik struktur yaradır. Bunların birindən digərinə keçid və birinin digərini tamamlaması öyrənmə prosesinin daxili mexanizmini
təşkil edir.
Tədrisə başlamazdan əvvəl müəllim bir
sıra məsələləri həll etməli olur: nədən başlamalı,
nədə qurtarmalı; öyrədilməsi zəruri olan materialı necə və hansı həcmdə verməli; necə etmək
ki, təhsilalanlar verilən biliyi asan mənimsəyə
bilsinlər və dərk etsinlər; şagirdlərdə fənnə,
mövzuya, öyrənmə prosesinə marağı necə gücləndirməli; tədris prosesinin səmərəliliyini artırmaq üçün nələri etməli; uşaqların şəxsiyyətini
32

formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün nələrdən istifadə edilməli və s.
Çox uzun illər bu proses materialist idrak
nəzəriyyəsinə əsaslanmaqla, yəni təhsil prosesinin məntiqi strukturunda ―canlı seyrdən (yəni
müşahidədən) mücərrəd təfəkkürə, oradan da
praktikaya‖ mərhələlərinə əsaslanılmaqla həyata
keçirilmiş və məntiqi struktur buna əsaslanmışdır. Bu strukturun məntiqində nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsi, nəzəri öyrənilənlərin dərk edilərək praktikaya tətbiq edilməsi kimi mühüm məsələlər dayanırdı və çox zaman buradakı üçüncü
tələbi – öyrənilənləri təcrübədən keçirmək və ya
təcrübəyə tətbiq etmək məktəblərdə imkan xaricində olurdu, yaxud da edilmirdi.
Materialist idrak nəzəriyyəsinə əsasən mənimsəmə prosesinin quruluşu- qavrama, anlama,
dərketmə, ümumiləşdirmə və tətbiqetmə mərhələlərini əhatə edir.
Müşahidə hadisə və proseslərin daxili mahiyyətini dərk etməkdə müşahidəçiyə çoxlu material verə bilən metoddur. Psixoloji anlamda
onun əsasında duyğu və qavrayış dayandığından
təsvir edilən məsələlərin daxili mahiyyətini başa
düşmək baxımından bu metod empirik xarakter
daşıyır.
Psixologiya elmi sübut edir ki, bütün idrak
proseslərinin əsasında duyğular dayanır. Yəni
xarici aləm haqqında bütün ilkin təsəvvürlər və
biliklər duyğular vasitəsilə alınır. Duyğular ətraf
aləmdə mövcud olan cisim və hadisələrin keyfiyyət və xassələrini əks etdirməklə hissi idrakda mühüm rol oynayır.
Qavrayış duyğudan fərqli olaraq cisim və
hadisələrin xüsusiyyətlərinin beyində tam surətini yaradır. Qavrayış duyğuya nisbətən hissi idrakın mürəkkəb mərhələsidir.
Təlim prosesində qavrayışın məqsədyönlü, yəni müşahidə kimi təşkili onun bir sıra aslılıqlarını – şagirdlərin qarşısına qoyulmuş vəzifələri, fəaliyyət növlərini, şagirdin psixi xüsusiyyətlərini, maraqlarını, dünyagörüşünü nəzərə almağı tələb edir.
İdrak prosesinin növbəti mərhələsi olan
mücərrəd təfəkkür qavranılan hadisə və proses-
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lərin başa düşülməsi, dərk edilməsi və beyində
ümumiləşdirilməsi prosesləridir. Bu zaman qavranılan hadisə və predmetlərin mahiyyətinin
dərk edilməsi prosesi baş verir ki, təlim prosesində bu, olduqca əhəmiyyətlidir.
Anlama əşya, hadisə və proseslər arasında
münasibətləri, əlaqə və asılılıqları, əvvəl qavranılanlarla, indi öyrənilənlər arasında əlaqələrin
yaradılması prosesi kimi mənimsəmə prosesində
mühüm rol oynayır. Bunun nəticəsində yeni öyrənilən materialların daha dərin, hərtərəfli dərk
edilməsi baş verir.
Dərketmə prosesinin əsasında təhlil-tərkib,
müqayisə, təsnif etmə, sistemləşdirmə kimi
əməliyyatlar dayanır. Qazanılmış bilik və bacarıqlar vasitəsilə daha mürəkkəb əməliyyatların
aparılması baş verir. Biliklərin dərk edilməsi nəticəsində öyrənilən materiallara, hadisə və proseslərə qarşı şagirdlərdə müəyyən münasibətlərin yaranması, onların mahiyyətinin başa düşülməsi prosesləri özünü göstərir. Dərketmənin
müvəffəqiyyətlə getməsi şagirdlərdə ümumiləşdirmə bacarıqlarının formalaşmasına səbəb olur.
Biliklərin ümumiləşdirilməsi öyrənilən
əşya, hadisə və proseslərin mühüm əlamət və
xüsusiyyətlərinin seçilməsi, sistemləşdirilməsidir. ―Bu, dərketmə ilə müqayisədə konkretdən
mücərrədləşdirməyə, mənanın aydınlaşdırılmasından anlayışların müəyyən edilməsinə doğru
olan daha yüksək pillədir‖ (V.A. Slastenin). Biliklərin ümumiləşdirilməsi şagirdlərdə müstəqil
fikirlərin, baxışların və nəticələrin yaranmasına
səbəb olur.
İdrak nəzəriyyəsinə əsasən ―həqiqəti dərketmənin dialektik yolu‖ təcrübə olduğundan biliklərin təcrübəyə tətbiqi onun möhkəmləndirilməsi ilə sıx surətdə bağlı olub, dərk edilmiş,
ümumiləşdirilmiş biliklərin yada salınması və
onun ―işlənməsidir‖. Təcrübə göstərir ki, biliklərin təcrübəyə tətbiqi o zaman müvəffəqiyyətlə
reallaşa bilir ki, qazanılmış bilik şagirdlərin
şəxsi təcrübəsinə daxil olmuş olsun. Yəni, şagirdlər onun mahiyyətini tam dərk etmiş, mənimsəmiş olsunlar. C. Dyui yazırdı: ―Uşaqlar
fəaliyyətdə aşkar etdikləri normaları daha yaxşı
yadda saxlayırlar. Onlar üçün bu normalar daha
böyük əhəmiyyət kəsb edir‖ (4, s. 65).
Biliklərin möhkəmliyi və praktik əhəmiyyətliliyi təcrübəyə, praktik fəaliyyətə tətbiqdə
üzə çıxdığı kimi, praktik fəaliyyət, təcrübəyə

tətbiq də onun hansı səviyyədə mənimsənildiyini, olan çatışmazlıqları üzə çıxarmaqda ən yaxşı
vasitə və meyar olaraq qalır. Mücərrəd biliklər
öz konkretləşmiş ifadəsini tapmış olur.
Materialist idrak nəzəriyyəsi ilə yanaşı,
keçən əsrin ortalarından başlayaraq təlim prosesinin məntiqi strukturuna dair yeni baxışlar, yeni
fikirlər də az olmamış və bu sahədə xeyli sayda
tədqiqatlar aparılmışdır.
Müasir təhsil taksonomiyaları təlim prosesinin məntiqi strukturuna yeni baxış kimi diqqəti cəlb edir. Bu taksonomiyalar içərisində Blum,
Anderson və Əbdül Əlizadənin irəli sürdükləri
taksonomiyalara nəzər salaq.
1956-cı ildə Benjamin Blum tərəfindən
irəli sürülən və müasir dövrdə də pedaqoq və
psixoloqların önəm verdiyi “Blum taksonomiyası” belə bir təfəkkür tərzinin formalaşmasında
mühüm rola malikdir. Taksonomiya ierarxiya
prinsipi əsasında qurulmuş və altı mərhələni
özündə ifadə edir:
1. Biliklər. Bu mərhələ özünü şərh, nağıl
və təsvir etmək, tapmaq, yoxlamaq, tanımaq,
təqdim etmək, təkrar etmək, əlaqələndirmək,
müqayisə etmək, göstərmək, ifadə etmək,
cədvəlləşdirmək və s. ifadə edir.
2. Anlama (dərketmə). Bu, şərh etmək,
təsnif etmək, aydınlaşdırmaq, fərqləndirmək,
ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq, seçmək, həll
etmək, yaratmaq, əlaqələndirmək, ifadə və izah
etmək, müqayisə etmək və s. ilə ifadə olunur.
3. Tətbiqetmə. İfadə etmək, tətbiq etmək,
nümayiş etdirmək, yoxlamaq, sınaqdan keçirmək, əlaqələndirmək, həll etmək, hesablamaq,
tamamlamaq, hazırlamaq, dəyişmək və s. kimi
ifadə olunur.
4. Təhlil (analiz). Bu mərhələ seçmək,
qeyd etmək, müqayisə etmək, əlaqələndirmək,
təhlil etmək, hesablamaq, təsnifat vermək, sınaqdan keçirmək, qruplaşdırmaq, yoxlamaq, diferensiallaşdırmaq və s. ilə ifadə olunur.
5. Tərkib (sintez). Bu mərhələ yığmaq,
birləşdirmək, toplamaq, təsvir etmək, ümumiləşdirmək, inteqrasiya etmək, əlaqələndirmək, düzəliş aparmaq, xülasə vermək və s. məsələlərdə
öz ifadəsini tapır.
6. Qiymətləndirmə. Bu mərhələ əminlik
ifadə etmək, qiymət vermək, tutuşdurmaq, nəticəyə gəlmək, mühakimə yürütmək, proqnozlaşdırmaq, tərifləmək, dəstək vermək, təsdiqləmək,
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qərar vermək, dəyərləndirmək və s. ilə ifadə
olunur (6).
Fikir verdikdə aydın şəkildə görünür ki,
buradakı ierarxiya materialist idrak nəzəriyyəsinin irəli sürdüyü öyrənmə prosesinin daxili mexanizmindən bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqli
xarakterdə işlənilmişdir. Burada öyrənilən əşya,
hadisə və proseslər tətbiqetmə mərhələsində
artıq elə bir həddə gəlib çıxır ki, bundan əvvəlki
iki mərhələ (biliklər və anlama) onun reallaşdırılmasına əsas versə də idrak prosesi bunlarla tamamlanmır. Təhlil, tərkib və qiymətləndirmə bu
prosesdən sonra baş verir. Şagirdlər bir çox
əməliyyatları və əməliyyat sistemlərini (müqayisə, hesablama, sınaqdan keçirmək, yoxlamaq,
ümumiləşdirmək, inteqrasiya etmək, nəticə çıxarmaq, dəyərləndirmək, proqnoz vermək və s.)
məhz tətbiqdən sonra yerinə yetirməli olurlar.
Göründüyü kimi, burada elə bir ierarxiya
prinsipi gözlənilir ki, irəli sürülən əməliyyatlar
kompleks şəkildə öyrənmə prosesinin idrakı və
psixoloji əsaslarını özündə birləşdirə bilir.
Lakin, son illər Blum taksonomiyasının
opponentləri belə bir fikrə üstünlük verirlər ki,
bu taksonomiya ierarxiya kimi yox, paralel şəkildə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, bu fikirdə
müəyyən həqiqət vardır. Çünki elə fənlər və elə
mövzular vardır ki, tədris prosesində onlar bu
ierarxik şablona sığa bilmir və aparılan əməliyyatlar sistemində müəyyən yerdəyişmələr və paralellər özünü göstərməli olur. Bu baxımdan öyrənmə prosesində bu mərhələlər arasında müəyyən paralelliyin olması fikrini də qəbul etmək
səhv olmazdı.
2001-ci ildə Lorin Anderson Kratvol ilə
birlikdə Blum taksonomiyasını modifikasiya
edərək onu daha da təkmilləşdirdilər və bu şəkildə ifadə etdilər:
1. Yadda saxlamaq (faktları və anlayıĢları xatırlamaq). Müəyyən etmək, surətini çıxarmaq, siyahı tərtib etmək, yadda saxlamaq,
təkrarlamaq, qeyd etmək.
2. Anlamaq (ideya və anlayıĢları izah
etmək). Qruplaşdırmaq, təsvir etmək, müzakirə
etmək, müəyyən etmək, yerləşdirmək, tanımaq,
məlumat vermək, tərcümə etmək.
3. Tətbiq etmək (məlumatdan yeni situasiyalarda istifadə etmək). İcra etmək, həyata keçirmək, həll etmək, istifadə etmək, göstər-
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mək, şərh etmək, işlətmək, planlaşdırmaq, sxemini cızmaq.
4. Təhlil etmək (fikirləri əlaqələndirmək). Fərqləndirmək, təşkil etmək, əlaqələndirmək, müqayisə etmək, qruplaşdırmaq, ayırmaq,
nəzərdən keçirmək, sınaqdan keçirmək, sual
vermək, sınamaq.
5. Qiymətləndirmək (mövqeyini və qərarını əsaslandırmaq). Təqdir etmək, mübahisə etmək. Müdafiə etmək, mühakimə etmək,
seçmək, dəstəkləmək, qiymətləndirmək, tənqid
etmək, ölçüb-biçmək.
6. Yaratmaq (yeni və orijinal iĢ hasil
etmək). Tərtib etmək, toplamaq, düzəltmək, təxmin etmək, müəlliflik etmək, tədqiq etmək (6).
Blum taksonomiyasının yeni modifikasiyasının əvvəlkindən əsaslı dərəcədə fərqli cəhətləri olmasa da, burada bir məsələ diqqəti daha
çox cəlb edir. Bu, təhlil və tərkib mərhələsinin
birləşdirilib təhlil kimi verilməsi və qiymətləndirilmədən sonra yeni və müəllifin özünəməxsus
orijinal bir iş sistemi yaratmasıdır ki, bu da şagirdlərin yaradıcılıq imkanlarının artmasına, təlimin inkişafyönlülüyünə gətirib çıxarır.
Burada bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirmək lazım gəlir ki, öyrənmə prosesində ―yaddaşdan təfəkkürə, oradan da təxəyyülə‖ keçidin
daha çox gündəmdə olduğu indiki dövrdə bu
taksonomiyada yenə də ilk (birinci) mərhələni
yaddasaxlama, hafizə və yaddaş təşkil edir.
İkinci-beşinci mərhələlər təfəkkür, yalnız sonuncu (altıncı) mərhələ təxəyyüllə əlaqələnmiş
olur.
Əvvəlki təsnifatla müqayisədə Bulum taksonomiyasının modifikasiya edilmiş bu sistemi
daha məntiqli və öyrənmə prosesinin məntiqini
ifadə etmək baxımından daha müfəssəldir.
Qeyd edək ki, respublikamızda da öyrənmə prosesinin məntiqinə, idrakı və psixoloji
əsaslarının tədqiq olunmasına biganə qalınmamış və müxtəlif vaxtlarda bu sahədə pedaqoq və
psixoloqlarımız bir sıra dəyərli tədqiqatlar aparılmışlar. Bu baxımdan akad. Mehdi Mehdizadə,
professorlar – Mərdan Muradxanov, Bəşir
Əhmədov, Nurəddin Kazımov, Əliheydər
Həşimov, Əbdül Əlizadə, Əmrulla Paşayev,
Əjdər Ağayev, Fərrux Rüstəmov, Akif
Abbasov, Ramiz Əliyev, Hikmət Əlizadə, dosentlər Bəxtiyar Abdullayev, Məcid İsmixanov
və b. tədqiqatçıları xüsusi qeyd etmək olar.
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Görkəmli Azərbaycan psixoloqu, professor Ə.Ə. Əlizadənin irəli sürdüyü taksonomiya
özünün spesifikliyi ilə seçilir.
Yeni pedaqoji təfəkkürə əsaslanan bu taksonomiya təkcə nəzəri şəkildə deyil, praktik pedaqogikada, respublikamızın bir sıra qabaqcıl, novator
müəllimlərinin də fəaliyyətində nəzərə çarpacaq
dərəcədə özünü göstərir. Onun başlıca komponentlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
1. Məlumatverici dərsdən təfəkkürün işləməsinə imkan verən dərslərə keçid.
2. Təhsilin fəlsəfəsi və təhsilin sosiologiyasına arxalanma.
3. Biliyin mühüm sərvət olması və onun
“Bilik - intellekt - şəxsiyyət” üçlüyünün sehrində açıqlanması. “Bilik - intellekt - şəxsiyyət”
konsepsiyasının formalaşması.
4. İnkişafetdirici, tərbiyəedici prinsiplərə
önəm verilməsi və təlimin inkişaf və tərbiyəvi istiqamətinin gücləndirilməsi.
5. Təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması, fərdiləşdirilməsi və diferensiallaşdırılması.
6. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasının təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi olması.
7. Kəşf yolu ilə öyrənmə, təxəyyül yolu ilə
öyrənmə, interaktiv və s. metodların tətbiqi.
8.“Təhsil-inkişaf-tərbiyə
(mədəniyyət)”
meyarının önə çəkilməsi (1,VII hissə).
Burada ―Təhsil-inkişaf-tərbiyə (mədəniyyət)‖ meyarının taksonomiyaya daxil edilməsilə
əmələ gələn əsas yenilik özünü göstərir. Bu da
tədris prosesində tərbiyəvi imkanların üzə çıxarılması, tərbiyəedici təlim prinsipinin reallaşdırılmasına nail olunması (şəxsiyyətyönlü təlim)
və şagirdlərin ―mədəniyyətəmüvafiq‖ təhsilinin
önə çəkilməsi ilə bağlı olan yeniliklərdir.
Son illər respublikamızda ali məktəblər
üçün yazılan pedaqogika və psixologiya dərsliklərində və dərs vəsaitlərində təlim prosesinin idrakı və psixoloji əsasları haqqında yeni fikirlərə
az da olsa rast gəlinir ki, bu da yeni taksonomiyaların nəzəri və praktik pedaqogikada (müəllimlərin fəaliyyətində) müəyyən qədər tətbiqi ilə
əlaqədardır. Professorlar Əmrulla Paşayev və
Fərrux Rüstəmovun tərəfindən 2007-ci ildə nəşr
etdirdikləri ―Pedaqogika. Yeni kurs‖ dərsliyində
bu tendensiyanı görmək mümkündür. Dərslikdə
təlim prosesinin idrakı əsasları aşağıdakı ierarxiya əsasında verilir:

1. Yeni biliklərin verilməsi.
2. Yeni biliklərin başa düşülməsi (anlama,
mücərrədləşdirmə, tətbiq, əqli nəticə).
3. Biliklərin praktikaya tətbiqi.
4. Biliklərin tətbiqinə nəzarət (2, 137-138).
Təlim prosesinin psixoloji əsasları da bunlara uyğunlaşdırılır: 1) məlumatı qavramaq üçün
psixoloji hazırlıq; 2) məlumatın qavranılması və
onun başa düşülməsi; 3) məlumatın ümumiləşdirilməsi və başa düşülməsi; 4) biliklərin möhkəmləndirilməsi; 5) bilik, bacarıq və vərdişlərin
tətbiq edilməsi; 6) şagirdlərin işlərinin təhlili(
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə nəzarət
etmək) (2 , s. 140).
Buradan göründüyü kimi, təlim prosesinin
idrakı əsasları ilə psixoloji əsasları məntiqi şəkildə bir-birini tamamlayaraq bir sistem – təlim
prosesinin məntiqi strukturunu yaradır. Yeni
biliklərin verilməsi prosesində iki məsələ məlumatı qavramaq üçün psixoloji hazırlıq və
məlumatın qavranılması prosesləri həyata keçirilir. Yeni biliklərin baĢa düĢülməsi mərhələsində bir məsələ - məlumatın ümumiləşdirilməsi
və başa düşülməsi öz həllini tapmış olur. Biliklərin praktikaya tətbiqi zamanı biliklərin möhkəmləndirilməsi və bilik, bacarıq və vərdişlərin
tətbiq edilməsi baş verir. Biliklərin tətbiqinə
nəzarət zamanı isə şagirdlərin işlərinə nəzarət
həyata keçirilir, onların bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri prosesi izlənilir.
Bu təsnifatda öyrənmə prosesinin dialektikasında materialist idrak nəzəriyyəsinin müddəaları aydın nəzərə çarpsa da, biliklərin tətbiqinə nəzarət kimi yenilik də özünü göstərir.
Təhsil prosesində aparılan davamlı islahatlar nəticəsində Zülfiyyə Veysova tərəfindən
işlənilib hazırlanan və nəzəri pedaqogikada,
həmçinin praktik müəllimlərimizin təcrübəsində
az qala şablona çevrilən müasir – fəal və interaktiv dərs modellərinin mərhələləri də özünün
yeni quruluşu ilə diqqəti cəlb edir:
– motivasiya, problemin qoyulması;
– tədqiqatın aparılması;
– məlumat mübadiləsi;
– məlumatın müzakirəsi və təhlili;
– nəticənin çıxarılması, ümumiləşdirmə;
– yaradıcı təbiqetmə;
– qiymətləndirmə və refleksiya (3).
Əsasən yeddi mərhələni özündə birləşdirən bu modeldə Blum taksonomiyasının izləri
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görünməkdədir. Lakin əsaslı fərq ondadır ki,
Blum taksonomiyasında öyrənmə prosesinin idrakı və psixoloji əsaslarının sıx kombinasiyası
olduğu halda, burada əsasən idrakın inkişafı
diqqət mərkəzində olur və fəallıq və interaktivliyə daha çox önəm verilir. Bütün bunlara baxmayaraq bu taksonomiya da yenilikdir və yaddaşdan təfəkkürə keçən ən iri, inamlı addımlardan
biridir.
Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, müasir
dövrdə təhsil prosesinin məntiqi strukturu digər
təsnifatlardan və formulalardan fərqli olaraq
məhz Blum taksonomiyasının modifikasiya
olunmuş yeni formasında daha elmi və daha
aydın şəkildə öz ifadəsini tapa bilir. Bina görə
də təhsil prosesində onun reallaşdırılmasına nail

olunması şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin təkcə mənimsənilməsini deyil, həm də onların dərindən dərk edilməsi, praktik fəaliyyətə
tətbiqi və yeni nəyi isə üzə çıxarmaq, tədqiq edə
bilmək baxımından da əhəmiyyətlidir, lazımdır.
Problemin aktuallığı. Təhsil prosesinin məntiqi strukturu aydın təsəvvür edilməsi səmərəliliyi
müəyyən edən şərtlərdəndir. Ona görə də məqalə
aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Təhsil prosesinin məntiqi strukturu diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə pedaqoqlar, ali məktəb müəllimləri, doktorant və dissertantlar, həmçinin magistrantlar üçün faydalı ola
bilər.
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THE ROLE OF THE FATHER IN RAISING CHILDREN
Xülasə. Həmişə olduğu kimi hazırda da uşaqların tərbiyəsində valideynlər ilk tərbiyəçilər kimi çıxış
edir. Uşağın tərbiyəsində atanın öz rolu, əməyi, ananın öz rolu və əməyi var. Onlar birlikdə uşaqlarını gələcək həyata hazırlayır, cəmiyyətə layiqli, ləyaqətli vətəndaş kimi təqdim edirlər. Bu məqalədə məqsəd uşağın
tərbiyəsində atanın roluna diqqət yetirməkdən ibarətdir. Bunun üçün həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin, mütəfəkkirlərin, müdrik insanların fikirlərinə, xalq pedaqogikasına müraciət olunur.
Açar sözlər: uşaqların tərbiyəsi, tərbiyədə atanın rolu, ailə tərbiyəsi, düzgün tərbiyə, yanlış tərbiyə
Резюме. Как всегда, родители являются первыми воспитателями у своих детей. В воспитании
ребенка у отца своя роль, а у матери - своя. Вместе они готовят своих детей к будущему, представляют их обществу достойными гражданами. Цель данной статьи - акцентировать внимание на роли отца
в воспитании ребенка. Для этого в статье обращается к идеям пророка Мухаммеда, мыслителей, мудрых людей, народной педагогике.
Ключевые слова: воспитание детей, роль отца в воспитании, семейное воспитание,
правильное воспитание, неправильное воспитание.
Summary. As always, parents are the first educators of their children. In raising a child, the father and
the mother each have their own role. Together they prepare their children for the future and present them to
society as worthy citizens. The purpose of this article is to focus on the father’s role in raising a child. To do
this, the article refers to the ideas of the Prophet Muhammad, thinkers, wise people and folk pedagogy.
Key words: raising children, the father’s role in upbringing, family upbringing, correct upbringing,
wrong upbringing.

İki gənc – oğlan və qız bir-birinə maraq
göstərir, bir-birinə məftun olur, vurulur, bir-birini görməyəndə darıxır, bir-biri ilə doğmalaşırlar.
Nikah bağlanır, ailə qurulur. Nəhayət, gənc ailədə körpə dünyaya gəlir. Onun gəlişi ilə ər-arvad
yeni status qazanırlar: ata və ana. Körpə digər in-

sanlara da yeni vəzifələr bəxş edir: baba, nənə,
əmi, bibi, dayı, xala. Uşaq qayğı ilə əhatə olunur.
Uşağın böyüyüb-başa çatmasında, tərbiyə
olunmasında doğma adamlar - baba, nənə, əmi,
bibi, dayı, xala nə qədər yaxından iştirak etsələr
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də, əsas ağırlıq onun valideynlərinin – ata-anasının üzərinə düşür.
Uşağın təlim və tərbiyəsində atanın öz
rolu, əməyi, ananın öz rolu və əməyi var. Onlar
birlikdə uşaqlarını gələcək həyata hazırlayır, cəmiyyətə layiqli, ləyaqətli vətəndaş kimi təqdim
edirlər. Düzgün tərbiyə şəraitində, atalarımızın
dediyi kimi, ―Oğul ürəkdir, qız kürəkdir‖. Kiçik
yaşlarında aparılan düzgün tərbiyə səmərəli nəticələnir. Xalq pedaqogikasında deyildiyi kimi,
―Uşağa uşaqkən ədəb öyrətmək daş üzərində
naxış vurmaq kimidir‖.
Bir məsələni qeyd etmək lazım gəlir. Ölkəmizin Əsas Qanunu uşaqların tərbiyəsi və təlimi işində valideynlərin üzərinə son dərəcə
mühüm vəzifələr qoyur. Bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 34-cü
maddəsində deyilir: ―Uşaqların qayğısına
qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin
borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət
nəzarət edir‖ [1].
Bu məqalədə məqsədimiz uşağın tərbiyəsində atanın roluna diqqət yetirməkdən ibarət olacaqdır. İlk əvvəl gəlin görək dinimizin yaradıcısı həzrəti Məhəmməd peyğəmbər, mü-təfəkkirlər, müdrik insanlar uşaqların təlim və tərbiyəsində atanın
roluna necə qiymət vermişlər. Bu barədə xalq pedaqogikasında nə deyilir? Diqqət yetirək:
Belə bir Azərbaycan atalar sözü var: ―Ata
olmayan ata, ana olmayan ana qədrini bilməz‖
[2, S. 14]. Bu sözlərdə böyük həqiqət gizlənmişdir. Atalıq, analıq bəzilərinə, xüsusən ailə qurmamış, hələ ata və ana olmamış insanlara asan görünür. Yalnız ailə qurandan sonra, övlad sahibi
olduqda görür ki, sən demə, uşaqların tərbiyəsi
məsələsi onların düşündükləri kimi heç də asan
deyilmiş. Uşaqlar yalnız düzgün tərbiyə şəraitində nümunəvi davranış və rəftara, ünsiyyət mədəniyyətinə malik olur, onun əxlaqı saflaşır. Yanlış tərbiyə şəraitində, tərbiyə işindəki səriştəsizlik
ucbatından uşaq ―çətin‖ oğlan və qız ola bilər.
Ailədə tərbiyə işinə etinasızlıq göstərmək,
uşaqların tərbiyəsini başlı-başına buraxmaq ilk
növbədə valideynlər üçün problemlər yaradır.
Təsadüfi deyilməmişdir: ―Pis övlad altıncı
barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən,
səni eybəcər göstərər‖ [2, s. 22].
Belə bir hikmət heç təsadüfi olaraq meydana gəlməmişdir: ―Hər kəs ata ola bilər, amma
hər kəs atalıq bacarmaz‖. Bu, həqiqətən belədir.
38

Atalıq etməyin özünəməxsus şərtləri vardır ki,
onlara əməl olunmalıdır.
Hz. Məhəmməd peyğəmbər ataya itaəti –
Allaha itaət, ataya üsyanı - Allaha üsyan [3, s.
11] kimi nəzərdən keçirirdi.
Ailədə tərbiyə işləri elə qurulmalıdır ki,
uşaqlar da öz ata-analarının qədrini bilsinlər, onların sözünü, məsləhət və nəsihətlərini eşitsinlər,
ailənin şərəfini uca tutsunlar, ata adına ləkə gətirməsinlər. Bu sahədə ananın rolu, onun atanın
nüfuzunu gözləmək, hörmətini saxlamağın zəruriliyi ilə bağlı məqsədyönlü, sistemli işinin əhəmiyyəti də böyükdür.
Həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamın aşağıdakı fikirləri də son dərəcə qiymətlidir, son dərəcə tərbiyəvi dəyərə malikdir: ―Ömrünün uzanmasını və ruzisinin artmasını istəyən kəs valideyninə ehtiram etsin‖ [3, s. 9].
Uşağın tərbiyəsində tərbiyəçinin öz nümunəsinin rolu böyükdür. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanında bu barədə deyilir: ―Qız anadan görməyincə öyüd almaz. Oğul atadan görməyincə
süfrə çəkməz. Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir. Ağıllı oğul olsa, ocağının gözüdür‖
[4, s. 129]. Deməli, xüsusən oğlan uşaqlarının
tərbiyəsi ataların tərbiyə işinə ciddi münasibətindən çox asılıdır.
Məşhur ―Əxlaqi-Nasiri‖ əsərinin müəllifi
filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, ilahiyyatçı, hüquqşünas və dövlət xadimi Nəsirəddin
Tusi də tərbiyə işində atanın rolunu son dərəcə
yüksək qiymətləndirirdi. Övladın ana bətninə
düşməsinin birinci səbəbkarının məhz ata olduğunu vurğulayan görkəmli alim yazırdı: ―İkincisi, ata övladı tərbiyə edib kamala çatdırır, övlad
həm ataya aid olan maddi ləzzətlərdən, yemək,
içmək, geymək, yaşamaq, boy-buxuna çatmaq
üçün lazım olan nemətlərdən istifadə edir, həm
də onun sayəsində mənəvi məziyyətlərə, tərbiyə,
ədəb, savad, elm, mədəniyyət, peşə, sənət, yaşamağa və kamilliyə çatmağa səbəb olan nemətlərə
yiyələnir. Ata əzab-əziyyətə, ağır zəhmət və məşəqqətə dözərək dünya malı toplayıb onun (uşaq
–İ.Ə.) üçün saxlayır, ölüb getdikdə onu varisliyə
qəbul edib öz yerində qoyur‖ [5, s. 167].
Nəsirəddin Tusi eyni zamanda diqqətə
çatdırırdı ki, ―ata övladına həyat mənbəyi olan
yemək verməkdə, xeyirli şeyləri ona çatdırmaqda, zərərliləri ondan dəf etməkdə ən yaxın
adamdır, uzun müddətli şəfqət və mehribanlığı
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nəticəsində məhəbbəti o qədər artır ki, övladının
həyatını öz həyatından üstün tutur‖.
Uşağın ailədə düzgün tərbiyəsinin vacib
olduğuna diqqəti yönəldən Mirzə Ələkbər Sabir
bu sahədə hər iki valideynin üzərinə mühüm
vəzifələr düşdüyünü qeyd edirdi. Atanın vəzifəsindən danışarkən deyirdi:
―Doğar insan ata ocağında,
Bəslənər validə qucağında.
Ata hər gün işə gedər, çalışar,
Nə qədər zəhmət olsa da alışar.
Sevməz kəndi istirahətini,
Arar övladının səadətini.
İşləyər, cismi qan-tərə boyanar,
Hər nasil olsa da, çörək qazanar‖ [6, s. 349].
Rəşid bəy Əfəndiyev xüsusən qızların tərbiyəsini ciddi fikir verməyi tələb edirdi. Bu işə
laqeyd yanaşan ataları ciddi tənqid edirdi.
Diqqət yetirək:
Verməsə mərifət qıza atası,
Qurtararmı vəbaldan yaxası? [7, s. 42].
Azərbaycan mütəfəkkirləri ilə yanaşı dünyanın müdrik insanları da uşağın tərbiyəsində
atanın roluna müstəsna dərəcədə yüksək dəyər
vermişlər. Belə ki, Corc Herbert bildirirdi: ―Bir
ata yüz müəllimə əvəzdir‖[2, s.15].
Ziqmund Freydin belə bir fikri vardır: ―Bir
uşağın ehtiyaclarının içində ata himayəsi qədər
güclü ehtiyacın olduğunu zənn etmirəm‖[2, s. 15].
A.S.
Makarenkonun
fikirləri
də
diqqətəlayiqdir. Tərbiyəşünas pedaqoq yazırdı:
―Valideynin nüfuzu üçün əsas bünövrə yalnız
onların həyatı və işi, vətəndaşlıq siması, davranışı ola bilər‖ [2, s. 15].

Biz din xadimlərinin, mütəfəkkirlərin
yalnız bəzi fikirlərinə müraciət etdik.
Uşaqların tərbiyəsi zamanı atalar özlərinin
boya-başa çatdıqları ailədə onunla aparılmış tərbiyə işlərini yadına salır. Atasının, anasının tərbiyə işinə münasibəti necə idi? Onu əzizləyirdilər, yoxsa ciddi tələblər verirdilər? Tələblərində
vahid idilərmi? Ona yersiz cəza vermirdilər?
Ata-anasının tərbiyə işlərində nə xoşuna gəlirdi,
nə xoşuna gəlmirdi?
Tərbiyə işinə ciddi yanaşan ata bütün bunları yada salıb həmin tərbiyə ənənələrini saf-çürük edir, yaxşı cəhətləri öz tərbiyəvi fəaliyyətində tətbiq edir.
İkincisi, ata pedaqoji ədəbiyyatla tanış
olur. Pedaqoq və psixoloqların tərbiyə ilə bağlı
fikirləri ilə tanış olaraq onlardan faydalanır.
Üçüncüsü, tərbiyənin prinsiplərini yadına
salır. Uşağın müsbət cəhətlərinə əsaslanmaqla
onun mənfi keyfiyyətlərinin aradan qaldırılması;
tərbiyə işində uşağın şəxsiyyətinə hörmətin ona
ağıllı tələbkarlıqla uzlaşdırılması; tələblərdə vahidliyin ailə üzvləri tərəfindən gözlənilməsi və
s. bu kimi prinsipinin faydalılığını anlayır və nəzərə almağı lazım bilir.
Ata tərbiyə işləri apararkən övladlarının
yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətlərini nəzərə alır və
uğurlu nəticələr alır.
Problemin aktuallığı. Uşaqların tərbiyəsində
valideynlərin rolu böyükdür. Yaxşı haldır ki, bu məqalədə atanın roluna diqqət yetirilir. Bu, özünün aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Uşaqların tərbiyəsində
atanın rolu diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılara ünvanlanmışdır.
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WORKS CONDUCTED WITH STUDENTS ON THE MATERIALS OF THE PATRIOTIC
WAR DURING OUT-OF-CLASS EVENTS
Xülasə: Şagirdlərdə vətənpərvərliyin, milli mənlik şüurunun, milli və şəxsi şərəf, ləyaqət və iftixar
hisslərinin tərbiyə olunmasında sinifdənxaric tədbirlər özünəməxsus rol oynayır. Bu fikir baxımından Ermənistan üzərində tarixi qələbəmiz şəraitində Vətən müharibəsinə dair materiallarla şagirdlərin tanış edilməsində də sinifdənxaric tədbirlərin imkanlarından istifadə olunmalıdır. Pandemiya şəraitində bu kimi işlər onlayın
qaydada həyata keçirilə bilər. Təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə İkinci Qarabağ müharibəsi ilə
bağlı tərbiyəvi işlər aparılmaqla yanaşı, eyni zamanda birinci Qarabağ müharibəsindən, atəşkəs dövründə yaşanan münaqişələrdən, Azərbaycan oğul və qızlarının həmin zamanlarda göstərdikləri hünərlərdən də söz
açılmalıdır.
Açar sözlər: sinifdənxaric tədbirlər, Vətən müharibəsi, İkinci Qarabağ müharibəsi, Vətən
müharibəsində qələbəmiz, Zəfər günü
Резюме: Внеклассные мероприятия играют особую роль в воспитании у учащихся патриотизма, национального самосознания, национальной и личной чести, достоинства и гордости. С этой
точки зрения, в контексте нашей исторической победы над Арменией, необходимо использовать возможности внеклассных мероприятий для ознакомления учащихся с материалами об Отечественной
войне. В условиях пандемии такую работу можно проводить онлайн. В процессе обучения и внеклассных мероприятий, наряду с просветительской работой по Второй Карабахской войне, необходимо
поговорить и о Первой Карабахской войне, конфликтах во время прекращения огня, героизме проявленными сыновьями и дочерями Азербайджана в то время.
Ключевые слова: внеклассные мероприятия, Отечественная война, Вторая карабахская
война, Победа в Отечественной войне, День Победы.
Summary. Extracurricular activities play a special role in the education of students' patriotism,
national identity, national and personal honor, dignity and pride. From this point of view, in the context of
our historic victory over Armenia, it is necessary to use the possibilities of extracurricular activities to
familiarize students with materials about the Patriotic War.
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In a pandemic, such work can be done online. In the process of education and extracurricular
activities, along with educational work on the Second Karabakh War, it is necessary to talk about the First
Karabakh War, conflicts during the ceasefire, the heroism shown by the sons and daughters of Azerbaijan at
that time.
Key words: extracurricular activities, World War II, Second Karabakh War, Victory in the Patriotic
War, Victory Day.

30 illik nigarançılıq və həsrətə son qoyuldu. Gün o gün olsun ki, bu bayramı Qarabağda
– Ağdamda, Füzulidə keçirək!‖, ―Gün gələr
milli musiqi gününü, musiqi festivalını Şuşada
qeyd edək!‖
Gözəl, müqəddəs arzular idi!
Ermənistan Respublikasının 2020-ci il
sentyabrın 27-də ölkəmizə qarşı təkrar hərbi təcavüzünə cavab tədbiri kimi Silahlı Qüvvələrimız Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında torpaqlarımızı düşmən işğalından azad olunması üçün Vətən müharibəsinə
başladı. İkinci Qarabağ müharibəsi cəmi 44 gün
çəkdi. Ordumuzun sücaəti, rəşadəti, ordumuzun
müasir silahlara malik olması, Azərbaycan Prezidentinin qarşı tərəfə etibarlı siyası və hərbi
dərs verməsi nəticəsində qısa müddətdə qələbəyə nail olduq! Dünya Azərbaycan ordusunu əsl
XXI əsr ordusu kimi qəbul etdi. İldırımsürətli
müharibə strategiyası və taktikasının bizim Silahlı Qüvvələrimizin təcrübəsindən öyrənilməsini məqsədəuyğun hesab etdi.
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları, Şuşa şəhəri, eyni zamanda
Hadrut qəsəbəsi işğaldan azad olundu. 2020-ci il
noyabrın 10-da üç dövlət – Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış bəyanata əsasən, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu. Bu bəyanatla Ermənistan
Respublikası təslimçilik sənədinə imza atdı.
Saysız hesabsız canlı qüvvə və hərbi texnika
itirən, minlərlə əsgər və zabiti döyüş meydanından qaçaraq fərarilik etmiş erməni silahlı qüvvələri məğlub oldu.
Arzular reallaşdı! İşğaldan azad olunmuş
şəhərlərimiz, rayonlarımız qoynunu açıb əzəli ev
sahiblərini, tədbir iştirakçılarını gözləyir. Fəqət
düşmən – erməni-faşist işğalçıları 27-30 il ərzində yaşadıqları, varını-sərvətini apardığı evlərin, binaların, mədəniyyət, sənaye, kənd təsərrüfatı obyektlərinin daşını daş üstündə qoymayıb.

Möhtərəm Prezident bəyan edib ki, işğaldan azad olmuş bütün ərazilərimiz tezliklə gülüstana çevriləcək, yollar çəkiləcək, binalar tikiləcək, hər nə iş lazımdırsa, görüləcək.
İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan
tərəfi on mindən artıq canlı qüvvə itirdi, ordusu
isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən darmadağın edildi.
Təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi də Vətən
müharibəsində 2783 nəfər şəhid verdi, yaralılarımız, itkin düşənlərimiz oldu.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik!
2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda Azadlıq
meydanında Hərbi Parad keçirildi. Qələbələrimizin müəllifi və ilhamçısı olan hərbi texnikamız,
eyni zamanda Silahlı Qüvvələrimizin məhv etdiyi
Ermənistan ordusundan qənimət kimi götürülmüş
saysız-hesabsız hərbi texnika nümayiş etdirildi.
Ordumuzun 3 minə qədər hərbi heyəti, 150 hərbi
texnikası paraddan keçdi. Hərbi vertolyotlarımız
havada dövrə vurdu. Gəmilərimiz Xəzər dənizindən Zəfər Paradı iştirakçılarını salamladı.
Zəfər paradı Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev qəbul etmiş, Türkiyə Prezidenti
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan izləmişdir.
Zəfər Paradında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan tarixi nitq söyləmiş, ölkəmizə qələbəni bəxş etmiş amillər üzərində dayanmış, Türkiyə Respublikasının böyük
mənəvi və siyasi dəstəyindən söz açmışdır.
Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın son dərəcə səmimi
çıxış etmiş, öz çıxışına Türkiyə Respublikasının
yaradıcısı və ilk Prezidenti Mustafa Kamal Atatürkün ―Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz,
Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir‖ sözləri ilə başlamış və ölkəsinin həmişə Azərbaycanın yanında olacağını bildirmişdir. Sayın Prezident Ərdoğan Azadlıq Meydanında xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin ―Torpaqdan pay olmaz‖
şeirini diqqət mərkəzinə gətirmişdir:
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Hardan sənin oldu bizim Qarabağ?
Adı sahibini demirmi aşkar?
Xoşluqla verməzlər torpağı. Ancaq
Qanla möhürləyib, zorla alarlar.
İsa bulağının zümzüməsini,
Cabbarın, Seyidin, Xanın səsini,
Dalğalı Qarabağ şikəstəsini,
Babək türbəsini necə pay verim?
Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ali Baş
Komandanın, Azərbaycan əsgər və zabitlərinin
fədakarlığına yüksək qiymət verməklə yanaşı,
əsgər analarını yada salmış, Azərbaycan ordusunun əsgərlərini cəbhəyə göndərən anaların əllərindən öpdüyünü bildirmişdir.
Nəinki ümumtəhsil məktəbləri şagirdləri,
habelə tələbələr bu həqiqətləri bilməli, cəmiyyətin, ölkənin nümunəvi vətəndaşları kimi yetişməli, Vətənin müdafiəsini özlərinin müqəddəs
vəzifələri hesab etməlidirlər.
Xalqımız, o cümlədən şagirdlər və tələbələr Vətən müharibəsi – ikinci Qarabağ müharibəsi, onun gedişi, cəbhədən alınan şad xəbərlərlə, qəsəbə və kəndlərimizin, rayonlarımızın geri
alınması ilə bağlı zəruri məlumatlarla televiziya
və radio vasitəsilə tanış olmuş, ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin xalqa müraciətlərinə
qulaq asmışlar. Yəni təhsilalanlar Vətən müharibəsində ordumuzun uğurları, Ali Baş Komandanın dünyanın nüfuzlu televiziya kanallarına müsahibələri barədə məlumatlıdırlar.
Pandemiya şəraitində pedaqoji kollektivlər onlayn yolla ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric tədbirlər təşkil edib uğurlarımızdan,
cənab İlham Əliyein dünyaya siyasi; Ermənistana isə layiqli dərs verməsindən, əsgər və zabitlərimizin rəşadətindən hansı səviyyədə tanış olmalarını öyrənməli, təhsilalanlarla Vətən müharibəsi ilə bağlı söhbətlər aparmalı, onların mübarizlik, qorxmazlıq, cəsurluq, igidlik, vətənpərvərlik hisslərini qüvvətləndirməlidirlər.
Şagirdlər dərindən başa düşməlidirlər və
başa düşürlər ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinə, dövlət başçılarımıza, cənab Ali Baş komandana sədaqət ruhunda böyüməli, Vətənimizin ləyaqətli, layiqli vətəndaşları kimi formalaşmalı,
Azərbaycanımızın müstəqilliyi, suverenliyi,
azadlığı uğrunda mübarizəyə hazır olmalı, milli
mənlik, milli şərəf və ləyaqət hisslərinə sahib
olmalıdırlar. Təhsilalanlar respublikamızın
maddi və mədəni sərvətlərinə, təbiətinə, müzəf42

fər milli ordumuza görə iftixar hissi keçirməli,
Azərbaycanımız uğrunda çalışanlara, çarpışanlara, şəhidlərimizə, qazilərimizə, birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarına duaçı
olmalı, həmişə onları hörmətlə yad etməlidirlər.
Onlar Vətən müharibəsində Ermənistan silahlı
qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi
heyətinin igidliyi və şücaəti barədə hərtərəfli
məlumata yiyələnməlidirlər.
Bu istiqamətdə pedaqoji kollektivlərin –
fənn müəllimlərinin, məktəb və sinif rəhbərlərinin, ictimai təşkilatların, gənclər təşkilatının, valideyn komitəsinin, tərbiyə işləri üzrə direktor
müavininin, uşaq birliyi rəhbərinin üzərinə
mühüm vəzifələr düşür. Bu sahədə ilk tərbiyəçilər olan valideynlər də böyük iş görürlər və görməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə ―ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və
işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş
tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi qəhrəmanlıq
nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini
yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
83 hərbi qulluqçusuna ―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ adı verilmişdir. 34 nəfər əsgər və zabit ölümündən sonra bu ada layiq görülmüşdür.
Şagirdlər, ilk növbədə həmin qəhrəmanların
adları ilə, sonra isə, ayrı-ayrı qəhrəmanların həyatı
və döyüş yolu, rəşadətləri ilə tanış edilməlidirlər.
Özü də bu, mövsümi xarakter daşımamalıdır. Bu istiqamətdə uzun illər iş aparılmalıdır.

Generallardan İlham Mehdiyev, Hikmət
Mirzəyev, Namiq İslamzadə, Zaur Məmmədov,
Kənan Seyidov, polkovniklərdən Babək Ələkbərov, Babək Qurbanov, Zaur Nudirəliyev (ölümündən sonra), Telman Hüseynov və b., 1-ci
dərəcəli kapitan Zaur Quliyev, polkovnik-leytenantlardan Ceyhun Camalov, Əfqan Abdurahmanov (ölümündən sonra), Ramiz Cəfərov (ölümündən sonra), mayorlardan Elnur Şirinov,
Anar Şükürov (ölümündən sonra), baş leytenant
İzzət Balacayev, baş gizirlərdən Yaşar Hüseynov, Camal İsmayılov (ölümündən sonra); gizirlərdən Elyar Vəliyev (ölümündən sonra); kiçik
gizirlər Əli Hüseynov, Nail İbrahimli (ölümündən sonra), Yaşar Əhmədov, Orxan Cabbarov
(ölümündən sonra), Yaşar Əhmədov, Əli Hüseynov və b., kiçik miçman Fəqan Zalov (ölü-
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mündən sonra), əsgərlərdən Azər Abdullazadə,
Murad Əflətov, Vüsal Yaqubov və b. ―Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı‖ fəxri adı almışlar. Bu
qəhrəmanların və adlarını çəkmədiyimiz digər
qəhrəmanların adları, döyüş hünərləri məktəblilərə məlum olmalıdır.
Təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı tərbiyəvi işlər aparılmaqla yanaşı, eyni zamanda birinci Qarabağ müharibəsindən, atəşkəs dövründə yaşanan münaqişələrdən, Azərbaycan oğul
və qızlarının həmin zamanlarda göstərdikləri
hünərlərdən də söz açılmalıdır.
Azərbaycan Milli Ordusunun polkovniki
Polad Həşimov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində
fədakarlıq göstərmişdir. Həmin döyüşlərdə fərqləndiyi üçün Polad Həşimova general-mayor
rütbəsi verilmişdi.
2020-ci ilin iyul ayının 12-də erməni hərbiçiləri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu ərazisi boyunca döyüşlərə
başlayaraq, respublikamızın Dövlət Sərhəd Xidmətinin Tovuz rayonunda yerləşən mövqelərinə
artilleriya mərmiləri endirmişlər.
Azərbaycan Milli Ordusunun cavab atəşi
və əks-həmləsi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
hücumunun qarşısı almışdır. Fəqət generalmayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, gizir İlqar Zeynallı, gizir Yaşar Babayev,
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Elçin Mustafazadə, baş leytenant
Rəşad Mahmudov, çavuş Vüqar Sadıqov, baş
əsgər Elşad Məmmədov və əsgər Xəyyam Daşdəmirov Tovuz döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə

yüksəldilər. Ölümündən sonra general-mayor
Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevə
ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı fəxri adı verildi.
"Talış yüksəklikləri‖ndə 7 döyüş postu
mövcuddur. Bu postlardan biri 2016-cı ilin aprelində polkovnik Polad Həşimov və onun silahdaşları tərəfindən alınmışdı. Həmin post Polad
Həşimovun şərəfinə ―Polad postu‖ adlanır.
Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18də gecə saat 23:30-da tək-tənha Azərbaycan və
Ermənistan orduları arasındakı təxminən bir kilometrlik minalanmış ərazini aşaraq, ermənilərin
hərbi hissəsinə getmiş, beş saata qədər təkbaşına
erməni zabit və əsgərləri ilə döyüşmüşdür. O,
yüzə yaxın düşməni məhv edərək, özü də 22 yaşında əbədiyyata qovuşmudur.
Sinifdənxaric tədbirlər güclü təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyələndirici imkanlara
malikdir. Bu imkanlardan faydalanaraq Vətən
müharibəsi mövzusunda söhbətlərin, müzakirələrin, dəyirmi masaların, Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanları ilə görüşlərin, müsabiqələrin və s.
keçirilməsi məqsədəuyğundur.
Problemin aktuallığı. Ermənistan üzərində
tarixi qələbəmiz şəraitində Vətən müharibəsinə dair
materiallar üzrə şagirdlərlə aparılması zəruri olan işlərə aydınlığın gətirilməsi aktuallıq daşıyır.
Problemin yeniliyi. Sinifdənxaric tədbirlər
zamanı Vətən müharibəsinə dair materiallar üzrə şagirdlərlə aparılacaq işlər diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqaləni
doktorant və dissertantlar, ümumtəhsil məktəblərinin
pedaqoji kollektivləri üçün faydalı hesab edirik.
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FORMATION HATE TO THE ENEMY IN STUDENTS
Xülasə. Ermənilər indi yaşadıqları torpaqlar – hazırki Ermənistan ərazisi ermənilərin deyil, əzəli, tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Son iki əsrdə azərbaycanlılar soyqırıma məruz qalmışlar. Azərbaycanlıların
Qərbi Azərbaycan torpaqlarından ilk deportasiyası 1948-1953-cü illərdə baş vermişdir. İkinci deportasiya
XX əsrin sonlarına təsadüf edir. Eyni zamanda azərbaycanlılar DQMV-dən və onun ətrafındakı 7 rayondan
qovulmuş, öz vətənlərində qaçqın və köçkünə dönmüşlər.
Vətən müharibəsi – ikinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində Ali Baş komandanın rəhbərliyi altında 44
gün ərzində Azərbaycan ordusu işğalda olan rayonları azad etmiş, 10 dekabr 29020-ci ildə Bakıda Azadlıq
Meydanında Zəfər paradı keçirmişdir.
Bu hadisələrlə bağlı şagirdlər arasında iş aparıb onlarda düşmənə nifrət, sülhə məhəbbət hissləri tərbiyə olunmalıdır.
Açar sözlər: Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları, düşmən, nifrət,
düşmənə nifrət, qələbə, Zəfər Paradı
Резюме. Земли, на которых сейчас проживают армяне, то есть территория современной Армении - это не земли армян, а земли древнего, исторического Азербайджана. За последние два столетия
азербайджанцы подверглись геноциду. Первая депортация азербайджанцев с земель Западного Азербайджана произошла в 1948-1953 годах. Вторая депортация датируется в конце ХХ века. В то же
время азербайджанцы были изгнаны из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов и стали беженцами и вынужденными переселенцами на своей родине.
В результате Второй Карабахской войны азербайджанская армия под руководством Верховного
главнокомандующего за 44 дня освободила оккупированные территории, а 10 декабря 2020 года на
площади Свободы в Баку прошел Парад Победы. В связи с этими событиями следует провести работу с учащимися и воспитать в них чувство ненависти к врагу и любовь к миру.
Ключевые слова: земли Азербайджана, оккупированные территории Азербайджана, враг,
ненависть, ненависть врагу, победа, Парад Победы
Summary. The lands where the Armenians now live, that is, the territory of modern Armenia, is not
the lands of the Armenians, but the lands of ancient, historical Azerbaijan. Over the past two centuries,
Azerbaijanis have been subjected to genocide. The first deportation of Azerbaijanis from the lands of
Western Azerbaijan took place in 1948-1953. The second deportation dates back to the end of the 20th
century. At the same time, Azerbaijanis were expelled from Nagorno-Karabakh and seven adjacent regions
and became refugees and internally displaced persons in their homeland.
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As a result of the Second Karabakh War, the Azerbaijani army under the leadership of the Supreme
Commander-in-Chief liberated the occupied territories in 44 days, and on December 10, 2020, the Victory
Parade was held on Freedom Square in Baku. In connection with these events, it is necessary to work with
students and instill in them a feeling of hatred for the enemy and love for the world.
Keywords: lands of Azerbaijan, occupied territories of Azerbaijan, enemy, hatred, hatred of the
enemy, victory, Victory Parade

Həmişə olduğu kimi, müasir dünyamızda
da qonşuluq münasibətləri önəmli yer tutmalıdır. Lakin fəqət heç də bu münasibətlər həmişə
kamil olmur. Professorlar A.N. Abbasov və
H.H. Əhmədov ―Toydan əvvəl və sonra‖ kitabında yazırlar: ―Bəzən xoşbəxt həyat insanın
özündən asılı olur, bəzən isə yox. Ailədə olduğu
kimi ətrafda da, təhsil ocağında, işdə dinc yanaşı
yaşamağın bir çox qaydaları vardır. Bu sahədə
evinin, mənzilinin harada yerləşməsi, uşaq bağçasına, məktəbə, iş yerinə münasib olması az
əhəmiyyət daşımır. Vacib şərtlərdən biri də qonşularının necə adam olmalarıdır. Əlbəttə, özün
də gərək yaxşı qonşu olasan. Bəzən sən qonşuluq şərlərinə əməl edirsən, amma qonşun heç bir
qayda-qanunu gözləmir, yersiz əsəblərini oynadır,
haqqını tapdalayır. Şikayət etməli də deyilsən. Bir
gün, iki gün qonşuluq etmirsən ki. Səndən sonra
hələ övladların həmin qonşu ilə, onun övladları ilə
qonşuluq münasibətində olacaqlar‖ (1, s.).
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər qonşuluq
haqqına dair demişdir: ―Ən yaxşı dost öz dostuna sadiq olan, ən yaxşı qonşu isə öz qonşusu ilə
yaxşı dolanandır‖.
Bu isə, Mir Möhsün Nəvvabın sözləridir:
―Qonşuların güzəranının yaxşılığını arzula ki,
sənin də əhvalın yaxşı olsun‖ (2, s. 13).
Qonşun yaxşı olduqda deyirlər: ―Yaxın
qonşu qardaşdan irəlidir‖.
Atalarımız buyurmuşlar:
―Qonşu haqqı Allah haqqıdır‖, ―Qonşu
qonşu olsa kor qız ərə gedər‖,
* Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan.
*Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
*Qonşunun payına uman qarnı dolu yatar,
ac oyanar.
*Qonşunun toyuğu qonşuya qaz görünər.
* Pis (xeyirsiz) qonşu insanı (adamı) hacət
(mal) sahibi edər.
* Allaha və axirət gününə inanan qonşusunu narahat etməz.
*Qonşu yaxşı olmadıqda deyiblər:
Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!

* Qonşudan oğurlanan mal fayda verməz.
* Yaman qonşu, yaman arvad, yaman at:
birindən köç, birini boşa, birini sat.
* Xeyir dilə qonşuna, xeyir gələr başına.
* Yaman qonşu adamı rüsvay edər.
Qonşuluqda qarşılıqlı münasibətlər lazımı
səviyyədə olmadıqda, mənzil, bina, ev qonşuluğundan narazı qaldıqda bunun çarəsi var. Atalar
demişkən: ―Qonşun pisdir, köç‖. Yəni köç canını qurtar. Ata-babalarımız heç də təsadüfi deməmişlər: ―Ev alma, qonşu al‖.
Bu sözlərdə dərin həqiqət gizlənmişdir.
Bəd ayaqda evini, mənzilini dəyişə bilərsən, lap
çıxıb başqa rayona, şəhərə, kəndə, qəsəbəyə getmək mümkündür.
Bəs Ermənistan kimi qonşu dövlətin
varsa, Azərbaycan nə etməlidir? Onun iddialarına, vəhşiliklərinə, yalanlarına, böhtanlarına, iftiralarına, işğalçılıq, oğurluq hallarına nə qədər
dözməlidir?
Aşağıda diqqət yetirəcəyimiz materiallara,
eyni zamanda bizə mətbuatdan, soydaşlarımızın
Qərbi Azərbaycandan, daha sonra Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayondan vəhşicəsinə
qovulması ilə bağlı azərbaycanlıların başlarına
gələnləri, son iki əsrdə yaşananları nəzərdən keçirərək, deyə bilərik ki, ermənilər həmişə bizə,
türklərə, müsəlmanlara, dinimizə qarşı düşmənçilik münasibətlərində olmuşlar. Bunu açıq-aydın
deyir, öz əməllərində göstərirlər. Deməli, onlar
bizim düşmənlərimizdir və öz əqidələrini dəyişmirlər və dəyişmək fikrində də deyillər. Odur ki,
biz də unutqan olmamalı, düşmənə nifrət etməli,
onunla mübarizə aparmalı, təhsilalanlarda düşmənə nifrət hissləri formalaşdırmalıyıq.
Şagirdlərə təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlər zamanı göstərmək lazımdır ki, ermənilər indi yaşadıqları torpaqlar – hazırki Ermənistan ərazisi ermənilərin deyil, əzəli, tarixi
Azərbaycan torpaqlarıdır. Özlərini pis apardıqlarına görə onlar Türkiyə və İran ərazilərindən
qovularaq Azərbaycan torpaqlarına gəlmişlər.
Özlərinə paytaxt seçdikləri Yerevan İrəvan xanlığının baş kəndi olub. Zəngəzur, Göyçə Azər-
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baycan torpaqlarıdır. Ermənilərin özününküləşdirdiyi kilsələr alban kilsələridir. Ermənilər tarixən bu torpaqlarda yaşamayıblar, ölməyib yaşamaları üçün azərbaycanlılar onlara öz ərazilərində yer vermişlər, neçə onilliklər keçəndən
sonra həmin torpaqları özününkü hesab etmişlər. ―Böyük Ermənistan‖ kimi sərsəm fikrə
düşən ermənilərin Türkiyə Respublikasına da,
Azərbaycan Respublikasına da, Gürcüstan Respublikasına da, Rusiya Federasiyasına, İran
İslam Respublikasına da, Şimali Qafqaza və
Krıma da ərazi iddiaları var.
Məktəblilər öyrənirlər ki, İrəvan şəhəri
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ermənilərə güzəştə gedilib.
O zamanlar müstəqil dövlətlər yaradılırdı: Azərbaycan Cümhuriyyəti, Gürcüstan Respublikası.
Ermənilər müstəqil dövlət yarada bilmirdilər.
Çünki onların torpaqları, tarixi dövləti yox idi.
Ermənilər Qarabağ ərazisində, Azərbaycanın rayonlarında, Bakıda vəhşiliklər edir, minlərlə azərbaycanlını qılıncdan keçirir, kəndləri
odlara qalayırdılar. Türklər tərəfindən, xəyanət
etdiyinə görə, bir qulağı kəsilmiş Andranikin
vəhşiliyi və azğınlığı həddini aşırdı. On min silahlı ilə Cənubi Qafqaza gəlib burada qırğınlar
törədirdi.
AXC erməni vəhşiliklərini qarşısını almaq
üçün indiki Yerevanı onlara verdi. Ermənilərlə
şərt kəsildi: bundan belə Azərbaycana qarşı ərazi
iddiasında olmayacaq, düşmənçilik etməyəcəklər.
Lakin ermənilər ipə-sapa yatmırdılar. Onların başıbilənləri İ.V. Stalinin qılığına girərək,
Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ deyilən
muxtar vilayət yaratdılar. Sonralar – XX əsrin
doxsanıncı illərinə kimi nə qədər əlləşdilərsə,
DQMV Ermənistana birləşdirə bilmədilər. Mixail Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsindən istifadə edərək, ona hədiyyələr verə-verə, yalaqlanaraq ixtişaşlara başladılar.
Bu məlumatlardan şagirdlərin xəbəri həm
də ona görə olmalıdır ki, ermənilər öz yalanları,
göz yaşları ilə bütün dünyanı çaşdırmağa, aldatmağa çalışır ki, guya onlar soyqırıma məruz qalmışlar, guya Qarabağın dağlıq hissəsi tarixən
onların olub, azərbaycanlılar buraları işğal ediblər, indi onlara Dağlıq Qarabaqda müstəqil dövlət yaratmağa imkan vermirlər.
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Şagirdlər informasiya savaşına hazır olmalıdrlar ki, erməniləri həqiqətlə, düzgün məlumatlarla susdura bilsinlər.
Ermənilər tarixən yaltaq və satqın olmuşlar. Ruslar Qafqazda, o cümlədən Cənubi Qafqazda öz siyasətlərini yeritmək, burada ağalıq
etmək, bu yerlərin əhalisini əsarətdə saxlamaq
üçün ermənilərdən vasitə kimi həmişə istifadə
etmişlər və etməkdədirlər.
Bunu sübut etmələri üçün şagirdlərə konkret məlumatlar, faktlar çatdırılmalıdır. Diqqət
yetirək: Erməni satqınlığına nümunə: Xürrəmilər hərəkatının rəhbəri Babəki ərəblərə erməni
knyazı Səhl ibn Sunbat ələ vermişdir. Bu satqınlığına görə məlik titulu almışdır. 1804-cü ildə
bir erməni Gəncə xanlığının işğalında Pavel
Sisianova kömək göstərmişdir və s.
Digər bir məlumat. Şagirdlər bunu da bilməlidirlər: Ermənistan SSR Ali Soveti DQMVni Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı qeyri-qanuni qərar çıxardı. SSRİ rəhbərliyi bu qanunsuzluğa göz yumdu. Azərbaycanda 20 yanvar, sonralar Xocalıda soyqırım yaradıldı. Ermənistan
ərazisində yaşayan azərbaycanlılar öz dədə-baba
yurdlarından qovuldular, onlara işgəncələr verildi, öldürüldülər. Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycan torpaqlarından ilk deportasiyası 19481953-cü illərdə baş vermişdir. Bu proses SSRİnin dağılması ərəfəsində yenidən təkrar olundu.
Bu dəfə bütün azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycandan çıxarıldı. Başını götürüb qaça bilməyənlər vəhşicəyinə öldürüldülər. Əsir götürüldülər.
Əsirlərə misli görülməmiş işgəncələr verirdilər.
Diri-diri yandırılır, diri-diri basdırılır, hamilə
qadınların qarnı yarılır, bu şəkildə bətnindəki
canlı çıxarılırdı.
Bütün bunlar azmış kimi, vətəndaşlarımız
Azərbaycanın öz ərazisindən də didərgin salındılar. Əvvəlcə DQMV-dən, sonra onun ətrafındakı 7 rayondan onlara divan tutularaq çıxarıldılar. 1 milyondan çox qaçqınımız, köçkünümüz
oldu.
Son iki əsrdə Qafqazda soydaşlarımıza
münasibətdə etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti həyata keçirilmişdir. Azərbaycanlılar – qadınlar, uşaqlar, körpələr, qocalar təsəvvürəgəlməz zülm və istibdadla üzləşmiş, dərin sarsıntılar keçirmiş, şikəst olmuş, öldürülmüşlər.
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Şagirdlərə məlum olmalıdır ki, azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırımının müəyyən tarixi var.
Əvvəla, dəlisoy rus çarı I Pyotrın vəsiyyəti erməniləri və digər bir sıra xristian ölkələrini
türklərə qarşı kökləyir. ―Rusiya ö zaman dünvəvi dövlət ola bilər ki, Konstantinopol paytaxtı
olsun‖. Pyotr Konstantinopol deyəndə İstanbulu
nəzərdə tuturdu. istəyən O, 1672-ci ildə anadan
olmuşdu. I Pyotr doğulanda Konstantinopol
artıq 219 il idi (1453-cü ildən) ki, Osmanlı dövlətinin tərkibində idi. I Pyotr sadəcə xristianlarla
müsəlmanlar, türklər və ruslar arasında düşmənçilik toxuma səpmək məqsədi güdürdü.
Bu həqiqət də şagirdlərə məlum olmalıdır.
İkincisi, 1828-ci ildə bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən, Rusiya ilə İran arasında yeni sərhədlər müəyyən olundu. Azərbaycanın Arazdan şimalda yerləşən torpaqları Rusiya
imperiyasının ərazisinə birləşdirildi. Bundan
başqa, 1829-cu ildə Rusiya və Türkiyə arasında
Adriopol sülh müqaviləsi imzalandı. Bununla da
Rusiya Türkiyənin şərqində yerləşən torpaqlara
yiyələndi. Ruslar yeni-yeni torpaqlar ələ keçirməkdən daha bedtəri, ―parçala hökmranlıq elə‖
ideyasını əldə rəhbər tutaraq, Türkiyədə və İranda yaşayan bir çox erməniləri Qafqaza köçürməyə başladılar. Bu, əyalətlərdə idarəetmə sistemini asanlaşdırmaq, xalqlar arasında nifaq
salmaq, onlar arasında düşmənçilik yaratmaq
ruslar üçün sərfəli idi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 26
mart 1998-ci ildə ―Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında‖ çox əhəmiyyətli bir Fərman da imzalamışdır. Məktəblilərin həmin fərmandan da
məlumatları olmalıdır. Fərmanda deyilir: ―Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan
xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarımızın
bölünməsinin əsasını qoydu. Azərbaycan xalqının bu milli faciəsinin davamı kimi onun torpaqlarının zəbti başlandı. Qısa bir müddətdə bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi. Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi‖ (3).
Şagirdlər öyrənirlər ki, Ermənilər on doqquzuncu yüzilliyin sonlarına kimi İrandan və
Türkiyədən Qafqaza axışıb gəlməkdə idi. Bu
köçürülmə 1853-1856, 1877-1878-ci illərdə,
1894, 1896-cı ildə həddini aşdı. 1831-ci ildə

Qafqazda ermənilərin sayı 161 min idisə, 1897ci ildə 1148673 nəfərə çatmışdı.
Ermənilər əsasən İrəvan quberniyasına
yerləşdirilirdi. Bu quberniyaya Naxçıvan və
Zəngəzur qəzalarından və Qarabağ xanlığından
ibarət idi. 1813-cü ildə bağlanmış Gülüstan sülh
sazişinə qədər bir nəfər belə erməninin yaşamadığı bu torpaqlarda köçürülən ermənilərin sayı
bir milyon 300 nəfəri aşdı.
Rusiya ermənilərin xislətinə yaxşı bələd
idi. Onlar Qafqaza ayaq basandan az sonra (özlərinə yer eləyəndən sonra ―yersiz gəldi, yerli
qaç prinsipi ilə) terrora, qırğınlara başladılar.
Şagirdlərə çatdırılmalıdır ki, "Böyük Ermənistan" yaratmaq kimi sərsəm bir fikrə düşən
ermənilər 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara
qarşı geniş miqyaslı qanlı aksiyalar və qırğınlar
törətdilər. 1918-ci ilin martında ermənilərin
Azərbaycana qarşı soyqırımı baş verdi. Stepan
Şaumyanın da dəstək verdiyi soyqırım Bakını,
Gəncəni, Qubanı, Şamaxını, Lənkəranı, Hacıqabulu əhatə etdi. Andranik Şərur, Dərələyəz, Vedibasar və Zəngəzuru işğal edərək Qarabğda Şaumyanın dəstələri ilə birləşəcəkdi. Bu soyqırımda minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirildi, şikəst
edildi, yüzlərlə kənd (Qubada 122 kənd, Şamaxıda 75 kənd, Zəngəzurda 115 kənd) darmadağın edildi, evlər yandırıldı. Təkcə Bakı və ətraf
kəndlərindən olan 30 min nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Cənubi Azərbaycanda qətlə yetirilən
soydaşlarımızın sayı 150 mini aşırdı.
31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Həmin gün ölkəmizdə ürək ağrısı, sonsuz
kədərlə qeyd olunur.
Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin ikinci
soyqırımı 1992-ci ildə baş verdi. Gecə vaxtı –
fevralın 25dən 26-na keçən gecə Xocalı faciəsi
yaşandı.
Şagirdlər öyrənirlər ki, əslində XX əsrin
30-cı illərində də azərbaycanlılara qarşı soqırımlar həyata keçirilirdi. Lakin bu soyqırımlar gizli
şəkildə reallaşırdı. Kollektivləşmə adı ilə hazırkı
Ermənistanda yaşayan çoxsaylı azərbaycanlılar
müxtəlif bəhanələr, tor qurmalarla sürgünlərə
göndərilirdi. 1948-1980-ci illərə ərzində də Ermənistanda (Qərbi Azərbaycanda) yaşayan soydaşlarımıza qarşı gizli etnik təmizləmə siyasəti
yeridilmişdir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1997-ci il
dekabrın 18-də ―1948-1953-cü illərdə azərbay-
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canlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik
torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında‖ Fərman (4) imzaladı. Həmin sənəddə belə
bir fikir öz ifadəsini tapmışdı ki, Sovet hökumətinin qərarları xalqımıza qarşı deportasiya siyasəti idi. Deportasiya isə, soyqırıma aparan son
dərəcə böyük cinayət aktlarından biri sayılır.
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru E. Mirbəşiroğlu Azərbaycan-Türkiyə torpaqları hesabına ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq ideyasını
həyata keçirmək üçün ermənilərin türklərə,
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətləri,
soyqırımını 5 mərhələyə bölür. Bu barədə şagirdlərə məlumat verilə bilər. Diqqət yetirək:
―Birinci mərhələ - XVII əsrdən -1905-ci
ilə kimi olan dövr.
İkinci mərhələ - 1905-ci ildən -1914-cü ilə
kimi olan dövr.
Üçüncü mərhələ - 1914 ildən -1920-ci ilə
kimi olan dövr.
Dördüncü mərhələ - 1948 ildən -1953-cü
ilə kimi olan dövr.
Beşinci mərhələ - 1988-ci ildən sonrakı
dövrlər‖ (5, s. 6).
Ermənistan Respublikası keçmiş SSRİ
rəhbərlərinin, xüsusən Mixail Qarbaçovun
xeyir-duası ilə Azərbaycan Respublikası Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətini, o cümlədən 7 ətraf
rayonu zəbt edərək, heç bir beynəlxalq sənədə
məhəl qoymadan 27 il ―əsir‖ saxlamış, varınıdövlətini daşıyıb aparmışdır. Haqqında danışılan
hərbi təcavüzü heç də yalnız Dağlıq Qarabağı və
ətraf rayonlarını deyil, həm də respublikamızın
qərbində yerləşən Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa rayonlarını da əhatə edib. ―İşğal edilmiş ərazilərdə
800 yaşayış məntəqəsi, 6 min sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, ümumi ərazisi 9 min kvadratmetr olan 150 mindən artıq mənzil və şəxsi ev,
4366 sosial-mədəni obyekt, o cümlədən, 850
məktəbəqədər təlim-tərbiyə müəssisəsi, 690 orta
məktəb, 490 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 22
muzey, 6 teatr, konsert zalı və s. obyektlər erməni vandalları tərəfindən dağıdılıb‖ (4).
Şagirdlər belə bir şad xəbərdən sevinc,
fərəh və iftixar hissləri keçirməlidirlər ki, 2020ci il sentyabrin 27-si tarixi qələbələrimizin başlanğıcı oldu. Ermənistan Silahlı qüvvələri yeni
qəsbkarlıq planlarını həyata keçirmək, yeni ərazilər işğal etmək məqsədilə Azərbaycana hücum
cəhdində oldu. Fəqət müzəffər ordumuzun mü48

qaviməti ilə qarşılaşdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks hücuma keçərək, Vətən müharibəsinə
başladı. Əsgərlərimiz və zabitlərimiz yalnız irəli
gedir, müasir silahlardan istifadə edərək düşmənin bağrını yarırdı. II Qarabağ müharibəsində
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında düşmənə
layiqli cavab verdi. 44 gün ərzində Azərbaycan
ordusu Şuşaya gedib çıxdı. Cəbrayıl, Qubadlı,
Zəngilan, Füzuli rayonları, Şuşa şəhəri, Hadrut
qəsəbəsi düşmən tapdağından azad oldu. 2020ci il noyabrın 8-də Azərbaycan bayrağı Şuşada
dalğalandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin
gün Zəfər günü kimi rəsmiləşdirildi. Noyabrın
10-da Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti
və Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış
bəyanata əsasən, Ermənistan ağ bayraq qaldıraraq tam məğlub olduğunu boynuna aldı, dekabrın birinə qədər daha üç rayon – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın Azərbaycana təhvil verildi.
Televiziyada gördüklərimiz: Bəyanat imzalandıqdan sonra bir rusiyalı müxbir yaşlı, sir-sifətindən zəhrmar yağan, xudbin bir erməni qadından soruşur: ―Bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Dinc yanaşı yaşamaq mümkün olacaqmı?‖
Qadının cavabı necə olsa yaxşıdır? Diqqət
yetirək: ―Azərbaycanlılar bizim düşmənlərimizdir. Onlarla birgə yaşamaq mümkün deyil‖.
Şagirdlərlə aşağıdakı məzmunlu izahat işlərinin aparılması məqsədəuyğundur:
Əvvəla, Xankəndi Azərbaycan ərazisidir.
İkincisi, Azərbaycan tolerant ölkədir. Hər il
neçə ölkədən insanlar gəlib tolerantlıqla bağlı
burada tədbirlər keçirirlər. Hətta müxtəlif din
xadimləri də ölkəmizə təşrif gətirib, razı geri qayıdırlar. Azərbaycan beynəlmiləl ölkədir. Çox
müxtəlif xalqların nümayəndələri əsrlərlə mehriban şəraitdə burada yaşayırlar.
Ermənistan isə, monodövlətdir. Elə şərait
yaradıblar ki, bütün millətlər başını götürüb bu
ölkədən gedib.
Azərbaycanlılar min illərlə yaşadıqları Ermənistandan – Qərbi Azərbaycandan, Qarabağdan qovuldular, ayağı yalın, başıaçıq qaçıb
güclə canlarıını qurtardılar. Çoxlu azərbaycanlı
öldürüldü, şikəst oldu. Evlərindən çıxanda bir
çöp də götürməyə imkan verdilər.
İndi gəlin görək ermənilər 2020-ci ilin noyabr ayında Kəlbəcəri, Laçını, Ağdamı necə
tərk etdilər? XX əsrin əvvəllərində azərbaycan-
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lılar Kəlbəcərdən çıxarılanda onlara rayonu tərk
etmək üçün 10 saat vaxt vermişdilər.
Ermənilər noyabrın 15-də Kəlbəcəri tərk
etməli olduqları halda daha 10 gün vaxt istədilər. Bu imkan onlara verildi. Bu 10 günün içərisində onlar meşələrə, evlərə, məktəblərə od vurdular, evlərdə nə vardısa (çöpə qədər) maşınlara
yükləyib apardılar, apara bilmədikləri heyvanları öldürdülər.
Ağdamdan, Laçından çıxanda da eyni hərəkəti törətdilər.
30 il yaşadıqları evlər onların deyil, azərbaycanlıların idi. Lakin özlərinin olmayan evləri
yandırırdılar.
İşğal etdikləri rayonlarda daşı daş üstə
qoymamışdılar. Hamısını Ermənistana daşımışdılar. Füzulidə Azərbaycan bayrağını asmaq
üçün bir bina, bir dirək tapılmırdı. Məscidlərimizi dağıtmış, oralarda heyvan saxlamışdılar.
Sual olunur? Kimin kiminlə yaşaması
mümkün deyil?
Analar, qadınlar qan yuyar, qan davasını
kəsər. Eynilə din xadimləri.

Erməni qadınları, erməni kilsələri isə, əksinə, davanı daha da qızışdırır, qan tökülməsindən həzz alır. Özlərini mədəni adlandıran, ordusunun yenilməz olduğunu bildirən ermənilərin
iç üzü bəllidir.
Həmin yenilməz ordu ay yarım içərisində
darmadağın edildi. Mədəni yox, nə qədər mədəniyyətsiz olduqlarını ortaya qoydular.
Beləliklə, inanırıq ki, aparılmış məqsədyönlü, fasiləsiz, sistemli işlər şagirdlərdə düşmənə nifrət hisslərini qüvvətləndirəcəkdir.
Problemin aktuallığı. Azərbaycanlılara qarşı
soyqırımlar həyata keçirən, ölkəmizin torpaqlarında
həmişə gözü olan və ərazilərimizi işğal edən, sülh
danışıqlarından boyun qaçıran düşmənə nifrət hissləri aşılanmalıdır. Bu istiqamətdə şagirdlərlə müntəzəm işlərin aparılması, düşmənə nifrət, sülhə məhəbbət hisslərinin tərbiyə olunması vacibdir.
Problemin yeniliyi onunla müəyyən olunur
ki, şagirdlərdə düşmənə nifrət hissinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənç
tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.
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PATRIOTIC EDUCATION IN AZERBAIJANI HEROIC STORIES
Xülasə. Qəhrəmanlıq dastanları Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixinin dərsliyidir. Burada xalqın
yurd, torpaq, sevgisi, vətənpərvərlik düşüncəsi və onun aşılanması üsulları özünün ifadəsini tapır. ―KitabiDədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaraoğlu‖, ―Qara Tanrıverdi‖, ―Qandal Nağı‖, ―Qaçaq Kərəm‖, ―Dəli Alı‖ və s.
kimi möhtəşəm dastan nümunələri ailə, mühit və cəmiyyət səviyyəsində toplum təsəvvürlərini özündə əks etdirmək amalına köklənmişdir. Bütün mahiyyəti ilə vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasına, gənc nəslin bu
dəyərlər üzərində tərbiyəsinə hesablanmış dastanlar tarixin dərinliklərindən gətirdikləri ilə əbədiyaşarlıq qazanır. Həm də vətənpərvərlik tərbiyəsinin təlqin üsulları, onu mənimsətməyin yolları haqqında mükəmməl
bilgi verir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Qazan xan, Dirsə xan, Burlaxatun, Banuçiçək, Selcan xatun, Uruz,
Basat, Beyrək, ―Koroğlu‖da Koroğlu, Nigar, Dəli Həsən, Eyvaz, Dəmirçioğlu, ―Qaçaq Nəbi‖də Qaçaq Nəbi,
Həcər, ―Qaçaq Kərəm‖də Qaçaq Kərəm, Qaçaq İsmayıl və s. şəxsində olanlar vətənpərvərliyin qəhrəmanlıq
timsalında əvəzsiz örnəyidir. Bütünlükdə qəhrəmanlıq dastanları xalqın vətənpərvərlik tərbiyəsinin mükəmməl qaynağıdır.
Açar sözlər: vətənpərvərlik tərbiyəsi, dastan, epos, xalq yaradıcılığı, qəhrəmanlıq dastanları, tərbiyə,
ailə tərbiyəsi və s.
Резюме. Героические эпосы - это учебник героической истории азербайджанского народа.
Здесь находят свое отражение такие важные понятия как Родина, земля, любовь, патриотиотизм и методы их привития подрастающему поколению. Примеры великих эпосов, таких как «Китаби-Деде
Горгуд», «Кероглу», «Гараоглу», «Кара Танриверди», «Гандал Наги», «Качак Керем», «Дели Али» и
другие уходят корнями в практику отражения воображения общества на семейном, экологическом и
социальном уровнях.
Эпосы, призванные прививать патриотические чувства во всей их сути и обучать подрастающее поколение этим ценностям, увековечены тем фактом, что они взяты из глубины истории. Они
также предоставляют отличную информацию о методах патриотического воспитания и способах овладения ими. В «Китаби-Деде Горгуд» Казан хан, Дирса хан, Бурлахатун, Банучичек, Сельджан
Хатун, Уруз, Басат, Бейрек, в «Короглу» Короглу, Нигяр, Дели Гасан, Эйваз, Демирчиоглу, в «Качаг
Керем» Качак Наби, Хаджар в «Качак Наби» Качаг Керем, Качаг Исмаил и другие примеры являются
бесценными образцами героизма и патриотизма. В целом, героические дастаны - прекрасный источник патриотического воспитания народа.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, сага, эпос, народное творчество, героические
дастаны, семейное воспитание и др.
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Summary. Heroic stories are a textbook of the heroic history of the Azerbaijani people. Here, the
people's homeland, hearth love, patriotic thinking and methods of its inculcation are expressed. Examples of
great epics such as "Kitabi-Dada Gorgud", "Koroghlu", "Garaoglu", "Qara Tanriverdi", "Gandal Nagy",
"Gachag Kerem", "Deli Ali" and others are aimed at reflecting the ideas of society at the family and social
environment levels. Epics, which are designed to instill patriotic feelings in all their essence and to educate
the younger generation on these values, are immortalized by what they bring from the depths of history.
They also provide excellent information on the methods of patriotic education and ways to adopt it. Kazan
Khan, Dirsa Khan, Burlakhatun, Banuchichek, Seljan Khatun, Uruz, Basat, Beyrak in ―Kitabi-Dada
Gorgud‖, Koroghlu, Nigar, Deli Hasan, Eyvaz, Demircioglu in ―Koroghlu‖, Qachaq Nabi, Hajar in ―Qachaq
Nabi‖ , Qachaq Kerem, Qachaq Ismail in ―Qachaq Kerem‖ are invaluable examples of patriotism in the
image of heroism. In general, heroic stories are a perfect source of patriotic education of the people.
Keywords: patriotic education, epos, epics, folk art, heroic stories, education, family education, etc.

GiriĢ. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarının ana axarını vətənpərvərlik tərbiyəsi təşkil
edir. Xalqın yurd, torpaq sevgisi, cəmiyyət və
toplum münasibətləri bütünlükdə vətəndaşlıq
düşüncəsinin qaynağı olaraq dastanlar bu müstəvidə üfüqi və şaquli yanaşmaları zəruri edir.
Qəhrəmanlıq dastanlarının, ümumiyyətlə xalq
yaradıcılığının cövhərini tərbiyə təşkil edir və
bütövlükdə hər bir folklor nümunəsi tərbiyəvi
mahiyyəti ilə mənbə kimi faktlaşır. Dastanlar isə
bir forma olaraq imkanlılıq xüsusiyyəti, janrın
əhatələdiyi düşüncə modelləri, etnosu ifadə imkanları ilə mükəmməl təsəvvür formalaşdırır.
Elmi-nəzəri fikirdə dastanların sərgilədiyi təsəvvür bütün potensiyası ilə tarix və cəmiyyət,
zaman və mühit, etnik çevrə və şəxsiyyət və s.
timsalında ciddi zənginliklə səciyyələnir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaraoğlu‖,
―Qara Tanrıverdi‖, ―Qandal Nağı‖, ―Qaçaq
Kərəm‖, ―Dəli Alı‖ və s. (2) dastanların müqayisəli təhlili vətənpərvərlikdən gələn daxili bir
harmoniyaya bağlanır. Məsələn, müdriklik, ağsaqqallıq timsalında ―Oğuz Kağan‖, ―KitabiDədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi‖,
―Qaçaq Kərəm‖ timsalında motiv, hadisə, əhvalat səviyyəsində özünəməxsusluq və orijinallıq
baxımından metatekstuallığı (şərhedici mətnlə
əlaqəni) zəruriləşdirir. Məsələn, ―Oğuz Kağan‖
dastanında ağsaqqallıq institutu anlamında Uluq
türkün sərgilədiyi məzmun ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanlarındakı Dədə Qorqud müdrikliyi, ―Koroğlu‖ dastanındakı Alı kişi ağsaqqallığı ilə eyni səviyyədə dayanır.
Dastan vətənpərvərlik tərbiyəsinin mükəmməl örnəyidir. Eposun bir forma olaraq daşıyıb gətirdikləri arxitekstuallaıq (janrlararası
əlaqə) və paratekstuallıq (digər mətnlərlə əlaqəlilik) müstəvisində vətənpərvərlik tərbiyəsi ba-

xımından da geniş imkanlılıqla görünür. Çünki
dastan fakturası daxili imkanlılıq baxımından
digər janrları da özündə əhatələmək və ondan
yararlanmaq anlamında da ciddi təsəvvür formalaşdırır. Bunlar isə bir bütöv olaraq tərbiyə və
etnik çevrənin mədəniyyət anlamında təfəkkür,
təsəvvür intelleksiyasını ortaya qoyur. Uluq
Türk (―Oğuz Kağan‖ dastanında), Dədə Qorqud
(―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında) müəyyənləşmiş tərbiyə və təlim mükəmməlliyi tarixi
axarda ―Koroğlu‖ dastanında ağsaqqallıq baxımından Alı kişidə təkrarlanır. Dastanın birinci
qolunda ata ilə oğulun söhbəti bütün parametrlərdə vətənpərvərliyə, müdrikliyə, ağsaqqallıq
institutunun nələrlə səciyyələnməsinin ifadəsinə
köklənmişdir. ―Bala, il keçər, ay dolanar, sənin
adın məğribdən məşriqəcən bütün dünyada
məşhur olar. O köpükdən sənin qollarına
qüvvət, özünə də şairlik verildi. Bir də sənin səsinə, nərənə elə bir qüvvət gələcək ki, İsrafilin
suru onun yanında milçək vızıltısı olacaq. Bəylər, xanlar, paşalar sənin adın gələndə qorxudan diz çökəcəklər. Nə qədər ki, misri qılınc
sənin belində, sən də Qıratın belindəsən, özün
də bu Çənlibeldəsən, sənə heç kəs dov gələ bilməyəcək... Get, sənin adını Koroğlu qoydum!”
[11, 33]. Göründüyü kimi, tərbiyənin mötəbərliliyi, ağsaqqallıq statusunun əhatələdiyi funksional məzmun müdriklik və şəxsiyyətin, sosial düzənin müəyyənlik sistemi, qəhrəman və mühit,
vətən və xalq timsalında mükəmməl bir təsəvvürlə səciyyələnir. Rövşən//Koroğlu paralelinin
bütün sxemləri ağsaqqal və ağsaqqallıq anlayışında cəmiyyət nizamı ilə bütövləşir.
―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi‖, ―Qaçaq
Kərəm‖, ―Qaçaq İsmayıl‖, ―Molla Nur‖, ―Qaçaq
Usuf‖ (2) dastanları bu baxımdan kifayət qədər
zəngin faktura ilə müəyyənləşir. Məsələn, Çən-
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libel vətənin dastan mühitində ümumiləşmiş obrazıdır. Ədəbiyyatçılar, folklorşünaslar, etnoqraflar, tarixçilər bu obrazlaşmanın konkret
məkan sərhədlərini müəyyənləşdirməyə çalışmışlar və həmişə də son olaraq ümumi qənaətin
hasil olunması özü problemə çevrilmişdir. Xalq
vətən və vətənpərvərlik timsalında Çənlibel xaos//kosmos müstəvisində kosmoloji təsəvvürün
faktı olaraq diqqət önünə gəlir. Bədii-estetik idrakın hüquqi, əxlaqi, mənəvi, fiziki, əqli tərbiyə
kodu bütün aspektləri ilə türk etnik metamodelində bütövləşir. Çənlibel, Qoşabulaq, Misri
qılınc, Dürat, Qırat, Koroğlu, Nigar xanım, Dəli
Həsən, Xan Eyvaz, Bəlli Əhməd, Halaypozan,
Dəmirçioğlu, Məhbub xanım və s. (bütövlükdə
yeddi min yeddi yüz yetmiş yeddi dəli) etnosun
mədəniyyət tipini kosmik xronotop səviyyəsində (məkan və zaman baxımından) aydınlaşdırmağı zəruri edir.
“Araşdırmalar göstərir ki, qədim türk
dövlət strukturu türk tayfa (ailə) strukturundan
doğmuşdur və hətta dövlətin rütbə, titul sistemi
türk qohumluq terminləri ilə üst-üstə düşür. Buradan da belə bir həqiqət meydana çıxır ki,
qədim türk dövləti türk ailə təməlinə söykənir və
ailədən tutmuş dövlətə qədər bir sistem yaradır” [7, 9]. Xalqın zəngin şifahi yaradıcılığı bütünlükdə etnosun əxlaq, mənəviyyat, tərbiyə təsəvvürlərini təqdim və mənimsətmə məqsədinə
köklənir. Burada təlimin üsul və vasitələrindən
tutmuş onun ən kiçik elementlərinə qədər hamısı bir tərəf kimi özünə yer alır. Məsələn, ―Koroğlu‖ dastanında ata tərəfindən verilən tapşırıqlar edilən tövsiyələr bir istiqamətdə qəhrəmanın
sınanması məqsədi daşıyır. Dastanın birinci qolunda atların (Qırat və Dürat) sınaqdan çıxarılması və eləcə də Alı kişinin son tapşırıqlarında
Dəli Həsənlə bağlı verdiyi bilgi sırf qəhrəmanın
sınanması məqsədi daşıyır.
Dastanın bir forma olaraq vətənpərvərlik
baxımından təsiredicilik funksiyası təkcə hadisəni təqdimlə məhdudlaşmır və onun sərgilədiyi
bədii-estetik prinsip məhz bu dəyərlərin qorunuşuna və təlqini məsələsinə hesablanır. Burada
bir neçə istiqamət özünə yer alır:
a) Çənlibel haqqında bilginin informasiya
qatı və işarələdiyi məzmun (vətən və vətənin
müqəddəslik müstəvisində Çənlibel timsalında
simvollaşması);
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c) Alı kişi mədəni qəhrəman timsalında
etnosun müdriklik təsəvvürünü ortaya qoyur (ağsaqqallıq institutu, müdrik qoca, tərbiyə edici)
ç) etnosun qəhrəmanlıq təsəvvürünün yaşanışı (Qırat, Misri qılınc, Çənlibel, Koroğlu sıralanması, Rövşəndən Koroğluya gəlişin mahiyyəti) və s.
Dastan informasiyası etnik təfəkkürün bir
toplum olaraq yaşam və qavranış prinsiplərinə
hesablanan düşüncə tipi olmaqla onun tərbiyə
haqqındakı konsepsiyasını aydınlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Alı kişinin son məqamda vəsiyyət
olaraq dedikləri vətənpərvərliyə, bütünlükdə
qəhrəmanın gələcək taleyinə yönəlik nəsihət-vəsiyyətlərdir. Alı kişinin dedikləri ağsaqqal sözü
olaraq qəhrəmanı inandırmaya, bacarıq və qabiliyyətinin imkanlarını və vətən müqəddəsliyini
(Çənlibel) bir düşüncə tipi olaraq formalaşdırmağa hesablanmışdır. Burada həm də tərbiyədə
nümunə olmanın aparıcılığı da Alı kişi//Koroğlu
xəttində bütün təfsilatı ilə görünür. Dəlilərin
bura can atmağı, xotkar, paşa qızlarının Çənlibel
marağı və ayrı-ayrı qəhrəmanlara ünvanladığı
məktublar (məsələn, xotkar qızı Nigarın ―əgər
igidsənsə gəl apar məni‖ məktub-çağırışı), eləcə
də Aşıq Cünunun, Koroğlunun səfərlərində özünə yer alan epizodlar tərbiyə üsullarının tipik örnəyi olaraq diqqəti cəlb edir. ―Koroğlu abidəsi‖nin açılışındakı çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dastandakı vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi həssaslıq göstərir: “Gənc nəslin tərbiyə edilməsində “Koroğlu” dastanı çox mühüm bir vasitədir. Çünki
gənc nəslimiz vətənpərvərlik ruhunda böyüməli,
tərbiyə almalıdır. Müstəqil Azərbaycanın vətəndaşları öz Vətənini, xalqını sevməlidirlər. Koroğlu xalq içərisindən çıxmış, xalq üçün yaşamış
gözəl insan, böyük sərkərdə idi. Koroğlu, eyni
zamanda, istedadlı insan idi - həm şair, həm
aşıq idi. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının ən gözəl xüsusiyyətləri onda var idi
və bizim gənclərimiz keçmişimizdə olan müsbət
obrazları da bilməlidirlər, yaxından, dərindən
tanımalıdırlar” [6]. Göründüyü kimi, ―Koroğlu‖ dastanı ətrafında yürüdülən mülahizələr
xalqın tarixi, dili, mənəvi mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dövlətçilik düşüncəsi, ailə münasibətləri,
vətənpərvərlik duyğusunun yaşarlığı timsalında
kifayət qədər dərin faktura ilə səciyyələnir.
Xalqın qəhrəmanlıq tarixinin, dünyagörüşünün,
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həyat təsəvvürlərinin və metatekstuallıq anlamında mahiyyətində qoruyub saxladıqlarının
elmi-pedaqoji fakturası bütünlükdə etnosu əhatələmək gücü ilə müəyyənləşir.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında Bayundur xan//Qazan xan çərçivəsində olanlar,
eləcə də Xan Qazan // Burla xatun // Uruz münasibətindəki tərbiyənin müəyyənlik konsepsiyası, ―Qaçaq Nəbi‖ (13) dastanında Nəbi //
Həcər xanım, Nəbi // Mehdi (qardaşı) Nəbi// qaçaqlar, Nəbi // xalq və s. arasında olan nizam,
davranış, münasibət bütün kontekstlərdə tərbiyənin etnik şüurda müəyyənləşmiş yol və üsullarına hesablanır.
Qəhrəmanlıq dastanlarında milli-mənəvi dəyərlərin, vətənpərvərlik duyğusunun təlqin üsulları. ―Oğuz Kağan‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Qara Məlik‖, ―Koroğlu‖, ―Dəli Alı‖,
―Molla Nur‖ və s. dastanların tipoloji kontekstdə təhlilində özünü göstərən tərbiyə təsəvvürü
tarixi gələnəyə, ibtidai düşüncədən çağdaş vəziyyətə qədərki etnik sistemin mükəmməllik təsəvvürünə, mental keyfiyyətlərin kutsallığına
hesablanır. Bunun isə etnosun təcrübəsindən,
qarşılaşdığı həyat faktlarından, münasibət institutlarının müəyyənləşdirdiyi prinsiplərdən gələn
təbii bir kanonik sistemlə faktlaşması halı var.
Ona görə də bu dastanlar arasında tərbiyənin
bütün komponentlərində müsbət mənada bərabərlik işarəsi qoymaq olur. Çünki “Azərbaycan
xalqının mübarizə tarixini araşdırarkən, onun
tarixi qədər qədim olan folklorunu nəzərdən keçirərkən, etnoqrafiyasını öyrənərkən görürsən
ki, vətən uğrunda, el uğrunda çarpışmaq, şərəflə
yaşayıb igidliklə ölmək bu xalqın ən nəcib keyfiyyətlərindən olmuşdur.
Babalarımızın həyatında baş verən bu hadisələr, ayrı-ayrı xalq nümayəndələrinin göstərdikləri qəhrəmanlıqlar el ədəbiyyatında silinməz
izlər buraxmışdır. Vətən uğrunda, xalq azadlığı
uğrunda çarpışan bu qəhrəmanlar haqında rəvayətlər, əfsanələr, nəğmələr, nağıllar və dastanlar yaratmışdır” [14, 5]. Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik təsəvvürlərini qəhrəmanlıq
dastanları qədər təfərrüatlı əks etdirəcək ikinci
bir folklor örnəyi tapmaq çətindir. Bunu xalqın
milli-mənəvi dəyərləri, dünyagörüşü, əxlaqi təsəvvürləri, davranış və münasibətləri baxımından da birmənalı olaraq qeyd etmək lazımdır.
Düzdür, xalqın şifahi yaradıcılığı bütünlükdə

xalq pedaqogikasının əksini tapdığı əsaslı
mənbə olaraq həmişə diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Mif, əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan, atalar
sözü, məsəl, xalq mərasimi, inam və etiqadları,
aşıq yaradıcılığı bütün parametrləri ilə vətənpərvərlik tərbiyəsinin üsul və vasitələrini ifadəyə
və aşılamağa köklənmişdir. Folklorun, bütünlükdə ədəbiyyatın şifahi və yazılı qanadının mahiyyətində duran da budur və elmi-pedaqoji
fikrin (1; 3; 4; 8; 9; 16) aydınlaşdırmağa çalışdığı da tərbiyəvi problemin hansı səviyyədə qoyulması ilə bağlıdır. Məsələn, ―Fətəli xan və
Tuti Bikə‖ dastan rəvayəti sırf tarixi reallığa,
xalqın vətənpənpərvərlik, yurd, torpaq sevgisinə, mənəviyyat, əxlaq, qəhrəmanlıq təsəvvürlərinə hesablanmışdır. Məlum olduğu kimi,
“XVIII əsrin el qəhrəmanlarından biri də Fətəli
xan olmuşdur. Xalq arasında Fətəli xanla bağlı
bir sıra gözəl rəvayətlər, nəğmə və dastanlar
yaranmışdır” [14, 5]. Bu dastan-rəvayətlərdə
təkcə Fətəli xan deyil, həm də onun həyat yoldaşı Tuti Bikə haqqında verilən epizodlar etnosun
vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında təsəvvürlərinin ən mühüm örnəyidir.
Ümumiyyətlə, XVIII əsrin sonu və XIX
əsrin əvvəllərinin tarixi prosesi xalqın özünüdərki, milli mənsubluq düşüncəsinin aparıcı xətdə
çıxması ilə səciyyələnir. Qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları ilə vurğuladığımız yeni dastan
təfəkkürünün formalaşması daha çox bu dövrə
bağlanır. Siyasi mühitdə baş verənlər, Səfəvilərin hakimiyyətinin sona yetməsi, Nadir şahın
hakimiyyətə gəlişi və sonuclanması, hakimiyyətin mərkəzi şəhərinin Təbrizdən İsfahana köçürülməsi, Azərbaycanın ayrı-ayrı ərazilərində
xanlıqların yaranması və onların düşüncəsindəki
dövlətçilik təsəvvürü, vətənsevərlik duyğusu
proseslərin gedişinə daha həssas yanaşmağı zəruri edirdi. Bütün bunlar bir milli özünüdərk
üçün əsas olmuş və baş verən boşluqların yerinin etnosun mənəviyyat, tərbiyə, əxlaq təsəvvürlərinə köklənmək düşüncəsinin aparıcılığına
həssaslığı ortaya qoymuşdur. ―Fətəli xan-Tuti
Bikə‖ dastan rəvayəti də məhz həmin hadisələr
zəminində formalaşmış və etnosu bu dəyərlərə
kökləmək idealına hesablanmışdır. “Gənclik illərində çox diribaş, qoçaq, yaxşı at minən,
qılınc oynadan Tuti Bikə haqqında dolaşan rəvayətlərin birində qeyd edilir ki, Dərbəndin
hökmdarı yox imiş. Ağsaqqallar belə məsləhət
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edirlər ki, Bayat qapısından bir papaq asaq.
Kim at belində çaparaq oxla onu vurub yerə salarsa, sonra da atdan düşmədən, yerdən papağı
götürüb başına qoyan Dərbənd xanı olsun.
Yüz gənc meydanda at çapır, ox atır,
amma heç biri nə papağı oxla vurub yerə salır,
nə də yerdən götürüb başına qoya bilir. Bunu
üzü niqablı tək bir gənc edir. Cavan atlı niqabını götürəndə görürlər ki, bu, Tuti Bikədir. O
vaxtdan da qəhrəman qız Dərbəndin xanı olur”
[14, 34]. Fətəli xan və Tuti Bikə haqqında deyilənlər tərbiyə, etnosun milli-mənəvi dəyərləri,
ailə və dövlət təsəvvürləri kontekstində örnək
olacaq bir tarixi hadisə-əhvalatdır. Xalq öz mövcudluğunu, kutsal dəyərlərini, ailə və sosial
çevrə münasibətlərini, vətən, yurd sevgisini
məhz bu dastan-rəvayətlərdə etnosun yaddaşına
köçürmüş və əbədi yaşamaq hüququ vermişdir.
Dastan-rəvayətdə deyilir: “Tuti Bikə Dərbənddəki yadellilərdən qorunmaq üçün qoşun toplamağa başlayır. Belə bir vaxtda Fətəli xan Dərbəndə hücum edir. Vəziyyətin ağır olduğunu
görən Tuti Bikə at belində tək-tənha qabağa
çıxır. Fətəli xana deyir:
– Niyə nahaqdan qan axsın, iki tərəfdən
də çox adam ölsün? Gəl ikimiz döyüşək, kim
üstün gəlsə, o, qalib hesab edilsin.
Fətəli xan deyir:
– Mən Dərbəndi almağa gəlmişdim.
Amma məğlub oldum. Çünki qarşıma kişi qeyrətli qız çıxdı” [12, 34]. Tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində və daha dərinliklərinə getdikdə, eləcə də XIX əsr hadisələri timsalında baş verənlərə diqqət yetirdikdə bunlar bütünlükdə etnosun
vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında təsəvvürlərinin mühüm tərkib hissəsi olaraq görünür. Mətnin modelləşdirməsində tərbiyənin üsul və vasitələri baxımından verdiyi informasiya bir sıra istiqamətdə faktlaşır.
a) etnosun dövlət və hakimiyyət təsəvvürləri və onun nizamlanma sistemi haqqında konseptual dünyagörüşü;
b) ağsaqqal institutunun müəyyənləşdirdiyi prinsip (ən bacarıqlı, ən qabiliyyətli olanın
hakimiyyətə gətirilməsi;
c) Tuti Bikənin qadın qəhrəman kimi bacarığı və keyfiyyət göstəriciləri;
ç) ölkənin düşmən hücumlarından qorunması üçün gördüyü tədbir və islahatlar;
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d) Tuti Bikənin Fətəli xanla qarşılaşması
səhnəsi (vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, müdriklik
və ağıl kimi dəyərlərin aparıcılığı);
e) Fətəli xanın ―mən Dərbəndi almağa gəlmişdim. Amma məğlub oldum. Çünki qarşıma
kişi qeyrətli qız çıxdı‖ qənaəti və s.
Bütün bunlar qədim türk dövlət və tayfa
strukturunda mövcud mükəmməlliyə hesablanır.
Azərbaycan ailəsinin münasibət və davranış sistemində dəqiq və aydın müəyyənliklər vardır.
Belə ki, hər bir şəxs ailədə yaş statusundan və
cinsindən asılı olaraq yerini və mövqeyini ortaya qoyurdu. Bunlar həm də ailə, tayfa və cəmiyyət timsalında nizamlanırdı. Ona görə də burada
kimsəsiz, baxımsız təsəvvürü olmur və bütünlükdə toplumun arxasında tayfa dayanırdı.
Bütün bunlar qəhrəmanlıq dastanlarında bir
dəyər, mükəmməllik sistemi olaraq özünə yer
alır və cəmiyyətin ali dəyərlər üzərində köklənmək təsəvvürünə bağlanırdı.
Oğuz epos təfəkküründə vətənpərvərlik
və qəhrəmanlıq. Oğuz epos təfəkkürü bütün
parametrlərdə Oğuz həyat tərzinin, məişətinin,
ailə institutunun, sosial mühitin müəyyən qanunauyğunluqlarına (sərt törə qanunlarına), nizam
mükəmməlliyinə hesablanmışdır. Əldə olan
bütün oğuznamələr, qəhrəmanlıq dastanları (5)
yüz illər boyu ozan, varsaq, baxışı, akın, yanşaq,
aşıq repertuarında bu törə örnəyini türk ellərinə
yaymaqla onun yaşarlığının təminatçısı funksiyasını yerinə yetirmişdir. Oradakı nizam, sistemin mükəmməlliyi şəxsiyyət və irsiyyət, vərəsəlik mühit və tərbiyə prinsipinin aliliyinə hesablanmışdır. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin ən tipik
örnəyi Oğuz elinin çapıb-talayan, qız-gəlinini
əsir aparan kafirlərə qarşı Oğuz bəylərinin
toplum olaraq ortaya qoyduğu mənzərədir. “Bu
məhəldə Qalın Oğuz bəyləri yetdi, xanım, görəlim kimlər yetdi:
Qaradərə ağzında qara buğa dərisindən
beşiginin yapuğu olan, acığı tutanda qara daşı
kül eləyən, bığın ənsənində yeddi yerdən dügən,
ərənlər ərəni Qazan bəyin qardaşı Qaragünə
çapar yetdi: “Çal qılıncın, qardaşım Qazan
yetdim!” – dedi.
Bunun ardınca, görəlim, kimlər yetdi:
-Dəmir qapu Dərvəndəki dəmür qapuyi
dəpüb alan, altmış tutan ala göndərininucunda
ər böyürdən Qıyan Səlcuq oğlu Dəli Dondar
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çapar yetdi: “Çal qılıncın, qardaşım Qazan
yetdim!” – dedi.
Bunun ardınca, xanım, görəlim, kimlər
yetdi:
– Hamidlən Mərdin qələsini dəpüb yıqan,
dəmür yaylı Qıpçaq Məlikə qan qusduran, gəlübən Qazanın qızını ərliklə alan, Oğuzın ağ saqqallu qocaları görəndə ol yigidi təhsinləyən, al
məxmuri şalvarlı, atı bəhri hotazlıQaragünə
oğlu Qarabudaq çapar yetdi: “Çal qılıncın,
ağam Qazan yetdim!” – dedi” [10, s. 49]. Daha
sonra digər igidlər, Şir Şəmsəddin, Baybura
oğlu Bamsı Beyrək, Qazlıq qoca oğlu Yegnək
və s. bəylər yetişir. Bütün bunlar Oğuz ailə nizamından dövlət quruluşundakı sistem mükəmməlliyinə qədər oturuşmuş arxaik təsəvvürə
bağlanır. Göründüyü kimi, savaşa gedişdə və
onun ön cərgəsində qəhrəmanın (Qazan xanın)
ən yaxınları (qardaşı və oğlu) və sonra digər
bəylər sıralanır. Bu Oğuzun bütün törənlərində
sıralanmanın özünü göstərən örnəkləridir ki, vətənpərvərlik tərbiyəsi faktı olaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qəhrəmanlıq dastanları vətənpərvərlik tərbiyəsinin əksi baxımından əvəzsiz mənbədir. Etnosun bütün təsəvvürləri şəxsiyyətin formalaşdırılması, ailə çevrəsində və sosial sferada baş
verənlər hamısı bir məqsədə, uğurlu nəticənin
alınmasına, ləyaqətli vətəndaş təsəvvürünə hesablanmışdır. “Tərbiyə tarixinin insan cəmiyyəti
yarandığı ilk dövrlərdən başlaması ehtimal olunur. Bütün ictimai-iqtisadi formasiyalar dövründə cəmiyyət üzvlərinin inkişafında tərbiyə əvəzsiz rol oynamışdır. Qədim insanlar arasında ünsiyyətin, normal münasibətin, əmək vərdişlərinin, ailə-məişət məsələlərinin tənzimlənməsində
əsas meyar tərbiyə olmuşdur” [15, 199]. Bütünlükdə ailə və cəmiyyət səviyyəsində nizamın,
nümunəvi ailə və cəmiyyət münasibətlərinin
əsasında həm də vətənpərvərlik tərbiyəsi dayanır. Lazım olan şəxsiyyətin yetişdirilməsində
vətənpərvərlik duyğusunun aşılanması bütün zamanlarda əsas vəzifə kimi qarşıda durmuşdur.
Qəhrəmanlıq dastanları bu baxımdan xalq təsəvvüründə olan tərbiyənin üsul və vasitələri baxımından əsaslı mənbədir.
Məlum olduğu kimi, tərbiyə hər bir xalqın
həyat tərzində aparıcılığı təşkil edən ən aktual
məsələdir. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
dastanları etnosun tərbiyə, şəxsiyyət formalaşdı-

rılması təsəvvürünün bütün aspektləri ilə əks
olunduğu yaddaş örnəyidir. Ərlik, igidlik, aslan
kimi çarpışmaq bütünlükdə türk xalqlarının
idealları sırasında ən birinci yerdə duran məsələ
olmuşdur. Türk əxlaqının mühüm tərkib hissəsi
olan aslan biləkli, şir ürəkli beli üzükdən keçən
qəhrəmanların yetişdirilməsi həmişə prinsip
kimi əsas götürülmüşdür. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi‖, ―Qara Məlik,‖
Molla Nur‖ və s. kimi dastan örnəkləri qədim
türk dastan düşüncəsindəki qəhrəmanın yetişdirilməsi və onun soyuna layiq olması konseptini
ortaya qoya bilmək duyğusuna köklənmişdir.
Qəhrəmanlıq dastanlarında vətənpərvərlik,
əsl-nəcabət (irsiyyət), mühit (kollektiv) və s. tərbiyə məsələləri bir bütöv olaraq müxtəlif aspektləri ilə özünün ifadəsini tapır. Məsələn,
yurd, torpaq sevgisinin yaşarlığı və daşınışı kontekstində ―Manas‖da Manas (ata) // Semetey
(oğul) // Setkey (nəvə), ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Bayundur xan (baba) // Burla xatun (ana) //
Uruz (oğul), Ulaş (baba) // Qazan xan (ata) //
Uruz (oğul), ―Koroğlu‖ dastanında Alı kişi
(baba) // Koroğlu (ata) // Həsən (Qurdoğlu –
oğul), ―Qaçaq Kərəm‖ dastanında Zal (baba) //
İsgəndər (ata) // Kərəm (oğul) və s. timsalında
klassik örnəkləri vardır. Bunlar hamısı törə müstəvisində vətənpərvərliyin, etnomədəni dəyərlərin daşınışı nümunəsidir.
Çənlibel timsalında dastan tərbiyənin mükəmməlliyini və nizamın kutsallığını sərgiləyir.
Koroğlunun Nigar xanım və Dəmirçioğlunun
dəlilərin sınama məşqi zamanı Eyvaz timsalında
yüksək iftixar hissi ilə ―Nigar xanım, sənə
deyim, bu gələn Eyvaz, bu gələn” [11, 125] deməsi bunun bariz nümunəsidir. Koroğlu, Nigar,
Eyvaz şəxsində olanlar, eləcə də dəlilərin məşqi,
at çapmaq, qılınc oynatmaq, ox atmaq səriştəsi
və s. hamısı xalqın bir toplum olaraq vətənpərvərlik duyğusunun yaşarlığına hesablanmışdır.
Nəticə. Bütünlükdə bunlar qəhrəmanlıq
dastanları timsalında Azərbaycan xalqının əski
çağlardan günümüzə qədərki vətənpərvərlik dəyərlərinin ümumi axarını müəyyənləşdirir.
Çünki xalqın zəngin qəhrəmanlıq yaddaşı, həm
də onun vətənpərvərlik təsəvvürlərinin əsaslı
mənbəyidir. Qəhrəmanlıq dastanları, epos təfəkkürü, atalar sözü, məsəl, nəğmə, bayatı, əfsanə,
rəvayət, nağıl, mərasim folkloru ―folklor öz xüsusi yolu ilə tarixə yoldaşlıq edir‖ təsəvvürünün
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tərbiyə müstəvisində də eyni amala yüklənməsinin faktını ehtiva edir.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında gənc nəslə aşılanacaq milli-mənəvi dəyər kimi vətənpərvərlik tərbiyəsi problemi
qoyulur və onun vasitələrindən və yollarından bəhs
olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Azərbaycan
təhsil müəssisələrində şagirdlərə aşılanacaq vətən-

pərvərlik tərbiyəsinin əməli cəhətdən fəaliyyət dairəsinə daxil edilməsi təmin olunur.
Problemin aktuallığı. Xalqın fundamental
tərbiyə konsepsiyası bütünlükdə etnosun ilkin təsəvvürdən bu yana olanların ana xətti üzərində vətənpərvərliyə köklənməklə tarixi-mədəni prosesin davamlılığını və qəhrəmanlıq dastanları timsalında
onun ötürücülük funksiyasını bir dəyər olaraq ortaya
qoyur.
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PROBLEMS OF FAMILY UPBRĠNGĠNG IN MOTHER TONGUE TEXTBOOKS
(SECOND HALF OF THE XIX CENTURY-EARLY XX CENTURY)
Xülasə. XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəni-pedaqoji mühitində
bir sıra ana dili dərslikləri meydana gəlmişdir. Həmin dərsliklərdə ailə tərbiyəsi probleminə də xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Bununla bağlı dərsliklərdə rəngarəng materiallar yer alır. Biz bu məqaləmizdə göstərilən problemin şərhini verməyə çalışmışıq. Təhlil zamanı həmin materialların o zamankı tərbiyə sistemi üçün əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirmişik. Bundan əlavə təhlilə cəlb edilən əsərlərin və fikirlərin müasirliyinə də diqqət yetirməyə səy göstərmişik.
Açar sözlər: Ana dili, dərslik, ailə tərbiyəsi, XIX-XX əsrlər, maarifçilik
Резюме. Во второй половине XIX века – в начале XX, в культурно-педагогической
среде Азербайджана появился ряд учебников на родном языке. В этих учебниках также
уделялось особое внимание проблеме семейного воспитания. В учебниках семейного воспитания есть много интересных и разнообразных материалов. В этой статье мы попытались
объяснить и интерпретировать данную проблему. В ходе анализа мы обратили особое внимание на важность этих материалов для системы образования того времени. Кроме того, мы постарались в наших исследованиях проанализировать современность статьи и идей.
Ключевые слова: pодной язык, учебник, семейное воспитание, XIX-XX вв., просвещение
Summary. In the second half of the XIX century - in the beginning of the XX century, in the
cultural and pedagogical environment of Azerbaijan appeared a number of textbooks in the native
language. Special attention was paid to the problem of family upbringing in these textbooks. In this
article we tried to explain and interpret this problem. In the course of the analysis we paid special
attention to the importance of these materials for the education system of that time. Besidesof, we
tried to analyze the modernity of articles andideas in our research.
Key words: Native language, textbook, family education, XIX-XX centuries, Enlightenment
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GiriĢ. XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-pedaqoji mühitində qabaqcıl ziyalıları, müəllim və tərbiyəçiləri düşündürən mühüm məsələlərdən biri də ailə
tərbiyəsi idi. Bu millət öncülləri yaxşı başa düşürdülər ki, ailə cəmiyyətin kiçik bir hüceyrəsidir. Həmin hüceyrələr birləşib bütövlükdə cəmiyyəti, xalqı əmələ gətirir. Deməli, nəticə etibarı ilə cəmiyyətin sağlamlığı, xalqın rifahı, tərəqqisi bu hüceyrələrdən asılıdır. Əgər ailə
sağlam olarsa, onu təşkil edən fərdlər hərtərəfli
mənada yaxşı tərbiyə olunarsa, kamil insanlar
olarsa, cəmiyyət də sağlam və xoşbəxt olar.
Onun yüksəlişi də mümkün olar. Əks təqdirdə
cəmiyyət tənəzzülə uğrayar, naqis xarakterə və
tərbiyəyə malik ictimai fərdlər yığınına çevrilər.
Görkəmli pedaqoq A.S. Makarenko tərbiyənin məqsədindən danışarkən ailə tərbiyəsinə
xüsusi önəm verirdi. Qeyd edirdi ki, bəzi ailələrdə deyilən problemə etinasızlıqla yanaşırlar.
Uşaqlar və valideynlər sadəcə olaraq bir yerdə
yaşayırlar. Valideynlər belə hesab edirlər ki, hər
şey öz-özünə qaydaya düşəcək. Belə hallarda
tərbiyənin nəticəsi də təsadüfi olur. Sonra valideynlər təəccüblənirlər ki, onların uşaqları nə
üçün korlanmışdır. Halbuki nəyə nail olmaq istədiyini bilmədən heç bir işi yaxşı görə bilməzsən. A.S. Makarenko xatırladırdı ki: ―Siz həmişə
valideyn olduğunuzu yadda saxlamalı və bilməlisiniz ki, oğlunuzu, yaxud qızınızı yalnız öz sevinciniz üçün tərbiyə etmirsiniz. Sizin ailənizdə
və sizin rəhbərliyiniz altında gələcək vətəndaş,
gələcək xadim və gələcək mübariz böyüyür. Siz
pis adam tərbiyə etsəniz, bunun bəlasını yalnız
özünüz deyil, bir çox adamlar və bütün ölkə çəkəcəkdir‖ [12,s. 281].
Pedaqoqlar onu da izah edirlər ki, ailə tərbiyəsində qarşıya qoyulan məqsəd və tələblər
aydın, işıqlı olmalı, sağlam düşüncəyə əsaslanmalıdır. Əks təqdirdə tərbiyə başqa, yəni xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. K.D.
Uşinski təsadüfi demirdi: ―Əlbəttə, hər bir valideyn öz övladı üçün yaxşı şeylər arzu edir; lakin
bu arzu edilən yaxşı şeylər o qədər növbənöv,
bəzən isə elə bir növdə olur ki, bu tələbi təmin
etmək üçün tərbiyə, uşaqların əxlaqı və gələcək
taleyi ilə möhtəkirlik edən vicdansız fırıldaqçılara çevrilir‖ [14, s.44].
Milli intibah dövründə ana dili dərsliyi hazırlayan pedaqoqlarımız da deyilən vacib məsə58

ləni diqqət mərkəzində saxlayır, öz dərsliklərində ailə tərbiyəsi ilə bağlı rəngarəng materiallar
verirdilər. Ümumi məzmun baxımından həmin
materialları iki qrupa ayırmaq mümkündür: 1.
Pedaqoji məzmunlu elmi-kütləvi məqalələr; 2.
Bədii mətnlər (şeir və hekayələr). Əlbəttə, bu
materialların hər birinin öz vəzifələri var idi.
Elmi-kütləvi məqalələrdə şagirdlər ailə, onun
üzvləri, ailədaxili münasibətlər, onların qurulması yolları, ailədəki tərbiyə sistemi və ab-havası və s. barədə birbaşa izahatlar, şərhlər yolu ilə
tanış olurdular. Bədii mətnlərdə isə müəyyən
hadisə verilir, bu hadisə fonunda tərbiyəvi fikri
şagird özü hasil edirdi. Bu hadisələr bir qayda
olaraq kiçik həcmli, yığcam və həyati əhvalatlardan ibarət olurdu. Bədii mətnlərin digər bir
qismi tərənnüm xarakteri daşıyır, ailədaxili münasibətlər, ailə üzvləri (ata, ana, övlad) tərənnüm edilirdi. Ailə tərbiyəsinin əsas motivləri şagirdlərə bu cür estetik təlqin və tərənnüm yolu
ilə çatdırılırdı.
―Vətən dili‖ dərsliyində şeir və hekayələrdən əlavə ―Bizim külfət‖ adlı pedaqoji məzmunlu mətn də verilmişdir [4, s.118]. Həmin mətni
müəlliflər bilərəkdən şagirdin dilindən verirlər.
Şagird səmimi bir dillə öz ailə üzvləri, onlar arasındakı mehriban münasibət, ailədəki gözəl abhava, böyüklü-kiçikli hər kəsin öz yerini bilməsi, öz davranışına nəzarət etməsi, vəzifəsini layiqincə icra etməsi barədə danışır. O, elə bir saf,
səmimi ailə haqqında söhbət açır ki, bu ailədə
böyüyən övladın da təbii olaraq ədəbli, tərbiyəli
bir insan olacağına inanırsan. Əslində müəlliflər
bu cür mətnlər vasitəsi ilə şagirdlərə nəcib ailə
hissləri aşılayırlar.
M. Mahmudbəyov da ―İkinci il‖ dərsliyində eyni yolla hərəkət edir. Burada da ―Bizim
külfət‖ adlı tərbiyəvi məzmunlu məqalə yer alır
[10, s.17-18]. Məqalədə şagird öz ailələri və
buradakı səmimiyyət, ailədaxili münasibətlərin
gözəlliyi barədə danışır. Daha sonra isə dərslikdə ailə tərbiyəsi ilə əlaqədar ―Mehriban qardaş‖,
―Ana və oğul‖, ―Baba və nəvəsi‖ kimi maraqlı
hekayələr verilir [10, s.19-21].
―Yeni məktəb‖ (M. Mahmudbəyov, A.
Səhhət - 1909) dərsliyində isə ―Məktəb və ailə‖
adlı ayrıca fəsil (I fəsil) vardır. Fəsildə bir neçə
şeir və nəsr əsəri verilmişdir. Lakin nümunələrin
hamısı ailə tərbiyəsinin bu və ya digər problemi
ilə əlaqədardır. Həm də bütün mətnlər arasında
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elmi-metodiki baxımdan bir məntiqi rabitə vardır.
Yəni bir bədii nümunədə deyilən fikir digərini
zənginləşdirir və tamamlayır. Adı çəkilən fəsildə
dərslik müəlliflərinin aşılamaq istədiyi mühüm pedaqoji mətləb həm də ondan ibarətdir ki, balalarımızın tərbiyəsində, kamil bir şəxsiyyət, layiqli vətəndaş kimi yetişməsində ailə və məktəb əlbir fəaliyyət göstərməlidir. Müsbət, işıqlı tərbiyənin təməli ailədə qoyulmalı, məktəb isə onu daha da inkişaf etdirib təkmilləşdirməlidir.
Ailə tərbiyəsində müəlliflər çox zaman
uşaqlara çılpaq öyüd-nəsihət verməkdən çəkinir,
nümunəvi tərbiyəçi obrazları yaradaraq öz mətləblərini şagirdlərə həmin obrazların sözlərinin
və əməllərinin timsalında çatdırmaq istəyirlər.
Əlbəttə, belə bir üsuldan istifadə səbəbsiz deyil.
Çünki mütərəqqi pedaqoji fikir sahibləri sübut
etmişlər ki, çılpaq didaktika, quru nəsihət balacaları yorur, onların ağlına və şüuruna o qədər
də təsir etmir, abstrakt və faktsız görünür.
Ancaq həyati əhvalatlardan, şeir və hekayələrdən yararlanmaq, tərbiyəvi fikri bunlarda tərif
və ya əhvalatlar yolu ilə uşaqlara çatdırmaq həm
estetik, həm də əyanilik baxımından daha effektli təsir bağışlayır. Elə buna görə də pedaqoqlar, yazıçı və şairlər müəyyən tərbiyəvi
fikrin təlqinində bədii mətnlərə daha çox üz tuturlar. Ailə tərbiyəsi mövzusunda yazılan kiçik
həcmli şeir və hekayələrdə də biz ayrı-ayrı tərbiyəçi obrazları görürük: tərbiyəçi ata, tərbiyəçi
ana, tərbiyəçi baba və ya nənə, tərbiyəçi bacı və
ya qardaş və s. Bəzən də müsbət və ya mənfi xarakterli övlad obrazı yaradılır və onun timsalında ailə tərbiyəsinin müsbət, yaxud mənfi tərəfləri açılıb göstərilir.
Təbii ki, ailədə valideynin öz övladının
tərbiyəsinin qayğısına qalması nə qədər vacib
şərtdirsə, bu tərbiyədə onların şəxsi nümunəsi
də bir o qədər vacib şərtdir. Valideynin danışığı,
əməli, rəftarı, istər öz aralarındakı, istər başqalarına, istərsə də övladlarına qarşı münasibətlərin
xarakteri dünyaya göz açıb tədricən böyüyən
uşaq üçün əsl nümunə məktəbidir. Ona görə də
tərbiyə nəzəriyyəçiləri həmişə ata-anaların bu
işə xüsusi diqqət yetirmələrini, övladlarına müsbət mənada nümunə olmağı məsləhət görmüşlər.
Təəssüf ki, islam şərqində, o cümlədən Azərbaycanda son əsrlərdə bu məsələyə o qədər də
həssaslıqla yanaşılmırdı. Ata-anaların rəftar,
davranış, əməl və sözlərində kiçiklərin tərbiyə-

sinə mənfi təsir göstərən elementlər kifayət
qədər çox idi. Şərq tərbiyə sistemində bu naqis
cəhəti tənqid edən ―Əkinçi‖ qəzeti yazırdı:
―Əgər pədərləri və anaları tərəfindən kömək olmasa, yalqız məktəb çocuğu tərbiyə və mədəniyyət sahibi etməyə məqdur deyil. Əcəba, nə
əfkar sahibi ola bilir bir övlad ki, gündüz axşama qədər məktəbdə oxuyub öz xanəsinə gedəndə ata və anasından fəna sözlər eşidib onların
bəd əməllərinə yoldaş ola? Haşa, belə oxumaqdan bir nəf olmaz. Fəqət çox pədərlər və analar
öz övladlarını tərbiyət etmədiyindən başqa onların əfkarlarına dəxi zərər gətirməyə səbəb olurlar‖ [5, s.201].
Ailə başçısı kimi atanın övladların tərbiyəsində müstəsna rolu vardır. Bunu nəzərə alan
ana dili dərsliklərinin müəllifləri öz kitablarına
tərbiyəçi ata obrazının canlandırıldığı maraqlı
əsərlər daxil edirdilər. Bu cür nümunəvi obrazlar vasitəsi ilə onlar oxuculara övladları necə
tərbiyə etmək yolunu öyrətmək məqsədi izləyirdilər. ―Vətən dili‖ndəki ―Bağban və oğulları‖
[3,səh.66] hekayəsində ağıllı, uzaqgörən, övladlarının gələcək taleyini düşünən, onların həm
birliyinin, həm də əməksevərliyinin qayğısına
qalan bir ata surəti ilə qarşılaşırıq. Onun verdiyi
məsləhət oğullarına fayda verir. Onlar bu məsləhət sayəsində həyatda düzgün yol tutmağı bacarırlar. Dərslikdəki ―Uşaq və gözlük‖ [3, s.58]
hekayəsində də müasir düşüncəli, ayıq, zirək bir
tərbiyəçi ata ilə üzləşirik. Kiçik övladı görür ki,
atası kitab oxuyanda eynək taxır. Uşaq kitab
oxumağın hikmətini eynəkdə görür. Atasından
xahiş edir ki, ona da eynək alsın ki, o da kitab
oxuya bilsin.Övladının məqsədini bilən maarifçi
ata oxumağın hikmətinin eynəkdə yox, kitabda
olduğunu başa salır və ona kitab alır. Bununla da,
kiçik oğlunun zəkasına ilkin maarif impulsu
verir, onu təhsilə şövqləndirir. Onu da deyək ki,
―Vətən dili‖ndəki adını çəkdiyimiz bu hekayələrin hər ikisinə o zaman işıq üzü görən başqa dərslik və oxu kitablarımızda da sıx-sıx rast gəlirik.
Hacı Səid Əfəndi Ünsizadənin uşaqların
mütaliəsi üçün yazıb nəşr etdirdiyi ―Təlimülətfal, təhzibül əxlaq‖ (1882) adlı pedaqoji-didaktik risalədə valideyn-övlad münasibətlərinə,
ailə tərbiyəsinə aid ayrıca bölmə vardır. Həmin
bölmədə bir neçə tərbiyəvi-didaktik məqalə verilir. Məsələn: ―Ana‖, ―Ata‖, ―Övladın ata və
anasına itaəti‖, ―Ata və anasının sözünə qulaq
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asmayan uşaqlardan neçələri neçə-neçə bəlalara
giriftar olmaqları barəsində bəzi əhvalat‖ [2,
s.317-320]. Tərbiyəvi məzmunlu bu məqalələrdə əvvəlcə Ünsizadə ananın və atanın böyüklüyündən, şərəfindən, övladı yolunda çəkdiyi cəfalardan, övladın öz valideynləri qarşısında borcundan söz açır, uşaqları onları hörmət və itaət
göstərməyə çağırır. Bunun əslində hər bir övladın mənəvi-əxlaqi borcu olduğunu söyləyir.
Sonra isə ata və ana ilə bağlı hikmətli sözlər,
həmçinin müxtəlif məzmunlu hekayətlər verir.
Atadan danışarkən müəllif deyir: ―Atalarımız
bizi və anamızı rahat eləməkdən ötrü gecəni
gündüzə qatıb çalışırlar. Yeməyimizi, içməyimizi, paltarımızı və evimizi tədarük edib, hər
qeydimizə qalan atalarımızdır. Qan-tərə batabata və təlaş eləməyi bizdən ötrüdür. Bizə dəxi
zəmdir ki, atalarımıza şükr edib, xidmət və itaətində qüsurluq etməyək. Atalarımız qocalan
vaxtda əlimizdən gələn miqdarı onların haqqında riayət və kömək etmək bizə qayətdə lazımdır.
Övladların ana və atalarına şəfqət və mərhəmət
edib, müti və münqad (itaət etmək – S.B.) fərzindədir və hərgah Allah eləməmiş kimi, onlar
ilə bəd müamilə elənib qəlbləri bizdən sınsa,
dünya və axirətdə böyüklər düçar olmağımıza
səbəb olar‖ [2, s.318].
S. Ünsizadənin ataların dilindən uşaqlara
verdiyi öyüd-nəsihətlər də həyati məzmun daşıyır. Müəllif onu da əlavə edir ki, düzgün təlimtərbiyə insanlardan ötrü düzgün yol göstərən bələdçi və nəsihətçi kimidir.
Gözəl əxlaq, izzət və hörmət, şərafət sahibi olmağa gətirib çıxarar. Həm də gözəl ailə tərbiyəsi görmüş övladlar yalnız başqalarını sevmirlər, öz ata-analarına da ehtiram bəsləyir, itaət
göstərirlər. Valideynə hörmət və itaət isə övlad
üçün vacib bir borcdur. Hər kəs öz ata-anasının
qulluğunda durmalı, onun sözündən çıxmamalıdır. Onlara hörmət insanı həm valideynlərinin,
həm cəmiyyətin, həm də Allahın nəzərində uca
edər. Bu məsələ ilə bağlı N. Nərimanov da
―Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi‖
dərsliyində S. Ünsizadənin fikirlərini davam etdirərək yazırdı: ―Atamıza, anamıza hörmət
etmək bizə vacibdir. Çünki vaxtında onlar çox
zəhmət çəkiblər və çox göz yaşı töküblər. Atanın, ananın üzlərinə ağ olan şəxslər nə bu dünyada xoşbəxt olarlar, nə o dünyada. Zira ki, bu
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dünyada xəlqin, o dünyada Allahın nəzərindən
düşərlər [2,s.510].
Ağıllı ata hər bir işdə, ən sadə görünən vəziyyətlərdə belə övladının düzgün tərbiyəsini
diqqət mərkəzində saxlayıb ona doğru yol göstərməyi bacarmalıdır. Bəzən elə kiçik bir həyati
əhvalat ola bilər ki, bu zaman atanın etdiyi
rəftar, dediyi söz uşağa son dərəcə ciddi təsir
göstərib bütün həyatı boyu onun yoluna işıq sala
biləcək bir nüansa çevrilə bilər. ―İkinci il‖ dərsliyində dediyimiz məsələ ilə əlaqədar ibrətamiz
və tipik bir əhvalat verilmişdir. Burada ―Nal‖
[10, s.37] hekayəsində belə bir kiçik hadisə danışılır: Bir ata ilə oğlu piyada şəhərə gedirlər.
Ata yola düşmüş bir nal görür. Oğluna deyir ki,
əyilib nalı götürsün, bizə lazım olar. Oğul bu
köhnə nalın heç nəyə yaramadığını söyləyir və
nalı götürmür. Ata əyilib nalı götürür. Şəhərdə
onu satıb puluna albalı alır. Geri qayıdanda oğlu
susayır və bunu atasına bildirir. Ata yol boyu albalıları yerə atır. Oğlu əyilib onları götürüb
yeyir, susuzluğu keçir. Sonda ata deyir: Sən bir
dəfə əyilib nalı götürməyə əziyyət çəkirdin,
amma indi yüz dəfə yerə əyilirsən. Bu əhvalat
oğlana ciddi tərbiyəvi təsir göstərir. O, atasının
nə demək istədiyini anlayır. Hekayədə ata ağıllı,
uzaqgörən, nümunəvi bir tərbiyəçi kimi çıxış
edir.
Əlimirzə Nərimanov Sənaninin ―Nəsihətül-ətfal‖ (1907) adlı oxu kitabına salınmış ―Quş
yuvası‖, L.N. Tolstoydan tərcümə edilmiş ―Hekayə‖ [13, s. 23;31] sərlövhəli kiçik nəsr nümunələrində də tədbirli, öz oğlanlarına yol göstərən
tərbiyəçi ata surəti ilə tanış oluruq. ―Quş yuvası‖nda ata həm kiçik yaşlı oğlunu, həm də onun
tay-tuşlarını başa salır ki, quşlar bizim dostumuzdur, onların bizə və təbiətə böyük faydası
var. Ona görə də onların yuvasını dağıtmaq
olmaz. L.N. Tolstoydan tərcümə edilmiş hekayədə isə ölüm ayağında olan ata oğluna başa
salır ki, o, var-dövləti özü qazanmalı, bunun
üçün çalışmalı, tər tökməlidir. Onun nəsihətini
qəbul edən oğlu atası öldükdən sonra onun dediklərinə əməl edir, yaxşı güzəran sahibi olur.
Nəsihəti qəbul etməyən digər oğlu isə səfil olub
miskin bir həyat yaşayır. Müəllif oxucunu başa
salmaq istəyir ki, ataların sözünə əməl etmək lazımdır.
―Ana dili‖ dərsliyindəki ―Çayçı Qasım‖
[9, s. 34], ―Əkinçi və oğlu‖ [8, s. 28] və s. əsər-
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lərdə də ailə tərbiyəsində gözəl bir nümunəyə
çevrilən ata təsvir edilmişdir. ―Çayçı Qasım‖da
çayçılıq edib ailəsini dolandıran Qasım çətinliklə də olsa, uşaqlarını oxudur, onlara oxumağın
faydasını başa salıb məktəbə təşviq edir. Nəhayət, onun övladları təhsil alıb tərbiyəli insanlar,
xoş güzəran sahibi olurlar. ―Əkinçi və oğlu‖nda
isə ata öz oğlunu əməyə, zəhmətə alışdırır.
Sonra onu imtahan edir. Bəlli olur ki, ata həm
çalışqan, zəhmətsevər, həm də ağıllı bir övlad
böyütmüşdür.
―Yeni məktəb‖ dərsliyindəki ―Məktəbə
davam ediniz‖ [11, s. 14-15] sərlövhəli pedaqoji
məzmunlu publisistik yazıda da maarifpərvər,
müasir düşüncəli bir ata–tərbiyəçi surəti diqqəti
cəlb edir. Bu ata oğlunun taleyini, xoşbəxtliyini
düşünməklə yanaşı, ailə tərbiyəsində də müasir
dünyagörüşə yiyələnmiş bir ailə başçısıdır. Əslində dərslik müəllifləri bu obrazların vasitəsi
ilə ―Müasir valideyn öz övladını necə tərbiyə etməlidir?‖ – sualına da cavab vermək istəyirlər.
Haqqında danışdığımız mətn bütünlüklə atanın
oğluna müraciəti şəklindədir. Ata ona, əslində
isə böyüməkdə olan nəslə məktəbin, təhsilin,
maarifin əhəmiyyətini başa salır. İndi yüzlərlə
şagirdin məktəbə getdiyini, əsl xoşbəxtliyin
elmdə, təhsildə olduğunu söyləyir. Oğlunu məktəbə həvəsləndirir, səy və çalışqanlığa çağırır.
İki səhifəlik mətndən sonra mövzu ilə bağlı 12yə qədər sual qoyulmuşdur. Sualların məzmunu
da ailə tərbiyəsinə, maarif və məktəbin əhəmiyyəti probleminə yönəldilmişdir.
F. Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə
yer alan ―Ata məhəbbəti‖, ―Valideyn məhəbbəti‖, ―Ata və oğul‖ [1, s.196-198] və s. hekayələrdə də ailə tərbiyəsinin maraqlı elementləri öz
əksini tapmışdır. Həm də bu elementlər ata-oğul
münasibətləri çərçivəsində verilmişdir. Hekayələrdən çıxan nəticələr bundan ibarətdir ki, ağıllı
atanın böyütdüyü tərbiyəli övladlar öz valideynlərinə səmimiyyətlə, məhəbbətlə, ruhani bağlılıq
və iltifatla yanaşırlar. Həyatın sonuncu gedişatında aldığı müsbət tərbiyənin bəhrəsini ortalığa
qoyub ata-analarına qarşı fədakarlıq göstərirlər.
Əhməd Kamalın ―Füyuzati-qiraət‖ (1909)
dərsliyində də ―Ata və ana‖ adlı ayrıca pedaqoji
məzmunlu mətn verilir. Burada ata və ananın ailədəki vəzifələri, uşaqların tərbiyəsindəki rolu,
öz övladlarına necə münasibət göstərməli olduqları və s. barədə dəyərli izahatlar verilir.

Yaxşı atalar yaxşı övlad tərbiyə etdiyi
kimi, pis atalar da pis nəsil böyüdür, öz uşaqlarına pis mənada nümunə olurlar. O zamankı bir
sıra ana dili dərsliklərində, oxu kitablarında, o
cümlədən M. Qəmərlinski və həmkarlarının
―Ana dili‖ (II kitab) dərsliyində verilmiş ―Baba
və nəvəsi‖ [7, s. 27] hekayəsində biz bunun şahidi oluruq. L. Tolstoyun oxu kitablarından götürülmüş bu hekayədə ibrətamiz və həyati bir
əhvalat verilir. Deməli, əgər ata-analar öz övladlarına pis nümunə olur, onların tərbiyəsini qaranlıq istiqamətə yönəldirlərsə, nəticədə öz
əməllərinin toruna düşmüş olacaqlar. Həyatda
olduğu kimi ailə tərbiyəsində də gözəlliyin nəticəsi gözəlliklə, çirkinliyin nəticəsi çirkinliklə
yekunlaşır. Başqa sözlə, ―Nə tökərsən aşına, o
da çıxar qaşığına‖ məsəli ailə tərbiyəsi üçün də
bir həyati düsturdur.
S.Ə. Şirvaninin dərsliklərində də biz nəsihətçi bir ata obrazı görürük. O, övladını və onun
timsalında öz vətəninin böyüməkdə olan bütün
uşaqlarını hərtərəfli mənada tərbiyəli, ağıllı,
elmli, ədəbli görmək istəyir. Tərbiyəçi bir ata
kimi kiçikləri həyatın müxtəlif məsələləri ilə
tanış edir.
Ailə tərbiyəsində kişinin rolu nə qədər böyükdürsə, qadının rolu da bir o qədər əhəmiyyətlidir. Yəni ləyaqətli, əxlaqlı hərtərəfli mənada kamil övlad böyütmək onların hər ikisindən
asılıdır. Bunu nəzərə alan F. Köçərli təsadüfi
olaraq demirdi: ―Övladın tərbiyəsi və təlimi
ancaq o vədə qaydaya düşüb təbii ola bilər ki,
onların vücuduna səbəb olan ata və ana həddikamala yetişib, ağıl və fərasətdə, elm və bilikdə,
ixtiyar və hüquqda biri-birinə müvafiq olalar,
biri-birinə həqiqi mərifət və məhəbbət ilə bağlanmış olalar və hər ikisi təlim və tərbiyənin yolunu kamalınca anlayalar... Ancaq belə əqlən,
əxlaqən və cismən yek - digərinə müvafiq və
müsavi olan ər və arvadın əqdləri mübarək və
müqəddəsdir və bunlardan törəyən övlad hüsntərbiyə almağa müvəffəq ola bilər‖ [6, s. 225].
S. Ünsizadə ―Təlimül-ətfal, təhzibül əxlaq‖ əsərində ananın balaların tərbiyəsində rolundan, çəkdiyi əziyyətlərdən, ana-övlad münasibətlərindən ayrıca danışır və yazır: ―...Uşaqlar
heç bir kəsdən görmədiyi ülfət və rəftarı analarından görürlər. Bu surətdə bizlər uşaq olan
vaxtda dəxi analarımız bizim zəhmətlərimizi
çəkib bizi tərbiyə edə-edə bu boya yetiriblər.
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Buna görə bizlərə qayətdə lazımdır ki, heç bir
vaxtda analarımızın rizasından çıxmayıb, həmişə əməllərinə itaət etmək ilə xeyir-dualarını alıb
dünya və axirətdə üzü ağ olaq‖ [15, s. 317].
Ailə tərbiyəsində valideynin övladı sövq
etməli olduğu vacib məsələlərdən biri onlarda
əməyə rəğbət yaratmaq, çalışqanlığın mahiyyətini, səmərəsini onlara başa salmaq, bir sözlə,
uşaqları əməksevər böyütməkdir. ―İkinci il‖
dərsliyində verilən ―ləzzətli şorba‖ [10, s. 37]
hekayəsində təsvir olunan ana məhz belə bir
amala xidmət edir. Öz oğluna cəfakeşliyin,
əməksevərliyin nə olduğunu anlatmağa çalışır.

Problemin aktuallığı. Bir insanın şəxsiyyət
kimi formalaşmasında ailə tərbiyəsinin əvəzedilməz
rolu vardır. Məhz bu məqalədə də ana dili dərsliklərində ailə tərbiyəsinin əhəmiyyətli rolu ətraflı olaraq
vurğulanmışdır.
Problemin elmi yeniliyi. Ana dili dərsliklərində ki göstərilən nümunələr əsasında ailə tərbiyəsinin önəminin vurğulanması.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Bu məqalədən pedaqogika və psixologiya üzrə çalışan mütəxəssislər, tələbələr , magistrantlar və valideynlər istifadə edə bilər.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS' LISTENING AND UNDERSTANDING SKILLS IN
THE AZERBAIJANI LANGUAGE
Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dili təliminin əsas anlayışlarından biri kimi nitq fəaliyyətinin növləri və
onun ilk komponenti olan dinləyib-anlamadan bəhs edilir. Dinləyib-anlamanın məzmunu, xarakterik xüsusiyyətləri, məlumatın mənimsənilməsi, təlim vasitəsi olması əsaslandırılmışdır. Dinləyib-anlama bacarıqlarının mənimsənilməsi üçün praktik istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: nitq fəaliyyətinin növləri, dinləyib-anlama, mətnin ümumi qavranılması, mətnin detallı
qavranılması, mətnin tənqidi qavranılması
Резюме. Статья посвящена типам речевой деятельности и одной из ее исходных составляющих,
таких как слушание и понимание, которые являются основной концепцией обучения азербайджанскому языку. Обосновано содержание слушания и понимания, его характерные особенности, усвоение
информации как средства обучения. Были определены практические направления для достижения навыков слушания и понимания.
Ключевые слова: виды речевой деятельности, аудирование, общее восприятие текста,
детальное восприятие текста, критическое восприятие текста.
Summary.The article is about the types of speech activity and one of its initial components like as
listening and understanding which is the main concept of teaching the Azerbaijani language. The content of
listening and understanding, its characteristic features, assimilation of information has been substantiated as
a teaching tool. Practical directions to achieve listening and understanding skills have been identified.
Key words: types of speech activity, listening comprehension, general perception of the text, detailed
perception of the text, critical perception of the text

Nitq fəaliyyətinin növləri. Dinləyib-anlama.
İctimai xarakterə malik olan dil ünsiyyət
vasitəsidir. Dilin əsasında yaranan nitq isə ünsiyyət prosesidir. Nitq bəşəriyyət yarandığı gün-

dən insanlığın mühüm atributlarından biri kimi
daim diqqət mərkəzində dayanıb. İnsanlar özlərinin bir ictimai varlıq kimi mövcud olmasını
həm də nitq prosesi ilə ifadə ediblər. ―Nitq danışığın yazılı və şifahi şəkildə həyata keçirilməsi
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prosesidir. Nitq fəaliyyətinin nəticəsi əsər və ya
mətn kimi təzahür edir‖ (1, s. 523).
Nitq fəaliyyəti insanın cəmiyyətdəki sosial
çəkisini bildirir. Hər kəsin fəaliyyətində nitqinin
inkişafı onun səviyyəsinə dəlalət edir. Ona görə
də nitq mədəniyyətinin bir dəyər kimi mənimsənilməsi Azərbaycan dili təlimində başlıca məqsəd olaraq qarşıya qoyulur. Onun mənimsənilməsi ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin ümdə
vəzifəsinə çevrilir. Azərbaycan dili üzrə fənn
kurikulumunda nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması əsas məqsəd olaraq qeyd edilir. Göstərilir ki, ―Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan
dili təliminin məqsədi ümumi nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin etməkdən
ibarətdir‖ (2, s. 7).Bu, şagirdlərdə dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı vərdişlərinin yaranması ilə reallaşır. Bütün bunlar isə düşünmə, öyrənmə və danışma bacarıqlarının yaranmasına
dəlalət edir.
Nitq fəaliyyəti özlüyündə müxtəlif komponentlərdən ibarət bir metodik anlayış kimi
başa düşülür. Eyni zamanda insana məxsus olan
bütün fəaliyyətlərin içərisində özünəməxsusluğu
ilə seçilir. Dilçilik ədəbiyyatlarında nitq fəa-liyyətinin növlərinə birmənalı yanaşılmır. Lakin
çoxluğun qəbul etdiyi mövqe bundan ibarətdir
ki, ümumi və praktik əhəmiyyətliliyinə görə
onlar daha çox fərqlənir.
Biz nitq mədəniyyətindən danışarkən, ilk
növbədə, nitq fəaliyyəti barədə düşünməli oluruq. Nəzərə alınmalıdır ki, nitq fəaliyyətinin
dörd növü –dinləyib-anlama, danışma, oxu, yazı
bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Onların hər biri digərinin meydana çıxmasını, daha yaxşı ifadə olunmasını şərtləndirir. Ona görə də dünyada dillərin
öyrədilməsi sistemində bu cəhət nəzərə alınmışdır. Nitq fəaliyyətinin növlərinin mənimsənilməsi zəruri bir məsələ kimi hər hansı bir dilin
təlimi məzmununa gətirilmişdir (1, 2, 4, 7, 8, 9).
Azərbaycanda təhsil islahatlarının ilk dövründən başlayaraq Azərbaycan dili təlimi məzmununda ciddi konseptual dəyişikliklərin aparılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dinləyib-anlama, danışma, oxu, yazı Azərbaycan dili təlimi məzmununa gətirilmiş nitq
mədəniyyətinin mənimsənilməsini təmin edən
zəruri anlayışlar kimi öyrədilməyə başlamışdır.
Azərbaycan dili üzrə məzmun standartlarının,
64

demək olar ki, əksər hissəsi nitq fəaliyyətinin
növləri üzrə qruplaşdırılmış və təhsil proqramına (kurikuluma) daxil edilmişdir. Azərbaycan
dili üzrə standartlar sistemə salınarkən məzmun
xətlərindən biri ―Dinləyib-anlama, danışma‖ adlandırılmışdır (2,4,7). Vahid məzmun xətti kimi
təqdim olunan bu anlayışda dinləyib-anlama ayrıca bir nitq fəaliyyəti kimi diqqəti cəlb etməklə
maraq doğurur və özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Həmin xüsusiyyətlər
hansılardır?
Dinləyib-anlama məlumatın mənimsənilməsi üsullarından biri kimi
Dinləyib-anlama səslənmənin semantik
qavrayışıdır. O, insanı həyatının ilk illərindən
müşayiət edir. Uşaqlar dinləməklə böyükləri
təqlid edərək nitq yaratma mexanizmlərini öyrənirlər. Ünsiyyət prosesində dinləyib-anlama bacarıqları həm gündəlik həyatda, həm də məktəbdə və məktəbdən kənarda məlumatları mənimsəməyə imkan yaradır. Həmçinin nitq yaddaşının
inkişafına, şifahi nitqin formalaşmasına, xüsusən
onun ifadəli olmasına, tələffüz və yazı normalarının mənimsənilməsinə faydalı təsir göstərir.
Uşaqlar məktəbə qədər dövrdə də şifahi
göstərişləri qəbul edir, yerinə yetirir, həmsöhbətinin dediklərinə cavab verir, onunla fikir mübadiləsi edir, eyni zamanda eşitdikləri ifadələrin
intonasiyasına uyğun reaksiya verirlər. Uşaqlar
onlara oxunan lətifələri, nağılları, hekayələri,
eləcə də böyüklərin danışığını, radio və televiziya proqramlarını və s. dinləyirlər. Əslində bu
mərhələ müəyyən mənada onların məktəb kursu
çərçivəsində dinləyib-anlama üzrə təlim məşğələlərinə istər psixoloji, istərsə də sosioloji cəhətdən müvafiq səviyyədə hazır olduqlarını göstərir. Ona görə də Azərbaycan dili üzrə məktəb
kursunun məzmunu hazırlanarkən bu cəhət nəzərə alınaraq həmin səviyyənin inkişaf etdirilməsi üçün uyğun strategiya müəyyənləşdirilir.
Məktəbdə dinləyib-anlama məlumat mənimsəmənin ən vacib üsullarından biridir. Bu
səbəbdən də ibtidai siniflərdə uşaqlara müəllimin nitqini, yoldaşlarının ifadələrini, cümlələrini və s. dinləyib anlamaq öyrədilir. İbtidai sinif
müəllimi bu tələbi bütün dərslərdə yerinə yetirir.
Fənlərarası bacarıq kimi onun formalaşdırılmasına yer ayırır. Müşahidələr onu göstərir ki, müəllimlər istər ibtidai, istərsə də ümumi təhsil və
tam orta təhsil səviyyələrində dinləyib-anlama-
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nın öyrədilməsi üzrə işi səmərəli qurmaq üçün,
əsasən, əldə olunmuş təcrübələrə istinad edir və
bu yolla özlərinin strategiyalarını formalaşdırmağa çalışırlar. Bu isə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasında dinləyib-anlama təlimi üzrə
linqvodidaktik araşdırmaların yetərincə aparılmamasından irəli gəlir.
Psixoloqların gəldiyi qənaətə görə, dinləyib-anlama prosesində üç mərhələ iştirak edir:
nitq vahidlərinin tanınması, onların semantik
iĢlənməsi və bu əsasda nitqin baĢa düĢülməsi.
Təbii ki, nitqin semantik qavrayışı, ilk növbədə,
dinlənilən nitqin nə qədər aydın olmasından,
tempindən, tonundan, əsas məsələnin vurğulanmasından, məzmun və üslub arasındakı uyğunluqdan asılıdır. Digər tərəfdən isə bu həm də
daha çox dinləyənlərin (şagirdlərin) materialı
qavramağa hazır olmalarından, necə dinləyə bildiklərindən, məlumatları dinləyib-anlamaq üçün
hansı üsullardan istifadə etdiklərindən asılıdır.
Bəzi tədqiqatçılar dinləyib-anlamanı keyfiyyət etibarı ilə iki yerə ayırırlar. Aktiv və passivliyinə görə onları təhlil edirlər. Ümumi qənaət bundan ibarətdir ki, aktiv dinləmə danışana
tam diqqət ayırmaq, mesajları, məlumatları başa
düşmək və mükəmməl cavab vermək qabiliyyətidir. Bu qabiliyyət passiv dinləmədən fərqli olaraq danışanın eşitdiyi mesajları yadında saxlamadan təqdim etməsini, məlumatı təkrarlamadan xüsusi detalları ilə yadına salmasını və
sonra xatırlamasını təmin edir (3).
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dili üzrə
nitq fəaliyyətinin növlərinə aid bacarıqların, xüsusən dinləyib-anlama bacarıqlarının formalaşdırılmasında mətn üzrə işin təşkili xüsusi rola
malikdir. Dillərin tədrisi üzrə tədqiqatlarda da
bu məsələnin əhəmiyyətindən bəhs olunur.
Dinləyib-anlama bacarığının mənimsənilməsi üçün ən böyük nitq vahidi olan mətnlər
üzərində işlər necə təşkil olunmalıdır? Mətnin
qavranılmasında hansı yanaşmalardan istifadə
edilməlidir?
Nitq fəaliyyətinin növlərindən biri kimi
dinləyib-anlamanın xarakterik xüsusiyyətləri.
Nitq fəaliyyətinin başqa növlərindən fərqli
olaraq dinləyib-anlama prosesində mənimsəmədə daha çox eşitmə, qulaq asma rol oynayır. Şagirdlər sadəcə dinləməklə zəruri faktları yadda
saxlamalı olurlar. Təbii olaraq bu prosesdə özünəməxsus çətinliklər (sadəcə dinləməklə mə-

nimsəmə çətinliyi) yaranır. Əslində bu çətinlik
dinləyib-anlamanın bir fəaliyyət növü kimi xarakterindən irəli gəlir. Müşahidələr də onu göstərir ki, daha sadə formada eşitdiklərini yaddaş
gücünə yadda saxlamaq və sonra onu fəal danışıq elementinə çevirmək özlüyündə şagirddən
daha fəal olmağı tələb edir.
Ümumiyyətlə, bu prosesdə yaranan çətinlikləri iki istiqamətdə qruplaşdırmaq mümkündür.
Birincisi, psixoloji çətinliklər. Psixoloji
çətinliklər canlı və mexaniki yazılar (zapislər)
əsasında yaranan dinləyib-anlama prosesində,
situativ dialoq və ya mətnə əsaslanan monoloji
nitq şəraitində, eləcə də tanış və ya tanış olmayan insanların (diktorların) nitqi zamanı meydana gəlir.
İkinci, situativ dialoq və mətnə əsaslanan monoloji nitq Ģəraitində yaranan çətinliklər. Adətən dialoqlar xarakter etibarı ilə mütəhərrik olur və şagirdlərin fəallığını təmin edir.
Dialoq prosesində replikalar nitq fəallığının yaranmasına və davamlı təmin olunmasına şərait
yaradır. Lakin mətnin süjet – kompozisiya cəhətdən mənimsənilməsində çətinliklər əmələ
gəlir.
Mətn üzrə nitqin monotonluğu, yaxud səsin
yorucu təsir bağışlaması da çətinliklər yaradır.
Bu da öz növbəsində tanış və ya tanış olmayan
insanların nitqinin dinlənilib anlaşılmasında
müxtəlif vəziyyətin yaranmasına təsir göstərir.
Dinləyib-anlama təliminin məzmunu
Dinləyib-anlama məzmun xətti Azərbaycan dili fənn kurikulumunda özünə aid aşağıdakı standartları əhatə edir.
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Danışanın fikrini verdiyi suallar
əsasında aydınlaşdırır.
1.1.2. Dinlədiyi məlumatlardakı əsas faktları seçir (V sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Danışanın məlumatlarına əsasən
onun məqsədini (məqsədlərini) şərh edir.
1.1.2. Dinlədiyi məlumatı yığcam şəkildə
ümumiləşdirir (VI sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Dinlədiyi məlumatda ton, əhvali-ruhiyyə və emosiyanı müəyyən edir.
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1.1.2. Dinlədiyi fikrin inandırıcı və əsaslandırılmış olub-olmamasını müəyyənləşdirir
(VII sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Suallar verməklə dinlədiyi fakt və
hadisələr barədə özünün fikir və mülahizələrini
dəqiqləşdirir.
1.1.2. Dinlədiyi fikrin məntiqiliyini əsaslandırır (VIII sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Danışanın mövzuya münasibətini
müəyyən etmək üçün tədqiqat xarakterli suallar
verir.
1.1.2. Dinlədiyi fikirlərə münasibət bildirir (IX sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri dəyərləndirir.
1.1.1. Dinlədiyi və KİV-dən aldığı məlumatlarda yol verilmiş məntiqi nöqsanları müəyyən edir. 1.1.2. Dinlədiyi və KİV-dən aldığı məlumatları təqdim edilmə formalarına görə fərqləndirir (X sinif).
1.1. Dinlədiyi fikri dəyərləndirir.
1.1.1. Dinlədiyi və KİV-dən aldığı məlumatları təhlil edir.
1.1.2. Dinlədiyi və KİV-dən aldığı məlumatlara münasibət bildirir.(XI sinif)(4, s. 20-34).
Göründüyü kimi, V-XI siniflərdəki 7 əsas
standartın (əslində bu standartlar həm ifadə,
həm də məzmun etibarı ilə eyniyyət təşkil etməklə siniflərdə təkrarlanır) əhatə etdiyi 14 alt
standart hər bir sinifdə dinləyib-anlama təliminin məzmunu olaraq verilir. Onların sıralanmasında asandan çətinə və sadədən mürəkkəbə
prinsipləri didaktik əsaslar kimi nəzərə alınır.
Bu prinsiplər əsasında qurulmuş standartlar Azərbaycan dili təliminin elmi-nəzəri əsaslarını möhkəmlətməklə dinləyib-anlama üzrə bacarıqların tədrici olaraq addım-addım mənimsənilməsini təmin edir.
Dinləyib- anlama təlim vasitəsi kimi.
Dinləyib-anlama zamanı hər kəs qulaq
asmaq, eşitməklə yanaşı, həm də eşitdiklərini təfəkkür süzgəcindən keçirərək anlayır. Bu prosesdə insanın idrakı, təfəkkürü xüsusi olaraq iştirak
edir, alınmış informasiyaların analiz-sintezini
aparmaqla onların qavranılmasını təmin edir.
Dinləyib-anlama nitq fəaliyyətinin bir
növü olmaqla sosial xarakter daşıyır. Cəmiyyət66

də əlaqə və ünsiyyətin təmin olunmasının
mühüm vasitəsi kimi çıxış edir.
Dinləyib-anlamanın bu xarakteri nəzərə
alındığından ondan təhsil sistemində də istifadə
olunur. Xüsusilə təlim (öyrənmə) prosesində
ondan istifadə edilir. Ona görə də psixoloji ədəbiyyatlarda dinləyib-anlamaya danışma təliminin vasitəsi kimi baxılır. Xarici dil təliminin psixoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqatçısı məşhur rus
psixoloqu B.V. Belyayevin qeyd etdiyi kimi,
―Nə vaxt ki, şagirdlər eşitdiklərini aydın təsəvvür edə bilirlər o zaman onların xarici dil üzrə
nitqi formalaşmağa başlayır‖ (5, s. 112)
Dinləyib-anlamadan istifadə özünəməxsus
təlim sisteminin olmasını tələb edir. Bu sistemin
qurulmasında, ilkin olaraq, materialların xarakteri nəzərə alınır. Ona görə də təcrübə göstərir
ki, belə bir sistemin yaradılması üçün praktik
fəaliyyəti təmin edən dinləyib-anlama üzrə xüsusi məzmunlu çalışma və tapşırıqlardan istifadə
edilməsi didaktik əhəmiyyət daşıyır.
Belə çalışmalardan istifadə olunması aşağıdakı xüsusiyyətlər baxımından faydalı bilinir:
1. Şagirdlər ilkin olaraq dinləyib-anlama
bacarıqlarını öyrənirlər. Onu nitq fəaliyyətinin
bir növü kimi mənimsəyirlər.
2. Dinləyib-anlama üzrə çalışmaların icrası zamanı şagirdlər qrammatik, leksik və s. materiallar üzərində işləməklə təfəkkür fəallığı
göstərirlər. Bu zaman yeni linqvistik anlayışların mənimsənilməsinə şərait yaranmış olur.
Həmçinin rabitəli nitqin inkişafı təmin edilir.
3. Dinləyib-anlamaya dair çalışmaların
icrası vasitəsi ilə dilin intuitiv olaraq mənimsənilməsinə imkan yaranır. Şagirdlər sadə nitq
konstruksiyalarına doğru irəliləyir, onu öyrənirlər. Onlarda ilkin olaraq daxili nitq, nitqdə məna
ilə funksiya arasında əlaqə, uzunmüddətli dinləmə, fəal yaddaş, Azərbaycan dilində daxili nitq
inkişaf edir.
Azərbaycan dilinə dair bütün bacarıq və
vərdişlərin inkişaf etdirilməsində dinləyib-anlama səmərəli vasitə kimi çıxış edir.
Dinlənilən mətnin qavranılmasında istifadə olunan yanaĢmalar
Təcrübələr və aparılan ilkin araşdırmalar
onu göstərir ki, mətnlərin nitq vahidi kimi qavranılması və şagirdin nitq inkişafı vasitəsinə
çevrilməsi üçün ona üç istiqamətdə yanaşmaq
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məntiqi və didaktik cəhətdən əhəmiyyətli hesab
edilir.
1. Mətnin ümumi qavranılması.
2. Mətnin detallı qavranılması.
3. Mətnin tənqidi qavranılması.
1. Mətnin ümumi qavranılması. Mətnin
ümumi qavranılması daha çox giriş və tanışlıq
xarakteri daşıyır və şagirdlərdə mətnə marağın
yaradılmasına xidmət göstərir. Bunun üçün xüsusi strategiyadan istifadə olunması tələb olunur. Müəllim bu strategiyanı müəyyənləşdirmək
üçün mətnin tipini nəzərə almaqla xüsusi suallardan istifadə edir. Təcrübələr göstərir ki, onlar
daha çox belə suallardan istifadə edirlər: Dərsdə
nələrdən danışdıq? Mətndə nədən danışılır?
Mətni necə adlandırmaq olar? Belə suallar şagirdləri mətn əsasında ən əsas məsələni başa
düşməyə sövq etməklə onların ümumi qavrayışının formalaşmasına təsir göstərir, gələcəkdə
uğurlu ünsiyyət bacarıqlarının qurulması üçün
zəmin yaradır.
Yaxud hər hansı qrammatik və orfoqrafik
qaydalardan danışmaq istəyən bir müəllim tərbiyəvi xarakterdə olan bir mətni seçərək onun
üzərində iş aparır. Mətnin oxusunu həyata keçirdikdən sonra hökmən bu mətnin şagirdlər tərəfindən necə anlaşıldığını müəyyənləşdirməyə
çalışır. Bu zaman yenə də mətnin ümumi qavranılması prosesini həyata keçirmiş olur.
2. Mətnin detallı qavranılması. Mətnin
dinlənilib başa düşülməsində onun əhatə etdiyi
fakt və hadisələrin təfərrüatlı öyrənilməsində bu
yanaşmanın xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bundan
əlavə, mətnin daha ümumi aspektdə qavranılması və ona tənqidi şəkildə yanaşılması üçün oradakı faktların, hadisələrin dəyərləndirilməsi
tələb edilir. Heç şübhəsiz, bu fakt və hadisələr
mətndə ifadə olunan mənanın formalaşdırılmasında həlledici rol oynayır. Şagirdlər müəllimlərin köməyi ilə bu mənaları dərk etmək üçün
hökmən mətndəki fakt və hadisələri detalları ilə
qavramalı, özününküləşdirməli olurlar.
3. Mətnin tənqidi qavranılması. Dinlənilən mətnə qulaq asmaq oradakı hadisəni, informasiyanı öyrənmək yalnız ümumi təsəvvürün
formalaşmasına, eləcə də konkret faktların öyrənilməsinə təsir göstərmir. O həm də şagirdlərin
tənqidi təfəkkürünün formalaşdırılması vasitəsi
kimi çıxış edir. Şagirdlərdə fakt və hadisələrə,
onların kontekstdəki mənalarına yanaşma mədə-

niyyəti formalaşdırır. Bu məqsədlə təlim prosesində dinləyib-anlama mühitinin daha fəal qurulması məqsəd ilə aşağıdakı tipdən olan koqnitiv xarakterli didaktik suallardan istifadə olunması faydalı hesab edilir. Məsələn,
1. Haqqında eşitdiyin surətləri necə müqayisə edərdin?
2. Eşitdiyin hadisələrin bu gün üçün əhəmiyyətini necə əsaslandırardın?
3. Dinlədiyin mətnin dili və üslubu haqqında nə deyə bilərsən?
Heç şübhəsiz, bu sualların hazırlanması,
əsasən, müəllim fəaliyyəti ilə bağlıdır. Lakin
onların istiqamətverici xarakter daşıyan metodoloji nümunələri, daha çox dərsliklərdə verilir və
istifadə üçün tövsiyə olunur (6).
Dinləyin-anlamanın öyrədilməsinə dair.
Nitq fəaliyyətinin növü kimi dinləyib-anlamanın inkişaf etdirilməsi müxtəlif formalarda
həyata keçirilir.
1. Canlı dialoji nitq və canlı monoloji nitq.
2. Mexaniki yazılmış (zapis) dialoji nitq
və monoloji nitq.
Məlum olduğu kimi, nitq situativ ya da
mətn əsaslı olur. Təcrübələr də onu göstərir ki,
monoloji nitq əyanilik əsasında qurulduqda daha
asan mənimsənilir. Bu formalar əsasında dinləyib-anlama bacarıqlarının mənimsənilməsi üçün
aşağıdakı çalışma növlərindən istifadə olunur.
1. Canlı nitqin dinləyib-anlama üzrə (xüsusi müraciət bildirən ifadələr, müəllimlərin istiqamətverici sualları, suallar, suallara cavablar)
çalışmalar.
2. Canlı monoloji nitqi anlama üzrə (müəllimin hekayəsi, danışığı) çalışmalar.
3. Əyaniliyə əsaslanmaqla mexaniki yazıları dinləyib-anlama üzrə çalışmalar.
4. Mexaniki yazılardakı monoloji nitqi
dinləyib-anlama üzrə çalışmalar.
5. Mexaniki yazılardakı dialoji nitqi dinləyib-anlama üzrə çalışmalar.
Bu tip çalışmalar dinləyib-anlama üzrə
nitq bacarıqlarının formalaşdırılmasına yönəldiyindən dinləyib-anlama çalışmaları hesab edilir.
Adətən, dərsliklərdə və dərs vəsaitlərində onlardan istifadə edilir. Müəllimlərə də tədris işini
səmərəli qurmaqda bu tip çalışmalardan istifadə
etmək tövsiyə olunur.
Dinləyib-anlama təlimində başlıca vəzifələrdən biri bu nitq fəaliyyətinin mənimsənilmə-
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sini diqqət mərkəzində saxlamaq, onun inkişafını tənzimləməkdən ibarət olmalıdır. Buna aşağıdakı istiqamətlərdə iş aparmaqla nail olmaq
mümkündür.
1. Dinlənilmiş mətn üzrə müəllimlərin suallarını cavablandırmaq.
2. Dinlənilmiş mətnin məzmununu danışmaq.
3. Dinlənilmiş mətn üzrə verilmiş suallara
yazılı cavablar vermək.
4. Dinlənilmiş mətnin məzmununu yazmaq.
5. Dinlənilmiş mətnə aid suallar tərtib etmək.
6. Dinlənilmiş mətnə münasibət bildirən
analitik yazı hazırlamaq.
7. Dinlənilmiş mətnə ad vermək.
8. Dinlənilmiş mətni hissələrə ayırmaq.
9. Dinlənilmiş mətni hissələrə ayırmaq və
onları adlandırmaq.
Dinləyib-anlamaya dair bacarıqların mənimsənilməsi bu gün Azərbaycan dili təliminin
əsas və aktual hesab edilən istiqamətlərindən
biri kimi daha çox maraq doğurur. Müşahidələr
də onu göstərir ki, müəllimlər bu sahədə müəyyən çətinliklərlə rastlaşırlar. Məqalə hazırlanarkən bu çətinliklər, əsasən, nəzərə alınmış, müəl-

lim fəaliyyətində strateji əhəmiyyət daşıyan məsələlərə diqqət yetirilmişdir. Həmçinin bir məqalədə bütün məsələlərin əhatə edilməsinin
mümkünsüzlüyü, Azərbaycan dili üzrə dinləyibanlama təliminin linqvodidaktik problemlərinə
dair gələcəkdə sistemli tədqiqatların aparılmasının zəruri olması qənaətinə gəlinmişdir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycan dili təliminin nitq səriştələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində qurulması və bununla praktik
istiqamətin gücləndirilməsi problemin aktuallığını
meydana çıxarır.
Problemin yeniliyi. Azərbaycan dili fənni
üzrə təhsil proqramının (kurikulumun) tələbinə görə,
nitq fəaliyyətinin mənimsənilməsi zəruri vəzifələrdən hesab edilir. Lakin bu istiqamətdə tədqiqatların
aparılmaması boşluqlar yaradır. Bu mənada nitq fəaliyyətinin növlərindən biri kimi dinləyib-anlama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzrə tədqiqat yenilik
kimi dəyərləndirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dinləyib-anlamanın xüsusiyyətlərinə, onun təlimi üzrə çalışma
nümunələrinə dair metodik göstərişlər problemin
praktik əhəmiyyətini əsaslandırır.
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ON THE CONTENT OF SPEECH DEVELOPMENT
Xülasə. Nitq inkişafı ana dilinin təliminin xüsusi aspektidir. Müstəqil aspekt hesab olunur. Nitq inkişafı elə bir prosesdir ki, təfəkkürü inkişaf etdirmədən mümkün deyil. Onlar üzvi surətdə bir-biri ilə bağlıdır.
Məqalədə bu məsələlər aydınlıq gətirilir. Nitq inkişafı metodikasının məzmunu məsələləri üzərində dayanılır.
Açar sözlər: nitq inkişafı, ifadə, inşa, dərsliklər, metodik vəsaitlər, inşa və ifadələrin növləri
Резюме. Развитие речи – это особый аспект преподавания родного языка. Считается самостоятельным аспектом. Развитие речи такой процесс, который невозможен без развития мышления, так
как они органически связаны между собой. В данной статье проясняются данные проблемы, и исследуется вопросы содержания методики развития речи.
Ключевые слова: развитие речи, изложение, сочинение, учебники, методические пособия, виды
сочинений и изложений
Summary. Speech development - there is a special aspect of teaching the native language. It is
considered as an independent aspect, forever not autonomous. The development of speech as a process,
without the development of thinking, does not exist, since they are organically interconnected.
The article clarifies this issue to improve the teaching methods of presentation and composition. The
proposed topic for the clarification plan is considered an example for teachers in the subjects of speech
development, as well as the development of bind speeches by the Faculty of Elementary Education.
Keywords: speech development, presentation, essay, textbooks, teaching aids, types of essays and
presentations
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Didaktika elmində dərsin iki aspektindən
danışılır; birinin nitq inkişafı, digərinin isə təfəkkür inkişafı olduğu göstərilir. Aspektlərin
ayrı olmasına baxmayaraq, alimlər var ki, məsələn, Ə.R. Əfəndizadə, Y.Ş. Kərimov, A.N. Rəhimov, B.A. Əhmədov, N.M. Kazımov didaktikada onları qollara bölməyi məsləhət görmürlər.
Doğurdan da, dərsi iki paralel qollara bölmək
olmaz. Çünki nitqsiz təfəkkürdən danışmaq
mümkün deyil. Bir halda ki təfəkkürü daxili
nitqin özü doğurur və yaxud da təfəkkür nitqlə
ifadə olunur, deməli, buradan çıxan məntiqi nəticə də odur ki, nitq inkişafını təfəkkür inkişafından ayırmaq, bir növ sözsüz mahnı oxumaq
kimi bir şeydir.
Orta məktəb didaktikası hazırda dörd
müstəqil məzmun xəttinə dair standartlarla reallaşdırılır. Ancaq onların hər birini nə nitqsiz, nə
də təfəkkür əməliyyatlarsız gerçəkləşdirmək
mümkündür.
Azərbaycan dili fənninin praktik istiqaməti hazırda xeyli gücləndirilmişdir. Belə ki, hər
bir dərs mətn əsasında (nitq nümunəsi əsasında)
öyrədilir; hər şey dinləmə-anlama və danışma,
oxu, yazı və dil qaydaları ilə həyata keçirilir. Bu
prosesdə nitq və təfəkkür bir-biri üçün ötürücü
çarx kimi gərək olur.
Tutaq ki, öyrədilən ―İnci‖ hekayəsidir.
Onun da qısa məzmunu belədir: ―Buludlardan
dənizə düşdü bir damla, Onu utandırdı sahilsiz
dərya. Dedi: bu dənizdə axı nəyəm mən; Dənizə
baxanda heç bir şeyəm mən. O öz kiçikliyini
boynuna aldı; Onu da bir sədəf qoynuna aldı.
Gün keçdi damla bir inci oldu. Dilbər gözəllərin
sevinci oldu. Kiçiklik göstərdi alçaldı damla,
Axırda gör necə ucaldı damla.‖
Şeyx Sədidən alınan bu parça bizim üçün
ifadə mətnidir. Ancaq müəllim üçün onun inşasıdır. Yaradılmağı nitq inkişafı prosesidir. Mənasının dərk olunması inkişafıdır; yəni sadəlik
gözəlliyi yüksəklərə qaldırır. Sadəlik insanın yaraşığıdır. ―Ayaqda otur ki, çıxasan başa‖. Bütün
bunlar həmin hədisdən çıxarılan nəticələrdir.
Deməli, hadisəni bilmək və nağıl eləmək – nitq
inkişafı, ondan çıxarılan nəticələr isə təfəkkür
inkişafıdır.
İfadə yazılar, bildiyimiz kimi, elə başdanaxıradək yalnız nitq inkişafından ibarət olmur.
Mətnin oxunub dərk olunması, planın tutulması
təfəkkürlə nitqin qarşılıqlı fəaliyyəti sayəsində
70

mümkün olur. Bunlar şagirdlərin plan tərtibi
üzrə düşündükləri plan fəaliyyətə cəlb olunması
vəhdətində baş verir [1].
İnşa metodikası da onun kimi. Yəni mövzunun dərk olunması, mövzudan irəli gələn başlıca ideyanın müəyyənləşdirilməsi, material toplanması, saf-çürük olunması və sistemə salınması
prosesi nitq və təfəkkür əməliyyatlarının bir-birini doğurması sayəsində baş verir. Ümumiyyətlə, ifadə və inşanın fəlsəfəsini açmaq üçün çox
geniş anlayışların açıqlanmasından, onların fikrən parçalanması, yenidən birləşməsi və bir ümumidə birləşməsi və sistem təşkil etməsi kimi təbii
proseslərdən keçib gedir; necə deyərlər, suyun
əmələ gəlməsini, neftin yaranmasını və yaxud da
suyun, neftin əldə olunmasını xatırladır.
İfadə və inşanın maddi əsasda söz və onun
doğurduğu məna, habelə sözlərlə yaranan mənalar durur. Bu nə deməkdir? Analogiya göstərərək: Şeyx Sədinin belə bir fikri var: ―İnsan göylərə səcdə etməkdənsə, öz vicdanına səcdə etməlidir‖. Bu ifadə düşüncə materialıdır. Ona
nitq parçası deyirik. Bəs doğurduğu mənanı
necə dərk edirik? Budur həmin məna: ―Göylərə
təzim edib, günahından keçməsi üçün yalvarmaqdansa, öz saf qəlbinin döyüntülərinə qulaq
as, düşün və hər hansı hərəkətə rəvac ver. İnsan
öz qəlbinin səsinə qulaq asmalıdır [3]. Həmçinin
də, ―çalış öz qəlbini saflaşdırmağı‖ – dahi Nizami kəlamıdır [4]‖ .
Saf qəlb – pak vicdandır. Deməli, pak vicdana səcdə etmək daha düzgündür, daha məsləhətdir.
Bəs sual oluna bilər: Şeyx olan bir kəs
belə deməklə göylərin qüdsiyyətini, Allahın kəramətini danırmı? Xeyr, heç bir vaxt şeyx belə
düşünməzdi. Sadəcə şeyx deyir ki, gözlərdə nəzərdə tutduğunu öz ürəyinə və oradan da əməlinə köçürməlisən. Dahilər göyləri də, yerləri də
şüurla araşdırıb dərk edən müdrik insanlardır.
Xəqani Şirvani, Cami və Məhəmməd Füzuli öz
ürəkləri ilə danışa-danışa, öz ürəklərindən öyrənə-öyrənə, ―Sədaqət güzgüsü‖, ―Cəlairi-ruh‖,
―Ənisül-qəlb‖ kimi şiniyyələr yaratmışlar. Bunların hər biri 130-dan artıq beytdən, hər beyt də
məna ilə dolu fikirlərdən ibarətdir. Deməli fikir
nitqin, nitq fikrin içərisindədir və fikri doğurur,
onun ifadəedicisi də olur. Dahi Nizami Gəncəvi,
Saib Təbrizi, Məhəmməd Füzuli və başqaları
sözün forması ilə mənalarının vəhdət təşkil etdiyini gözəl bilmişlər.
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―Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə,
Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə‖
(Nizami Gəncəvi)
(Əgər düşüncəni açmağa sözün (nitqin)
yoxdursa, həmin fikir nəyə lazımdır).
Və yaxud da:
―Sözün mənasındadır söz deyənin qüdrəti,
Çün ətrindən bəllənər hər gülün lətafəti‖.
(Saib Təbrizi)
(Söz deyən öz gücünü-qüdrətini sözə çevirmişdir, necə ki gülün lətafəti onun ətrindədir). Deməli, gül ətri ilə lətafətlidirsə, insan sözü
ilə şərafətlidir. İnsan dünya sədəfində əşrəfdirsə,
söz insan sədəfində cövhərdir (Dahi Füzuli).
Bir qədər də konkret və aydın demiş
olsaq, dahiləri bilmək və onlardan hədislər söyləmək nitq inkişafıdırsa, onların kəlamlarının
məna yükünü dərk etməklə açmağı bacarmaq təfəkkür (düşüncə) inkişafıdır.
İfadə materialları da, inşa mövzuları da insanı düşündürür və danışdırır. Deməli, biz şagirdləri rabitəli mənalar toplusu əsasında (fikir
mənbəyi əsasında) düşündürməyi qarşımıza
məqsəd qoymuşuq. Hədəfimiz düşünüb danışmağı öyrətməkdir. Bu prosesin bir çox döngələrdən keçdiyini də, nələrlə qarşılaşanda nələrə
diqqət yetirməyin də sual meydana çıxarmasını
və s. gərək nəzərə alasan. Buna qarşıya çıxan
məqamlar deyilir. Onlar hansılardır?
Bir beyt kəlamı açmaq və ya ona müvafiq
ad qoymaq ifadədir, ya inşa?
1. İfadə də qurulur, inşa da. Bəs bunların
fərqi nədədir? Məgər inşa materialı özü də inşa
kimi kimsə tərəfindən yazılmırmı?
2. İnşaların növləri ilə ifadələrin növləri
bir-birindən necə fərqli ola bilər? İnşanın materialını alimlər yazıb, biz də onun haqqında heç
bir dəyişiklik etmədən danışmışıqsa, bunun harası inşa olub, bu ifadə deyilmi? Məsələn: Ədəbiyyat kitablarındakı ―Xosrov surəti‖, ―Şirin surəti‖, ―Məcnun surəti‖, ―Leyli surəti‖ və s. Mövzulardan illər boyu inşa kimi imtahan vermişik.
Onlar başqalarının yazdığı inşalar olub, bizim
yazdığımız ifadə imiş...
Etiraf etməliyik ki, biz bu vaxta kimi çox
şeyləri qarışıq salmışıq. O cümlədən nitq inkişafı anlayışlarını da.
Rus dili metodikasına görə bir müəllifin
bir şeirini keçərkən müəllim həmin şeirin məzmununa və mövzusuna dair sual-cavablarla şa-

girdləri düşündürür və danışdırır. Əgər suallar
birbaşa mətndə nəyin necə olmasına aiddirsə,
(məsələn, payız hansı sözlərlə necə təsvir olunmuşdusa), şagird də mətndən çıxış edib müvafiq
parçanı nümunə göstərirsə, buna ifadənin məzmunu üzrə təhlil nümunələri deyilir. Əslində elə
ifadənin planı da belə suallar əsasında açılmış
olur. Yox, əgər mətn üzrə sual belə qoyulsa,
sizcə şeir nə üçün ―payız‖ adlandırılmışdır? şəklində qoyulmuşsa və cavabı orada sətiraltı mənalardadırsa, şagird özü düşünüb tapırsa, buna
düşüncə, yaradıcı sual deyilir. Şagird deyə bilər
ki, A.S. Puşkinin ―Payız‖ şeirinin yazması öz sıxıntılı əhvali-ruhiyyəsinə uyğun imiş və s.
Deməli, bir mətni olduğu kimi yenidən canlandırmaq ifadə adlanan rabitəli nitq inkişafıdırsa,
mətni suallar əsasında yeni münasibətlə ifadə
etmək inşadan ibarət rabitəli nitq inkişafıdır.
Rabitəli nitqin nəzəriyyəsini bilmədən təcrübəsini və ya tədrisini elmi əsaslar üzrə qurmaq
olmaz.
Məntiqi nəticə: Şagirdlərə və ya tələbələrə
demək lazımdır ki, şair və yazıçıların əsərləri
onların inşaları sayılır. Həmin əsərləri bizim öyrənib danışmağımız bizim ifadə materiallarımıza çevrilmişdir. Həmin əsərlərə münasibət bildirməklə onlara təhlil verməyimiz bizim mühakimə xarakterli inşalarımızdır.
Pedaqoji təhsildə bu sahəyə ciddi önəm
verilməlidir. Tələbələr bunların həm nəzəriyyəsini və həm də öyrədilməsinin didaktik əsaslarını bilməli və bacarmalıdırlar. Onlara aydın istiqamətlər vermək üçün tematik planlaşdırma hazırlamışıq. Həmkarlardan xahiş edirik ki, bizim
―təxmini‖ planlaşdırmamız və bu məqsədlə də
söylədiklərimiz fikirlərə öz tənqidi-təhlili münasibətlərini bildirsinlər.
1. Fənn: NĠTQ ĠNKĠġAFI METODĠKASI
GiriĢ: Kurikulum metodologiyası. Yeni
didaktika. Təlimin quruluşu: Yeni təlim metodları. Fənnin məqsəd və vəzifələri.
1-ci mövzu: Təlim aspektləri. Nitq inkişafı
– 2 saat.
2-ci mövzu: Nitq inkişafının başlıca əlamətləri. Mətnlər – 2 saat.
3-cü mövzu: Rabitəsiz və rabitəli nitq.
Hər birinin xarakterik xüsusiyyətləri – 2 saat.
4-cü mövzu: İfadə və inşa mətnləri standartlarda. İfadə metodikası – 2 saat.
5-ci mövzu: İnşa metodikası. Esse – 2 saat.
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6-cı mövzu: Təsviri, nəqli, mühakimə xarakterli mətnlər – ifadə və inşalar – 2 saat.
7-ci mövzu: Bədii mətnlər. Onların yaradılması xüsusiyyətləri – 2 saat.
8-ci mövzu: Nəzmlə olan mətn materialı
üzərində təhlil zamanı nitq və təfəkkür inkişafı –
2 saat.
9-cu mövzu: Nəzmin nəsrə çevrilməsi zamanı təfəkkür və nitq inkişafı – 2 saat.
10-cu mövzu: Mövzu baxımından MMVlərin təhlili – 2 saat.
11-ci mövzu: İfadə və inşalar üzrə. Mövzu
seçimi, təşkili metodikası – 2 saat.
12-ci mövzu: Dərsliklərdə ifadə, inşa və
esselərə dair əsas və əlavə mətnlər – 2 saat.
13-cü mövzu: İfadə haqqında təqdimatlar
və qiymətləndirmələr – 2 saat.
14-cü mövzu: İnşa haqqında təqdimatlar
və qiymətləndirmələr – 2 saat.
15-ci mövzu: Esse, hekayə, məlumat, debatlar haqqında təqdimatlar və qiymətləndirmələr – 2 saat.
Cəmi: 30 saat.
2. Rabitəli nitqin inkiĢafı
1-ci mövzu: Rabitəsiz və rabitəli nitq anlayışı. İnşa, ifadə və esselər haqqında ümumi məlumat – 2 saat.
2-ci mövzu: Dərsliklərin ifadə mətnləri
baxımından təhlili – 2 saat.
3-cü mövzu: MMV-lərin mətn materialları
baxımından təhlili – 2 saat.
4-cü mövzu: İfadə və inşaların tədrisi metodikası – 2 saat.
5-ci mövzu: Rabitəli mətnlərin təhlili – 2
saat.
6-cı mövzu: Nəqli xarakterli ifadələr – 2 saat.
7-ci mövzu: Nəqli xarakterli inşalar – 2 saat.
8-ci mövzu: Təsviri xarakterli ifadə
mətnləri – 2 saat.
9-cu mövzu: Mühakimə xarakterli ifadələr
– 2 saat.
10-cu mövzu: Mühakimə xarakterli inşalar – 2 saat.
11-ci mövzu: Esselərin keçirilməsi (Dərsliklərə dair MMV-də) – 2 saat.
12-ci mövzu: İctimai-siyasi xarakterli
mətnlər – 2 saat.
13-cü mövzu: Dərsliklərdəki ifadəli xarakterli mətnlərin təhlili – 2 saat.
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14-cü mövzu: İfadələrin inşaya çevrilməsi
– 2 saat.
15-ci mövzu: Təqdimatlar və qiymətləndirmələr – 2 saat.
Aşağıdakı suallar hər iki fənnə aid ola bilər.
Nitq inkiĢafı və rabitəli nitq inkiĢafı metodikası
fənni üzrə
SUALLAR:
1. Nitq və təfəkkür
2. Nitq inkişafı
3. Təfəkkür inkişafı
4. Nitq və təfəkkür dialektikası
5. Mətn anlayışı
6. Rabitəsiz mətnlər
7. Rabitəli mətnlər
8. İfadə və onun növləri
9. İfadə təlimi
10. İnşa və onun növləri
11. Bədii inşalar
12. Publisistik inşalar
13. Bədii ifadələr
14. Nəzmlə olan mətnlər
15. Nəzmlə olan ictimai-siyasi mətnlər
16. Hekayə mətnləri
17. Mətnlərin təhlili
18. Bədii mətnin təhlili
19. Mətnin xarakterə görə təhlili
20. Mətnin fonetik təhlili
21. Mətnin leksik təhlili
22. Mətn – assonans
23. Mətn – alleterasiya
24. Mətnin strukturu (quruluşu)
25. Uşaq şeirləri mətnlərinin təhlili
26. Uşaq nəsr mətnlərinin təhlili
27. Abbas Səhhətin ―Vətənimdir‖ şeir mətninin tələffüzü
28. Abbas Səhhətin ―Qaranquş balaları‖ şeir
mətninin tələffüzü
29. Abbas Səhhətin ―Ayı və şir‖ şeir mətninin
tələffüzü
30. M.Ə. Sabirin ―Cütçü‖ mətninin tələffüzü
31. M.Ə. Sabirin ―Qarğa və tülkü‖ şeirinin
təhlili
32. M.Ə. Sabirin ―Uşaq və buz‖ şeirinin təhlili
33. S.Vurğunun ―Azərbaycan‖ şeirinin nümunəvi oxusu
34. S. Vurğunun ―Şair, nə tez qocaldın sən?‖
şeirinin təhlili
35. N. Gəncəvinin ―Bərdənin tərifi‖ şeirinin
təhlili
36. N. Gəncəvinin ―Kərpickəsən qoca‖ şeirinin ədəbi tələffüzü
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37. M. Füzulinin söz haqqında fikirlərinin təhlili
38. N. Gəncəvinin söz, poeziya, təfəkkür haqqında fikirlərinin təhlili
39. N. Gəncəvi hikmətlərinin təhlili
40. H. Cavidin müdrik deyimlərinin təhlili
41. Ə. Cəmilin ―Kənddə bahar axşamı‖ şeirinin oxusu və məzmun təhlili
42. Ə. Cəmilin ―Can nənə, bir nağıl de‖ şeirinin oxusu və məzmun təhlili
43. S. Vurğunun ―Dağlar‖ şeirinin bədii oxusu
44. S. Vurğunun ―Mən tələsmirəm‖ şeirinin
45. M. Füzulinin ―Söz‖ qəzəlinin ifadəli oxusu
46. Z. Cabbarzadənin ―Bakı‖ şeirinin ifadəli
oxusu (və ya deklamasiyası)
47. Qabilin ―Azərbaycan əsgəri‖ şeirinin deklamasiyası
48. Mətn üzərində oxu bacarıqları
49. Monoloji mətnin oxusu
50. Mühakimə xarakterli mətnin oxusu
51. Dialoji mətnin oxusu
52. Sual intonasiyalı mətnin oxusu
53. Əmr intonasiyalı mətnin oxusu
54. Təsvir xarakterli mətnlərin tələffüzü
55. İfadəni inşaya necə çevirmək olar?
56. İnşadan ifadə kimi necə istifadə etmək
olar?
57. Mətnin üzərində işlər
58. Mətnlər neçə cür təhlil oluna bilər?
59. Sözlə oxu və heca ilə oxu
60. Ədəbi tələffüzlə oxu nə deməkdir?
61. Mətnin ədəbi tələffüzü nədir?
62. Rabitəli mətnin sintaktik təhlili nədir?
63. Poetik təfəkkür nədir?
64. Poetik mətn hansı mətnlərə deyilir?
65. Dilimizdə əsl poeziya nümunələri
66. Dərsliklərdəki əsl nümunəvi mətnlər haqqında
67. Mətn üzrə standartlar haqqında
68. Mətn və məzmun standartları

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Mətnin dinlənilməsinə verilən tədbirlər
Rabitəli nitqin süjeti haqqında
―Uşaq və buz‖ şeirinin ifadəli oxusu
Qabilin ―Səhv düşəndə yerimiz‖ mətninin
oxusu
Sual-cavab mətnlərinin oxusu və tələffüzü
Xəlil Rza Ulutürkün ―O sahildə, bu sahildə‖ şeirinin ədəbi tələffüzü
―Bərdənin tərifi‖ şeirində məzmun təhlili
M. Arazın ―Səninləyəm‖ şeirinin nümunəvi tələffüzü
Mətn oxusuna verilən tələblər
Rəy inşalar necə tələb olunur və necə oxunur?
Müasir Azərbaycan dili dərsliklərinin ifadə və inşa yazı imkanları
Azərbaycan dili dərslikləri haqqında rəy
söyləmək (yazmaq)
İnkişafetdirici mətn üzrə işlər
Təhsilləndirici mətn nədir?
Tərbiyəedici mətn nədir?
Dərsliklərdə vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq motivli mətnlər
Dərsliklərdəki ən uğurlu mətnlər
Mətn üzrə motivasiyalar
İfadə və inşalara dair hansı hazırlıq işləri
aparılır?
Mövzu ilə əlaqədar material toplamaq və
sistemə salmaq nə deməkdir?
İfadə, inşa və esselər necə qiymətləndirilir?
Hansı mətnləri əzbər bilməyə ehtiyac var?
Nitqi inkişaf etmiş adamlar kimlərdir?
Nitq inkişafı üçün nələr lazımdır?
Ədəbi tələffüz problemlərimiz hansılardır?
M.Ə. Sabirin ―Çığırma, yat‖ şeiri
M.Ə. Sabirin ―Utan‖ şeiri
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THE PROBLEM OF DEVELOPING PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS
IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LITERATURE (1970-2020)
Xülasə. Məqalədə 1970-2020-cı illərdə Azərbaycanda pedaqoji maarifləndirmənin nəzəri və praktik
problemləri araşdırılır. Əsaslandırılır ki, problemlə bağlı Azərbaycan məktəblərində zəngin təcrübə toplanmış, nəzəri araşdırmalar aparılmış, kitab və kitabçalar yazılmış, məqalələr nəşr edilmiş, dissertasiyalar müdafiə olunmuş, valideynlərin maarifləndirilməsi, pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi sahəsində xeyli nəzəri
və praktik işlər görülmüşdür.
Açar sözlər: valideyn, pedaqoji maarifləndirmə, pedaqoji səriştə, məktəblə əməkdaşlıq, pedaqoji
ədəbiyyat
Резюме. В статье исследуются теоретические и практические проблемы педагогического
просвещения в Азербайджане в 1970-2020 гг. Обосновано, что в азербайджанских школах накоплен
богатый опыт по данной проблеме, проведены теоретические исследования, написаны книги и
буклеты, опубликованы статьи, защищены диссертации, проделана большая теоретическая и
практическая работа по просвещению родителей и повышению педагогической культуры.
Ключевые слова: родитель, педагогическое просвещение, педагогическая компетентность,
сотрудничество со школой, педагогическая литература
Summary. The article examines the theoretical and practical problems of pedagogical education in
Azerbaijan in 1970-2020. It is substantiated that in Azerbaijani schools a wealth of experience has been
accumulated on this problem, theoretical research has been carried out, books and booklets have been
written, articles have been published, dissertations have been defended, and a great deal of theoretical and
practical work has been done to educate parents and improve pedagogical culture.
Keywords: parent, pedagogical education, pedagogical competence, cooperation with the school,
pedagogical literature

70-80-ci illərdə valideynlər arasında pedaqoji biliklərin yayılmasının məzmunu və metodologiyasında xeyli dəyişikliklər yarandı. ―Pedaqoji maarifləndirmə‖ anlayışından daha çox
―valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti ‖ anlayı74

şından istifadə olundu. Bu illər ərzində pedaqoq
alimlər tərəfindən valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə ayrı-ayrı
məktəblərin nəzdində fəaliyyət göstərən valideyn universitetlərinin proqramları hazırlandı,
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ailə tərbiyəsi ilə bağlı mühazirə və seminar məşğələlərinin, təcrübə mübadiləsi məqsədilə konfransların keçirilməsi qaydaları müəyyənləşdirildi, valideynlərin pedaqoji təhsilinin kütləvi,
qrup, fərdi formalarından istifadə yolları müəyyənləşdirildi. Məktəbdə keçirilən valideyn iclaslarından pedaqoji biliklərin təbliğində geniş istifadə olundu. Valideyn universitetləri heç də şagirdlərin hamısının valideynlərini əhatə etməsə
də iştirakçı valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynadı. Bakı
şəhərində valideynlər həftədə bir dəfə uşaqlarının təhsil aldığı məktəbdə tanınmış pedaqoq
alimlərin ailədə uşaqların tərbiyəsində valideynlərin rolu ilə bağlı mühazirələrini dinləyirdilər.
Rayon və şəhərlərdə isə bu funksiyanı xalq maarif şöbəsinin inspektor və metodistləri həyata
keçirirdi.
Bu dövr həm də valideynlərin tələbkarlıqları ilə yadda qaldı. Əhalinin, xüsusilə də qadınların təhsillilik səviyyəsinin yüksəlməsi ailə tərbiyəsində uğurlu nəticələrə səbəb oldu. Məktəblə ailə arasında əməkdaşlıq daha səmimi və humanist bir məzmun kəsb etdi. Valideynlər uşaqlarının təhsil-tərbiyəsinə, məktəbin ümumi işinə
həvəslə qoşuldu. İ. Vəlixanlının və S. Quliyevin
məktəbli
şəxsiyyətinin
formalaşmasında
məktəb, ailə və ictimaiyyətin birgə fəaliyyəti ilə
bağlı əsərləri nəşr olundu. Pedaqoji tədqiqatlarda ―pedaqoji maarifləndirmə‖ anlayışı ilə yanaşı
―valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti ‖ anlayışının mahiyyəti şərh edildi. Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında valideynlərin pedaqoji
mədəniyyətinin əhəmiyyətli rol oynaması əsaslandırıldı. Ailə tərbiyəsi ilə bağlı A. Abbasovun
sistemli tədqiqatları meydana gəldi. O, məktəblilərin hüquq tərbiyəsində ailə, məktəb və ictimaiyyətin rolunu namizədlik, məktəbliləri ailə
həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsini doktorluq dissertasiyası səviyyəsində araşdırdı. Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
―Ailə‖ fəninin proqramını (prof.Ə. Əlizadə ilə
birlikdə) hazırladı, həmin proqram əsasında
dərslik və dərs vəsaitlərinin nəşrinə nail oldu. H.
Əliyev ailə və məktəb ənənələrinin məktəbli
şəxsiyyətinin inkişafında yerini və rolunu araşdırdı, dövlət bayramlarının, məktəb ənənələrinin
və ailə inanclarının (dini bayramların) sağlam
nəsil tərbiyəsində mövqeyini müəyyənləşdirdi.
N. Xəlilov isə ailə tərbiyəsinin həm nəzəri, həm

də praktik məsələlərini araşdırdı, ibtidai sinif şagirdlərinin əxlaq, fiziki, estetik, əmək tərbiyəsində valideynlərin və ailənin digər üzvlərinin
(qardaş, bacı, baba, nənə) şəxsi nümunəsi və
fəaliyyətləri ilə bağlı təcrübəni ümumiləşdirdi.
Ümumiyyətlə, 80-ci illərdə ailə tərbiyəsi, valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi
ilə bağlı tədqiqatlar intensivləşdi. Oruc Vəliyevin
―Güc birlikdədir‖ [23] monoqrafiyası nəşr olundu.
S. Quliyev ―Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində ailə,
məktəb, ictimaiyyətin və əmək kollektivlərinin
əlbir fəaliyyətinin nəzəri əsasları‖ (1988)
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etdi.
S. Axundovun [5] ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsi
ilə bağlı monoqrafiyası nəşr olundu. Y. Talıbov
cəmiyyətin nüvəsi olan ailədə övladların
xoşbəxtliyi naminə valideynlərin sosial məsuliyyəti
və vəzifələrini ətraflı tədqiq etdi [20, s.6].
90-cı illərdə valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi, ailə tərbiyəsinin spesifik xüsusiyyətlərinin araşdırılması ilə bağlı yeni
məzmunlu araşdırmaların meydana gəlməsinə
səbəb oldu. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında demoqrafik amillərin rolunun sistemli
şəkildə öyrənilməsinə və nəzərə alınmasına
ciddi ehtiyac yarandı. H. Əlizadənin bu problemlə bağlı sistemli araşdırmaları meydana
gəldi, onun ―Tərbiyənin demoqrafik problemləri‖ [8] adlı monoqrafiyası nəşr olundu. V. Kərimov 1996-cı ildə ―Gənc valideynlərlə pedaqoji
maarifin təşkili və kiçikyaşlı məktəblilərin təlim
əməyinə onun təsiri‖ mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etdi. M. Məmmədovanın
1998-ci ildə müdafiə etdiyi ―Kiçikyaşlı məktəblilərin ailə tərbiyəsində qarşıya çıxan çətinliklər
və bunların aradan qaldırılması yolları‖ adlı namizədlik dissertasiyasında isə ibtidai sinif şagirdlərinin ailə tərbiyəsindəki çətinliklərinin obyektiv və subyektiv səbəbləri araşdırıldı, əxlaqi
qüsurların aradan qaldırılmasında valideynlərə
pedaqoji və psixoloji dəstəyin yolları müəyyənləşdirildi. Kiçikyaşlı məktəblilərin humanizm tərbiyəsinin nəzəri məsələlərini, təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə həyata keçirilməsinin imkan
və yollarını namizədlik dissertasiyası səviyyəsində
araşdıran X. Talıbova [22] məktəblilərdə humanizm hisslərinin formalaşdırılmasında valideynlərin şəxsi nümunəsinə, ailədə həyata keçirdikləri
tədbirlərin məzmununa xüsusi diqqət yetirir.
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XX əsrin 80-ci illərinin axırlarında Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatı və Azərbaycanın yenidən müstəqilliyə qovuşması insanlarda milli özünüdərk prosesinin güclənməsinə,
cəmiyyətdə və ailədə milli-mənəvi dəyərlərin
inkişafına təkan verdi. Filosof, sosioloq, pedaqoq və psixoloqların millətimizi digər xalq və
millətlərdən fərqləndirən, xalqımızın genetik
yaddaşında tarix boyu yaşayan milli-mənəvi dəyərlərin inkişafı və formalaşması, gənc nəslə
aşılanması ilə bağlı araşdırmaları meydana
gəldi. Prof. X.Q. Fətəliyev [9] ailədə uşaqların
milli-mənəvi dəyərlər, prof. Y.R. Talıbov [13]
isə mental dəyərlər əsasında tərbiyəsinin imkan
və yollarını araşdırdı, A. İbrahimov [21] ailədə
uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailədaxili münasibətlərinin rolunu təhlil etdi.
1995-ci ildə A.N. Abbasov ―Məktəbliləri
ailə həyatına hazırlamaq üzrə işin nəzəriyyəsi və
təcrübəsi‖ mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə etdi.
Ailə tərbiyəsinin nəzəri və texnoloji əsasları, ailə tərbiyəsi ilə bağlı konsepsiyalar müxtəlif tarixi dövrlərdə və müxtəlif ictimai quruluşlarda zahirən dəyişməmiş qalmışdır. Ona görə
də valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə ailə tərbiyəsinin nəzəri və
praktik məsələlərinin öyrənilməsi həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuş, ailə tam sosial orqanizmin hissəsi, cəmiyyətin hüceyrəsi,
sosial tərbiyəedici kollektiv kimi təhlilə cəlb
olunmuş, ailənin tərbiyəvi funksiyaları araşdırılmış, valideynlərə dəyərli tövsiyələr verilmişdir.
Valideynlərin ailədəki tərbiyəvi fəaliyyəti uşaq
şəxsiyyətdə elə keyfiyyətləri formalaşdırmağa
istiqamətləndirilmişdir ki, onlar (keyfiyyətlər)
həyatdakı çətinlikləri və maneələri aradan qaldırmaqda insanlara kömək etsin. Uşağın intellektual və yaradıcı qabiliyyətlərinin, idraki qüvvələrinin inkişafı, ilkin əmək fəaliyyətində qazandığı təcrübə, əxlaqi və estetik tərbiyəsi, emosional mədəniyyəti, fiziki sağlamlığı ailədən,
valideynlərdən asılıdır. Aparılan tədqiqatlarda
ailə tərbiyəsində uğur qazanmağa mane olan səbəblər aşkarlanmış, münasibətlərin gərginlik dərəcəsinin uşaqların tərbiyəsinə neqativ təsiri
üzrə çıxarılmış, valideynin öz uşaqlarına münasibətində avtoritar, demokratik və liberal üslublar səciyyələndirilmiş, ailəyə pedaqoji köməyin
metodikası işlənmişdir.
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―Pedaqogika‖ya dair dərslik və dərs vəsaitlərində ailə ilə məktəbin əməkdaşlığına xüsusi diqqət ayrıldı. Ə. Paşayev və F. Rüstəmovun ―Pedaqogika‖ dərs vəsaitində ailədə yalnız
tərbiyənin deyil, həm də təhsilin həyata keçirildiyi əsaslandırıldı. Ənənəvi kitablardan fərqli
olaraq dərs vəsaitinə ―Ailədə təhsil-tərbiyə‖ və
―Ailəyə pedaqoji kömək‖ [18] mövzuları daxil
edildi. L. Qasımova və R. Mahmudovanın müəllifliyi ilə ərsəyə gələn ―Pedaqogika‖ (2002) dərs
vəsaitində ―Ailə tərbiyəsinin nəzəri əsasları və
texnologiyası‖ və ―Uşaqların tərbiyəsində ailə,
məktəb, ictimaiyyət və istehsalat kollektivlərinin əlbir işi‖ mövzuları daxil edildi. A. Həsənov
və Ə. Ağayevin 2007-ci ildə nəşr etdirdikləri
―Pedaqogika‖ [11] dərsliyində ailənin mahiyyəti
və vəzifələri, ailə-nikah formaları, ailə tipləri,
məktəblə ailənin əlaqənin əlaqə formalarına aid
ümumiləşdirilmiş qısa material verilmişdir.
Prof. Akif Abbasov [1] 1998, 2010, 2015-ci
illərdə nəşr etdirdiyi ―Pedaqogika‖ dərs vəsaitlərində ailə tərbiyəsinin özəllikləri, ailədə uşaq
şəxsiyyətinin formalaşması, məktəbin ailəyə pedaqoji dəstəyi ilə bağlı xeyli material vermişdir.
Azərbaycanda Valideyn-Müəllim Assosiasiyası
yaradıldıqdan və funksional fəaliyyətə başladıqdan sonra bu sahədə praktik cəhətdən xeyli görülmüş, valideynlərə pedaqoji dəstək göstərmək
məqsədilə ―Uğurlu əməkdaşlığın qurulması‖
(2003), ―Valideyn müəllim assosiasiyalarının
fəaliyyəti və inkişafı üzrə metodik vəsait‖
(2004), ―İctimai fəal məktəb: məktəb-icma-ailə
əməkdaşlığı‖ (2006) və s. kitablar nəşr olunmuşdur.
Valideynlərin pedaqoji maarifləndirilməsində və ümumi mədəniyyətinin yüksəldilməsində prof. Y.Ş. Kərimovun nəzəri tədqiqatları
və bu sahədəki qabaqcıl təcrübənin ümumiləşdirilməsi ilə bağlı təcrübi yazıları mühüm rol oynamışdır. Son illərdə prof. Y.Ş. Kərimov bu sahədə araşdırmalarını davam etdirmiş, ―Uşaq
məktəbə gedir‖ [16] monoqrafiyasının nəşrinə
nail olmuşdur. Monoqrafiyada ailədə uşaqların
təhsil-tərbiyəsinin müasir dövrün tələblərinə
uyğun qurulmasının prinsip və metodları şərh
edilmiş, məktəbə hazırlığın səviyyəsini öyrənmək məqsədilə ailədə sadə pedaqoji diaqnostikanı tətbiq etməyin mexanizmi göstərilmişdir.
Aparılan araşdırmalarda kiçikyaşlı məktəblilərin
ailədə mənəvi tərbiyəsində nümunənin (T. Ca-
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hangirova, Q. Şahbazova), islam dəyərlərin (Ş.
Baxışova) əhəmiyyəti, məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanışlığı
(L. Cəfərova), şagirdlərin idrak fəallığının artırılmasında müəllim, şagird və valideyn əməkdaşlığının (İ. Şıxəliyeva) və uşaq şəxsiyyətinin
formalaşmasında valideynlərin rolu (N. Əsgərova) əhatəli araşdırılmış, kiçikyaşlı məktəblilərdə
mənəvi inamın formalaşdırılması ilə (G. Abbasova) bağlı valideynlərə məsləhətlər verilmişdir.
Uşaqların tərbiyəsində qarşılaşdıqları çətinlikləri
aradan qaldırmağa kömək etmək məqsədilə
2013-cü ildən ―Məktəbəqədər və ibtidai təhsil‖
məcmuəsində valideynlər üçün pedaqoji məsləhətlərin [15] verilməsi onlarda pedaqoji mədəniyyətin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir.
Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılması,
onların əqli, əxlaqi və mənəvi inkişafı məktəbin
əsas funksiyası olsa da, məktəb bu məsuliyyəti
ailə və ictimaiyyətlə paylaşmaq məcburiyyətindədir. Belə ki, məktəblilər vaxtının çox hissəsini
ailədə keçirməli olurlar. Bu səbəbdən də valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksək olması çox vacibdir. Valideynlərin az hissəsinin
orta və ali pedaqoji təhsilli olmasını nəzərə
alsaq məktəb bütün valideynlərlə sıx əməkdaşlıq
etməlidir. Valideynləri uşaqlarının təhsil-tərbiyə
prosesinə cəlb etmək üçün müəllimdən, sinif
rəhbərindən, məktəb direktorundan ailə tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və texnologiyası ilə bağlı yüksək
bilik və bacarıq tələb olunur. Müəllim kadrları hazırlığını həyata keçirən ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində gələcək müəllimləri bu istiqamətli fəaliyyətə hazırlamaq məqsədi ilə müxtəlif yollardan istifadə edilir. Bütün ixtisaslarda ―Pedaqogika‖ fənninin tədrisində gələcək müəllimlərə
―Məktəb və ailənin əlbir işi‖ mövzusunda mühazirələr oxunur, seminar məşğələləri keçirilir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai təhsil fakültəsinin, universitetin nəzdindəki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin,
Gəncə Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Universitetinin,
Bakı Qızlar Universitetin ayrı-ayrı ixtisaslarının
tədris planına seçmə fənn kimi ―Ailə pedaqogikası‖ daxil edilmiş və onun tədris proqramı hazırlanmışdır. [4, s. 62-66]. Sonrakı illərdə ―Ailə
pedaqogikası‖ xüsusi kursunun proqramına müvafiq olaraq dərslik və dərs vəsaitləri hazırlanmışdır. İlk belə təşəbbüs prof. Sərdar Quliyevin

adı ilə bağlıdır. Onun ―Ailə pedaqogikasının
mühüm problemləri‖ [17] adlı dərs vəsaiti tələbələrdə valideynlərin pedaqoji mədəniyyətini
yüksəltməklə bağlı zəruri bilik və bacarıqların
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Son
illərdə ―Ailə pedaqogikası‖ ilə bağlı bir neçə
dərslik və dərs vəsaiti, onlarla məqalə nəşr edilmiş, problemin müxtəlif aspektləri ilə bağlı dissertasiyalar yazılmışdır. Bu baxımdan N. Çələbiyevin ―Ailə psixologiyası‖ [6] adlı dərs vəsaiti
elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyəti ilə diqqəti
cəlb edir. Prof.R. Hüseynzadənin və dos.L.
Allahverdiyevanın 2016-ci ildə nəşr etdirdikləri
―Ailə pedaqogikası‖ [12] adlı dərsliyində isə
digər sosial institutlar arasında xüsusi yer tutan
ailə tərbiyə mühiti kimi təhlil və tədqiq edilmişdir. Son illərdə ailədə təhsil-tərbiyənin nəzəriyyəsi və texnologiyası ilə bağlı nəşr edilən əsərlərin içərisində prof.Akif Abbasovun ―Ailə pedaqogikası ‖ [3] dərsliyi xüsusilə fərqlənir. Dərsliyin uğurlu alınması bir neçə səbəblə bağlıdır: birincisi müəllifin bu sahənin peşəkar tədqiqatçısı
olması ilə bağlıdır. Prof.A. Abbasovun həm namizədlik, həm də doktorluq dissertasiyaları ailə
tərbiyəsinin nəzəriyyə və təcrübəsinin müxtəlif
problemlərinə həsr olunmuşdur. İkincisi, uzun
müddət respublikanın ümumtəhsil məktəbləri
üçün ―Ailə‖ və ―Ailə həyatının etika və psixologiyası‖ dərsliyinin müəlliflərindən biri, magistratura pilləsi və orta ixtisas pedaqoji məktəbləri
üçün ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ dərs vəsaitinin
(2008, 2010, 2013, 2015, 2016) müəllifi olması
ilə bağlıdır. Üçüncüsü, müəllifin ailə tərbiyəsi,
valideynlərin pedaqoji təhsili, uşaqların tərbiyəsində ailə, məktəb və ictimaiyyətin əlbir işi,
məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması ilə bağlı
sistemli elmi araşdırmaların, monoqrafiya, kitab
və kitabçaların, Azərbaycanın və xarici ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarda nəşr olunmuş elmi
məqalələrin müəllifi olması ilə bağlıdır.
Dərslik müəllim kadrları hazırlığını həyata
keçirən ali təhsil müəssisələrinin tədris planında
yer alan ―Ailə pedaqogikası ‖ fənninin proqramı
[2] əsasında yazılmışdır.
Rəsmi dövlət sənədlərində uşaqların təhsil-tərbiyəsi ilə məşğul olan valideynlərin zəruri
pedaqoji səriştələrə malik olması məqsədilə valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsinə dəyər verən yeni məzmunlu və mündəricəli əsərlər tələb edilsə də hələ də bu sahədə
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ciddi elmi-tədqiqat işi aparılmamışdır. Bu sahədə ilk təşəbbüs filosof E. Əliyevə məxsusdur.
Onun rəhbərlik etdiyi XXI Əsr Təhsil Mərkəzi
İctimai Birliyi tərəfindən 2016-cı ildə "Valideyn
səriştəsinin artırılması: Səriştəli valideynlər proqramı" [25] adlı kitabça nəşr olunub. Kitabda məktəbli
şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında valideynlərin
funksiyalarına yeni yanaşmanın texnologiyası müəyyənləşdirilib. Ailə və məktəb münasibətlərini
dünya təhsil təcrübəsi kontekstində təhlil edən müəllif araşdırmalarının nəticəsi kimi ―Səriştəli valideynlər‖ proqramını [25] təqdim etmişdir. Proqram
preambula və 15 maddədən ibarətdir.
Yekun olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycanda dövrün çağırışlarına uyğun olaraq valideynlərin maarifləndirilməsində, onların peda-

qoji mədəniyyətinin və pedaqoji səriştəliliyinin
yüksəldilməsində, ailə və məktəb əməkdaşlığının müxtəlif formalarının inkişafında, valideynlərin təhsil prosesinin iştirakçılarına çevrilməsi
ilə bağlı müəyyən təcrübə toplanmışdır.
Problemin aktuallığı onunla şərtlənir ki, ilk
dəfə 40 illik bir dövrdə Azərbaycanda pedaqoji maarifləndirmənin nəzəri və praktik problemləri araşdırılır.
Problemin yeniliyi Azərbaycanda valideynlərin pedaqoji bilik və bacarıqlarının artırılması ilə
bağlı tarixi təcrübənin öyrənilməsi ilə bağlıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. 40 il müddətində valideynlərin pedaqoji maarifləndirilməsi ilə
bağlı aparılan tədqiqatlar müasir tədqiqatlar üçün
baza rolunu oynayır.
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METHODOLOGICAL METHODS OF USING HISTORICAL SOURCES IN TEACHING
THE SUBJECT "CULTURE OF TURKIC PEOPLES" IN 7 CLASSES OF SECONDARY
SCHOOLS
Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb. Mədəniyyət anlayışının mahiyyəti və məzmununa şərh verilib. Cəmiyyət həyatında mədəniyyətin yeri və rolu açıqlanıb. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdindəki İncəsənət Gimnaziyasının tarix müəllimi Leyla Bünyadovanın təcrübəsi əsasında ―Türk
xalqlarının mədəniyyəti‖ mövzusunun interaktiv təlim metodu ilə tədrisi nümunəsi verilib. Məqalədə orta
əsrlərdə qüdrətli türk imperatorlarının elmə, təhsilə, mədəniyyətə xüsusi qayğısı, eləcə də türk dilli dövlətlərdə elmin, ədəbiyyatın və memarlığın inkişafındakı misilsiz nailiyyətləri şərh edilib. Dünya mədəniyyət xəzinəsinə türk xalqlarının verdiyi töhfələr sadə və anlaşıqlı şəkildə əks etdirilib.
Açar sözlər: ümumtəhsil məktəbi, türk xalqları, mədəniyyət, interaktiv təlim, memarlıq, ədəbiyyat, elm,
təhsil, incəsənət, astronomiya, dünya mədəniyyəti
Резюме: В статье обосновывается актуальность темы. Прокомментирована сущность и содержание понятия культуры. Раскрыто место и роль культуры в общественной жизни. Лейла Буньядова,
учитель истории в Художественной гимназии при Азербайджанской Национальной Консерватории,
привела пример преподавания предмета «Культура тюркских народов» с использованием интерактивного метода обучения. В статье рассказывается об особой заботе влиятельных турецких императоров в области развития науки, образования и культуры в средние века, а также об исключительных
достижениях в развитии науки, литературы и архитектуры в тюркоязычных странах. Вклад тюркских
народов в мировую культурную сокровищницу отражается просто и понятно.
Ключевые слова: общеобразовательная школа, тюркские народы, культура, интерактивное
обучение, архитектура, литература, наука, образование, искусство, астрономия, мировая культура.
Summary: The article substantiates the relevance of the topic. The essence and content of the concept
of culture is commented. The place and role of culture in public life is revealed. Leyla Bunyadova, a history
teacher at the Art School at the Azerbaijan National Conservatory, gave an example of teaching the subject
―Culture of Turkic peoples‖ using an interactive teaching method. The article describes the special care of
influential Turkish emperors in the field of the development of science, education and culture in the Middle
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Ages, as well as exceptional achievements in the development of science, literature and architecture in
Turkic-speaking countries. The contribution of the Turkic peoples to the world cultural treasury is reflected
simply and clearly.
Key words: comprehensive school, Turkic peoples, culture, interactive learning, architecture,
literature, science, education, art, astronomy, world culture.

Araşdırmalardan aydın olur ki, ümumtəhsil məktəblərinin tarix kurslarının tədrisində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi çətin olan
mövzulardan biri də mədəniyyət məsələləridir.
Mədəniyyətin çoxşaxəliliyi, dərinliyi, insanların
həyatındakı rolu, onların gözəllik haqqındakı
fikirlərini ifadə etməsi bu anlayışın mürəkkəbliyini göstərir.
Elmi-metodik ədəbiyyatın və problemlə
bağlı qabaqcıl tarix müəllimlərinin təcrübələrinin
öyrənilməsi göstərir ki, mədəniyyətlə bağlı məsələlərinin öyrənilməsi aşağıdakı tələblər gözlənildiyi halda şüurlu mənimsəməyə nail olunur:
1) Mədəniyyətlə bağlı biliklər proqramların tələblərinə uyğun verilməlidir;
2) Verilən biliklər diskussiyadan istifadə
edilməklə anlama səviyyəsinə yüksəldilməlidir;
3) Dərslərdə mənimsənilmiş biliklər rollu
oyunlar vasitəsi ilə tətbiq edilməlidir;
4) Şagirdlər tərəfindən türk xalqlarının
mədəniyyətinə dair əldə etdikləri biliklər debatlar vasitəsilə analiz edilməlidir;
5) Əldə edilmiş biliklərin yaradıcılığı stimullaşdıran üsullardan istifadə etməklə sintez
edilməlidir.
Sadalanan tələblərin təmin edilməsi də
təşkil edilən dərslərdə biliklərin mənimsənilməsi
tam başa çatmış hesab olunur ki, bu da refleksiya
– meyarlar üzrə qiymətləndirmə ilə başa çatır.
―Mədəniyyət varlığın və şüurun bütün
sahələrində bəşəriyyətin predmetləşdirmə (sərvətlər, normalar, işarə sistemləri yaradılması və
s.) predmetsizləşdirmə (mədəni irsin mənimsənilməsi) proseslərin dialektik vəhdətindən ibarət, gerçəkliyin yenidən dəyişdirilməsinə, bəşər
tarixi zənginliyinin şəxsiyyətin daxili zənginliyinə çevrilməsinə, insanın mahiyyət qüvvələrinin hər vasitə ilə aşkara çıxarılmasına və inkişaf
etdirilməsinə yönəldilmiş sosial-mütərəqqi yaradıcı fəaliyyətdir‖ (1, s. 276).
Digər ədəbiyyatlarda da mədəniyyətə geniş
yer verilmişdir. Belə ki, daha məhdud mənada
maddi mədəniyyətə - texnika, istehsal təcrübəsi,
maddi sərvətlər daxildir. Mənəvi mədəniyyətə elm, incəsənət və ədəbiyyat, fəlsəfə, əxlaq,
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maarif və s. daxildir. Siyasi mədəniyyətə - cəmiyyətin, sinfin, qrupun, fərdin fəaliyyətinin ictimai münasibətlərin dəyişdirilməsinin subyekti
kimi şəxsiyyətin sosial inkişafının meyarını səciyyələndirən məqsədləri, nəticələri daxildir.
―Mədəniyyət‖ anlayışının tədqiqi, onun
həm elmi, həm də həyati, praktik mahiyyətinin
dəqiqləşdirilməsi bir sıra elmlərin – antropologiya, arxeologiya, etnologiya, dilçilik, psixologiya, tarix, fəlsəfə, mədəniyyət fəlsəfəsi, mədəniyyətin sosiologiyası, mədəniyyətin tədrisi metodikası ilə çox sıx bağlıdır‖ (2, s.7-8).
Mədəniyyət tarixində onun mahiyyətinə
münasibət çoxşaxəli şəkildə şərh olunub. Belə
ki, almanların, çinlilərin, hindlilərin, türklərin,
ərəblərin, rusların, yəhudilərin mədəniyyət analayışına fərqli baxışları var.
―Təfəkkürün hərtərəfli, əhatəli inkişafı
mədəniyyətin mütləq dəyəridir‖ fikri Hegelin
mədəniyyət haqqında söylədiklərindəndir.
Z. Freyd insan mədəniyyəti üçün aşağıdakı tələbləri mühüm sayır: təmizlik, gözəlliyə ehtiram, intizam. Psixi fəaliyyətin ali formalarına
intellektual, elmi və bədii nailiyyətlərə hörmət.
Bütün bu tələblər insanlar arasındakı münasibətləri tənzimləyən vasitədir.
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
nəzdindəki İncəsənət Gimnaziyasının tarix müəllimi Leyla Bünyadova 7-ci siniflərin ümumi
tarix dərslərində ―Şərqin nadir inciləri – türk
xalqlarının mədəniyyəti‖ mövzusunun tədrisində induktiv dərs tipindən istifadə edir. Motivasiya məqsədi ilə müəllim şagirdlərin bildikləri
məsələlərə əsaslanaraq lövhədə türk mənşəli
dövlət başçılarının, incəsənət adamlarının, elm
adamlarının adlarını və şəkillərini əks etdirir.
Problem qoyur. Fərziyyələri – XI-XVI əsrlərdə
mövcud olmuş türk xalqlarına məxsus mədəniyyətlə Avropa mədəniyyətinin oxşar və fərqli
türk soylu xalqlara məxsus mədəniyyətlərin
dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri şərh edə
bilərsinizmi?
Motivasiya prosesi öyrənilən mövzunu
müəyyənləşdirdi və onun öyrənilməsinin əhəmiyyətini 7-ci sinif şagirdlərinə aşıladı. Leyla
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müəllimə sinifdəki şagirdləri üç qrup bölür. Hər
bir qrupa aşağıdakı məzmunda iş vərəqi paylayır. İş vərəqində dərsin əsas məqsədi elmə, mədəniyyətə önəm verən türk soylu dövlət başçılarının fəaliyyətini, eləcə də türk soylu xalqlardan
olan elm, incəsənət, mədəniyyət, ədəbiyyat sahələrində misilsiz xidmətləri olan şəxsiyyətlərin
həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi idi. Kiçik
qruplarla iş formasından istifadə edir. Mövzunun öyrənilməsinə yönəldilmiş tədqiqat suallarını iş vərəqlərinə yazaraq mövzuya aid mənbələrdən və qaynaqlardan istifadə etməklə onları
tədqiqata cəlb edir.
Müəllim birinci qrupu Ömər Xəyyam,
ikinci qrupu Mahmud Qaşğari, üçüncü qrupu
Uluqbəy adlandırır.
Birinci ―Ömər Xəyyam‖ qrupunun iş vərəqi.
1. Qüdrətli türk imperatorları Alp Arslan,
I Məlikşah, Əmir Teymur, Uluqbəy, I Süleyman
Qanuninin məqsədyönlü fəaliyyətləri nəticəsində türk xalqları dünya mədəniyyət xəzinəsinə
verdikləri töhfələri şərh edin.
İkinci ―Mahmud Qaşğari‖ qrupunun iş vərəqi.
1. Mahmud Qaşğarinin, Cəlaləddin Ruminin,
Yunis İmrənin, İmaməddin Nəsiminin, Əlişir
Nəvainin, Məhəmməd Füzulinin, Molla Nəsrəddininin türk xalqları və dünya mədəniyyətinə verdikləri töhfələr haqqında materialları şərh edin.
Üçüncü ―Uluqbəy‖ qrupunun iş vərəqi.
Uluqbəyin, Qütbəddin Aybəkin, Sinan
Xocanın dünya memarlıq sənətindəki rolunu
müəyyənləşdirin.
Müəllim kiçik qruplarda mənbələr üzərində işləyən şagirdlərin tədqiqat suallarına dair
faktların mübadiləsi üçün onlara istiqamət verir.
Birinci qrup şagirdləri elmə, təhsilə, mədəniyyətə, incəsənətə xüsusi diqqət yetirən qüdrətli türk
imperatorları haqqındakı əldə etdikləri məlumatları bir-birilə mübadilə edir. İkinci qrip şagirdləri türksoylu xalqların ədəbiyyat sahəsində
əldə etdikləri nailiyyətləri, mənbələrdən əldə etdikləri məlumatları mübadilə edir. Üçüncü qrup
şagirdləri türksoylu memarlar haqqında əldə etdikləri əlavə məlumatları və faktları bir-biri ilə
mübadilə edirlər. Daha sonra təlim materiallarına əsasən əldə edilən məlumatların əlaqələndirilməsi ilə ümumi ideyanın – türk xalqlarının
dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr məntiqi
və xronoloji ardıcıllıqla sistemləşdirilmişdir.

7-ci sinif şagirdləri müəllimin hazırladığı iş
vərəqlərindən və ―Orta əsrlər tarixi üzrə didaktik
materiallardan‖ (3, s. 302) istifadə etmişlər.
Dərsdə axtarılıb tapılmış ümumi ideyanın
təqdimatını təşkil etmək məqsədilə birinci qrupun kapitanı Tural Məmmədovu dəvət edir. Şagirdin təqdimat prosesindəki şərhindən bəzi
fraqmentlərə diqqət yetirək:
―Mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatlara
əsaslanaraq deyə bilərik ki, türkdilli klassik
feodal dövlətlərində hökmdarların çoxu ədəbiyyatla, elmlə, incəsənətlə məşğul olurdular.
Həmin hökmdarlar başa düşürdülər ki, yalnız
şahzadə olmaq bütün problemləri həll etmir.
Onlar cəmiyyəti inkişaf etdirmək üçün elm və
təhsilə xüsusi qayğı ilə yanaşmışlar. Alp Arslan
tərəfindən 1066-cı ildə Bağdadda açılan ―Nizamiyyə‖ adlı mədrəsə dünyanın ilk universitetlərindən sayılırdı. Burada dini biliklərlə yanaşı,
hüquq, ədəbiyyat, riyaziyyat, astronomiya elmləri tədris edilirdi. Təbrizdə yaradılan ali mədrəsə Şərqdə ikinci ali təhsil ocağı idi.
Sultan Süleyman Qanuni tərəfindən Osmanlı imperiyasının ərazisində çoxsaylı təhsil
ocaqlarının mükəmməl sistemi yaradılmışdır.
Türk dünyasında Əmir Teymur Səmərqənd, Buxara, Xocənt kimi şəhərlərin yenidən bərpa edilməsi və abadlaşdırılmasında müstəsna rolu olub.
Görkəmli dövlət başçısı Uluqbəy Səmərqənddə
rəsədxana və çoxsaylı mədrəsələr tikdirmişdir.
Türk dünyasının böyük oğlu Əbu Əli Hüseyn
ibn Abdullah ibn Sinanın atası Bəlxdən idi, Nuh
ibn Mansurun – Samani hökmdarı (976-927)
vaxtında Buxaraya köçdü. İbn Sina dövrünün ən
böyük təbibi səviyyəsinə yüksəlmişdir. Xəstəliyi
nəbzi tutmaqla müəyyənləşdirən ilk həkim olmuşdur. Türk dünyasının ən böyük elm adamı
Nəsirəddin Tusi 1259-cu ildə inşa edilmiş Marağa rəsədxanasında aparılan elmi-tədqiqat işləri
və onların nəticələri ümumbəşəri əhəmiyyət
kəsb edirdi. Marağa rəsədxanasında 400 min əlyazması vardı. Nəsirəddin Tusinin elmi dünya
elminin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir‖
İkinci - ―Mahmud Qaşğari‖ qrupunun kapitanı Könül Quliyeva türk dünyasının tanınmış
alimləri, ədəbiyyat və incəsənət adamları və onların fəaliyyətinə dair təqdimatının bəzi fraqmentlərinə diqqət yetirək:
―Orta əsrlərdə türk dünyasında astronomiya elmi yetərincə inkişaf etmişdir. İsfahan rə-
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sədxanasına Ömər Xəyyam, Marağa rəsədxanasına Nəsrəddin Tusi, Səmərqənd rəsədxanasına
Uluqbəy başçılıq etmişlər. Ömər Xəyyam ―Cəlali təqvimi‖, Mahmud Qaşğari ulduz bürclərini,
Uluqbəy Günəş, Ay və ulduzların hərəkətlərini
göstərən cədvəl tərtib etmişdir. İbn Sina və Fəzlüllah Rəşidəddinin tibbə aid əsərləri çox böyük
şöhrət qazanmışdır. Türk admiralı Piri Rəisin
tərtib etdiyi dəniz atlasında Amerika qitəsinin
olduğu əks etdirilmişdir. Bu Amerikanın avropalılardan əvvəl müəyyənləşdirilmiş coğrafi
kəşf kimi qiymətləndirilir. Böyük türk ədibi
Mahmud Qaşğarinin ―Divanü lüğatit-türk‖
(―Türk dillərinin divanı‖) əsəri yüksək bədii,
elmi, ədəbi səviyyədə yazılmışdır. O, bununla
türkologiya elminin əsasını qoymuşdur. Türk
dilli xalqların poeziyasının yaradıcıları Cəlaləddin Rumi, Yunis İmrə, İmaməddin Nəsimi,
Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli və b. olmuşlar.
Şifahi xalq yaradıcılığının böyük nümayəndəsi
Molla Nəsrəddinin çox böyük rolu olmuşdur‖.
Üçüncü – ―Uluqbəy‖ qrupunun kapitanı
Süleyman Kazımov türk memarlarının dünya
memarlıq sənətinə verdiyi töhfələrdən bəhs etməklə təqdimatına başladı. Təqdimatın məzmunundan bəzi fraqmentlərə diqqət yetirək:
―Orta əsrlər türk memarlıq sənətinin çiçəklənmə mərhələsi idi. Təbriz, Səmərqənd, İstanbul, Buxara, Bakı və başqa şəhərlərdə memarlıq üslubu cəhətdən fərqlənən möhtəşəm nümunələr yaradıldı. Səmərqənddə Əmir Teymurun qəbri üzərində insa edilən günbəz ―Qur
Əmir‖ (Əmir Teymur) türbəsi incəliklə möhtəşəmliyin simvoludur. Səmərqənddəki rəsədxananın memarı, görkəmli dövlət xadimi və astronomu Uluqbəy olmuşdur.
XIII əsrin əvvəllərində türk mənşəli Dehli
Sultanı – Qütbəddin Aybək tərəfindən tikdirilən
―Qütb minar‖ bu gün də möhtəşəmliyini qoruyub saxlayır. Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı öz
möhtəşəmliyi və incəliyi ilə göz oxşayır. Türk
memarı Sinan Xocanın Şahzadə, Süleymaniyyə

və Səlimiyyə camiləri təkrarsız memarlıq nümunələridir. Digər türk memarları tərəfindən İstanbuldakı Çinili köşk, Topqapı, Fənərbağça və başqa sultan
sarayları XXI əsrdə də insanları valeh edir‖.
Müəllim təqdimatı dinlədikdən sonra öyrənilən mövzunun bütün sinif şagirdləri tərəfindən necə mənimsənilməsini müəyyənləşdirmək
məqsədi ilə sinifdəki şagirdlərə aşağıdakı məzmunda çarpaz suallarla müraciət edir:
Birinci – ―Ömər Xəyyam‖ qrupu şagirdlərinə türk dünyasının elm, təhsil və ədəbiyyat sahəsindəki xidmətləri olan bilim adamları haqqında məlumat vermələri təklif olunur. Onlara
ikinci sualda türk soylu memarların dünya memarlıq sənətinə verdikləri töhfə haqqında şərh
vermələri bildirilir.
İkinci - ―Mahmud Qaşğari‖ qrupunun şagirdlərinə qüdrətli türk hökmdarlarının elm,
təhsil və mədəniyyətə qayğısı haqqında məlumat vermələri təklif olunur. Türk soylu memarların dünya memarlıq sənətinə verdikləri töhfələr haqqında nə bilirsiniz?
Üçüncü – ―Uluqbəy‖ qrupunun şagirdlərinə qüdrətli türk imperatorlarının elm, təhsil, mədəniyyətə qayğı haqqında nə bilirsiniz? Türk
soylu elm və ədəbiyyat sahəsində tanınmış elm
adamları haqqında geniş şərh verin.
Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki,
sinifdəki şagirdlərin suallara çox həvəslə, geniş
şəkildə şərh vermələri mənimsənilmiş biliklərin
anlama, dərketmə, analiz, sintez və qiymətləndirmə səviyyələrinə uyğun cavab vermələrini
tarix müəllimi Leyla Bünyadovanın uğurlu təcrübəsinin nəticəsi kimi qiymətləndiririk.
Problemin aktuallığı. Türk xalqlarının mədəniyyəti məsələlərinin öyrədilməsi az tədqiq olunduğundan bu sahədə araşdırmalar aktuallıq kəsb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
tarixin tədrisi metodikası ilə məşğul olan tədqiqatçılar və tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəklər.
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THE ESSENCE OF THE EFFECTIVE USE OF ACTIVATION
IN THE TEACHING OF HISTORY
Xülasə. Fəallaşdırma tarix dərslərində şagirdləri tədqiqata sövq edir. Tədqiqat işləri tarixin tədrisi prosesinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Tarix dərslərində fəallaşdırma şagirdlərdə analiz və sintez , müqayisə,
sistemləşdirmə və s. kimi bacarıqları formalaşdıra bilir. Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, təhsilalanlarda
dərsə maraq oyatmaq dərs prosesinin ən vacib komponentidir. Təhsil müəssisələrində tarixin tədrisi prosesi
mürəkkəb və çətin bir prosesdir. Bu prosesi fəallaşdırma xeyli asanlaşdırır. Odur ki, məqalədə tarixin tədrisində fəallaşdırmadan səmərəli istifadənin mahiyyəti araşdırılır.
Açar sözlər: fəallaşdırma, idrak prosesi, müəllim, şagird, tarixin tədrisi, qavrayış, təfəkkür
Резюме. Активизация побуждает учеников к исследованию на уроках истории. Исследования
являются основной движущей силой процесса преподавания истории. Активизация на уроках истории позволяет сформировать у учащихся такие навыки, как анализировать и обобщать, сравнивать,
систематизировать и. т. д. Повышение качества обучения, пробуждение интереса к уроку являются
важнейшим компонентом учебного процесса. Процесс преподавания истории в образовательных учреждениях является сложным и трудным процессом. Активизация значительно упрощает этого процесса. Поэтому в статье рассматривается сущность эффективного использования активизации в преподавании истории.
Ключевые слова: активизация, познавательный процесс, учитель, учащиеся, преподавание
истории, восприятие, мышление
Summary. Activation encourages students to explore in history lessons. Research is the main driving
force behind the process of teaching history. Activation in history lessons allows students to form skills such
as analyze and summarize, compare, systematize and. etc. Improving the quality of teaching, awakening
interest in the lesson are the most important component of the educational process. The process of teaching
history in educational institutions is a complex and difficult process. Activation greatly simplifies this
process. Therefore, the article discusses the essence of the effective use of activation in teaching history.
Key words: activation, cognitive process, teacher, student, history teaching, perception, thinking

Müasir dövrdə təhsil müəssisələrinin qarşısında duran təhsil və inkişaf vəzifələrinin həl-

lində ən vacib problem təhsilalanların idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasıdır. Bütün dövrlərdə
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təcrübəli müəllimlər bu inkişafın yollarını axtarırmışlar. Problemin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayan T.İ. Şamova bu barədə belə qeyd edir:
"Yaradıcı və dəyişdirici fəaliyyət yalnız tədris
materialını qavramağa və yadda saxlamağa
deyil, həm də şagirdlərin özlərinin idrak fəaliyyətinə münasibətlərini formalaşdırmağa yönəlməlidir" [6, s.10]. Lakin müasir şəraitdə yalnız
ənənəvi tədris metodlarından istifadə etməklə bu
mürəkkəb problemi həll etmək mümkün deyildir. Hazırda təhsil prosesinə yanaşmanı keyfiyyətcə dəyişdirməyə imkan verən alternativ təhsil
texnologiyaları yaradılmışdır. Müasir pedaqogika getdikcə uşağı öyrənmə fəaliyyətinin subyekti, öz müqəddəratını təyin etmək və özünü həyata keçirməyə çalışan bir insan kimi tərbiyə etməyə xidmət edir. Fəallaşdırma zamanı konstruktivizm nəzəriyyəsi - öyrənmə nəzəriyyəsindən geniş istifadə olunur. Konstruktivizmin başlanğıcı İsvec bioloqu Jan Piajenin adı ilə bağlıdır. Hərçənd, ABŞ alimi R. Yager konstruktivizmi XVII əsr filosofu Vikonun adı ilə bağlasa da,
bu sahədə J. Piajenin əsərləri konstruktivizm nəzəriyyəsinin əsasını təşkil etmişdir [7,s. 52].
J. Piaje yazırdı ki, şagirdlərə öyrənməkdə,
öz fikrini ifadə etməkdə sərbəstlik vermək vacibdir. Jan Piaje şagirdlərin bilikləri praktikada
tətbiq etməyinin tərəfdarı idi [1,s.70]. Onun fikrincə uşaqlara azadlıq verilməlidir. J. Piajenin
nəzəriyyəsinə görə fəal öyrənmə idraki bir prosesdir. O qeyd edirdi ki öyrənmə idrak prosesi
olub, mənimsəmə (assimilyasiya), uyğunlaşdırma (akkomodasiya ) və nizamlamadan ( ekvilibrasiya) ibarətdir [1, s. 71]. Jan Piajenin fikirlərini Cerom Bruner inkişaf etdirmişdir. Cerom
Bruner isə tam əks mövqedən çıxış edərək yazmışdır ki, şagirdlər biliyi müəllimin rəhbərliyi
altında mənimsəməlidir. Cerom Bruner mövzuların, konsepsiyaların şagirdlərin idrak səviyyəsinə uygun olmasını və onların yeni bilikləri
köhnə biliklərlə müqayisə edərək, sistemli şəkildə öyrənməsinə tərəfdar olmuşdur. O, ilk dəfə
olaraq kəşf etməklə öyrənmə texnikasını irəli
sürmüşdür[1, s. 71].
Fəal öyrənməni tədqiq edən alimlər dərs
zamanı öyrənmənin təkrar və yaddaşa əsaslanan
forması əvəzinə analiz, sintez, müqayisə və s.
formasını daha üstün tutmuşlar. Təlimin bu forması yüksək idraki təfəkkürə əsaslanır və dünyada qiymətləndirilir.
84

Şagirdlərin fəallaşdırılması ilə bağlı rus
sovet metodistlərindən M.P. Kaşin, O.A. Nilson,
P.İ. Pidkasistı öz əsərlərində hesab edirdilər ki,
fəallaşdırma şagirdlərə verilən müstəqil işlə əlaqəli həyata keçirilməlidir. L.İ. Bojaviç, Y.B.
Şarov, Q.İ. Şukina, T.İ. Şamova fəallaşdırmanı
bilavasitə idrak fəaliyyəti ilə bağlamışdılar.
Problemlə M.İ. Maxmutov, Y.K. Babanski və s.
kimi alimlər məşğul olmuş və tarixin tədrisində
fəallaşdırmanın şagirdlərin fəaliyyətinə müsbət
təsirindən, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin, məntiqi, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirməsini qeyd etmişlər.
Rus filosofu M.S. Kaqan şəxsiyyətin idraki fəaliyyətinin mexanizmlərini təsvir edərkən 5
əsas cəhəti ayırırdı:
1) Subyektin ixtiyari məqsədyönlü fəaliyyəti daxili motivasiya ilə əlaqəli olur. Motivasiyanın yaranması bilavasitə psixoloji fəaliyyətlə
bağlıdır.
2) Fəaliyyət prosesinin motivasiyası onun
konkretləşməsinə gətirib çıxarır. Yəni fəaliyyətin plan, proqram və texnologiyaları işlənməlidir.
3) Fəaliyyət strategiyası və taktikası
yalnız o zaman həyata keçirilə bilər ki, onun
əməliyyat bazası hazırlanmış olsun, mexanizmləri işləsin.
4) Fəaliyyət şəxsin fiziki və psixi təbiəti
ilə bağlı olur. Psixikadakı xüsusi enerji bloku
fəaliyyətin işini təmin etməlidir.
5) Subyektin fəaliyyətinə işin sonunda
qiymət və dəyər verilməlidir. Qiymətləndirmə
əks əlaqə rolunu oynayır[4, s.175-176]. Bu, baş
verməzsə, fəaliyyət qənaətbəxş sayılmır və səmərəli hesab edilmir.
M.S. Kaqan həmçinin, fəaliyyətin 5 komponentini fərqləndirmişdir [4, s.176]:
1) Motivləşdirici; 2) İstiqamətverici; 3)
Məzmun və əməliyyat; 4) Dəyərləndirici-iradi;
5) Qiymətləndirici.
Müasir dövrdə M.M. Əmirov, İ.H. Cəbrayılov, Z. Veysova və s. alimlər öz tədqiqatlarında tarixin tədrisi prosesi zamanı fəallaşdırma
məsələlərinə geniş diqqət yetirirlər.
İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətimizin müstəqil olaraq məsuliyyətli qərarlar qəbul edə biləcək, mümkün nəticələri proqnozlaşdıran, dinamikliyi, konstruktivliyi, inkişaf etmiş məsuliy-
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yət hissi olan, əməkdaşlıq edə bilən müasir təhsilli, təşəbbüskar gənclərə böyük ehtiyacı vardır.
Tarix fənni cəmiyyətin tarixi, qanunauyğunluqları, faktların toplanması, analiz, sintez,
ümumiləşdirilmə və mücərrədləşdirmə vasitəsilə
toplanılan məlumatların sistemləşdirilməsi, hadisə və proseslərin proqnozlaşdırılmasını və s.
kimi məsələləri əhatə edir. Tarix fənninin öyrənilməsində biliklərin praktik tətbiqinin səmərəliliyini artırmaq etmək üçün fəallaşdırmadan
geniş istifadə olunur. ―Tarix sual vermək, araşdırmaq, arqumentlər öyrənmək, fərziyyə etmək,
mübahisə etmək, yaratmaq və anlamaq, izah
etmək və əsaslandırmaq bacarığını artırır‖ [5, s.
6]. Buna görə tarix fənninin öyrənilməsində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması olduqca vacib məsələlərdən biridir. Çünki, elm və
texnikanın yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir
dövrdə irəli gedə bilən, müstəqil düşünən və
stereotiplərdən azad olan bilikli insanlar cəmiyyəti irəli aparacaqlar. Müasir təhsil sistemi
ümumtəhsil məktəbləri qarşısında müəyyən tələblər qoyur. Əsas məsələ dünyagörüşlü, ətrafında baş verən hadisələri düzgün təhlil etməyi bacaran şəxsiyyət, vətənini sevən əsl vətəndaş yetişdirməkdir və bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Fəallaşdırma ilə bağlı tapşırıqların yerinə
yetirilməsi yalnız şagirdlərin zehni fəaliyyətini
stimullaşdıran aktiv öyrənmə şəraitində mümkün olur. İnteraktiv metodlardan istifadə etməklə həyata keçirilən təlim biliklərin əldə edilməsində və öyrənmə fəaliyyətində idrak marağının
formalaşmasına kömək edir.
Fəallaşdırma tarix dərslərində şagirdləri
tədqiqata sövq edir. Tədqiqat işləri tarixin tədrisi prosesinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir.
Tarix dərslərində fəallaşdırma şagirdlərdə analiz
və sintez, müqayisə, sistemləşdirmə və s. kimi
bacarıqları formalaşdıra bilir. Bacarıqlara yiyələnən şagirdlər tədris prosesində öyrənmə vərdişlərinə də yiyələnirlər. Vərdişlər isə ümumiyyətlə, şagirdlərin sərbəst işləmək təcrübəsindən
asılıdır. Müasir dövrdə sərbəst işlər dərs prosesində yalnız müəllimlərin verdiyi tapşırıqlar,
metodiki göstərişlər əsasında və onların iştirakı
olmadan şagirdlər tərəfindən yerinə yetirilməli
olan işlər deyildir. Bu, həm də şagirdlərin müstəqil şəkildə yerinə yetirdikləri işlərdir ki, fəallaşdırma onu daha da gücləndirır [2, s. 45].

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, təhsilalanlarda dərsə maraq oyatmaq dərs prosesinin
ən vacib komponentidir. Təhsil müəssisələrində
tarixin tədrisi prosesi mürəkkəb və çətin bir prosesdir. Bu prosesi fəallaşdırma xeyli asanlaşdırır. Tarixin tədrisində fəallaşdırma zamanı hər
iki tərəf - həm müəllim, həm də şagird məsuliyyət daşıyır. Müəllimlər yeni dərslərə hazırlaşmaqla işini bitmiş hesab etməməli, dərs zamanı
şagirdlərin biliklərini nəzərə alaraq, onların
idrak səviyyəsinə uyğun dərsi qurmalıdırlar. Şagirdlərin dərs prosesindəki fəaliyyəti onların
daha fəal tədqiqatçı kimi inkişaf etməsinə yönəlməlidir. Hər iki tərəf tədris prosesinin inkişafetdirici funksiyasının genişlənməsinə çalışmalıdır.
Fəallaşdırmanın bir sıra müsbət cəhətləri
vardır ki, onların sırasında müəllimlər tərəfindən dərs prosesi boyunca şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi və onları
düzgün istiqamətləndirilməsinə şərait yaradılmasıdır (6, s. 77).
Şagirdlərin aktiv idrak fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün onlarda fənnə davamlı maraq
formalaşdırmaq lazımdır.
İdaraki maraq biliklərin mənimsənilməsi
prosesinə yönəlməlidir. Bu, insanların ətraf aləmə, dünyaya münasibətində özünü göstərir. Nəticədə maraqlar bir insanın ətrafdakı reallıqla
əlaqəsini müəyyənləşdirir.
İdaraki marağın inkişaf səviyyəsi sosial,
mənəvi, intellektual amillərdən asılıdır. Bir fərdin idraki maraqlarının inkişafı bir neçə mərhələdən keçir: bu, seçmə xarakteri daşıyan sadə
maraqdan, gözlənilməzliklə (sürprizlə) xarakterizə olunan maraqdan, öyrənmə sevinci və öyrənilən mövzunun nəzəri əsaslarını bilmək üçün
səy göstərməkdən ibarətdir.
Fəallaşdırma prosesi şagirdlərin idrak fəaliyyətini tənzimləməlidir. Tarixin tədrisi zamanı
şagirdlərdə idrak fəallığının artması bilavasitə
təhsilin məzmunu ilə bağlı olmalıdır. Müasir
dövrdə dərslərdə interaktiv təlim metodlarından
istifadə olunması şagirdlərin ictimai, sosial və
siyasi həyatı düzgün qiymətləndirməsinə imkan
yaradır. Tarix dərslərində keçirilən mövzuları
şagirdlər yalnız mənimsəməklə kifayətlənməməlidir, bu mövzular təhlil edilməlidir ki, şagirdlərin bilikləri inkişaf edərək təkmilləşsin.
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Fəallaşdırma yeni bir üsul deyil, bu, ənənəvi təlimdə də var idi və şagirdlərin idrak
fəallığının artmasına, dərsə marağın yaranmasına xidmət edirdi. Müasir dövrdə fəal öyrənmə
şagirddə danışma, dinləmə, düşünmə imkanları
yaratmaqla yanaşı, öyrəndiyi bilik bacarıq və
vərdişləri həyatda müstəqil, yaradıcı şəkildə
tətbiq etməyi də öyrədir.
Müəllimlər tarixin tədrisi prosesində fəallaşdırma apardığı vaxt mövzuları şagirdlərin
maraq dairəsinə uyğunlaşdırmalı, öyrədici mühiti təşkil etməli, mövzu ilə bağlı düzgün üsul
və vasitələr seçib tətbiq etməlidir.
Tarixin tədrisi prosesində fəallaşdırma
aparan müəllimlər aşağıdakı şərtlərə diqqət yetirməlidir:
1. Qavrayış və müşahidənin təşkili;
2. Şagirdlərin diqqətini təşkil etmək (yəni
şagirdlərin şüurunu təlim işinin məzmununa yönəltmək, hərəkətə daxil etmək, düşünməyə
məcbur etmək);
3. Yaddaşı yararsız və ya ikinci dərəcəli
məlumatdan azad etmək üçün yaddaşın əsas
proseslərini, fəaliyyət metodlarını nəzərə alaraq,
yaddaşda əhəmiyyətli materialın saxlanmasını
təmin etmək.;
4. Şagirdlərin təfəkkürünün inkişafı;
5. Möhkəm bilik, bacarıqlara əsaslanan təxəyyülün inkişafı;
6. İntellektual fəaliyyət və müstəqillik;
7. Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini stimullaşdırmaq ( yəni biliklərin həyati və praktik dəyərini müəyyənləşdirmək, maraq yaratmaq, şagirdə etibar, şəxsi nümunə və s.);
8. Şagirdin fərdi qabiliyyətlərini nəzərə almaq;
9. Şagirdin öyrənmə, idrak maraqları və
bilik ehtiyaclarına müsbət münasibətinin formalaşdırılması və s.;
Bu şərtləri nəzərə alaraq, hər bir müəllim
fəallaşdırma apararkən aşağıdakı mərhələlərin
təşkilini təmin etməlidir:
– fəal müstəqil yaradıcı iş, düşüncə, qavrayış, təxəyyül üçün optimal şəraitin yaradılması;
– analiz və sintez fəaliyyətinin təşkili,
eyni zamanda şagirdlərin yeni bilik və intellektual (əqli) bacarıqların formalaşması;
– şagirdlərin idraki fəaliyyətlərinin tapşırıqlarla möhkəmləndirilməsi və idraki fəaliyyə-
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tin texniki komponentlərinin inkişafı və avtomatlaşdırılması.
Təcrübə göstərir ki, idraki maraqların inkişafı, öyrənilən mövzuya sevgi və əqli iş prosesinin özü şagirdlərin fəal şəkildə, müstəqil axtarış edərək yeni bilikləri "kəşf etməsinə" gətirib
çıxarır. Yeni öyrənilən mövzuya marağın yaranması üçün bu mövzunu bütövlükdə və onun
ayrı-ayrı hissələrini öyrənməyin zəruriliyini,
əhəmiyyətini və məqsədəuyğunluğunu anlamaq
lazımdır. Müəllimin yeni materialın əvvəllər
əldə edilmiş biliklərlə nə qədər çox əlaqəli olduğunu, şagirdlər üçün maraqlı olduğunu xatırlaması vacibdir. Çox asan maraqlı olmur. Öyrənmək müəyyən qədər çətin, lakin mümkün olmalıdır – bu, müasir müəllimin şüarıdır. Tarixin tədrisində köhnə modeldən yeni modelə doğru sürətli bir keçid mövcuddur. G. Yalavuz hesab edir
ki, köhnə model, yəni ənənəvi təlimdə təhsil çox
vaxt ―əzbərçiliyə‖ əsaslanırdı və öyrədici və inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirmir, fəallaşdırma da lazımi səviyyədə deyildi [3, s. 52].
Tarix dərslərində fəallaşdırma aparan
zaman müəllim əyani vasitələrdən də istifadə etməlidir, çünki bu vasitələr tarixi zamanı və məkanı müəyyən etməkdə şagirdlərin inkişafına
yardım edir, mövzuya maraq oyadır, onların fikrini cəmləşdirir, dərs canlı olur, öyrənmə həvəsi
artır, onlar həm nəzəri, həm də praktik biliyə yiyələnir və tədris zənginləşir.
Dərsdə iştirak edən şagirdlərin hamısı
eyni olmurlar. Hər şagird fərqlidir və dərs prosesində qazandığı biliklər də fərqlidir. Onlara
fərdi yanaşma ön plana keçməlidir. Müəllimlər
öyrətmək üçün bir çox strategiyadan istifadə etməlidirlər. Fəallaşdırma zamanı mövzuya uyğun
üsul və vasitələrdən istifadə etməklə müəllim
şagirdin diqqətini düzgün idarə etməli və mövzunu diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 45 dəqiqəlik dərsdə bu, olduqca çətin olur. Məhz buna
görə də dərs şagirdin maraq dairəsinə uyğun qurulmalıdır. Müəllim lazımi qədər fəallaşdırma
aparmalı, qrup işi təşkil etməlidir. Tarixin tədrisində fəallaşdırma zamanı qrup işinin böyük
rolu vardır. Qrup işi əməkdaşlıq şəraitində aparılır və şagirdin idrak fəallığının artmasına
müsbət təsir göstərir. Bu zaman şagirdlər bir
yerdə çalışmaq , ünsiyyət yaratmaq kimi bacarıqlara yiyələnirlər. Şagirdlər problemi həll
etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yü-
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rütmək, müqayisə etmək bacarıqları, öz fikrini
söyləmək, digərinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq,
yoldaşlarının işini düzgün qiymətləndirmək
kimi bacarıqlar əldə edirlər. Beləliklə, tarixin
tədrisində şagirdlər fəallaşdırma zamanı problemin həllinə yönəlir və onlarda tədqiqatçılıq qabiliyyəti inkişaf edir.
Problemin aktuallığı. Tarixin tədrisində şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətinin təşkili başlıca məsələdir. Bu vaxt keyfiyyətin və səmərəliliyin artırılması üçün fəallaşdırmadan istifadə şagirdləri fəal öyrənməyə istiqamətləndirır ki, bu da tədris prosesinin
keyfiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır. Müasir
dövrdə şəxsiyyətyönlü tədris prosesini həyata keçirmək olduqca vacibdir. Şagirdlərin müstəqil öyrənməyə yönəldilməsi, onları yaradıcı, inkişafetdirici

fəaliyyətə alışdırmaq müasir təhsildə qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Bunların vəhdət şəklində fəallaşdırma vasitəsilə tətbiqi tədris prosesinin
əsasını təşkil edir. Bu da tarixin tədrisində fəallaşdırmadan səmərəli istifadəni aktual edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə tarixin
tədrisi prosesində fəallaşdırmadan səmərəli istifadənin mahiyyəti araşdırılmış, imkan və yolları nəzərdən keçirilmiş, fəallaşdırmanın şagirdlərin idrak fəaliyyətinin formalaşdırılmasına, elmi dünyagörüşünə,
ümumi inkişafına təsiri tədqiq edilmişdir.
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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THE ROLE OF THE TEACHER'S PROFESSIONALISM IN THE FORMATION OF THE
SPIRITUAL CULTURE OF STUDENTS IN HISTORY LESSONS
Xülasə. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi Tarixi materiallar şagirdlərin elmi- dünyagörüşünün, mədəniyyətinin və əxlaq tərbiyəsinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Mədəniyyət mənəvi tərbiyənin tərkib hissəsi olub maddi- mənəvi, sosial- siyasi- iqtisadi, dini-ideoloji, əxlaq, ləyaqət, vətənpərvərlik, bədii-estetik və s.
tərbiyəni inkişaf etdirərək özündə birləşdirir. Qədim mədəniyyətə, zəngin mənəviyyata malik olan Azərbaycanda ölkə prezidenti İlham Əliyev 2016- cı il "Multikulturalizm ili" elan etmişdir. Azərbaycan həqiqətən
multikulturalizm ölkəsidir.
Açar sözlər: tarix təlimi, mədəniyyətin formalaşdırılması, multikulturalizm
Резюме. Исторические материалы оказывают важное влияние на формирование научного мировоззрения, культуры и нравственного воспитания учащихся. Культура является неотъемлемой
частью духовного воспитания и включает в себя материально-духовное, социально-политико-экономическое, религиозно-идеологическое, нравственное, достоинство, патриотизм, художественно-эстетическое и так далее развивает и интегрирует образование. Президент Ильхам Алиев объявил 016 год
«Годом мультикультурализма» в Азербайджане, имеющем древнюю культуру и богатую духовность.
Азербайджан поистине страна мультикультурализма.
Ключевые слова: обучения истории, формирования культуры, мультикультурализм
Summary. Culture is an integral part of spiritual education and includes material-spiritual, sociopolitical-economic, religious-ideological, moral, dignity, patriotism, artistic and aesthetic and so on. develops
and integrates education.
President Ilham Aliyev has declared 2016 the "Year of Multiculturalism" in Azerbaijan, which has an
ancient culture and rich spirituality. Azerbaijan is truly a country of multiculturalism.
Key words: teaching history, formation of culture, multiculturalism

Mədəniyyət anlayışı geniş və həm də zəngindir. Bu geniş anlayış bəşər tarixində insanın
yarandığı vaxtdan günümüzədək cəmiyyətin
bütün sahələrində yaranmış, yaratmış, formalaş88

mış və inkişaf etmişdir. Mədəniyyət mənəvi tərbiyənin tərkib hissəsi olub maddi- mənəvi, sosial- siyasi- iqtisadi, dini-ideoloji, əxlaq, ləyaqət,
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vətənpərvərlik, bədii-estetik və s tərbiyəni inkişaf etdirərək özündə birləşdirir.
Mədəniyyətin qədim dövrdən insanlar tərəfindən yaranmasını sübut edən mənbələr var.
Bunlar: arxeoloji, antropoloji, yazılı mənbələr,
qədim dastanlar, linqvistik, şifahi xalq ədəbiyyatını göstərmək olar. Şagirdlər mədəniyyətin
mərhələlərini tarix fənninin tədrisi prosesində
tədricən öyrənirlər. Onlar qədim Şərq, antik
dövr, orta əsrlər dövrü, İntibah, yeni, ən yeni və
müstəqillik dövrün mədəniyyəti ilə tanış olmaqla yanaşı onlarda mənəvi tərbiyə formalaşır.
Azərbaycan tarixi 6 sinif dərsliyində şagirdlərdə
ilk dəfə xronos - zaman, loqos - elm, era-zaman,
Hicrət -köç digər anlayışlar formalaşdırılır. Alt
poleolit dövründə Azərbaycan ərazisində tapılmış Azıx mağarası və Quruçay mədəniyyəti ilə
tanış olurlar. Tarix fənn kurikulumunda məzmun xəttləri üzrə əsas və alt standartlar verilmişdir. Alt standartlar özləri də beş yerə ayrılır:
1.zaman, 2. məkan, 3.dövlət, 4. şəxsiyyət 5. mədəniyyət. Tarixi biliklərin mənimsənilməsi məktəblilərdə elmi- mədəni dünyagörüşə, bəşəri və
milli mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması əxlaq,
davranış, və yüksək səviyyədə mədəniyyətin
inkişafına nail olurlar. Mədəniyyət insanların,
xalqın yaradıcılıq nümunəsidir. "Kultur" latın
sözü olsa da ilk dəfə Roma siyasətçiləri və filosofları Katon, daha sonra Sisseron tərəfindən işlənilmişdir. M.T. Sisseron özünün 58 məhkəmə
və siyasi nitqində Ritorikaya, fəlsəfəyə, siyasətə
aid nitqində siyasi mədəniyyət termindən dəfələrlə istifadə etmişdir. e.ə. 330 cu ildə Aristotelin Ritorika adlı əsəri 3 kitabdan ibarət idi.
Ethos(etika), pathos (məntiqli inandırmanın ən
mükəmməl alətidir), loqos (söz) deməkdir. Avropada ―mədəniyyət‖ termini bəşər tarixinin
keçdiyi üç dövrün - vəhşilik, barbarlıq, sivilizasiya mərhələsini bildirmək üçün qəbul olunmuşdur və onu bu mənada ilk dəfə 1767-ci ildə Şotland filosofu A. Fergüson işlətmişdir. Sonralar
görkəmli Amerika etnoqrafı, arxeoloqu, ibtidai
icma cəmiyyəti üzrə tarixçi Lüis Henri Morqan
bu bölgünü daha da əsaslandırmışdır. İslam Şərqində ―mədəni‖ termini ərəblərdən alınmışdır :
1. şəhərli, qəsəbəli 2. oturaq, yəni, köçəri olmayan anlayışları ifadə edilir.
Sivilizasiya - latın sözü olub mülki ictimai
mənasını daşıyır. Burada mədəniyyətin mənimsənilməsi necədirsə sivilizasiyada elədir. Mək-

təblilər elmin, mədəniyyətin, ilk bəşəri dəyərlərin beşiyi olmuş, Şərqin sivilizasiya mərkəzlərindən olan qədim Şumer, Misir, Çin, Hindistan
və s haqqında biliklərə yiyələnirlər. Antik sivilizasiyasından sonra bəşər tarixində ən parlaq
dövr İslamın yaranması və onun mədəniyyəti ilə
tanış olurlar. Bu dövr ilə şagirdlər Azərbaycan
və Ümumi tarix dərsliklərinin 7 sinfində kurs
daxili bilik və bacarıqlar inteqrasiya olunur. Yuxarı siniflərdə isə Qərb və Şərqin tarixi, dövlətlər arasında olan münasibətləri XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərində elm və texnika sahəsində
edilən kəşflər dünyanın dərk olunmasında, yenidən qurulmasında, istehsal və həyatın maddi bazasının əsaslı dəyişdirilməsi və təkmilləşdirilməsində yeni dövrə keçid prosesini öyrənirlər.
Dəqiq və təbiət elmləri sahəsində böyük kəşflər,
maye yanacaq, radio dalğaları, rentgen şüalarının alınması və istifadə edilməsində qazanılan
uğurlar istehsalda ciddi elmi-texniki inqilaba
imkan yaratdı. II Dünya müharibəsindən sonra
bəşəriyyət elm, texnika və istehsalı intensiv şəkildə əlaqələndirən ETİ dövrünə qədəm qoydu.
Bu dövr elmi-texniki yaradıcılığı, mədəniyyəti,
maddi istehsalı, tədavül və məişət sahəsini elektron avtomatlaşdırılmasını və ETİ-nin uğurlarının geniş tətbiqi nəticəsində məhsuldar qüvvələrdə yeni inqilabi dəyişmə prosesini keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırdı. Kosmik fəzanın fəthi
və atomun sülh məqsədləri üçün istifadəsi dövrümüzün fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri
olmasını haqda biliklərini təkmilləşdirməklə cəmiyyətin inkişafında mədəniyyətin rolunu görürlər. Mədəniyyətin yaranması və inkişafı şagirdlərdə siyasi mədəniyyəti formalaşdırır.
Siyasi mədəniyyət. Siyasi mədəniyyət anlayışı bəşər cəmiyyətinin yaratmış olduğu ümumi mədəniyyətin yəni iqtisadi mədəniyyət, dini
mədəniyyət, əxlaqi mədəniyyət və s. kimi başa
düşülür. Tarixi inkişaf prosesində hər bir cəmiyyətdə siyasi mədəniyyət də mövcuddur. Onlar
bir-biri ilə sıx bağlıdır. Digər mənada siyasi mədəniyyət hər bir fərdin, sosial qrupun, sinfin və
ya millətin siyasi davranış və fəaliyyət qaydalarının, onların siyasətdə, siyasi hakimiyyətə münasibətlərinin ifadəsi kimi başa düşülür. Tarix
fənnin tədrisi prosesində şagirdlər ibtidai icma
quruluşu dövründən başlayaraq günümüzə qədər
formasiyanın bütün mərhələlərində siyasi mədəniyyətin insanlar tərəfindən yarandığının şahidi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

89

Təranə Murad qızı Ġsayeva

olurlar. Siyasi mədəniyyət politologiya elminin
mühüm anlayışlarından biridir ‖Siyasi mədəniyyət‖ anlayışını politologiya elminə ilk dəfə
Amerika politoloqları Q. Almond və S. Verba
gətirmiş və onu politologiya elminin mühüm kateqoriyalarından biri kimi şərh etmişlər. Q. Almond və S. Verba «Vətəndaş mədəniyyəti» əsərində siyasi mədəniyyətin cəmiyyətin siyasi sistemində, siyasi rejimlərdəki rolunu yüksək qiymətləndirərək belə bir ümumi nəticəyə gəlmişlər
ki, demokratiyanın inkişafı və demokratik rejimin meydana gəlməsi və formalaşması hər
şeydən əvvəl, yüksək siyasi mədəniyyət tələb
edir və onun sayəsində mümkündür. . Siyasi
mədəniyyətin subyekti cəmiyyət, siniflər, sosial
qruplar, siyasi partiyalar, təsisatlar, şəxslər və s.
ola bilər. Siyasi mədəniyyət ayrı-ayrı siyasi sistemlərdə nəsildən-nəslə verilərək davam etdirilən mədəniyyətdir.
Tarixi biliklər əsasında şagirdlər quldarlıq
quruluşu, feodalizm və kapitalizm, sosializm anlayışlarını mənimsəyirlər. Siyasi quruluş və siyasi rejim, demokratiya, avtoritar, totalitar, mühafizəkar və s. siyasi mədəniyyət haqqında biliklər əldə edirlər. Milli etnik münasibətlərə görə
beynəlmiləl, dünyəvi, milli, millətçi, şovinist,
hegemon və s. kimi siyasi mədəniyyət diqqəti
cəlb edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Demokratik ölkələrdə, sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə
siyasi mədəniyyət yüksək səviyyədə olur və ölkədə aşkarlıq hökm sürür. İstər siyasi həyatda,
istərsə də ictimai-iqtisadi həyatda baş verən hadisə və proseslər haqqında inkişaf və irəliləmələr nöqsan və durğunluq, geriləmə halları, onların səbəbləri haqqında düzgün izah və şərhlər
verilir, açıqlamalar olur. Siyasi mədəniyyətin
əsas funksiyalarından biri kimi cəmiyyətin demokratikləşməsi, xalqın ölkənin idarə edilməsində iştirak üçün şərait yaradılması, şəxsiyyətin öz
imkan və bacarığını inkişaf etdirməsi, ondan cəmiyyətin xeyrinə istifadə edə bilməsi imkanlarının yaradılmasından ibarətdır.
Mədəniyyət tərbiyədir. Bu iki anlayış birbiri ilə sıx qarşılıqlı fəaliyyətdədir. Mədəniyyətin meydana gəlməsi və inkişafında tərbiyənin
böyük rolu vardır. Təlim prosesində tərbiyəedici
proses üç mərhələdə 1. Şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması, 2 estetik tərbiyə,
3. əxlaq tərbiyənin formalaşdırılır. Tərbiyə işinin təşkili və onun istiqamətindən asılı olaraq si90

yasi mədəniyyət yaranır. Tərbiyə işi isə ilk növbədə ailədən başlayır və onun miqyası getdikcə
genişlənərək məktəblərdə, əmək kollektivlərində, sosial qruplarda, daha geniş miqyas alır və
nəhayət dövlət və cəmiyyət səviyyəsinə yüksəlir, daim inkişaf etdirir. Beləliklə də siyasi tərbiyə bu mərhələlərdən keçərək formalaşır. Hər bir
insanın siyasi həyatda iştirakı, onun bu sahədə
fəallığı həmin şəxsin siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir. Şagirdlərdə siyasi mədəniyyət tarix
təlimi prosesində cəmiyyətin inkişaf qanunlarını, çox mühüm əlaməti, şəxsiyyətin keyfiyyət
göstəricisi olub, onun həyat tərzinin bütün tərəflərini, bütün cəhətlərini əhatə edən biliklərlə formalaşır.
Multikulturalizm - çoxmədənilik, bir çox
fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti
ifadə edən anlayışdır. Multikulturalizm həm də
siyasi mədəniyyətdir. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə
və məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və ahəngdarlığına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Multikulturalizm burada formalaşdırılması humanist,
demokratik nəzəriyyə və ideoloji mədəniyyət
anlayışı geniş və həm də zəngindir. Bu geniş anlayış bəşər tarixində insanın yarandığı vaxtdan
günümüzədək cəmiyyətin bütün sahələrində yaranmış, yaratmış, formalaşmış və inkişaf etmişdir. Multikulturalizm mənəvi tərbiyənin tərkib
hissəsi olub milli birlik, milli süur, milli mədəni
müxtəlifliklər, etnik qruplar-dili mədəniyyəti və
incəsənəti tolerantlıq-dini etiqad azadlığının
təmin edilməsi, plüralizm, maddi- mənəvi, sosial-siyasi-iqtisadi, dini-ideoloji, əxlaq, ləyaqət,
vətənpərvərlik, bədii-estetik və s tərbiyəni inkişaf etdirərək özündə birləşdirir. Təhsilalanlar bilirlər ki, məhz tolerantlığın təcəssümüdür ki,
onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq
münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. Multikulturalizm siyasəti
dedikdə isə bir dövlətin sərhədləri çərçivəsində
müxtəlif mədəniyyətlərin qorunması, inkişafı və
təbliğinə yönəlmiş humanist və demokratik
dövlət siyasəti nəzərdə tutulur. qədim mədəniyyətə malik, zəngin mənəviyyatı olan Azərbaycan
xalı multikilturalizm anlayışını formalaşdırdı.
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Tarix dərslərində Ģagirdlərdə mənəvi mədəniyyətin formalaĢdırılmasında müəllim peĢəkarlığının rolu

Qədim mədəniyyəti, zəngin mənəviyyata
malik olan Azərbaycanda ölkə prezidenti İlham
Əliyev 2016-cı il "Multikulturalizm ili" elan
etdi. Azərbaycan həqiqətən Multikulturalizm ölkəsidir. Təhsil müəssisələrində təhsil alan elmi
dünyagörüşlü gənclərimiz tariximizi, mədəniyyətimizi, milli dəyərlərimizi heç zaman unutmur
və daim uca tuturlar.
Problemin elmi yeniliyi: Mədəniyyətsiz
həyat yoxdur. Bütün sahələrin inkişafında mədəniyyət durur.

Problemin praktik əhəmiyyəti : Şagirdlər
mədəniyyətin mərhələlərini tarix fənninin tədrisi
prosesində və müəllimin peşəkarlığı nəticəsində tədricən öyrənirlər.
Problemin aktuallığı : Mədəniyyət mənəvi
tərbiyənin tərkib hissəsi olub maddi- mənəvi, sosialsiyasi- iqtisadi, dini-ideoloji, əxlaq, ləyaqət, vətənpərvərlik, bədii-estetik və s. tərbiyəni inkişaf etdirərək özündə birləşdirir.
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ И ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
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THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY AND INTERNAL DISCIPLINARY RELATIONS
IN THE FORMATION OF MATHEMATICAL THE THINKING OF STUDENTS
Xülasə. Dünyagörüşü tərbiyəsi məsələsində heç də az rolu olmayan aspektlərdən biri də riyazi təfəkkürün formalaşması və inkişafıdır. Riyaziyyatın əsas kateqoriya və qanunlarının mənimsənilməsi riyazi dünyagörüşün formalaşmasının ümumi məsələsinə daxildir. Bu haqda təsəvvürləri şagirdlər ictimaiyyətin öyrənilməsində alırlar.
Açar sözlər: riyazi təfəkkür, fəndaxili əlaqə, fənlərarası əlaqə, şagirdlər.
Резюме. Формирование и развитие математического мышления является одним из немаловажных аспектов в формировании и организации мировоззрения. Усвоение основных математических законов и категорий входит в основу задач по формированию мировоззрения. В этом случае учащиеся
получают нужные представления при изучении жизни общественности.
Ключевые слова: математическое мышление, межпредметные связи, внутрипредметные
связи, ученики
Summary. The formation and development of mathematical thinking is one of the important aspects
in the formation and organization of a worldview.
The assimilation of basic mathematical laws and categories forms the basis of the tasks of forming a
worldview. In this case, students get the necessary ideas when studying the life of the public.
Keywords: mathematical thinking, interdisciplinary communication, intradisciplinary communication,
students.
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ġagirdlərin riyazi təfəkkürünün formalaĢmasında fəndaxili və fənlərarası əlaqənin rolu

Bildiyimiz kimi riyaziyyat kursunun məzmununda bu mənada faydalı material çoxdur.
Beləliklə, riyazi analizin ―limit‖, ―kəsilməzlik‖,
―törəmə‖, ―inteqral‖ kimi əsas anlayışları mahiyyətcə riyazi hərəkətlərin, dəyişmələrin obyektiv proseslərini əks etdirir.
Riyazi təsəvvürlərin formalaşması üçün
bəzi mühüm istiqamətləri qeyd edək. Məlumdur
ki, riyaziyyatın ―nüvə‖sini ―əksliklərin vəhdəti
haqqında nəzəriyyə‖ təşkil edir. Əksiliklər üzərində əməliyyat apardıqda, insanın ağlı bu əkslikləri cansız, donmuş kimi deyil, canlı, şərti,
hərəkətdə və biri digərini əvəz edən kimi götürməlidir. Belə vəhdətin əksiliklərin qarşılıqlı nüfuzunun nümunəsi tam şəkildə riyaziyyat, onun
təbiəti və mahiyyətidir. Bir tərəfdən, riyaziyyat
– ―real aləmin mücərrəd obrazlarının‖ məcmusu, digər tərəfdən isə – ―ideal texnikadır‖, yəni
həqiqi aləmin öyrənilməsi üçün zəruriyyət və
imkan olduqda istifadə olunan, süni yaradılan
məntiqi qurmaların (modellərin) toplusudur.
Necə ki, maddi texnika təbiətdən müxtəlif
materialları alıb, onları çevirir və kombinə edərək praktik fəaliyyətdə təbiətin mənimsənilməsi
üçün insanlara vasitələr yaradır, eləcə də, riyaziyyat – təbiətdən mücərrədləşmə yolu ilə özünün ilk anlayışlarını alıb, onları çevirir və kombinə edərək təbiətin nəzəri mənimsənilməsi
üçün vasitələr yaradır.
―Həqiqi ədədlər‖ mövzusunun öyrənilməsində ―ədəd‖ anlayışının inkişafından, bu inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi iki bir-birinə zidd
əksliyin təsirinin rolunu diskret və kəsilməz
qeyd etmək lazımdır. Diskret əşyalarla davranış
sayı yaradıb… Ölçü, kəsilməzliyə diskretliyin
tətbiqindən başqa bir şey deyildir. Belə ki, kəsilməz məsafə addımlarla ölçülür, onu da sayırlar.
Məlum olmuşdur ki, tam ədədlər kifayət deyil
və məhz ölçünün tələblərinə görə kəsrlər meydana gəlmişdir.
Qədim yunanlar ―kəsilməz kəmiyyətləri
prinsipcə sayıla bilən çox kiçik hissəciklərdən
ibarət olan kimi təsəvvür etmişlər… uyğun olaraq hər bir kəmiyyət rasional ədədlərlə ölçülürdü. Ədəd rasional idi‖. Ortaq ölçüsüz parçaların
kəşf olunması bu təsəvvürləri alt-üst etdi və irrasional ədədlərin kəşfinə səbəb oldu.
―Ədəd oxu‖ kimi həqiqi ədədlər çoxluğu
haqqında təsəvvür, yəni bu çoxluğun həndəsi
düz xətlə əlaqəsi haqqında, yenə də kəsilməzliyi

diskretə ―daha incə mənada olsa da‖ gətirir, düz
xətti biz kəsilməz xətt kimi və eyni zamanda hər
birini uyğun ədədlə göstərilən nöqtələr çoxluğu
kimi düşünürük. İrrasional ədədlər nümunəsində
göstərilə bilən ―varlıq paradoksu‖ riyazi təfəkkürün formalaşması baxımından olduqca ibrətamizdir. Praktik baxımdan irrasional ədədlər
mövcud deyil: istənilən ölçünün nəticəsi rasional ədədlə ifadə olunur. Lakin onlar riyazi nəzəriyyədə ölçü vahidi kimi seçilən ixtiyari parçanın onunla ortaq ölçüsü olmayan parçaların
mövcudluğu, yəni belə parçaların uzunluğunun
rasional ədədlə ifadə oluna bilməməsini göstərən fikri eksperimentin nəticəsi kimi aşkar olunmuşdur. Bu misal riyaziyyatda varlığın xarakterini və riyazi obyektlərə tətbiqində ―varlıq‖ sözünün mahiyyətini kifayət qədər qabarıq şəkildə
nümayiş etdirir. Lakin şagirdlər irrasional ədədlərin bu baxımdan istisna olmasını fikirləşməməlidirlər. Həmin qayda ilə (riyaziyyatda) natural ədədlər, həndəsi fiqurlar və s. mövcuddur və
(real aləmdə) mövcud deyildir. Riyaziyyatda hər
bir şeyin varlığı şərtidir, çünki o, ideallaşmış obyektlərin varlığıdır.
Əksiliklərin vəhdəti sonlu və sonsuz çoxluq anlayışında əks olunmuşdur. Bunu natural
sıra misalında kimi göstərmək münasibdir. Bir
tərəfdən şagirdlər bilirlər ki, natural sıra sonsuzdur və onu qeyri-məhdud davam etdirmək olar;
digər tərəfdən deyəndə ki, məsələn, natural
ədədlər çoxluğu həqiqi ədədlər çoxluğunun altçoxluğudur, onlar bu çoxluğu bitmiş, bütün natural ədədlərin məcmusu kimi fikirləşirlər.
Ümumiyyətlə, ―bütün‖ sözünü obyektlərin sonsuz məcmusunun tətbiqi mənasında istifadə
edəndə biz bir anlayışda sonlu və sonsuz haqqında iki əks təsəvvürləri birləşdiririk.
Buna görə ―sonsuz çoxluqlar‖ mövzusu
üzrə fakültativ məşğələlərdə şagirdləri ―sonsuz
çoxluq‖ anlayışı ilə əlaqədar bağlı paradokslarla
tanış etmək məqsədəuyğundur, məsələn, özünü
element kimi daxil etməyən bütün çoxluqların
M çoxluğu haqqında Bertran Rasselin paradoksu
ilə. M çoxluğu özünü element kimi daxil edirmi? – sualına ixtiyari cavab ziddiyyətə gətirir.
Əgər ―hə‖, onda M çoxluğunun tərifinə görə o,
özünü daxil etməməlidir. Əgər ―yox‖, onda o,
özünü daxil etməlidir, çünki tərifə görə özünü
element kimi daxil etməyən bütün çoxluqları
özündə saxlayır. Bu paradoks göstərir ki, ob-
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yektlərin məcmusunun tətbiqində ―bütün‖ sözü
ilə ehtiyatla rəftar etmək lazımdır; ―sonsuz çoxluq‖ anlayışı ilə azad əməliyyat cəfəngiyata gətirə bilər. Elmin tarixində Rasselin paradoksu və
çoxluqlar nəzəriyyəsinin digər paradokslarının
rolu haqqında məlumat – inkişafın mənbəyi və
hərəkətverici qüvvə haqqında olan ziddiyyətin
yaxşı illüstrasiyasıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ziddiyyətlərin rüşeymini ―çoxluq‖ anlayışının özündə axtarmaq
lazımdır. Belə ki, çoxluqlar nəzəriyyəsini kəşf
edən Georq Kantor onu aşağıdakı şəkildə xarakterizə edib: Çoxluq bir (vahid) kimi düşünülən
çoxdur.
Riyazi analizin anlayışlarında hərəkətin,
dəyişmənin necə əks etdirilməsi haqqında bir
qədər müfəssəl danışmaq lazımdır.
Şagirdlər tərəfindən hərəkətin dərk edilməsi ilə bağlı çətinlikləri hiss etmək və onların
aradan qaldırmasında riyaziyyatın rolunu qiymətləndirmək üçün (ola bilər ki, fakültativ dərslərdə), Zenon Eleyskinin (b.e.ə. V əsr) Axilles
və tısbağa apori (paradoks) haqqında danışmaq
məqsədəuyğundur, onun mahiyyəti belədir: tısbağadan 10 dəfə tez hərəkət edən Axilles, heç
vaxt ona çata bilməz, çünki, onu tısbağadan
ayıran məsafəni qət etmək üçün sərf olunan
1

vaxtda tısbağa bu məsafənin 10 hissəsini gedəcək, haçan ki Axilles bu məsafəni də keçərək
1

tısbağa başlanğıc məsafənin 100 hissəsini də
qabağa gedəcək və sayı sonsuzluğa qədər, tez
gedən Axilles tısbağanı keçməyəcək hökmünün
ziddiyyəti aydındır. Lakin onun səbəbi aydın
deyil: Zenonun araşdırması məntiqi görünür.
Hərəkətə aid olan Zenonun bu və digər aparılan
(cəmi dörddür – ―Dixotomiya‖, ―Axilles‖, ―Ox‖
və ―Mərhələ‖) bir çox əsrlər boyu alimlərin və
mütəfəkkirlərin fikir və mülahizələrinin səbəbi
olmuşdur. İndiki zamanda da bu suala vahid
fikir yoxdur. Aporiyaların müasir izahlarından
biri belədir: Zenon ardıcıllığın limiti anlayışı ilə
tanış deyildi və səhv edib hesab edirdi ki, top-lananların sonsuz çoxlu sayının cəmi, hətta ən kiçiklərin də, həmişə sonsuz böyük olmalıdır. Bu
həmişə düzgün olmur və bu halda cəm sonludur.
q 1
olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi
haqqında sualın öyrənilməsində şagirdlərə, tıs-
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bağanı keçmədən Axillesin getdiyi yolu hesablamaq təqdim etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, limitə keçid dəyişmə, onun
kəsilməzliyi, azalma və ya artmağa doğru qeyriməhdudluq kimi ümumi ideyaları dəqiq riyazi
anlayışlarla (limit, kəsilməzlik, törəmə və s.) əks
etdirməyə, təsvir etməyə imkan verən riyazi
analizin səciyyəvi üsuludur. Bununla analizdə
―sonsuz kiçilən‖ və ―sonsuz böyüyən‖ riyazi
vəhdətdə və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə mövcuddurlar. Məsələn, ―ardıcıllığın limiti‖ anlayışında ardıcıllığın hədlərinin nömrələrinin sonsuz
artması və ardıcıllığın hədləri arasındakı fərqin
sonsuz azalması və onun limiti qarşılıqlı əlaqəlidir; cəmin limiti kimi inteqral anlayışında sonsuz kiçik toplananların sonsuz böyük sayda
cəmi haqqında təsəvvürün dayanması.
Analizin başlanğıcının öyrənilməsini yekunlaşdırdıqda, şagirdlərin diqqətini bütövlükdə
analizin riyazi xüsusiyyətinə yönəltmək lazımdır. Onun tərkib hissələri olan diferensial və inteqral hesabı qarşılıqlı əlaqəli əkslikləri göstərir:
diferensial hesabında əsasən nöqtədə və onun
bilavasitə yaxınlığında funksiyanın özünü aparması və ya necə deyərlər, funksiyaların lokal
xassələri (nöqtədə kəsilməzlik, nöqtədə limit,
nöqtədə törəmə və diferensial) nəzərdən keçirilir; ―inteqral‖ anlayışının köməyi ilə funksiyaların ―qlobal‖ xassələri, yəni, ayrı-ayrı nöqtələrdə
funksiyanın özünü aparmasından asılı olmayaraq çoxluqda funksiyanın özünü aparması təsvir
olunur və öyrənilir. İki əks tendensiyanın belə
birləşməsi və qarşılıqlı təsiri həddən artıq faydalıdır. Demək kifayətdir ki, bu ümumi və sadə
üsullar fiqurların sahəsini, cisimlərin həcmi, əyrilərin uzunluğunu, kütləni, işi, istilik miqdarını
və s. hesablamağa imkan vermişdir.
Hələ qədim Yunanıstanda silindrin və kürənin həcmini, bəzi əyrixətli fiqurların sahələrini
hesablama bacarıqları var idi. Lakin, bu zaman
yalnız xüsusi hallarda tətbiq olunan çətin və
süni üsullardan istifadə olunurdu. Bu problemi
həll etmək üçün ümumi üsulun axtarışında ciddi
çətinliklər olmuşdur. Analizdə tətbiq olunan
―dövrələmə manevri‖, yəni funksiyanın lokal
xarakteristikalarının (Laqranj teoremi və
Nyuton-Leybnis düsturunun köməyi ilə yerinə
yetirilən) vasitəsilə onların qlobal, inteqral xassələrinə yanaşma arzuolunan səmərəni verdi.
İndi hər bir şagird sadə və ümumi üsullarla istə-
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nilən formada olan əyrixətli fiqurların sahəsini,
cisimlərin həcmini, dəyişən qüvvənin işini və s.
hesablamağı bacarır.
Nəticədə, analizin başlanğıcının öyrənilməsi prosesində dünyagörüşü məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi formaları haqqında bir neçə
söz deyək: əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, tərbiyəvi səmərənin əsas şərti riyaziyyatın tədrisi
ilə sıx əlaqədardır. Dünyagörüşü məsələlərinin
nəzərdən keçirilməsinə bütövlüklə tədrisə, nədə
ki, ayrı-ayrı dərslərdə fəlsəfənin tədrisinə və ya
riyaziyyat tarixini tədris etməyinə çevirmək
düzgün deyildir. Dünyagörüşü xarakterli material ilə uyğun tədris materialının öyrənilməsinin
üzvi surətdə əlaqələndirilməsi çox vacibdir. Məsələn, triqonometrik funksiyaların öyrənilməsinin başlanğıcında periodik proseslərin modeli
kimi onların rolu haqqında bir neçə söz bu materialla əlaqələnir; törəmə haqqında məsələnin
nəzərdən keçirilməsinə başladıqda qeyri-müntəzəm hərəkət üçün sürət anlayışının daxiledilməsi ilə əlaqədar çətinliklərin qeyd edilməsi təbii
ki, məsələnin mahiyyətinə – limit anlayışının
köməyilə törəmənin tərifinə keçirməyə imkan
verir; Qauss üsulunun öyrənilməsindən əvvəl alqoritmin rolunu izah etmək, sonra isə ixtiyari
sistemi həll edə bilmə üsulunun öyrəniləcəyini
elan etmək olar.
Bəzi məsələlərə görə müəllimə giriş sözü
və ya ümumiləşdirmə, yekunlaşdırma söhbəti
üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Məsələn, Riyazi analizin yaranma tarixi, elmdə və texnikada
diferensial tənliklərin rolu və s. Digər hallarda
işin gedişi zamanı müəllimin sözləri və qeydləri

əsas rol oynayır. Məsələn, funksiyaların çoxhədlilərlə göstərilməsi məsələsi ilə ətraflı məşğul
olmağa imkan yoxdur (zəruri deyil). Amma
f x   f x0   f x0 x  x0  düsturunun hər
bir diferensiallanan funksiyanı xətti funksiya
kimi təqribi göstərmək imkanı verdiyini söyləyib, qeyd etmək olar ki, x  x0  -a nəzərən ikinci tərtib həddi olan düsturda dəqiq yaxınlaşmanı
verir və riyaziyyatda hər bir əyrini istənilən dəqiqlik dərəcəsi ilə təqribən çoxhədli ilə göstərilə
(bəzən çox böyük dərəcə ilə) bilməsinə aid teorem vardır. Müəllimin belə replikaları bir çox
hallarda fakültativ dərslərdə söhbətin daha təfsilatlı başlanğıcı ola bilər. Digər hallarda ayrı-ayrı
şagirdlərə bu məsələ ilə əlaqədar məruzənin hazırlanmasını tapşırmaq olar (təbiətdə və texnikada triqonometrik funksiyalar haqqında, törəmənin fiziki mənası haqqında və s.).
Bəzən şagirdlərə işin texniki tərəfinə diqqət yetirmədən onun məzmun tərəfinə diqqət
yönəltməklə hazır həlli göstərmək lazımdır. Bu
məqsədlə müxtəlif tipli cədvəllər, şəkillərdən istifadə edilməsi çox əlverişli və səmərəlidir.
Problemin elmi yeniliyi: Dünyagörüşü tərbiyəsində tətbiqi məzmunlu məsələlərin həlli çox səmərəli üsuldur. Təəssüf ki, belə məsələlərin həlli
adətən çox vaxt aparır və bəzi hallarda şagirdlər tərəfindən qavranılmır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Riyaziyyatın kateqoriyaları və qanunlarının mücərrəd
qalmaması üçün əvvəlcədən sistematik olaraq şagirdlərin diqqətini qanunların bəzi təzahürlərinə və
kateqoriyaların konkretləşməsinə yönəltmək lazımdır.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN IN THE
PROCESS OF FORMING SIMPLE MATHEMATICAL REPRESENTATIONS
Xülasə. Məqalədə müəyyən edilir ki, riyazi təhsil fəaliyyətinə rəhbərlik birbaşa aşağıdakılardan ibarətdir: uşaqlar qarşısında tədrislə bağlı idraki tapşırıqların dəqiq qoyuluşu və yaşa uyğun olaraq təlim, praktiktəcrübi və oyun motivasiyalarının yaradılması; uşaqların riyazi fəaliyyətinin təşkilinin müxtəlif formalarından frontal, qrup, fərdi istifadə edilməsi; uşaqların riyazi fəaliyyətlərinin müxtəlif təşkili formalarından
(frontal, qrup, fərdi) istifadə edilir.
Açar sözlər: Sadə riyazi təsəvvürlər, idraki fəaliyyət, motivasiya, riyazi fəaliyyət, problemin həlli.
Резюме. В статье определено, что управление математической образовательной деятельностью
состоит непосредственно из нижеследующих: точной постановки познавательных задач, связанных с
обучением детей и созданием соответствующих возрасту обучающих, практических и игровых мотивов; фронтальное, групповое, индивидуальное использование различных форм организации детской
математической деятельности; используются различные формы организации математической деятельности детей (фронтальная, групповая, индивидуальная).
Ключевые слова: простые математические представления, познавательная деятельность,
мотивация, математическая деятельность, решение проблемы.
Summary. In article was determines, that the management of mathematical educational activities
consists directly of such issues as accurate formulation of cognitive tasks related to teaching children and
creating age-appropriate teaching, practical and game motives; frontal, group, individual use of various
forms of organization of children's mathematical activities. Various forms of organization of mathematical
activity of children are also used (frontal, group, individual).
Key words: simple mathematical concepts, cognitive activity, motivation, mathematical activity,
problem solving.

Uşaqların idraki fəaliyyətlərinin aktivləşdirilməsi, modelimizə (elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşması prosesində böyük məktəbəqədər yaşda uşaqların idrak fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsinin struktur-məzmunlu modeli)
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görə, təhsilin riyazi məzmununu mənimsətməklə və riyazi inkişafda idraki fəaliyyətin aktivləşdirilməsinin alternativ mərhələlərini ardıcıl olaraq qurmaqla həyata keçirilir. Bu mərhələlərin
ardıcıllığı belədir: emosional-duyğulu motivasi-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 5, 2020

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaĢdırılması prosesində uĢaqların idraki fəaliyyətlərinin inkiĢaf mərhələləri

ya; idraki motivasiyasının inkişafı; problemin və
onun həllinin qurulması. Hər bir mərhələnin
özünəməxsus vəzifələri və metodları, inkişafı
prosesinin təşkili xüsusiyyətləri, həmçinin gözlənilən nəticəsi vardır.
İnkişafın təşkilati formalarına gəldikdə,
hər mərhələdə böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların idraki fəaliyyətini aktivləşdirməyə imkan
verən riyazi inkişafın təşkili - frontal, fərdi və
qrup formalarının inteqrasiyasından [2] istifadə
olunduğunu qeyd etmək lazımdır.
Birinci mərhələ – emosional-duyğulu motivasiyadır. Uşaq bu mərhələdə inkişaf yolunu birbaşa mənimsəmə zonasında olan şeyləri idarə etməkdən keçməlidir, bu zaman aktivliyi stimullaşdıran amillər orijinallarla birbaşa qarşılıqlı əlaqədə yaradan ehtiyaclarla bağlı olmalı və onlardan kənara çıxmamalıdır; (uşaq öz hərəkətlərini
yalnız vəziyyətin qavranılmasına əsaslanaraq
tənzimləyə və idarə edə bilir), uşaq yalnız praktik
əşyalarla deyil, həm də daxili aləmindəki
subyektiv modellərə əsaslana bilməlidir. Uşağın
qiymətləndirməsi subyektivdir, emosionaldır.
Duyğular - məqsəd və nəticələr arasındakı əks
əlaqələrin yaradılmasında yeganə vasitədir [3].
Bu mərhələnin vəzifəsi riyazi fəaliyyətdə
emosional-duyğulu motivasiyanın inkişafı və idraki motivlərin stimullaşdırılmasıdır. Tədris prosesinin motivasiya üzərində qurulması, fəaliyyətin məqsədi uşaq üçün əhəmiyyətli və başa düşüləndirsə, bu zaman uşaq tərəfindən qəbul edilir (özününküləşir) və şəxsi aktivliyin ―mühərrikinə‖ çevrilir [4]. Qarşıya qoyulmuş riyazi problemlərin həlli şüura təsir (riyazi məzmunlu müsahibələr, riyazi-inkişafedici mühit) və riyazi
fəaliyyətin təşkili (dolayı tapşırıqlar, nümunə
metodu, oyun) metodlarından istifadə edilərək
həyata keçirilmişdir. Şüura təsir üsulları, tələb
olunan davranışın duyğu və emosional təcrübələrini və habelə, uşağın şəxsi əhəmiyyətli keyfiyyətlərini aktivləşdirmək üçün hazırlanmışdır
və riyazi fəaliyyətin təşkili metodları məktəbəqədər yaşlı uşaqların vəzifələrinin icrasında idrakının formalaşmasına kömək etmişdir. Bu
mərhələ həyata keçirildikcə, uşaqda idraki fəaliyyətin aktivləşməsi reallaşır və onlarda riyazi
fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyi yaranır.
İkinci mərhələ – idraki motivasiyadır. Bu
mərhələnin vəzifəsi idraki məsələnin həllinə yönəlməni təmin edən idraki motivasiyanı inkişaf

etdirməkdir. Bu zaman fəaliyyət üsulları dərk
olunur, məqsəd və motiv bir-birindən ayrılır. Bu
vaxta qədər, uşaq öz hərəkət üsulunu şifahi şəkildə izah edə bilmirdi, onun ünsiyyəti situasiyaya sərt şəkildə bağlıydı; eyni zamanda onlar
öz fəaliyyətini də planlaşdıra bilmirdi – indi isə,
belə bir fürsət tədricən formalaşmağa başlayır.
Bu problemi həll etmək üçün şüura təsir
üsullarından (nəql etmə, izahat), həyati-yaşam
təcrübəsindən, modelləşdirmədən istifadə edildi.
Qazanılan zəruri biliklər şüura təsir üsullarını
formaya salmağa, daha aydın ifadə etməyə, fəaliyyət metodları və emosional həyacanlar isə idraki məsələləri həll etməyə imkan yaratdı.
Üçüncü mərhələ - problemin dərk olunması və həllidir. Üçüncü mərhələnin vəzifəsi isə
uşağın qarşısında problemin qoyuluşunu, onun
tam şəkildə dərk olunmasını və öz daxili planında həll edilməsini təmin etməkdir. Bu mərhələdə uşağın inkişafı tapşırığın praktik sınama yolu
ilə həllindən və tez-tez səhvlər etmələrindən
başlayaraq öz fəaliyyətinin və qoyulan məsələnin həlli zamanı keçiləcək addımların planlaşdırılmasına qədər bir fəaliyyət yolu keçir. Bu
zaman uşaq tapşırığın tələbləri əsasında yaranan
öz fikirlərini, fəaliyyət planını, təkrarlana bilən
əməliyyatları müəyyənləşdirə bilir və həllin gedişi də məsələnin daxili strukturunun analiz və
sintezi ilə reallaşa bilər. Planlaşdırılan belə fəaliyyət, psixoloji tədqiqatların nəticələrinə görə,
praktik bir problemin həllini təşviq edən ―ehtiyacların ödənilməsi məntiqi‖ əsasında deyil,
qarşılıqlı əlaqəyə idraki motivasiyasının daxil
olunması ilə bağlı olan ―öyrənilən obyektin öz
daxili məntiqi‖ əsasında qurulmalıdır [5, s. 34].
Mərhələnin əsas metodları problem-axtarış, təcrübə, məntiqi problemləri həlli hesab olunur. Onların üstünlüyü, təhsilin məzmununu və
onun tətbiqi üsullarını mənimsəyərkən uşaqların
bu metodları müstəqil seçmələrinə imkan verməsidir. Mərhələnin reallaşdırılmasının nəticəsi,
məktəbəqədər yaşlı uşaq tərəfindən maddi modelin simvolik modelə çevrilməsindən, uşaqların
özünüqiymətləndirmələrinin inkişafından və öz
fəaliyyətlərinin gedişini təsvir etməkdən ibarətdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşağın hərtərəfli inkişafını təmin edən aparıcı fəaliyyət növlərindən
biri də süjetli-rollu oyunlardır. Oyun fəaliyyətində, alimlərin araşdırmalarından göründüyü
kimi, inkişaf gedir və eyni zamanda idraki fəza-
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da (N.M. Kazımov, Ə.Ə. Əlizadə, Ə.A. Bayramov, Y.Ş. Kərimov, V.C. Xəlilov, A.V. Zaporojes, P.Y. Qalperin, D.B. Elkonin, V.A. Nedospasova, Y.Y. Kravsova), iradi sferada (A.N. Abbasov, Ə.Ə. Qədirov, L.S. Vıqotski, Z.M. İstomin,
A.V. Zaporojes, Q.Q. Kravsov), motivasiya ehtiyac olunan sferada (R.İ. Əliyev, D.B. Elkonin)
yeniliklər meydana çıxır.
L.S. Vıqotski, L.A. Venqer və başqaları
öz əsərlərində [2] qeyd edirlər ki, oyunda modelləşdirmə sosial vəziyyətlər və tipik münasibətlərdə uşağa müəyyən dərəcədə konkret bilik
və bacarıqları mənimsətməyə imkan verir. Təlimdə elə nümunələr, oriyentirlər, hərəkətlər və
nəticələr modelləri yaratmaq lazımdır ki, sonradan tədricən daxili zehni hərəkətlərə, nümunələrə, modellərə çevrilə bilsinlər. Eyni zamanda,
L.Q. Vıqotski hesab edirdi ki, (uşağın bu anda
özünün mənimsəmə baxımından nəyə qadir olduğunu nəzərə alaraq) ona hələ əlçatmaz olan,
ancaq böyüklərin köməyi ilə nail olmaq mümkün olan inkişaf səviyyəsinə diqqət yetirmək lazımdır. O qeyd edirdi ki, ―uşaqların oyun fəaliyyəti ilə bağlı qabiliyyəti ―öyrəndiyi və yaxud
düşündüyü, lakin situasiyada görmədiyi‖ qabiliyyət hesab edilir. Bu cür hərəkətlər hələ tamamilə zehni müstəvidə baş vermir, əksinə, əşyalara və real hərəkətlərə (daha çox və ya az ixtisar
edilmiş) söykənərək həyata keçirilir ki, bu da
onların zehni müstəviyə tədricən keçməsinə
imkan verir‖[2, s. 91].
Tədqiqatımız üçün A.N. Abbasovun verdiyi nəticə çox dəyərlidir: ―Ətraf mühitin uşağa
olan təsirindən, ona qoyulan tələblərdən asılı olmayaraq, bu tələblər uşağın öz ehtiyaclar sisteminə daxil olmayınca, onlar onun inkişafının
həqiqi amilləri olmayacaqdır ‖[1, s. 54].
Tədqiqatın gedişi zamanı növbəti pedaqoji
şərtləri də müəyyən edə bildik: - tədris prosesinin qarşılıqlı əlaqəli struktur komponentləri:
planlaşdırma, birbaşa riyazi-tədris fəaliyyəti,
sərbəst fəaliyyətdə uşaqların və tərbiyəçilərin
tədris fəaliyyəti, inkişafedici riyazi mühit.
Planlaşdırma, sadə riyazi təsəvvürlərin
formalaşdırılması üzrə təhsil sahəsinin spesifik
xüsusiyyətlərini əks etdirən məsələlərlə yanaşı,
təhsilin müxtəlif sahələri üzrə vəzifələrin icrası
zamanı inteqrasiyanı nəzərə almaqla ―İdrak‖
təhsil oblastının məzmununu sistemli və ardıcıl
olaraq planlaşdırmağa imkan verir; riyazi inki98

şaf metodikası üzrə işin məqsədyönlü şəkildə
aparılmasına kömək edir; uşaqların inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq məsələləri konkretləşdirir; təhsil, tərbiyə, inkişaf məsələlərinin hərtərəfli həllini təmin edir. Riyazi fəaliyyət və buna
əsaslanan riyazi təhsil bilavasitə inkişafetdirici
və şəxsiyyətyönlü təlim prinsipləri əsasında, tərbiyəçilərin uşaqlarla qarşılıqlı fəaliyyətlərinin
forma, metod və priyomlarından istifadə etməklə qurulur. Riyazi təhsil fəaliyyətinə rəhbərlik
birbaşa aşağıdakılardan ibarətdir: uşaqlar qarşısında tədrislə bağlı idraki tapşırıqların dəqiq qoyuluşu və yaşa uyğun olaraq təlim, praktik-təcrübi və oyun motivasiyalarının yaradılması;
uşaqların riyazi fəaliyyətinin təşkilinin müxtəlif
formalarından frontal, qrup, fərdi istifadə edilməsi; uşaqların riyazi fəaliyyətlərinin müxtəlif
təşkili formalarından (frontal, qrup, fərdi) istifadə edilir.
Frontal iş formasında bütün uşaqlar iştirak
edir, onların aktivliyi müxtəlif sualların qoyuluşu ilə təmin edilir. Qrup şəklində aparılan iş forması fərdi imkanları, uşaqların inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq vəzifələrin fərqləndirilməsini
əhatə edir. Fərdi iş uşaqların yüksək müstəqillik
səviyyəsini, bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşmasını, qavrama nəzarətini təmin edir.
Müstəqil fəaliyyət dövründə uşaqların və
tərbiyəçilərin tədris fəaliyyətləri riyazi məzmunlu didaktik-inkişafetdirici, süjetli-rollu və əyləncəli oyunlardan və s. istifadə etməklə təşkil olunur. Onun təşkili yalnız uşaqların riyazi inkişafının müəyyən bir səviyyəsində, müxtəlif didaktik, oyun materialları, riyazi məzmunlu oyunların olması ilə mümkündür. Böyüklərin rəhbərliyi altında böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar say,
ölçü nisbətləri, müxtəlif həndəsi formalar, müxtəlif vaxt ölçüləri və məkan münasibətləri haqqında fikirlərini inkişaf etdirir, dərinləşdirir və
genişləndirir.
İnkişafetdirici riyazi mühitdə böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar maraqdan yaranan bəzi
işləri müstəqil şəkildə həyata keçirə bilməlidirlər. Müstəqil idrak fəaliyyətinin əlamətləri uşaqların ona olan marağını, yaradıcı təşəbbüsün təzahürünü, oyun seçməkdə müstəqillik və planlaşdırdıqlarını həyata keçirmək hesab olunur.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə məktəbəqədər təhsil proqramının məzmununda uşaqlarda
idrak maraqlarının formalaşması problemi daha
kəskin şəkildə qoyulur. Bu yazıda verilmiş araşdır-
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ma materialları məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda idrak maraqlarını formalaşdırmağın ilkin pedaqoji
şərtlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması zamanı idraki fəallığın formalaşdırılma-

sı modelinin elmi əsaslandırılması və perspektiv imkanlarının göstərilməsi.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədəki
elmi-nəzəri fikirlərdən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim və tərbiyə işinin təşkili zamanı və pedaqoji təhsil ocaqlarında kadr hazırlığı prosesində
faydalanmaq olar.
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DEVELOPMENT OF THE IDEA OF LOGARITHMS TO BURGA
Xülasə. Artıq XVI əsrin ortalarında loqarifmlər haqqında nəzəriyyələr işlənilmişdir. XVI əsrin sonunda Simon Stevin tərəfindən mürəkkəb faizlərin hesablama cədvəli dərc olunmuşdur və bu hesablamaların zəruriyyəti maliyyə-ticarət əməliyyatlarının artımı ilə bağlı idi. Maraqlıdır ki, müəyyən hesablamaların asanlaşdırması üçün Stiven öz cədvəllərindən istifadə etməyib. Bu məsələ ilə Stevinin müasiri, Bürqi məşğul oldu.
Açar sözlər: loqarifm anlayışı, loqarifmik funksiya, Leonard Eyler, həqiqi ədəd, loqarifmin əsası,
hesablama riyaziyyatı, Stiven cədvəli.
Резюме. Уже в середине XVI в. были разработаны основы учения о логарифмах. В конце XVI
в. Симон Стевин опубликовал таблицу для вычисления сложных процентов, необходимость вычисления которых была вызвана ростом торгово-финансовых операций. Сам Cтевин, как это ни странно, не
заметил того, что его таблицами можно пользоваться для упрощения соответствующих вычислений.
Это увидел, однако, один из его современников - Бюрги.
Ключевые слова: понятия логарифма, логарифмическая функция, Леонард Эйлер,
действительная число, основание логарифмов, вычислительная математика, Таблица Стивена.
Summary. Already in the middle of the XVI century the foundations of the doctrine of logarithms
weredeveloped. At the end of the XVI century. Simon Stevin published a table for calculating compound
interest, the need to calculate which was caused by the growth of trade and financial transactions. Stevin
himself, oddly enough, did not notice that his tables can be used to simplify the corresponding calculations.
This was seen, however, by one of his contemporaries - Burgi.
Keywords: logarithmconcepts, logarithmic function, Leonard Euler, real number, base of
logarithms,Computational mathematics, Stephen's table.

В чисто аналитической форме учение о
логарифмической функции впервые было изложено в работах Леонарда Эйлера (17071783). Само же понятие логарифма возникло
еще в XVI в. в связи с потребностью в усовершенствовании вычислительных методов.
Изложив некоторые свойства показательной
функции, Эйлер писал: "Как по любому значению
100

может быть найдено значение

соответствующее данному числу
так и,
обратно, можно найти значение переменного
соответствующее

любому

заданному

положительному значению переменного
так, чтобы
посколькy

.Это значение переменного
рассматривается как функция

обычно называется логарифмом перемен-
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ного Итак, ученые о логарифмах предполагает, что вместо а подставлено определенное
постоянное число, которое поэтому носит
название основания логарифмов: когда она
принято, то логарифмов любого числа
будет показатель степени
степень

такой, что сама

будет равна числу

логарифм

числа обычно обозначается через
Итак, если
то
отсюда понятно, что хотя основание
логарифмов и зависит от нашего выбора,
однако оно должно быть числом большим,
чем единица; отсюда, можно получить в виде
действительных чисел логарифмы положительных чисел".
Считая Эйлера, нам кажется, что имеет
дело с обычным учебником наших дней.
Ведь перед нами тот же способ введения
понятия логарифма, то же определение логарифмической функции как обратной показательной функции, то же термин "основание
логарифмов". Все это нововведения самого и
Эйлера и идут именно от него.
Не так было до него.
Изобретение логарифмов в начале XVII
в. тесно связано с развитием в XVI в. Производства и торговли, астрономии и мореплавания, требовавших усовершенствования методов вычислительной математики. Все чаще
требовалось быстро производит громоздкие
действия над многозначными числами, все
точнее и точнее должны были быть результаты действий. Вот тогда-то и нашла воплощение идея логарифмов, ценность которых состоит в сведении сложных действий III ступени (возведения в степень и извлечения
корня) к более простым действиям II ступени
(умножению и делению), а последних - к
самым простым, к действиям I ступени (сложению и вычитанию).
Происхождение этой идеи связано с сопоставление двух числовых последовательностей следующего вида:
(1)
(2)

Первая - последовательность натуральных чисел - представляет собой арифметическую прогрессию, вторая - геометрическую.
Произведение любых двух членов последовательности (2) является членом этой же
последовательности, получаемым путем возведения а в степень, равную сумме соответствующих членов первой последовательности. Эта идея была четко выражена еще в
"Исчислении песчинок" Архимеда. Сопоставлением последовательностей (1) и (2) в
целях умножения и деления чисел ряда (2)
пользовались Шюке, Пачоли и др.
В "Полной арифметике" (1544) М.
Штифель продолжает ряды (1), (2) и влево,
т.е. выключает отрицательные члены и впервые называет члены ряда (1) экспонентами,т.е. показателями соответствующих членов ряда (2).При этом он пишет: "Сложение
в арифметическом ряде соответствует умножению в геометрическом, равным образом
вычитание в первом - делению во втором;
простому умножению в арифметическом
ряде соответствует умножение на себя (возведение в степень) геометрическом ряде, а
деление в арифметическом ряде – извлечению корня в геометрическом ряде, в частности, деление пополам - извлечению квадратного корня".
Таким образом, уже в середине XVI в.
были разработаны основы учения о логарифмах. Не хватало, однако, полезных, конкретных методов для широкого практического
применения этих основ в вычислительной
математике, не хватало основанных на осознанной идее логарифмических таблиц. В
конце XVI в. Симон Стевин опубликовал
таблицу для вычисления сложных процентов, необходимость вычисления которых
была вызвана ростом торгово-финансовых
операций. Как известно, формула сложных
процентов такова:
(3)
где а - первоначальный капитал,

- на-

ращенный капитал после t лет при
. Таблица Стивена содержала значения выражений
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выражал в десятичных дробях:
которые он впервые в Европе
открыл.
Сам Cтевин, как это ни странно, не заметил того, что его таблицами можно пользоваться для упрощения соответствующих
вычислений. Это увидел, однако, один из его
современников -Бюрги.
Таблица Стивена явились для швейцарца И. Бюрги стимулом к составлению первых логарифмических таблиц.

Научная новизна статьи: Идея логарифмов состоит в том, что при выполнении сложных
действий для получения точных результатов сопоставляются две числовые последовательности,
одна из которых представляет собой арифметическую прогрессию, вторая - геометрическую.
Практическая значимость статьи: В статье описывается ценность воплощения идеи логарифмов, которая состоит в сведении сложных
действий к более простым, затем к самым простым действиям.

Литература
1. Маркушевич А. И. Площади и логарифмы, М.-Л., 1952; История математики, т. 2, М., 1970.

2. Гиршвальд Л.Я. История открытия логарифмов. Харьков: Харьковский государственный университет, 1952, 32 с.
3. Успенский Я.В. Очерк истории логарифмов. Петроград, 1923., 78 с.
E-mail: meftun.heyderova.82@mail.ru
Рецензенты: док.фил. по мат. доц. Н.С. Байрамова,
док.фил. по мат. доц. К.Н. Алиева
Redaksiyaya daxil olub: 07.12.2020

102

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 5, 2020

Həndəsənin tədrisində Ģagirdlərin müstəqil, praktik və laboratoriya iĢlərinin öyrədilməsi metodikası

UOT 372.851

ƏliĢah Əzizxan oğlu Eyyubov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının baş müəllimi

HƏNDƏSƏNĠN TƏDRĠSĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN MÜSTƏQĠL,
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
И ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОМЕТРИИ
Alishah Azizkhan Eyyubov
senior lecturer at
Shamakhi branch of Azerbaijan State Pedagogical University

METHODS OF TEACHING STUDENTS INDEPENDENT, PRACTICAL AND
LABORATORY WORK IN THE STUDY OF GEOMETRY
Xülasə. Həndəsənin tədrisində şagirdlərin müstəqil praktik və laboratoriya işlərinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Bu zaman onların müstəqilliyi xeyli artır, sərbəst mühakimə etməyi qurma və ölçmə alətlərinin
köməyi ilə işləməyi bacarırlar. Praktik iş olaraq həndəsə dərslərində ən çox üzərində ölçmə işləri yerinə
yetirirlər.
Bundan əlavə olaraq başqa praktik və laboratoriya işlərində yerinə yetirməli olar ki;
1. Fiqurların hər hansı xassələrini öyrənmək məqsədilə aparılan iş.
2. Hər hansı elementlərinə görə verilən müstəvi və ya fəza fiqurlarının ya da onların hər hansı
elementlərinin ölçülməsin aid iş.
3. Müxtəlif fiqurların əyani vəsaitinin hazırlanması
4. Hər hansı həndəsi fiqurun vacib elementlərinin ölçülməsi və ya onlara aid bəzi xassələrin
hesablanmasına aid praktik içlər
5. Müxtəlif cihazlarla aparılan praktik işləri yerinə yetirmək olar.
Açar sözlər: müstəqil, praktik, laboratoriya, cihaz
Резюме. Самостоятельная практика учащихся и их лабораторные работы имеют большое
значение в преподавании геометрии. В то же время значительно возрастает их самостоятельность,
они могут работать с помощью свободных суждений и измерительных инструментов. В качестве
практической работы они выполняют большую часть работы на уроках геометрии.
Кроме того, ее можно выполнять в другой практической и лабораторной работе:
1. Работайте над изучением любых свойств фигур.
2.Работа, связанная с измерением заданных плоских или пространственных фигур или любого
их элемента по любому из их элементов.
3. Изготовление наглядных пособий различных фигур.
4.Практическое понимание измерения важных элементов любой геометрической фигуры или
расчета некоторых из их свойств.
5. Возможна практическая работа с различными устройствами.
Ключевые слова: независимая, практическая, лаборатория, прибор
Summary: Students' independent practice and laboratory work are of great importance in teaching geometry.
At the same time, their independence is significantly increased, they are able to work with the help of free judgment
and measuring instruments. As a practical work, they do most of the work in geometry classes.
In addition, it can be performed in other practical and laboratory work;
1. Work to study any properties of figures.
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2. Work related to the measurement of given plane or spatial figures or any of their elements according
to any of their elements.
3. Preparation of visual aids of various figures
4. Practical insights into the measurement of important elements of any geometric figure or the
calculation of some of their properties
5. Practical work with various devices can be performed.
Key words:independent, practical, laboratory, device

Həndəsənin tədrisində şagirdlərin müstəqil,
laboratoriya və praktik işlərinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu zaman onlar şüurlu olaraq mühakimə
aparmağı, həndəsi alətlərin köməyi ilə ölçmələr
aparmağı vərdiş edirlər. Beləliklə alırıq ki,
şagirdlər yer üzərində praktik olaraq işlərini bacarmalıdırlar. Lakin şagirdlərin müstəqil praktik
işlərini bununla məhdudlaşdırmaq olmaz. Orta
məktəbdə həndəsənin tədrisi zamanı müstəqil işlərin başqa növlərindən də istifadə olunur. Bununla
aşağıdakı şəkildə növlərə ayırmaq olar.
1. NFiqurun hər hansı xassələrini praktik
olaraq öyrənmək məqsədi ilə aparılan işlər. Belə
ki, birbaşa ölçmələr və qurmalar aparmaqla üçbucağın bucaqlarının tərəflərinin daxili və xarici
bucaqlarına aid xassələrini, üçbucağın orta xəttinin, trapesiyanın orta xəttini və sair xassələri
müəyyən etmək.
2. Verilən elementlərinə görə müstəvi fiqurlarının, onlara aid olan elementlərin ölçülməsinə aid praktik işlər.
3. Müstəvi və ya fəza fiqurlarına aid əyani vasitələrin hazırlanmasına aid aparılan praktik işlər.
4. Verilmiş müstəvi və ya fəza fiqurlarının
modellərinin və ya onların vacib elementlərini
ölçmək və alınan nəticələrə görə şagirdləri və ya
həcmləri hesablama işlərini praktik olaraq yerinə yetirə bilmək.
5. Fiqurlara aid xassələri öyrənmək məqsədi ilə sadə cihazlarla aparılan praktik işlər.
Bu göstərdiyimiz praktik işlər şagirdlər o
zaman yaxşı yerinə yetirə bilirlər ki, onlar bu
mövzuları yaxşı mənimsəməli və çevirmələr hesablamalar apara bilməlidirlər. Həm də onları
əvvəlcədən ayrı siniflərə aid praktik işlərlə tanış
etmək lazımdır. Bu halda aşağıdakı cəhətləri nəzərə almaq lazımdır.
1. Praktik işlərin daha yaxşı yerinə yetirilməsi üçün şagirdlər yaxşı avadanlıqla təmin
edilməlidir. Bu avadanlıqlar yüksək keyfiyyətli
olmalıdır ki, praktik işi tez və dəqiq yerinə yetirmək mümkün olsun.
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2. Praktik işlər şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır, hər tərəfli seçilməlidir, sadədən mürəkkəbə doğru seçilməlidir.
3. Müstəqil, praktik və laboratoriya işləri
şagirdlərin dərsliklərində verilən mövzulara aid
olmalıdır. Əlavə olaraq praktik və laborator iş
dərsliklərdən də istifadə etmək olar. Bununla şagirdlərin siniflərinə uyğun seçilir.
4. Praktik işlər növündən asılı olaraq müxtəlif yerlərdə yerinə yetirilə bilər. Belə ki, sinifdə ixtisas kabinetində, emalatxanada məktəb həyətində, çöldə və evdə ola bilər. Bu işlərin yerinə yetirilməsini növündən asılı olaraq müəllim
müəyyən edir.
5. Praktik işləri yerinə yetirən zaman şagirdlər qurma, ölçmə, hesablama işlərini yerinə
yetirirlər. Görülən hər bir işin cavabı müəllimdə
olmalıdır. Görülən işin dəqiqliyi həm müəllim
həm də şagirdlər tərəfindən eyni dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir.
Hesablamaların tətbiqi dəqiqliyi və miqyası
əvvəlcədən müəllim tərəfindən müəyyən edilir və
şagirdlərə çatdırılır. Deməli praktik iş zamanı
şagirdlər mümkün qədər dəqiq ölçmələr aparmalıdırlar. Parçaların bu cür dəqiq ölçülməsi
onların ölçmə texnikasının inkişafına kömək edir.
6. Sinifdə aparılan praktik laboratoriya işinə
bir dərsi həsr etmək olar. Bəzi praktik laboratoriya
işini dərsin bir hissəsində də aparmaq olar. Bu
dərslikdə verilən praktik iş ola bilər. Əgər praktik
laboratoriya işi şagirdlərin hamısına eyni zamanda
verilərsə onda qruplar üzrə iş aparılmalıdır. Hər
qrupun nömrəsi və ya adı təyin olunur. Qruplara
verilən praktik işlər vərəqlərə yazılır və onlara
paylanılır. Bu işlər əvvəlcədən yerinə yetirilir və
tapşırıqlar iki şəkildə ola bilər.
a) Şagirdlərə praktik işin nəticəsini tapma
üçün görüləcək işlərin ardıcıllığı əvvəlcədən verilir. Belə ki, onlar hər hansı modeli hazırlamalıdırlar, ya da hər hansı fiqurun sahəsini, səthini,
həcmini və.s hesablamağı tapşırırlar. Hansı işi
birinci, ikinci və ya sonuncu görməyi əvvəlcədən verilir.
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b) Praktik laboratoriya işində görüləcək
işlərin ardıcıllığı əvvəlcədən verilmir. Şagirdlər
özləri bunu müəyyən edirlər.
Məlumdur ki, bu zaman praktik işin yerinə
yetirilməsi bir qədər çətinləşir. Bundan ötrü şagirdləri belə praktik işləri yerinə yetirməyə hazırlamaq
lazımdır. Şagirdlər əvvəl praktik işlə yaxından tanış
olmalıdırlar, sonra hansı işləri hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilməli olduqlarını bilməlidirlər.
Praktik işin yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin tamamilə müstəqil işlərini təmin etmək lazımdır. Bu zaman ciddi nizam intizam olmalıdır. Hər
bir şagird ona aid olan cihazla işləməlidir. Kollektiv
iş hamı tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Hər kəs zəruri avadanlıqlarla təmin olunmalıdır, işə aid cihazlarla işləməyi bacarmalıdır. İşin hazırlanmasından
asılı olaraq müəllim nəticəni yoxlamalıdır.
Bunu işdən asılı olaraq sinifdə də edə bilərlər. Yaxud işləri yığıb evə aparıb yoxlamalıdır. Aşkardır ki, bu praktik və laboratoriya işləri
müəllim tərəfindən hökmən qiymətləndirilməlidir. Əgər qruplar üzrə iş aparılıbsa, müəllim hər
bir qrupu ayrı-ayrı qiymətləndirib yaxşı hazırlanmış işi nümayiş etdirə bilər. Onu sinifdə,
emalatxanada və ya lazımı yerdə saxlaya bilər.
7. Bəzi hallarda əgər praktik və laboratoriya işi çox vaxt tələb etsə, onun qalan hissəsini
evdə davam etdirməyi şagirdlərə tapşıra bilər.
Praktik işlərdən ən çox yer üzərində ölçmə
işlərinə aid konkret məsələlərə baxılır. Lakin bu
işlərin təşkili və keçirilməsinin ümumi məsələləri çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onu bir
qədər ətraflı şəkildə araşdıraq.
Həndəsənin öyrənilməsində yer üzərində ölçmələr əsas işlərdəndir. Bu işləri yerinə yetirən
zaman şagirdlərə aydın olur ki, bu elm həyatiliyə
daha yaxındır. Şagirdlər sadə cihazlar hazırlamağı
bacarır və onlarla işləmək vərdişlərini inkişaf etdirirlər. Kollektiv şəkildə çalışan şagirdlərdə kollektiv tərbiyə və təşkilatçılıq qabiliyyəti inkişaf edir.
Yer üzərində ölçməyə aid praktik işlər yerinə yetirmək üçün müəllim şagirdləri bir neçə
qruplara ayırır. Hər qrupa daha bacarıqlı olan

şagirdi qrup rəhbəri təyin edir. Hər bir qrupun
dəftəri və ya jurnalı olmalıdır ki, orada yer üzərində aparılan ölçmələrə aid nəticələri yazmaq,
çertyojları çəkmək, işə aid hesablamaları yerinə
yetirmək üçün istifadə edirlər. Bu dəftərdə və ya
jurnallarda 1. Qrupun nömrəsi 2. İşin nömrəsi 3.
Qrup üzvləri haqqında məlumat 4. İşdə çəkilə
çertyojlar 5. Hesablamalar və nəticəsi 6. İşin yerinə yetirilməsi alqoritmi 8. Nəticə.
Bu işlərin yerinə yetirilmək üçün şagirdləri sinifdə və ya riyaziyyat kabinetində praktik
işə hazırlamaq lazımdır. Şagirdlər ölçü alətləri
ilə tanış olmalıdırlar, onların işləməsi qaydasını
bilməlidirlər. İşə aid planın tərtib olunması, hesablama aparmaq üçün düsturları bilməlidirlər,
nəticə çıxarmağı bacarmalıdırlar. Şagirdlərin yer
üzərində ölçmə aparması zamanı müəllim bütün
qruplara ciddi nəzarət etməlidir. Hər bir qrupun
və üzvlərinin ciddi işləməsinə nail olmalıdırlar.
Onu qeyd edək ki, hər bir qrup ölçmə işini
bir neçə dəfə aparmalıdır, sonra orta qiymət çıxarmalıdırlar. Yer üzərində ölçmə işi mümkün
qədər yaxşı hava şəraitində, məktəbə yaxın ərazidə və ya məktəbyanı sahədə aparmalıdırlar.
Hər bir işin yerinə yetirilməsinə bir neçə saat
vaxt sərf olunur. Ola bilər ki, şagirdlər işin hesablamalarını və nəticələri evdə tamamlasınlar.
Qeydləri dəftərə və ya jurnala qeyd edirlər.
Yer üzərində praktik işə aid şagirdlərin
apardığı bu qeydlərə müəllim nəzarət etməlidir.
Hər bir qrupun dəftər və ya jurnalını yoxlayır.
Görülən hər bir işin keyfiyyətini nəzərə alır və
qrupları qiymətləndirir.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlər aşağı siniflərdən başlayaraq müstəqil, praktik və laborator
işlər ilə məşğul olmağı öyrənirlər
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müstəqil, praktik və laboratoriya işləri zamanı həndəsi fiqurların modellərini hazırlamağı, onların zəruri elementlərini ölçməyi və nəticəyə aid hesablamalar aparmağı bacarırlar.
Problemin aktuallığı. Şagirdlər həndəsənin
həyatı bir el olduğuna inanır, cihazlarla işləməyi bacarırlar. Kollektiv işin yerinə yetirilməsini öyrənirlər.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ВЛИЯНИЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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STUDY OF THE METHODOLOGY OF THE EFFECT OF SOLVING MATHEMATICAL
PROBLEMS ON PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT
Xülasə. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində, şəxsiyyət kimi formalaşmasında riyaziyyatın rolu əvəzolunmazdır. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində davamlı islahatların aparılması və təlimdə müasir texnologiyaların tətbiq olunması təlim prosesində fərqli yanaşmaların istifadəsini
tələb edir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat təlimi bir problem kimi metodist – riyaziyyatçıları, pedaqoq-psixoloqları, tədqiqatçıları həmişə düşündürmüş və onları axtarışlara sövq etmişdir. Məsələ həlli təlimi riyaziyyatın
yaradıcı və müəyyən qədər çətinliyi olan bir qoludur. Buna görə də, pedaqogika və psixologiyada məsələlərə
adi qaydada təfəkkürün inkişafı üçün vacib təlim vasitəsi kimi baxılır.
Açar sözlər: riyazi məsələləri, kruikulum, əqli inkişaf, ibtidai sinif
Резюме. Незаменима роль математики в развитии знаний и умений студентов, в формировании
личности. Последовательные реформы в системе образования Азербайджанской Республики и применение современных технологий в обучении требуют использования различных подходов в процессе
обучения. Преподавание математики в начальных классах как проблема всегда озадачивало методистов - математиков, педагогов, психологов, исследователей и заставляло их искать. Обучение решению задач - это творческий и довольно сложный раздел математики. Поэтому в педагогике и психологии вопросы традиционно рассматриваются как важный обучающий инструмент для развития
мышления.
Ключевые слова: математические задачи, учебная программа, умственное развитие,
начальная школа
Summary. The role of mathematics in the development of students' knowledge and skills, in the
formation of personality is irreplaceable. Sustained reforms in the education system of the Republic of
Azerbaijan and the application of modern technologies in training require the use of different approaches in
the learning process. The teaching of mathematics in the primary grades as a problem has always puzzled
Methodists - mathematicians, pedagogues, psychologists, researchers and led them to search. Problemsolving training is a creative and somewhat challenging branch of mathematics. Therefore, in pedagogy and
psychology, issues are traditionally considered as an important teaching tool for the development of thinking.
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Respublikamızda həyata keçrilən yeni
təhsil islahatları dünya təcrübəsinə əsaslanaraq
orta və ali təhsil müəssisələrində tədrisin yüksək
səviyyədə beynəlxalq standartlara uyğun yenidən təşkili və şagirdlərin fəal təlim metodlarının
köməyilə bilik və bacarıqlarının daha da artırılmasına, onların əqli idrak mexanizmlərinin inkişafına, tədris mühitinin səmərəliliyinin artırılması məqsəilə psixoloji, sosial şəraitin dəyişdirilməsinə geniş şərait yaradır.
2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)
hazırlanmış və AR Nazirlər Kabineti tərəfindən
təkmilləşdirilərək 2010-cu ildən tətbiq edilməyə
başlanmışdır. Azərbaycanda keçirilən ayrı-ayrı
fənlər üzrə kurikulumlarda xalqımızın tarixi inkişaf dövrü ərzində təhsil sahəsində qazandığı
uğurları da nəzərə alınmış, amma bununla birlikdə Qərb dövlətlərinin yenilikçi və təhsilin inkişafına müsbət təsir göstərəcək ünsürləri də
diqqətə alınmışdır.
Dövlətin kurikulumlardan gözlədiyi nəticələr çoxdur və bu aspektdə şagirdlərə elmlərin
əsasları üzrə dərin və möhkəm biliklər vermək,
həmin biliklərin köməyilə tətbiq vərdişləri aşılamaq, onlarda elmi dünyagörüşü formalaşdırmaq
məktəbin başlıca və daimi vəsifəsidir. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həllində təlim prosesinin
optimallaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırki dövrdə təlimin optimal metodlarının,
forma və vasitələrinin seçilməsində müəllimlərin imkanlarını genişləndirmək mühüm tələb
kimi irəli sürülür. Riyaziyyat təlimində nəzəriyyə ilə təcrübənin qarşılıqlı vəhdətdə əlaqələnməsi və bu münasibətlərinin tədqiqi ilə əlaqədar
qeyd etmək olar ki, təcrübə nəzəriyyənin meydana gəlməsi, nəzəriyyənin doğruluğunun yoxlanılma vasitəsi və nəzəriyyənin tətbiq sahəsi
kimi özünü göstərir. Təlim prosesində həmin
ideyaların reallaşdırılmasının ən mühüm vasitələrindən biri məhz məsələ həlli prosesidir. İbtidai siniflərdə riyaziyyatdan məsələ həlli yalnız
şüurlu şəkildə biliklərə yiyələnmək vasitəsi olmayıb, həm də riyazi təfəkkürün inkişafı üçün
zəruri olan komponentlərin (riyazi təsəvvürün,
təxəyyülün, nitqin, müşahidə və müqayisənin,
mühakimənin) inkişaf etdirilməsində məqsəd,
metod və vasitə kimi özünü göstərir (5, s. 18-35).
Məsələ həlli riyaziyyat təlimində mövcud
olan problemlərin inkişafına kömək etməklə bə-

rabər, yeni ideyaların ortaya atılmasına da şərait
yaradır. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin müxtəlif komponentlərinin təkmilləşdirilməsi problemi əvvəlki illərin riyaziyyat proqramları və onlara uyğun yazılmış keçmiş dərsliklərə
əsasən tədqiq olunmuşdur. Bundan əlavə müasir
kurikulum islahatı yeni məzmun standartları, təlimin strategiyaları, yeni məzmun xətləri üzrə
bəzən nöqsanlı hazırlanmış dərsliklərin məzmunu, məsələ həlli təliminə yeni yanaşma tələb
edir (3, s. 255).
Yuxarıda göstərdiyimiz və kifayət qədər
aktual olan məsələlərin tədqiqində indiki şəraitdə ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda nəzəri
materialın öyrənilməsinə bir vasitə kimi yanaşıldığı göstərilmişdir. Şagirdlərə öyrədilən materialların onların zehni funksiyalarını zədələməmələri, əksinə bilik və bacarıqlarının inkişafına
kömək edəcəyi açıqlanmışdır. Elə ilk tanışlqıdan da olduqca aktual hesab edilən bu məsələlər
ibtidai sinif şagirdlərinə bir neçə problemin həllində böyük imkanlar verəcəkdir. Riyaziyyatın
ibtidai kursunda məsələ həlli təliminin yüksək
səviyyədə mənimsənilməsinə nail olmaq üçün
bu təlim prosesinin psixoloji-pedaqoji əsaslarını
araşdırmaq və onların şagirdin inkişafına təsirini
tədqiq etmək lazımdır. Riyaziyyat təlimi metodikasında vahid nəzəri əsasların olmamasına
səbəb – qonşu fənlər arasındakı əlaqələrin zəif
olmasıdır. Psixologiya və didaktika 1970-ci illərə qədər bir-birindən asılı olmadan əlaqəsiz inkişaf edirdi. Metodistlər çox nadir hallarda psixologiya elminə istinad edirdilər.
Şagirdlərdə məqsədyönlü surətdə mühakimə aparmaq qabiliyyətinin inkişafını tərbiyə
etmək olar. Bu iş məsələ həlli vasitəsilə daha
canlandırılır. Belə ki, məsələlər həlli prosesində
formalaşan assosiasiyalar möhkəm və əsaslı
olur. Təcrübə göstərir ki, çox vaxt şagird ona
verilən məsələni ya həll edə bilmir və yaxud da
həll etməkdə çətinlik çəkir. Bu iki səbəbdən ola
bilər:
1. İbtidai sinif şagirdi məsələnin həlli
üçün lazım olan nəzəri biliyə malik deyil.
2. Şagird məsələnin həlli üçün zəruri olan
təklifləri bilir, lakin həmin təkliflərin məhz bu
məsələdə zəruri olduğunu bilmir.
Şagirddən həmin təklifi (qaydanı) soruşduqda düzgün cavab verir, lakin onu məsələyə
tətbiq edə bilmir. Deməli onun biliyi formal xa-
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rakter daşıyır. Təcrübəyə və didaktik prinsiplərə
istinad edərək deyə bilərik ki, ibtidai sinif şagirdlərdə məsələ həlli prosesində formalaşan assosiasiyalar daha möhkəm və dayanıqlı olur.
Məsələ həlli prosesində stimullaşdırıcı
elementlərdən istifadə edilməsi, ibtidai sinif şagirdlərinin təfəkkür fəaliyyətini formalaşdırır və
bununla da möhkəm assosiasiyaların formalaşmasını təmin edir. Burada stimullaşdırıcı elementlər dedikdə izahlar, təriflər və digər mühakimə formaları nəzərdə tutulur və bütün bunlar
məsələ həllini başa düşməyə və əsaslandırmağa
kömək edir.
Məsələ: Ən kiçik elə ədəd tapın ki, həmin
ədədi 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya böldükdə qalıqda uyğun
olaraq 1,2,3,4 alınsın.
Həlli: Axtarılan ədədi 2 vahid artırsaq
həmin ədəd 3,4,5 və 6-ya bölünər. Bu ədədlərə
bölünən ən kiçik ədəd 60 olduğundan, axtarılan
ədəd 60 – 2 = 58.
Şagird məsələ həllində ümumi riyazi hazırlığındakı biliklərdən istifadə etməlidir. Şagirdlərin verilmiş məsələnin həllində istifadə etdikləri biliklər stimullaşdırıcı elementlərdir.
Təcrübə göstərir ki, bu elementlərdən bəzilərinin unudulması həll prosesini ləngidə bilər. İbtidai siniflərdə (xüsusilə IV sinifdə) təcrübə göstərir ki, məsələ həlli prosesində stimullaşdırıcı
elementlərin müəyyən edilməsi və onlardan istifadə edilməsi şagirdlərin biliklərini sistemə
salır, təkrar edir, onun tətbiqi zərurətini göstərir
və bununla da formalizm aradan qalxır. Lakin
təcrübədə başqa bir halın şahidi oluruq: Məsələ
həllində şagirdlərin ayrı - ayrı mərhələlərin
əsaslandırılması, izahı tələb olunmur. Məsələ
həll olunarkən onun xarici və daxili tələbləri
izah olunmalıdır (4, s. 67).
Məsələ: Kitabı səhifələmək üçün cəmisi
1392 rəqəm işlənilmişdir.
Həlli: Kitabın ilk 9 səhifəsi bir rəqəmli
ədəddir, burada 9 rəqəmdən istifadə olunub, 90
səhifəsi iki rəqəmli ədəddir. Odur ki, burada
90·2=180 rəqəmdən istifadə olunmuşdur. Kitabın qalan 3 rəqəmli ədədlərdən olan səhifəsində
1392- (180+9)=1203 rəqəmdən istifadə olunmuşdur. Hər səhifədə 3 rəqəm işlədildiyindən
1203:3=
401
səhifə.
Deməli
kitab
401+90+9=500 səhifədir.
Beləliklə, riyaziyyatda məsələ həllinin tələbləri əsasında formalaşan qanunauyğunluqlar
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alınır. Bunlar həm də psixoloji - didaktik qanunauyğunluqlardır.
Məsələ həlli təliminin psixoloji qanunauyğunluqlarını araşdırarkən təlim fəaliyyəti ilə
başqa fəaliyyət növləri arasında mövcud olan
qarşılıqlı əlaqə və asılılığı təhlil etmək zəruri bir
vəzifə kimi qarşıya çıxır. Apardığımız təcrübələr göstərir ki, kiçik yaşlı məktəbliləri ilk riyazi
anlayışlarla silahlandırmaq olar, onları dərin riyazi biliklərə yiyələnməyə hazırlamaq üçün
məhz məsələ həlli təlimi yolunun seçilməsi psixoloji - pedaqoji nöqteyi-nəzərdən düzgün və
təqdirəlayiqdir. Çünki şagirdin idrak fəaliyyətinin inkişafına məsələ həlli təlimi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, məsələ həlli təlimi
fəaliyyətinin inkişafında məsələ həlli təlimi
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, məsələ
həlli təlimi fəaliyyəti ilə şagird şəxsiyyətinin
əhangdar inkişafı arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqə və asılılığın psixoloji qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi və təhlili ciddi
nəzəri-praktik məna kəsb edir. Belə ki, məsələ
həlli təlimi fəaliyyətinin psixoloji qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması təlim və tərbiyə işinin
təsirlilik səviyyəsini artırmaq üçün əlverişli zəmin yaradır (1, s. 72).
İbtidai məktəbdə riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasına xüsusi diqqət edilməlidir.
Bunun üçün ənənəvi təlim metodları ilə yanaşı,
ən səmərəli metodları da tətbiq etmək lazımdır.
Pedaqoji ədəbiyyatda ―bacarıq‖ və ―vərdişlər‖
assosiasiya sistemi vasitəsilə tərif olunur. Tədqiqatçılara görə, həmin anlayışlara bu cür yanaşma yeni qanunauyğunluqların aşkar edilməsinə
gətirib çıxarır.
Təcrübə göstərir ki, öyrənmənin səmərəli
yollarına yaxşı yiyələnən kiçik yaşlı şagirdlər
yaxşı da oxuyur, az qüvvə və vaxt sərf etməklə
öz təlim vəzifələrini asanlıqla yerinə yetirirlər.
Məsələ həlli prosesində öyrənməni öyrətmək
üçün aşağıdakı kimi həll qaydalarına riayət
edək:
I. Məsələnin şərtinin diqqətlə oxu və başa
düş (oxuduqca kitabdakı şəkil və çertyoja bax,
kitabda yoxdursa, özün çək).
II. Kitabı örtüb məsələnin şərtini ucadan
danış.
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III. Məsələnin şərtini qısa yaz (çətinlik
çəkdikdə sinifdə etdiyin nümunəyə bax). Qısa
yazılışa görə məsələnin şərtini bir də danış.
IV. Məsələni şifahi həll et.
a) Şərti təhlil et (fikirləş: nələr verilib,
nəyi axtarırıq?)
Məsələ həlli təliminin optimal qavranılmasında əsas amillərdən biri odur ki, məsələ
həlli zamanı biliyi əldə rəhbər tutub, öyrəndiyinə müvafiq hərəkət edəsən.
Məlumdur ki, bilik şagirdlərin ətraf aləm
haqqında əldə etdikləri nəzəri və praktik məlumat olub məktəblilərin intellektual fəaliyyətinin,
davranış və hərəkətlərinin əsasını təşkil edir.
Nəzəriyyə ilə praktikanı vəhdət halında mənimsəməyən şagirdin biliyi keyfiyyətli ola bilməz.
Ona görə də məsələ həlli təlimində məsələ həlli
hökmən praktik şəkildə bacarıq və vərdişlər halında təzahür etməlidir. Çünki, bacarıq və vərdişlər, hər şeydən əvvəl, fəaliyyətdə olan bilik
deməkdir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, bacarıqlar şüurlu fəaliyyətin dinamik, avtomatlaşdırılmış komponenti olduğu halda, vərdişlər avtomatlaşdırılmış komponentdir.
Məsələnin qoyuluşu daha çox radikal ölçü
tələb edir. Deməli, şagirdlərin bilik, bacarıq və
vərdişlərinin formalaşması üçün riyaziyyat təlimində məsələnin müasirlik baxımından optimal
tərtib olunmasına diqqəti artırmaq lazımdır. Bu
tələblərdən biri də bundan ibarətdir ki, bilik bacarıq və vərdişlərin sintezi olmalıdır. Riyazi məsələlərin həllində ümumi bacarıqların formalaşdırılması bəzən elə həyata keçirilir ki, şagirdlər
bu bacarıqlara əsaslanan bir xüsusi bilik qazanmırlar. Ona görə də şagirdlərdə məsələ haqqında
onun elementləri, strukturu, mahiyyəti və həlli
mexanizmi haqqında təsəvvürü anlaşılmaz olur,
hətta bəzən doğru olmur.
Məsələ həllində istənilən fəaliyyət onun
məqsədinə çatmaq yolunda zəruri olan hafizə
proseslərinin iştirakını tələb edir. Məsələ həllində fəaliyyətin xüsusi növü kimi yadda saxlamaya daxil edilən anlama bu fəaliyyətin xüsusiyyətilə təyin olunur. Burada qısamüddətli və uzunmüddətli yadda saxlamanın (hafizənin) rolunu
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Məsələni anlamaq onun həllini düzgün vermək və mahiyyətini
açmaq deməkdir. Adətən, ibtidai sinifdə məsələ
şüurda ayrı-ayrı suallar və ya suallar sistemi
şəklində əks olunur. Şagirdin qarşısına çıxan

sual ondan nəyi anlamağı tələb edir. Əgər bu
zaman cavab məlumdursa, anlama dərhal baş
verir, məlum deyildirsə, cavabın fəal axtarılması
və yaxud anlama prosesinin təşkili baş verir.
Həll olunacaq məsələ və onu təşkil edən suallar
nə qədər mürəkkəbdirsə, anlamanın təşkili və
baş verməsi də bir o qədər mürəkkəb xarakter
daşıyır. Məsələ həllində anlamanın bir neçə mənası ola bilər:
1. ―Məsələnin şagird tərəfindən dərhal
başa düşülməsi‖.
2. ―Məsələnin məzmununun intellektual
səviyyədə dərk edilməsi‖.
Bu proses psixoloji xarakteristikaya malikdir. O, dinləyənin konkret şəraitdə nə edəcəyini, yaxud nə etməli olduğunu aydınlaşdırmağa
imkan verir. Yəni, şagird bildiyini təkrar etmir,
eyni zamanda operativ hafizənin köməyi ilə
oxşar məsələdə müvafiq şəkildə işlətmək qabiliyyətinə malik olur. Bu zaman sonrakı sualı anlamaq, mütləq əvvəlkini anlamağı tələb edir.
Belə ki, şagirdlər təqdim olunmuş məsələnin
həllindəki sualların hər birinə cavab vermək
üçün müvafiq əməliyyatları, bilikləri yada salmalı, onlardan istifadə etməli olurlar.
Məsələ həlli vasitəsilə təlim materialının
mənimsənilməsində anlama ilə operativ hafizənin qarşılıqlı əlaqəsi həlledici əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, operativ hafizədən istifadə etmədən şagirdlər riyazi anlayışların başa düşülməsində çətinlik çəkəcəklər. Ona görə də müəllim
müvafiq əməliyyatları aparmaq üçün zəruri olan
biliyin formalaşmasına birinci dərəcəli iş kimi
baxmalıdır. Yalnız bu yolla şagirdlərin operativ
hafizəsi onların təlim materialını anlama və mənimsəmələrini təmin edən amilə çevrilir.
Şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətini şərtləndirən səbəb məsələ həlli zamanı tədricən əmələ
gəlir, formalaşır və inkişaf edir. Bu prosesin
ilkin şərtlərində onun sonralar necə cərəyan edəcəyi tam şəkildə, əvvəlcədən proqramlaşdırılmır. Məsələ həlli gedişində arası kəsilmədən
yeni-yeni şərtlər meydana çıxır və inkişaf edir.
Ayrı-ayrı psixoloqlar məsələ həlli zamanı
şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək, formalaşdırmaq üçün müxtəlif yollar təklif edirlər (2,
s. 30).
Birinci nöqteyi-nəzərə görə, idrak prosesinin hər bir əvvəlki mərhələsi bilavasitə onun arxasınca gələn mərhələ üçün başlanğıcdır. Bu
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müddəa düzdür, lakin kifayət deyildir. Birincinin əksi olan ikinci nöqteyi-nəzər isə əksinə,
məchulun əvvəlcədən sezilməsi, duyulması anının, yəni təfəkkür fəaliyyəti prosesində hələ müəyyən edilməmiş nəticələrin əhəmiyyətini şişirdir, artırır, onu mütləqləşdirir, həmişə yalnız
qismən və təxminən olan sezmə burada məsələnin hazır və tamamlanmış cavabına çevrilir. Bu
nöqteyi-nəzərin səhv olduğunu aşağıdakı izahda
görmək olar. Şagird çətin məsələnin, təbiidir ki,
ona hələ məlum olmayan həllini axtarır. Məsələnin həllini yalnız təfəkkür prosesinin sonunda,
təfəkkür prosesinin yekunu, nəticəsi olaraq tapa
bilər. Müəllim məsələnin həllini bilir və şagirdə
göstərməyə başlayır. Təcrübəli müəllim şagirdə
heç vaxt birdən birə məsələnin tam həllini göstərmir. O, yalnız yeri gəldikcə, bəzi şeyləri şagirdə deməklə, xatırlamaqla çalışır ki,işin əsas
hissəsini şagird özü görsün. Şagirdlərdə riyazi
təfəkkürü belə bir yolla formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək mümkündür. Bu zaman müəllim
evristik müsahibə metodundan istifadə edir.
Beləliklə, şərh etdiyimiz hər iki nöqteyi nəzər məchul cavabın axtarılması prosesində əvvəlcədən fikrən sezmənin mövcud olduğunu etiraf edir. Hərçənd birinci nöqteyi - nəzər belə
sezmənin əhəmiyyətini həddən artıq şişirdir.
İkinci nöqteyi - nəzər isə kifayət qədər qiymətləndirmir. Üçüncü nöqteyi - nəzər isə məsələ

həlli zamanı əvvəlcədən sezmənin əhəmiyyətini
tamam inkar edir.
Əslində isə aparılmış eksperimentlər göstərir ki, təfəkkür heç vaxt məsələ həll edərkən
onun bütün variantlarını bir-bir təsadüfi, mexaniki seçmə üsulu ilə işləmir.
Göründüyü kimi, ümumiləşdirmə və onun
nəticəsi olan biliklərin keçirilməsi birinci növbədə, məsələnin vahid təhlil - tərkib fəaliyyəti
prosesinə daxil edilməsindən asılıdır. Ümumiləşdirmənin gedişi isə məsələ ilə əlavə köməyin
təhlilin hansı mərhələsində tutuşdurulması və
müqayisə edilməsi ilə şərtlənir.
Problemin elmi yeniliyi: Fəal təlim metodları
həm biliklərin əldə edilməsinin, həm də tətbiqinin
səmərəliliyini artırır və şagirdlərin idrak fəaliyyətini
daha da inkişaf edtrirərək cəmiyyət üçün daha yeni,
mütərəqqi ruhlu və səmərəli fərd kimi yetişmələrini
təmin edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Son illərdə
məktəblərimizdə geniş tətbiq edilən kurikulum tədris
proqramlarının yaradıcı üslubu şagirdlərin keçirilən
dərsi daha yaxşı mənimsəməsinə, daha dərindən əxz
etməsinə səbəb olur.
Problemin aktuallığı: Bu metodik problemin
aktuallığı və praktiki qiymətləndirilməsi ondan idarətdir ki, dərs zamanı müəllim nəzərdə tutduğu materialı şagirdlərə öyrədib, mənimsədir. Səmərələşdirmə şagirdlərin daha çox məsələ həll etməsinə, nəzəri
materialı daha yaxşı mənimsəməsinə, şagirdlərdə riyaziyyata marağın və elmi dünyagörüşün inkişafına
kömək edir.
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FORMATION OF COMPETENCIES OF STUDENTS OF THE VII CLASS
WHEN LEARNING CHEMISTRY
Xülasə. Məqalədə ümumtəhsil sistemində şagird kompetensiyalarının (səriştələrinin) mahiyyəti və
əhəmiyyətindən, kimya təlimində onların növləri və VII sinif şagirdlərinin kimyadan səriştələrinin formalaşdırılması üsullarından bəhs edilir. Məqalədə əsasən VII sinif şagirdlərinin nəzəri-praktik və laborator-praktik
səriştələri, bu səriştələrin formalaşdırılması üsullarına dair nümunələr təhlil olunur.
Açar sözlər: səriştə, formalaşdırma, nümunə, kimya təlimi, ümumtəhsil sistemi.
Резюме. В статье выясняется сущность и значение компетенций учащихся в системе общего
образования, указываются виды компетенций при обучении химии и способы формирования их в VII
классе.
В статье также даются образцы способов формирования теоретико-практических и лабораторно-практическихкомпетенцийучащихсяVII класса.
Ключевые слова: компетенция, формирование, образец, обучение химии, общеобразовательная
система
Summary. The article clarifies the essence and significance of the competencies of students in the
general education system, specifies the types of competencies in teaching chemistry and the ways of their
formation in the 7th grade. The article also provides examples of ways to form theoretical-practical and
laboratory-practical competencies of students in grade VII.
Keywords: computation, formation, sample, general education system, chemical training.

Şagirdlərin mühüm praktik bacarıq və vərdişlərinin yəni, səriştələrinin formalaşdırılması
probleminin həlli məsələləri xüsusi aktuallıq
kəsb edir. Müasir kimya dərsliklərinin, elmi-metodik ədəbiyyatın, məktəb kimya proqramının
(kurikulumunu standartlarının) təhlili göstərir

ki, kimyadan praktik məşğələlərdə məktəblilərin
səriştəliliyinin formalaşdırılması məsələlərinə
diqqəti artırmaq zamanın vacib tələbidir. Beləliklə, kimyanın, eləcə də başqa təbiət fənlərinin
tədrisində indiki dönəmdə aşağıdakı ziddiyyət
özünü göstərməkdədir: bir tərəfdən təlimin məz-
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mununda praktik istiqamətin gücləndirilməsi
tələb olunur, digər tərəfdən isə bir çox hallarda
şagirdlərin kimyadan müxtəlif tipli məsələləri
həll etmək və kimyəvi eksperimentləri aparmaq
sahəsində səriştəlilik səviyyələri çatışmır, yaxud
tam formalaşmamışdır. Bu ziddiyyətləri nəzərə
alaraq biz tədqiqatımızı onun qismən də olsa
həll edilməsinə həsr etmişik. Fikrimizcə, ziddiyyətlərin həlli üçün məktəbdə kimya təhsilinin
məzmunu və metodları, təlimin vasitə və formaları, şagirdlərin ən mühüm (açar) səriştələrinin
formalaşdırılması diqqət mərkəzində və nəzarətdə saxlanmalıdır.
Tədqiqatın əsas məqsədi ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kimyadan öyrəndiklərini
şüurlu olaraq dərindən mənimsəməsi üçün praktik məşğələlərdə onların kimyəvi səriştələrini
formalaşdırmaq metodikasını müəyyənləşdirmək və əsaslandırmaqdır.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyətini aşağıdakı
müddəalarla ifadə etmək olar:
– tədqiqat nəticəsində VII sinif şagirdlərinin müstəqil laboratoriya işlərinin və hesablama
məsələlərinin məzmunu və icra texnologiyasının
rəngarəngliyi xeyli zənginləşəcəkdir;
– VII sinifdə müstəqil laboratoriya təcrübələrinin aparılmasına və kimyadan məsələ həllinə aid şagirdlərin ən mühüm (açar) səriştələri
müəyyənləşdiriləcəkdir;
– müstəqil təcrübə işlərinin, məsələ həllinin təşkili və aparılmasında şagirdlərin səriştəlilik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün meyarlar
müəyyənləşdiriləcəkdir.
Səriştəlilik – insanın öz tələbatlarını anlamaq, arzu olunan nəticə kimi məqsədi müəyyənləşdirmək və dərk etmək, mövcud situasiyanı
dəyişdirəcək biliklərə yiyələnmək, nəticələrə
yönələn praktik işləri bacarmaq, öz hərəkətlərini
izləmək və kontrolda saxlamaq kimi kompleks
keyfiyyətlərdir. Bu cür geniş təsirləri olan
mühüm keyfiyyətlərə (səriştələrə) a ç a r s ə r i ş
t ə l ə r də deyilir. Pedaqoqlar “Səriştə” anlayışına qısa təriflər də verirlər: a) bilik, bacarıq və
sosial peşə sahəsində qazanılmış təcrübənin inteqrasiyasını səriştə adlandırmaq olar‖; b) kompetensiya (səriştə) – şəxsiyyətin müəyyən sahədə əlaqələnmiş keyfiyyətlərinin məcmusudur‖.
Ümumi təhsildə şagirdlərin ən mühüm
―kompetensiyaları (səriştələri) yaxud açar səriştələri kimi aşağıdakılar qəbul edilmişdir‖:
112

1. Mənəvi dəyərlərə aid səriştələr (ailəsini,
vətənini və xalqını sevmək, müəllimlərinə, qızlara, qadınlara, böyüklərə və kiçiklərə hörmət
etmək ).
2. Təlim-idrak səriştələri (müxtəlif mənbələrdən bilik əldəetmə, bilikləri tətbiqetmə və
praktik işləri icraetmə bacarıqları və b.).
3. Müəyyən mövzuya aid informasiya toplama səriştələri (müstəqil olaraq arama və təhliletmə, lazım olanları seçmə və ümumiləşdirmə,
əldə edilənləri başqasına ötürmə bacarıqları).
4. Kommunikatıv səriştələr (şagirdin onu
əhatə edən insanlarla ünsiyyət yaratması, qrupda
və ümumi kollektivdə işləmək vərdişlərinə yiyələnməsi)
5. Sosial-əmək vərdişləri (birgə əmək fəaliyyəti zamanı şagirdin səmərəli və aktiv hərəkətetmə qabiliyyəti və bacarığı).
6. Şəxsiyyətin (şagirdin) özünütəkmilləşdirmə və özünütəhsilləndirmə bacarıqları.
1996-cı ildə Bern şəhərində Avropa
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün aşağıdakı bacarıq və qabiliyyətlər (səriştələr ) qəbul
olunmuşdur: – təlım prosesində bilikləri təcrübəyə, təcrübəni fəaliyyətə çevirmək; – bilikləri
ümumiləşdirmək və sistemləşdirmək; – idrak
prosesini təşkil etmək, təlim zamanı müxtəlif
problemləri həll etmək, təlim və təhsili reallaşdırmaq üçün özünə məsuliyyət götürmək; – tədqiqatlar və araşdırmalar aparmaq; – düşünmə
proseslərini təşkil etmək;- yoldaşları ilə ünsiyyət
yaratmaq; – qrupda və cütlükdə əməkdaşlıq
etmək. Beləliklə, yekun olaraq, belə nəticə çıxarmaq olar: səriştəlılık dedikdə praktik, idraki
və yönləndirici dəyərlərin, həmçinin həyatikommunikativ məsələlərin həllinin mənimsənilməsi anlaşılmalıdır.
Kimya təlimində şagirdlərin yiyələnəcəyi
səriştələri iki qrupa bölmək olar:
1. Nəzəri-praktik xarakterli səriştələr
2. Laborator-praktik xarakterli səriştələr
Nəzəri-praktik xarakterli ən mühüm səriştələrə aşağıdakıları aid etmək olar: a) kimyəvi
formulların tərtibi; b) maddənin formuluna əsasən nisbi molekul kütləsinin hesablanması; c)
kimyanın əsas anlayışlarının mahiyyətinin izahı
və onlara aid misallar göstərilməsi; ç) kimyanın
əsas qanunlarının ifadə edilməsi və onların tətbiqinə aid izahların verilməsi; d) kimyəvi reaksiyaların tənliklərinin tərtibi; e) oksidləşmə-re-
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duksiya reaksiyalarının tənliklərinin əmsallaşdırılması; ə) maddələrin fiziki xassələrinə aid cədvəllərin tərtibi; f) maddələrin tətbiqinə aid
sxemlərin tərtibi; i) müxtəlif mövzuda müxtəlif
tipli hesablama məsələlərinin tərtibi və onların
həlli metodikasının müəyyənləşdirilməsi və i. a.
Əlbəttə müəyyən səriştəyə malik olmaq üçün
əvvəlcə ona aid minimum bilik və bacarıqlara
yiyələnmək lazımdır. Yəni, bu səriştələrin qazanılması əlaqəli nəzəri biliklərin və müəyyən
praktik bacarıqların mənimsənilməsini tələb
edir. Buna isə zəif və orta qüvvəli şagirdlərdə
tədricən, hissə-hissə nail olunur. Bunu zərə alaraq dərslərdə təkrarlar aparmağa və yarım mövzulara aid müntəzəm olaraq çalışmalar həll etməyə vaxt ayrılmalıdır.
Nəzəri-praktik səriştələrin qazanılması nəzəri biliklərdən praktik bacarıqlara keçməyi
asanlaşdırır və yeni biliklər əldə etməyə kömək
edir. Kimya təlimində müxtəlif sinif şagirdləri
üçün müxtəlif səriştələrin formalaşdırılması
tələb olunur. Bu səriştələrin əhatəliliyi və universallığı sinifdən-sinfə keçdikcə tədricən artırılır və mürəkkəbləşdirilir. Beləliklə, hər sinfin
şagirdləri öz bilik, bacarıq və vərdişlərinə uyğun
səriştələr qazanırlar.
VII sinifdə şagirdlərin əsas nəzəri-praktik
səriştələrinin formalaşdırılması üçün aşağıdakı
fəaliyyət üsullarını təklif edirik:
1. Kimyəvi elementlərin işarələrinin yazılışı, adlarının azərbaycanca və latınca oxunuşu.
Fəaliyyət: a) ilk öncə praktikada ən çox işlənən
və həyatda rast gəlinən kimyəvi elementlərinin
(H, O, N, S, C, Fe, Su, Al, Cl, Y, Aq, Au) işarələri və adlarını dərslikdən, dövri sistem cədvəlindən öyrənmək; b) gündəlik dərslərdə onlar
dəfələrlə yada salınır və təkrarlanır.
2. Bəsit və mürəkkəb maddələrin formullarının tərtibi və oxunuşu. Fəaliyyət: a) valentliklərinə əsasən elementlərin əmələ gətirdiyi birləşmələrin formullarını tərtib etmək; b) binar
birləşmələrin kimyəvi formulu verildikdə bir
elementin məlum valentliyinə əsasən digərinin
valentliyini təyin etmək; c) üç elementli birləşmələrdə elementlərin ikisinin valentliyi verildikdə üçüncünün valentliyini təyin etmək.
3. Maddələrin nisbi molekul kütləsinin hesablanması. Fəaliyyət: a) maddənin tərkibindəki
elementlərin nisbi atom kütləsini dövri sistem
cədvəlindən tapıb indekslərini nəzərə almaqla,

vurma və toplama əməllərini tətbiq etməklə
nisbi molekul kütləsini hesablamaq. b) hesablanmış nisbi molekul kütləsini tələb olunan işarə
(Mr) ilə ifadə etmək.
4. Məlum formullar əsasında müxtəlif hesablamalar aparmaq. Fəaliyyət: VII sinifdə aşağıdakı tip məsələlər həll edilir: a) mürəkkəb
maddədə elementlərin kütlə nisbətlərin müəyyənləşdirilməsi; b) mürəkkəb maddədə elementlərin kütlə paylarının hesablanması; c) mürəkkəb maddəni təşkil edən elementlərin kütlə payı
(faizlə və ya vahidin hissələri ilə) verildikdə formulun çıxarılması.
5. Maddə miqdarı və maddələrin molyar
kütləsi əsasında hesablamalar. Fəaliyyət: a)
maddə miqdarına görə onun kütləsini və əksinə,
maddənin kütləsinə görə onun miqdarının hesablanması; b) maddənin kütləsi ilə onu təşkil
edən hissəciklərin əlaqəsinə aid hesablamalar; c)
maddənin formulu və kütləsi əsasında elementin
kütləsinin və əksinə, maddə tərkibindəki elementin kütləsinə görə onun ümumi kütləsini hesablamaq.
6. Qazların molyar həcminə görə hesablamalar. Fəaliyyət: a) qazların molyar həcminə
görə normal şəraitdəki sıxlığını hesablamaq; b)
qazların nisbi sıxlığını hesablamaq; c) qaz qarışığının orta molyar kütləsini hesablanmaq.
7. Kimyəvi reaksiyaların tənliklərinin tərtibi. Fəaliyyət: a) reaksiyaya girən və reaksiyadan alınan maddələrin formullarının yazılışı; b)
tənliyin hər iki tərəfində atomların sayının bərabərləşdirilməsi.
8. Kimyəvi reaksiya tənliklərinə görə hesablamalar. Fəaliyyət: a) reaksiyaya daxil olan
maddələrdən birinin kütləsinə və ya maddə miqdarına görə alınan maddələrin kütləsinin və
maddə miqdarının hesablanması və əksinə; b)
reagentlərin kütləsinə, maddə miqdarına və molyar həcminə görə alınan qazların həcminin (n.ş.)
hesablanması və əksinə; c) hər iki reagentin kütləsi verildikdə alınan maddələrin kütləsinin hesablanması; d) reaksiya tənliyi əsasında alınan
məhsulun çıxımının (kütlə və ya həcm payının)
hesablanması.
9. Termokimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Fəaliyyət: a) reaksiyanın termokimyəvi
tənliyinin tərtibi, yəni tənliyin hər iki tərəfindəki
maddələrin əmsallarını müəyyənləşdirmək və
istilik effektinin miqdarını göstərmək; b) rea-
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gentin birinin məlum kütləsinə və ya maddə
miqdarına görə reaksiyanın istilik effektini hesablamaq; c) ayrılan istilik effektinə görə reaksiyaya daxil olan və ya reaksiyadan alınan maddənin kütləsini və maddə miqdarını hesablamaq.
10. Həllolma əmsalının hesablanmasına
aid məsələlərin həlli. Fəaliyyət: a) müəyyən
temperaturda həllolmuş maddənin kütləsinə
görə həllolma əmsalının hesablanması.
11. Məhlulların qatılığına aid hesablamalar. Fəaliyyət: a) həll olmuş maddənin kütlə payının müəyyənləşdirilməsinə aid hesablamalar; b)
məhlulların molyar qatılığına aid hesablamalar.
Ümumtəhsil sistemində məktəb kimya
eksperimenti mühüm təlim-tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Nəzəriyyənin praktika ilə əlaqələndirilməsində, biliklərin qavranılması və möhkəmləndirilməsində, kimyəvi anlayışların və didaktik elmi dünyagörüşün, ən mühüm laboratorpraktik səriştələrin formalaşdırılmasında kimya
eksperimenti böyük rol oynayır. Unudulmamalıdır ki, heç bir audiovizual və elektron vəsait
təbii kimya eksperimentlərinin yaratdığı effekti
əvəz edə bilməz.
Kimyəvi eksperiment aşağıdakı təlim-tərbiyə məsələlərinin həll edilməsində də mühüm
amildir:
– kimyəvi hadisələrin dərk edilməsində;
– mülahizələrin, fərziyyələrin, nəticələrin,
həmçinin müəllimin verdiyi məlumatların və şagirdlərin dərslikdən öyrəndiklərinin doğru və ya
səhv olduğunun təsdiqlənməsində;
– maddələrlə, kimyəvi avadanlıqlarla davranma vərdişlərinin formalaşması və təkmilləşməsində;
– nəzəri biliklərin inkişafı, təkmilləşməsi
və möhkəmləndirilməsində;
– şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılmasında;
– şagirdlərin kimya fənnini öyrənmək marağının formalaşmasında, onların müşahidə qabiliyyətinin, təşəbbüskarlığının inkişaf etməsində;
– müstəqil şəkildə araşdırma aparmaq, bilikləri təkmilləşdirməyə və onları praktikada tətbiqinə cəhdlər edilməsində.
İndiki dövrdə müasir məktəblər dərs prosesində kimyəvi eksperimentin 3 növündən daha
çox istifadə olunur: 1) nümayiş təcrübələri; 2)
laboratoriya təcrübələri; 3) praktik məşğələlərdə
aparılan təcrübələr. Dərsdənkənar məşğələlərdə
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aparılan kimyəvi təcrübələr əsasən tədqiqat xarakterli olub uzun müddətə aparılır. Bu təcrübələri şagirdlər fərdi, cütlər və kiçik qruplar şəklində müəllimdən məsləhət alaraq yerinə yetirirlər.
Kimyəvi təcrübələrin bütün növləri biribirilə əlaqəli şəkildə müəyyən məqsədi əldə
etmək üçün aparılmalıdır. Dərslərdə təcrübələrin
hər hansı bir növünün ayrıca aparılması ilə nəzərdə tutulan təlim-tərbiyə məqsədinə tam nail
olmaq mümkün deyil.
Kimyəvi eksperimentin təşkili və keçirilməsində biri-birilə əlaqəli olan iki cəhəti fərqləndirmək lazımdır: təcrübənin aparılması texnikası (necə aparılır, hansı avadanlıqla, hansı ardıcıllıqla) və ondan istifadə metodikası ( nə məqsədlə və hansı metodlarla aparılır)
Kimyadan laboratoriya işlərinin, kimyəvi
təcrübələrin təşkili və keçirilməsinin təhlükəsizlik texnikası qaydalarına ciddi surətdə əməl
olunmasını tələb edir. Bu qaydaların ən mühümləri ilə tanış olaq.
I. Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi
qaydaları:
– kimyəvi təcrübənin aparılmasına aid təlimat diqqətlə öyrənilməlidir;
– işin aparılması üçün hər şeyin (qablar,
cihazlar, reaktivlər və s) olduğunu yoxlamadan
təcrübəyə başlanmamalıdır;
– iş zamanı təlimatda göstərilən əməliyyatların ardıcıllığına əməl olunmalıdır;
– işin gedişində bütün ehtiyatlılıq tədbirləri (tez alışan maddələrlə ehtiyatla davranılmaq,
zəhərli və pis iyli maddələrlə təcrübələri sorucu
şkafda aparmaq və s) gözlənilməlidir;
– təcrübənin gedişində baş verən dəyişikliklər izlənilməli, onlara qarşı gərəkən tədbirlər
görülməli, təcrübə qurtardıqdan sonra iş yeri
səliqəyə salınmalıdır;
– aparılan laboratoriya işinə, təcrübələrə
aid qeydlər edilməli, hesabat yazılmalı, təcrübə
aparılan cihazın şəkli çəkilməlidir.
– kimyəvi təcrübələr zamanı maddələri və
ya ionları təyin etmək üçün istifadə olunan birləşmələrə kimyəvi reaktiv deyilir. Kimyəvi
reaktivlərdən istifadə edərkən onların mühüm
xassələrini ( tez alışan olması, zəhərli olması,
başqa maddələrlə qarışdıqda partlayış verməsi
və s) bilmək lazımdır. Hər bir reaktivin saxlandığı qabın üstündə onun etiketi olmalı və bu eti-
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ketdə onun təmizlik dərəcəsi, məhlul olduqda
isə qatılığı qeyd olunmalıdır. Əgər qabın üstündə etiketi yoxdursa ondan müəllimin icazəsi olmadan istifadə etmək olmaz.
II. Kimyəvi reaktivlər və onlarla davranma qaydaları.
Kimyəvi reaktivlə işləyərkən aşağıdakı
qaydalar gözlənilməlidir:
1. Təlimatda təcrübəni aparmaq üçün

miqdar verilmirsə, ondan çox az
miqdarda götürülməlidir ( 0,1-1qr, 2-3
2. ml).
Təcrübəni apardıqdan sonra reaktivin
artığını yenidən onun saxlandığı qaba tökmək
olmaz.
3. Saxlandığı qabdan reaktiv götürüldükdən sonra onun qapağı tez bağlanmalıdır.
4. Quru reaktivdən götürmək üçün çini və
ya metal qaşıqdan, şpateldən istifadə etmək,
sonra onu süzgəc kağızı ilə silmək lazımdır.
Maye reaktiv pipetlə götürülməlidir.
III. Kimyəvi təcrübələrin aparılması zamanı ehtiyatlılıq tədbirləri:
– zəhərli və pis iyli maddələrlə təcrübələr
sorucu şkafda aparılmalıdır, orada da saxlanılmalıdır;
– maddələrin, eləcə də təcrübənin gedişində aparılan qazların iyini yaxından yoxlamaq
təhlükəlidir. Mayenin və ya qazın iyi yoxlandıqda qabdan buruna tərəf əl ilə yelləməli və ehtiyatla nəfəs alınmalıdır;
– qatı turşulardan (xüsusilə, H2 SO4 turşusundan ) duru turşu hazırlandıqda turşunu ehtiyatla, az-az suya tökmək lazımdır;
– qızdırılan və qaynayan maye üzərinə
əyilmək, baxmaq təhlükəlidir ( maye qabdan
sıçraya bilər) ;
– bir maye reaktivi başqasının üzərinə tökəndə də qaba tərəf əyilmək olmaz;
– sınaq şüşəsində maye qızdırıldıqda onun
ağzını nə özünə nə də yoldaşına tərəf tutmamalı;
– əgər ələ və ya sifətə maye reaktivi sıçrantısı düşərsə oranı çoxlu su ilə yumaq lazımdır. Sonra turşu düşən yeri zəif çay sodası məhlulu, qələvi düşən yeri zəif sirkə məhlulu ilə isladıb yenidən su ilə yumaq lazımdır;
– tez alışan maddələrlə təcrübələr alovdan
aralı yerdə aparılmalıdır.
Nümayiş təcrübələr.
Kimyəvi eksperimentin əsas növlərindən
biri olub aşağıdakı hallarda aparılır:

– kimya təliminin ilk mərhələsində, şagirdlərin müstəqil şəkildə kimyəvi təcrübə aparmaq vərdişləri olmadıqda;
– təcrübənin aparılması mürəkkəb texniki
təchizat təşkili və keçirilməsi dəqiqlik tələb etdikdə;
– vaxta və reaktivlərə qənaət etmək tətləb
olunduqda;
– təhlükəsizlik texnikası baxımından təcrübədə istifadə olunacaq maddələrlə şagirdlərin
işləməsi məsləhət görülmədikdə;
– xarici səmərəliliyinə və inandırıcılığına
görə təcrübəni nümayiş etdirməyə üstünlük verildikdə.
Nümayiş təcrübələr əsasən yeni dərs materialı izah edildikdə, müəllim və ya laborant,
yaxud müəllimin rəhbərliyi ilə əvvəlcədən hazırlıq keçmiş fəal şagirdlər tərəfindən aparılır.
Nümayiş təcrübələr, eləcə də kimyəvi eksperimentin başqa növləri aparılmazdan əvvəl
mütləq əvvəlcədən yoxlanmalı, sınaqdan keçirilməlidir. Ən təcrübəli eksperimentator belə təcrübəni apararkən kiçik də olsa səhv edə bilər.
Bu da təcrübənin gözlənilən nəticəni verməməsinə səbəb olur, şagirdlərin kimyəvi təcrübələrə,
ümumiyyətlə, kimya fənninə marağının azalmasına gətirib çıxarır.
Nümayiş təcrübələrin aparılmasında əsas
məqsəd nəzəri biliklərin isbat edilməsi və yaddaşda möhkəmləndirilməsidir.
Laboratoriya təcrübələri - şagirdlər tərəfindən qısa müddətdə (5-7dəq) aparılır. Bunun
üçün şagirdlər həmin təcrübələri nümayiş şəklində görməli və təcrübənin gedişinə aid təlimatı
diqqətlə öyrənməlidirlər. Bu təcrübələr imkan
olduqda fərdi və ya cütlər tərəfindən kimya kabinetində, reaktivlər və qablar məhdud olduqda
isə 3-4 nəfərlik qruplar şəklində yerinə yetirilə
bilər. Laboratoriya təcrübələri sadə və təhlükəsiz olmalıdır. Bu təcrübələrin aparılmasında mürəkkəb cihazlar və icra texnikasından istifadə
olunmamalı, reaktivlər zəhərli, tez alışan və
partlayış verən olmamalıdır.
Laboratoriya təcrübələrinin aparılmasında
əsas məqsəd şagirdlərdə reaktivlərlə davranmaq
kimyəvi reaksiyaları aparmaq və onları idarə
etmək vərdişləri yaratmaqdır.
Praktik məşğələlər - ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 1-2 dərs saatında müstəqil
olaraq fərdi şəkildə yerinə yetirdiyi məcburi
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kimya eksperimentidir. Praktik məşğələlərin
aparılmasında məqsəd şagirdlərdə kimyəvi təcrübələrin aparılması vərdişlərini möhkəmləndirmək, vərdişləri praktikada yoxlamaq və onlara
maddələrlə müstəqil davranmaq vərdişləri aşılamaqdır. Bu məşğələlərdə şagirdlər müxtəlif işləri yerinə yetirirlər:
– maddələrin tərkibini təyin edir;
– maddələrin xassələrinə aid nəzəri biliyi
təcrübədə yoxlayır;
– maddələri təlimatda verilmiş üsullarla
alır;
– maddələrin genetik əlaqələrinə aid çevrilmələri işləyir və təcrübələr aparır;
– qarışıqdakı maddələri məlum üsullarla
ayırır;
– reaksiyaların getməsi şəraitini müəyyənləşdirir və s.
Praktik məşğələlərin aparılmasını planlaşdırarkən müəllim əvvəlcədən bilməlidir ki, şagirdlər
bu praktik məşğələdə hansı vərdişləri möhkəmləndirəcək və təkmilləşdirəcək, hansı yeni
bacarıqlar əldə edəcəkdir. Müəllim bunları dərsin
əvvəlində şagirdlərin nəzərinə çatdırmalıdır.
VII sinifdə qazanılması tələb olunan əsas
laborator-praktik səriştələr aşağıdakılardır:
1. Kimyəvi qablarla vı maddələrlə davranmaq

2. Qarışıqların ayrılma üsullarını reallaşdırmaq
3. Dəmir ştativlə və spirt lampası ilə işləməyi bacarmaq
4. Qaz alınan sadə cihazları quraşdırmaq
5. Sadə qaz alınan cihazlarda oksigen və
hidrogen qazlarını almaq və onların varlığını
yoxlamaq
6. Oksigen, hidrogen və suyun xassələrinə
aid sadə təcrübələri aparmaq
7. Maddələri suda həll etməklə doymuş,
doymamış və ifrat doymuş məhlullar hazırlamaq
8. Müxtəlif qatılıqda məhlullar hazırlamaq
Bu və bununla əlaqəli səriştələri qazanmaq və möhkəmləndirmək üçün təqdim olunan
laboratoriya işlərini təklif olunan təlimatlar əsasında aparmağı məqsədəuyğun sayırıq.
Problemin aktuallığı: Mövzunun aktuallığı
ondadır ki, mətbuatda ilk dəfə Azərbaycan ümumtəhsil sistemində kimya kurikulumu (tədris proqramı) və müasir dərslik üzrə VII sinif şagirdlərinin səriştələri təsnif edilmiş və onların formalaşdırılması
vasitələri və üsulları göstərilmişdir.
Problemin əhəmiyyəti: Məqalədə şagirdlərin
kimya fənni üzrə VII sinifdə hansı anlayışları, qanunları, nəzəri-praktik və laborator-praktik səriştələri mənimsəməsinin vacibliyi, yaddaşda möhkəmləndirilməsi müəllimlərin diqqətinə çatdırılır.
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BASIC MODELS OF SUSTAINABLE EDUCATION IN CHEMISTRY
Xülasə. Kimyanın dayanıqlı təhsilinin əsas modelləri və bununla bağlı mühüm standartların formalaşması daha vacib tədqiqat və təlim proseslərinin düzgün seçilməsi yolunda kimya təhsilinin dayanıqlı inkişafı
öyrənilmişdir. Kimyəvi təhsil dayanıqlı inkişaf məsələlərini həyata keçirməyə yaxından yardımçı olmaqla,
dayanıqlı təhsilin əsas xüsusiyyətlərini xarakterizə edir.
Açar sözlər: dayanıqlı təhsili, inteqrativ metodologiya, kimyəvi modullar, dayanıqlı inkişaf
Резюме. Изучены основные модели устойчивого образования в области химии и формирование
важных стандартов в этой области для устойчивого развития химического образования путем правильного выбора более важных исследований и учебных процессов. Химическое образование характеризует основные черты устойчивого образования, тесно помогая в реализации вопросов устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое образование, интегративная методология, химические модули,
устойчивое развитие
Summary. The basic models of sustainable education in the field of chemistry and the formation of
important standards in this area for the sustainable development of chemical education through the correct
selection of more important studies and educational processes have been studied. Chemical education
characterizes the main features of sustainable education, closely assisting in the implementation of
sustainable development issues.
Keywords: sustainable education, integrative methodology, chemical modules, sustainable
development

Kimyanın tədris planına dayanıqlı inkişafın əsaslarının əlavə edilməsi yeni bir fikir deyildir. Son iki-üç onillikdə dünya təmiz suyun
qorunması, turşu yağışının təsirini aradan qaldırılması, ozon qatında əmələ gəlmiş qüsurların
idarə edilməsi, enerji və xammal mənbəyinin
məhdudluğu kimi problemlərlə üzləşdi. Bu
mövzular, həm də digərləri dünyanın bir çox
kimya tədris proqramlarında məzmun olaraq
geniş istifadə edilmişdir. Buna misal olaraq
ABŞ-da icma kimya, İngiltərədən Salters kimya

İstrian kurikulumu, İsraildəki kimya sənayesindən iş, Almaniyada yaşıl kimya təhsili daxildir
(1). Hər halda, dayanıqlı inkişaf problemlərinin
necə həll ediləcəyi ilə bağlı sual müxtəlif formaları və fərqli modellərdə özünü göstərir.
Qismən üst-üstə düşsələr də və müxtəlif
yollarla birləşdirilə bilsələr də, dörd fərqli Əsas
model Burmeister və həmkarları tərəfindən formal
kimya təhsilində dayanıqlı inkişaf məsələlərini
həyata keçirməyə gəldikdə təqdim olunur (2).
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Birinci model: YaĢıl kimya prinsiplərinin məktəb laboratoriya iĢində tətbiq edilməsi
İlk model yaşıl kimya fəlsəfəsini kimyəvi
maddələrin emalı və kimya dərslərində laboratoriya işlərinə tətbiq edir. Şagird təcrübələri makrodan mikro səviyyəyə keçirilə bilər, digər maddələrin təhlükəsi az zəhərli maddələrlə əvəz
edilə bilər və reaksiyaları stimullaşdırmaq üçün
yeni metodlardan istifadə edilə bilər. (3) Tələbələrin dəyişdirilmiş strategiyaları tanıya, müqayisə edə və əks etdirə biləcəyi təqdirdə, problemin
potensialı – heç olmasa kimya elminin dayanıqlı
inkişafa verdiyi töhfəni öyrənməklə genişləndirilə bilər. Tələbələr bununla da, tədqiqat və
kimya sənayesi resurslardan istifadəni minimuma endirməyə, təsirini maksimum dərəcədə artırmağa və ətraf mühitin qorunmasına çalmağı
öyrənə bilərlər. Karpudevan bu strategiyanın tələbələrin müəllimlərə, tədrisə münasibətlərini və
biliklərini dəyişdirə biləcəyini göstərmişdir. (6)
Bu yanaşmanın müsbət tərəfi, istifadə olunan
kimyəvi maddələrin miqdarını azaltmaq və daha
az tullantı istehsal etməklə davamlılığa kömək
etməsidir. Problemə yanaşma, cəmiyyətin dəyişən sənaye texnologiyası ilə bağlı mübahisələrin
həll edilməsini və onların çatışmayan cəhətlərinin aradan qaldırılmasındadır. Bu vəziyyətdə tələbələr yeni və ya alternativ texnologiyalara dair
qərar qəbul etməyi asanlaşdıran bacarıqları inkişaf etdirəcəklər. Bildiyimiz kimi, təhsil alanlar
cəmiyyətdəki hadisələrin mübahisəli təbiəti və
elm, texnologiya və cəmiyyət arasındakı real
qarşılıqlı münasibətdən narahatdırlar. Bu vəziyyətdə, problemə vahid bir yanaşma, yuxarıda
göstərilənlərin inkişaf etdirilməsindən asılıdır.
Ġkinci model: Kimya təhsilində dayanıqlı
inkiĢaf strategiyalarından istifadə edilməsi
Bu model dayanıqlı inkişafa kömək etmək
üçün istifadə olunan strategiyalara və səylərə
əsaslanır. Kimya təhsilinin hansı məzmuna
malik olacağına qərar verilməklə bağlı olan bu
yanaşma ilə dayanıqlı və yaşıl kimyada əsas götürülən mühüm kimyəvi prinsiplər və onların sənayedə tətbiqi kimi mövzular kimyanın tədris
proqramları çərçivəsindəki mövzuları əhatə etməlidir. Bunun praktik nümunələri arasında
enerji və xammalın qənaətində sənaye kimyasında səmərəli proseslərin inkişafı, struktur tədqiqatları və innovativ katalizatorların istifadəsi,
həmçinin bərpa olunan materiallardan əldə olu118

nan yanacaq istehsalına dair tədbirlər daxildir.
Yaşıl kimya və kimyəvi tədqiqatların dayanıqlı
inkişafa verdiyi töhfələri öyrənmək müxtəlif sahələrdə daha da inkişafa nail olmaq üçün əsas
ola bilər.
Bu yanaşmanın əsası gündəlik proseslər
və son məhsullar kimi gizlədilən kimyəvi prinsiplərin öyrənilməsini özündə ehtiva etməsidir.
Və bu da kimyanı tələbələr üçün daha maraqlı
edir. Hər halda, elm, texnologiya və cəmiyyət
arasındakı qarşılıqlı əlaqəni dərindən anlamaq –
problemin iqtisadi, ekoloji, məntiqi və sosial təsirlərin qarşılıqlı təsirini müəyyənləşdirir. İlk
növbədə texnoloji tətbiqinin tərkibini kimyəvi
maddələrin öyrənilməsinə yönəldilsə, daha
yaxşı nəticə alınar. Belə bir yanaşmada, elmi
mövzularda ictimai debatlarda iştirak etmək
üçün lazım olan ümumi bacarıqların inkişaf etdirilməsi vacibdir. Dayanıqlı məsələlərin kimyəvi cəhətdən, məzmuna uyğun bir kontekstdə
proqrama daxil edilməsi şagirdlərə müasir kimyada mövcud olan biliklərin ilkin mərhələni öyrənməyi təmin edə bilər.
Üçüncü model: Dayanıqlı anlayıĢlarından istifadə
Üçüncü model, kimyəvi təhsili müəyyən
edən sosial-elmi problemlər, ictimai müzakirələrdə gərginliyə səbəb olan problemlərdən istifadə
edərək kimyanın öyrənilməsini özündə birləşdirir.
Dayanıqlı təhsil tədrisi kimya fənni olaraq
öyrənməyə yönəlməyib. Bunun əvəzinə dərslər
cəmiyyətin məsul bir üzvü olaraq insan hərəkəti
sahəsində ümumi təhsil bacarıqlarını inkişaf etdirərək təhsilin dayanıqlı inkişafını formalaşdırmağa meyllidir. Bu model yanaşma ikinci
model yanaşmadan fərqlənir, belə ki, burada
həm biliklərin kimyəvi əsaslarını, həm də texnologiyanın öyrənilməsi mühüm amil kimi praktik
tətbiqini tapır. Üçüncü model, ilk növbədə kimyanın necə inkişaf etdirilə biləcəyini və əslində
bütün üsullardan istifadə edərək cəmiyyətdə
necə qiymətləndirildiyini və müzakirə olunduğunu öyrənməyə yönəlmişdir. Bu yanaşma
təkcə kimyaya aid edilmir, həm də kimya elminin öyrənilməsini də əhatə edir. Dayanıqlı
kimya nümunələrinə bioyanacaqların istifadəsi,
gündəlik məhsullarda xüsusi birləşmələrin və alternativlərin istifadəsi və innovativ yanaşma istifadə edərək yeni kimya məhsullarının qiymətləndirilməsi daxildir (5).
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İctimai müzakirələrin aparılması və burada fəal iştirak etmək üçün müvafiq bacarıqların
inkişaf etdirilməsi aspektləri sistematik olaraq
dərsin mərkəzində durur. Tələbələr dayanıqlı
gələcəyin formalaşmasına kömək etmək üçün
verilən qərarlarında iştirak etməyi öyrənirlər. Bu
yanaşmanın gücü, problemin həllinə kömək
edən bacarıqların inkişafına yönəldilməsidir.
Bu, Holbruk müəyyən etdiyi fərqləndirmənin
təsdiqini yaxından əks etdirir, bu da təhsil vasitəsilə elmin inkişafına təsir edən vasitələrin artırılmasını tələb edir (4).
Buna baxmayaraq, bir-birinə zidd olan bəzi
sosial-elmi problemlər fərdi və yerli fəaliyyət sahələrində məhdud potensiala malikdir. Bundan
əlavə, yeni texnologiyalarla bağlı mübahisələr olduqca mürəkkəb müzakirələrə səbəb olur və əsasən siyasi səviyyədə ekspert komitələri tərəfindən
qiymətləndirilir. Belə bir müstəvidə fərdin təsiri
çox məhduddur. Üçüncü modeldəki təlim növü tələbələri belə bir fürsəti əldə etməyə imkan yaradır.
Dördüncü model: Problemin inkiĢaf
mərhələlərinin bir hissəsi olan kimyəvi təhsil
Dördüncü model kimyəvi təhsili problemin mərhələli inkişafının bir hissəsi olaraq öyrənir. Bu yanaşma bütün problemin həll edilməsini tələb edir. Bu model təklif edir ki, məktəb
həyatı və öyrənmə proseslərin bir hissəsidir.
Uşaqların aktiv vətəndaş olmalarını təmin etmək
üçün bütün proses modelləri məktəbdə tədris
olunmalıdır. Bu modeldə inkişaf, özünə inam
kimi məsələlər daxildir. Məktəbdə kimyəvi
problemlərin həlli, həm də cəmiyyətdə fəal iştirak etmək üçün gələcək problemləri araşdırmalıdır. Məktəbdə kimyanın yeni təcrübə, düşüncə
tətbiq edilir. Kimyəvi təhsildə bura öz töhfəsini
verməlidir.
Kimya tədrisinin inkişaf edilməsi üçün bu
sahənin məktəblərdə və ya digər təhsil ocaqlarında öyrənilməsinə şərait yaradılır. Kimya fənninin öyrənilməsində biliklərin uyğun sahələrə
tətbiq edilməsi və şagirdlərin həmin biliklərdən
təcrübədə istifadəsi mümkünlüyü yaranır. Bundan əlavə, sonrakı biliyin emalı üçün uyğun
olan səmərəli istifadə üçün təkliflər verilir. Kimyəvi təhsil artıq kimyəvi nəzəriyyələr və dayanıqlıq məsələlərinin və potensial fəaliyyət sahələrinin biliklərini izah etməklə məhdudlaşdığı
bir nöqtədə dayandırılmamalıdır. Kimya dərsləri
və məktəb həyatı fəaliyyətə əsaslanan həyat tər-

zinə çevrilir. Tələbələr necə davranmaqla həyatlarını kəskin şəkildə dəyişdirə bilmək üçün ilk
təcrübə qazanırlar. Bu təcrübə məktəbdəki qərar
qəbuletmə proseslərinə şəxsi töhfə kimi şagirdlərin görmə qabiliyyətini, həm davranışlarında,
həm də kimya ayrılmaz hissəsi olduğu prosesdəki dəyişiklikləri mənimsəyir.
Pedaqoji təcrübədə yuxarıda göstərilən
dörd modelin hamısı üst-üstə düşə bilər və ya
hətta birləşə bilər. Və burada kimya təhsili ilə
əlaqəli dayanıqlıq məsələlərinə daha çox diqqət
yetirmək vacibdir.
Nəticə
Dayanıqlı inkişaf kontekstində təlim, müəyyən fəaliyyət sahələrində, yəni kimya və kimyəvi təhsildə gələcəyi davamlı şəkildə necə formalaşdıracağına dair problemlərin həllinə yönəlir. Buraya yaradıcı və aktiv proseslərdə müəyyən bir konteksti müşahidə etmək, təhlil etmək
və qiymətləndirmək daxildir. Konkret olaraq
müasir təlim prosesi, özünə inam, öz müqəddəratını təyinetmə və özünə inamın inkişafı, eləcə
də cəmiyyətdəki proseslərdə aktiv iştirak etmək
qabiliyyəti kimi sosial bacarıqların inkişafı baxımından biliklərin qiymətləndirilməsidir. Kimya
fərdin və cəmiyyətin həyatında müstəsna rol oynayır. Kimya kurikulumu və kimya müəllimi
dayanıqlı inkişaf üçün təhsilin əhəmiyyətini vurğulamaqla, həm fərdi, həm də kollektiv olaraq
ətraf mühitlə insan münasibətlərinin inkişafına
dəstək verməlidir. Məqsəd şagirdlərə aktiv, dayanıqlı bir cəmiyyət formalaşdırmağı öyrənməyə imkan verən yolun düzgün seçilməsidir.
Problemin aktuallığı. Kimyanın dayanıqlı
təhsilinin əsas modelləri istifadə edilərək, kimya
elmi vasitəsi ilə inteqrativ inkişafı uyğun metod,
üsul və metodologiyaların daha səmərəli seçilməsi
yolu ilə şagird və tələbələrin mənimsəmə qabiliyyətlərinin təkmilləşməsinə və pedaqoji prosesə müsbət
təsir etməsi bu günün tələbidir.
Problemin elmi yeniliyi. Kimyanın dayanıqlı
təhsilinin əsas modelləri haqqında olan araşdırılmalardan alınan nəticələrin tədris prosesində müasir nəzəriyyə kimi istifadə edilərək, həm orta, həm də ali
məktəblərdə dərsin daha fəal şəkildə təşkil edilməsi,
şagirdlərin məntiqi idraklarının inkişaf etdirilərək
kimyaya marağın və mənimsəmənin artırılmasıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə
irəli sürülən ideyalardan ali və orta məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər pedaqoji prosesdə istifadə
edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

119

Kamil Nəsir oğlu Haqverdiyev

Ədəbiyyat
1. Benett J. and Lubben F. Context-based chemistry: The Salters-approach.

Int. J. Sci. Educ, 2006, s. 39
2. Burmeister M., Rauch F. and Eilks I. Education for Sustainable Development (ESD) and
chemistry education. Chem. Educ. Res. Pract, 2012, pp. 59–68
3. Hofstein A. and Kesner M. Industrial chemistry and school chemistry: making chemistry
studies more relevant. Int. J. Sci. Educ., 2006, p. 28
4. Holbrook J., Making chemistry teaching relevant. Chem. Educ. Int., 2005, s. 17
5. Schwarz P., Hugerat M. and Livneh M., Microscale chemistry experimentation for all ages,
Arab Academic College for Education in Israel, Haifa, 2006, p.12
6. Singh M., Szafran Z. and Pike R. Microscale chemistry and green chemistry:
Complementary pedagogies. J. Chem. Educ., 1999, p.76,
E-mail: kamilhaqverdili@gmail.com
Rəyçilər: kimya ü.elm.dok., prof. E.Ġ. Əhmədov,
kimya ü.elm.dok., prof. F.M. Sadiqov
Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2020

120

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 5, 2020

Kimya dərslərində Ģagirdlərin yaradıcı təfəkkürü

UOT 372.854

Arzu Əbülfət qızı PaĢayeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant
Bakı Dövlət Universiteti

Qənirə BalaĢirin qızı BalakiĢiyeva
kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Mühəndislik Universiteti

Yasin Ġsa oğlu Cəfərov
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Dövlət Universiteti Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

KĠMYA DƏRSLƏRĠNDƏ ġAGĠRDLƏRĠN YARADICI TƏFƏKKÜRÜ
Арзу Абульфат гызы Пашаева,
диссертант по программе доктора философии
Бакинский Государственный Университет

Ганира Балаширин гызы Балакишиева,
доктор философии по химии,
Бакинский Инженерный Университет

Ясин Иса оглу Джафаров
доктор философии по химии, доцент
зав.кафедрой методики преподования химии Бакинского Государственного Университета

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
Arzu Abulfat Pasayeva,
doktoral student in the program of a Ph.D
Baku State University

Ganira Balashir Balakishiyeva,
doctor of philosophy in chemistry, associate professor

Yasin Jafarov Isa
doctor of philosophy in chemictr, associate professor
head of the department of Chemistry teaching methods of Baku State University

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING DURING CHEMISTRY CLASSES
Xülasə. Məqalədə kimya dərslərində məsələlər həlli və tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi imkanlarından danışılır. Müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balanslaşdırılmış və əhatəli yanaşmanı özündə cəmləyən fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında da qısa məlumat verilir.
Açar sözlər: təfəkkür, yaradıcılıq, şagird şəxsiyyəti, zehni fəaliyyət, didaktika, inkişafetdirici təlim
Резюме. В статье говорится о возможностях развития творческого мышления учеников на уроках химии посредством решения задач и выполнения заданий. Автором предоставляется краткая информация о характерных особенностях сбалансированного подхода, предусматривающее всестороннее изучение различных навыков, вобравшее в себя предметные курикулумы.
Ключевые слова: мышление, творчество, личность ученика, умственная деятельность,
дидактика, развивающие обучение.
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Summary. The article talks about the development of creative thinking of students through the tasks
and deliverables. Also provides a summary of the characteristics of a balanced approach involving a
comprehensive study of various skills that absorbed subject curricula.
Keywords: thinking, creativity, student personality, mental activity, didactics, developmental training.

Müasir dövrdə cəmiyyətin məktəb qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biri də axtarışlar aparmağı, yaradıcı fəaliyyət göstərməyi bacaran insanlar yetişdirməkdir Bu vəzifəni həyata
keçirmək üçün ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün və yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi həlli vacib
məsələ kimi qarşıya qoyulur. [1]. Şagirdlərin
özlərinə məxsus şəkildə fikirləşmələrini və müstəqil surətdə bilik əldə etmələrini təmin edən
formalardan biri kimya dərslərində şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürə malik olmasıdır. Şagirdlərə
yaradıcı-problemli məsələ həll etdirdikdə, indiyə qədər aldığı bilik kifayət etmir, orijinal və ilk
baxışda qeyri-adi görünən həll üsulu təklif edilməlidir. Şagirddə mövcud olan bilik ehtiyatlarından praktik fəaliyyətdə, gündəlik həyatda və
məişətdə istifadə edilməsinə yönəldilən məsələlər problemli – yaradıcı məsələlərdir. Məsələ
test çərçivəsindən kənara çıxdıqda, onun nəticələri real həyatla bilavasitə əlaqədar olduqda inkişafetdirici funksiyası daha yüksək səviyyədə
təmin edilir. Bu zaman şagirdlər diskussiyaya
həvəslə girişirlər, və real həyati problemin həllində özlərinin iştirakından sevinc duyurlar.
Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərə məsələ
və çalışmaların həll etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, şagirdlərə yalnız nəzəri faktların
verilməsi ilə məhdudlaşmamalı eyni zamanda
onlarda praktik qabiliyyətləri inkişaf etdirmək,
kimyanın ətraf mühitlə əlaqəsini dərindən başa
duşmələri üçün məsələ həllinə üstünlük verilir.
Çünki kimya ilə əlaqədar olan istehsalat sahələri
kifayət qədərdir və kimya sənayesi ilə yanaşı
kənd təsərrüfatı məhsulları, metal, gübrə, boyaq
və s. istehsalı bütünlüklə kimyəvi proseslərlə
bağlıdır. Bunlara aid məsələ həllini yaxşı mənimsəyən şagird praktiki həyata atılanda çətinlik
çəkməz, gələcəkdə işlədiyi sahənin proseslərini
tez mənimsəyər və istehsalatı səmərələşdirmək
üsulunu tapar bilər. Şagirdlərdə tədqiqat aparmağa, yaradıcılığa meyl fikrini toplamaq, məntiqi nəticə çıxarmaq, təxəyyül və fantaziya qabiliyyətləri kimi müxtəlif keyfiyyətlər formalaşdırmaq çox vacibdir. Bu keyfiyyətlərdən ən mühümü məsələ həlli prosesində şagirdlərdə evris122

tik yaradıcılığın aşılanması, inkişaf etdirilməsidir. Bu prosesi aşağıdakı göstərilən mərhələlər
üzrə həyata keçirtmək olar: 1. Məsələ həll
etmək bacarığı: Qoyulmuş məsələni həll etmək
üçün lazım olan kimyəvi biliklərin məcmusu və
onlardan istifadə edilməsi səviyyəsi şagirdin
məsələ həll etmək bacarığını müəyyən edir. Burada şagirdlərin düşünmək bacarığına xüsusi
diqqət ayırmaq lazımdır. Kimyanın tədrisində
şagirdlərin təfəkkür əməliyyatlarından intuisiya,
müşahidə, təcrübə, təhlil, analiz, tərkib, sintez,
müqayisə, analogiya, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və s. istifadə olunmasına nə qədər
geniş yer verilərsə şagirdlərin düşünmə qabiliyyətləri o qədər inkişaf edər və biliklər şüurlu və
fəal mənimsənilər. Hər bir insanda müəyyən istedad potensialı ola bilər. Ancaq insan öz güclü
yaradıcı təfəkkürünü və istedadı özündə aşkarlayaraq nümayiş etdirmək qabiliyyətinə malik ola
bilər. Müasir təhsil texnologiyalar sistemi məhz
müəllimin qarşısında şagirdin öz təfəkkür potensialı və tədqiqatçılıq qabiliyyətinə istinad olunması yollarını göstərir. Şagird zəruri yaradıcı təfəkkür inkişafına malik olduğu halda öz daxili
istedadını görməyi və onu tədqiqat obyekti kimi
reallaşdırmağı bacarmalıdır (3). Gənc nəslin yaradıcı təfəkkürün, tədqiqatçılıq qabiliyyətinin
inkişafı və istedadlı şagirdlərin vaxtında aşkar
edilməsindən, onların inkişafına düzgün istiqamət verilməsindən və əlverişli şəraitin yaradılmasından da asılıdır (2). Bu sahə üzrə aparılan
tədqiqatların nəticələri göstərir ki, ümumtəhsil
məktəblərdə xüsusi istedada malik şagirdlərin
aşkara çıxarılması və digər uşaqlarda da yaradıcı təfəkkürün və tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişafı üzrə təlim-tərbiyə işinin təşkili mürəkkəb
və çoxaspektli pedaqoji-psixoloji yanaşma tələb
edən bir məsələdir. Müasir cəmiyyətdə baş
verən dəyişikliklər təhsil sahəsinin sürətlə təkmilləşdirilməsini, dövlət, sosial-iqtisadi və şəxsi
maraqları nəzərə alan yeni təhsil hədəflərinin
müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Şagirdlərin
həyata, əməyə və yaradıcılığa hazır olmalarının
əsası, təməli ümumtəhsil məktəblərində qoyulur. Buna görə də müəllimin əməyi bu gün bir
qədər şəklini dəyişir və öz metodikasına görə
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ənənəvi təhsil və tərbiyə formalarından fərqlənir. Bunun üçün dərs metodikası elə qurulmalıdır ki, yeni biliklərin mənimsənilməsi və onları
praktikada uğurlu tətbiq etmək üçün şagirdləri
sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb etmək
mümkün olsun. Dərslərdə şagirdlərin yaradıcı,
məntiqi təfəkkürünün inkişafına nail olmaq
üçün hər bir müəllim layihə metodunun informasiyayönlü, tətbiqi və ya praktikyönlü, tədqiqatyönlü və yaradıcı kimi növlərindən yararlana
bilər. Şagird təfəkkürünün fəallaşdırılması üçün
motivasiyanın düzgün qurulması, dərslərin şagirdlərin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla diferensiyaya uyğun keçirilməsi çox önəmlidir.
müasir təlimi şagirdlərin yaradıcı, məntiqi təfəkkürünün inkişafına, müstəqil düşüncə, təhliletmə və əqli nəticə çıxarma qabiliyyətlərinin təşəkkülünə yönəltmək olduqca önəmlidir. Yaradıcı təfəkkür insanın əmək fəaliyyətindən doğur
və məqsədə çatmaq yolunda, müvəffəqiyyət qazanmaqda qarşıya çıxan maneələri aradan qaldırmaqla inkişaf edir. Ən əsası, yaradıcı təfəkkür şagirdlərin təlim, əmək, oyun fəaliyyətində
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafı ilə şəxsiyyətə çevrilməsində xüsusi rol oynayır. Hər bir
müəllim təlim prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətini, onların intellektual hisslərini (şübhə,
inam, təəccüb, heyrət və s.) fəallaşdırmaq yolu
ilə gücləndirməlidir. Bu, çox önəmlidir. Bu cür
fəallıq nəticə etibarı ilə yaradıcı təfəkkürün, ağılın inkişafına xidmət edəcəkdir. Yeni pedaqoji
təfəkkür, dünya təhsilinə inteqrasiya, təhsilin
humanistləşdirilməsi, interaktiv təlim metodlarının geniş vüsət aldığı bir şəraitdə, şagird təfəkkürünün emosional cəhətdən, zehni hisslərin köməyi ilə fəallaşdırılması müasir dərsə verilən
əsas psixopedaqoji tələbdir. Təfəkkür ilə hisslərin sinxron surətdə inkişaf etdirilməsi isə şəxsiyyətin yetişdirilməsinin ana xəttini təşkil edir;

Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində şagird kimyanın tədqiqat obyekti və
kimyəvi hadisənin mahiyyətini anlayır və onun
yaradıcısı rolunda iştirak edir. Müasir dövrdə
orta ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran
əsas məsələ müstəqil fəaliyyət göstərməyə qadir
olan təşəbbüskar, məqsədyönlü vətəndaşların
yetişdirilməsidir. Bu isə şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılmasının imkan,
vasitə və yollarının araşdırılmasını tələb edir.
Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsində fəal təlim metodlarından istifadənin zəruriliyi və bu zaman nəzərə alınmalı xüsusiyyətlər, fəal təlim metodları kimi didaktik
oyunların rəngarəng növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi
üzrə kimya müəllimlərinə istiqamət verəcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil texnologiyalar sistemi məhz müəllimin qarşısında şagirdin
öz təfəkkür potensialı və tədqiqatçılıq qabiliyyətinə
istinad olunması yollarını göstərir. Şagird zəruri yaradıcı təfəkkür inkişafına malik olduğu halda öz daxili istedadını görməyi və onu tədqiqat obyekti kimi
reallaşdırmağı bacarmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində fəal təlim
metodlarından istifadənin zəruriliyi və bu zaman
nəzərə alınmalı xüsusiyyətlər, fəal təlim metodları
kimi didaktik oyunların rəngarəng növlərinin, interaktiv məşğələlərin, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə kimya müəllimlərinə istiqamət verəcəkdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərdə
məsələ həll etmək bacarığının formalaşması, onların
məsələ həlli prosesində məhsuldar işini təmin edir.
Kimyanın tədrisinin səmərəliliyini, tərbiyə edici və
inkişafetdirici keyfiyyətini yüksəldir. Hazırda
ümumtəhsil məktəblərdə istedadlı şagirdlərin aşkara
çıxarılması və onlarla təlim tərbiyə işinin elmi-pedaqoji və psixoloji yönümdə təşkilinə və problemin
kompleks şəkildə həllinə ciddi ehtiyac vardır.
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METHODICAL DIRECTIONS FOR ORGANIZATION OF LESSONS
OF CHEMISTRY AND EXTRACURRICULAR WORK
Xülasə. Məqalədə tədris prosesinin keyfiyyətini artırmaq üçün müasir təlim üsullarına müraciət olunmuşdur. Bu üsullar vasitəsilə öyrənənlərin təlimə marağını artırmaq, fənni sevdirmək, onların idrak fəallığına
müsbət təsir etməklə məntiqi, yaradıcı keyfiyyətlərinin artırılması mümkündür.
Məqalədə təlim prosesində kimya fənni ilə ədəbiyyat fənninin inteqrasiyasının əhəmiyyəti vurğulanır,
kimya dərsləri, dərsdənkənar tədbirlərdə tətbiq oluna biləcək şeir-tapmacaların rolundan danışılır.
Açar sözlər: kimya, üsul, pedaqoji, təlim, şeir.
Резюме. В статье рассматриваются современные методы обучения, позволяющие повысить качество учебного процесса. С помощью этих методов можно повысить интерес учащихся к обучению,
полюбить предмет, повысить их логические и творческие качества, положительно влияя на их познавательную деятельность.
В статье подчеркивается важность интеграции химии и литературы в учебный процесс, обсуждается роль стихов и загадок, которые можно использовать на уроках химии и во внеклассной деятельности.
Ключевые слова: химия, метод, педагогический, обучение, стихи
Summary. The article addresses modern teaching methods to improve the quality of the teaching
process. Through these methods, it is possible to increase the interest of learners in learning, love the subject,
increase their logical and creative qualities by positively influencing their cognitive activity.
The article emphasizes the importance of the integration of chemistry and literature in the learning process,
discusses the role of poetry and riddles that can be used in chemistry lessons and extracurricular activities.
Keywords: chemistry, methods, pedagogical, teaching, poem.

Pedaqoji fəaliyyəti dövründə hər bir müəllim mütəmadi olaraq təlimin keyfiyyətini artırmaq üçun müxtəlif üsullar arayıb axtarır.Çox
zaman dərslərin maraqlı keçməsində yaranan
nailiyyətlər də məhz elə bu məqamlardan asılı
olmuş olur.Fənni tədris edən müəllim müxtəlif
istiqamətli yaradıcı xüsusiyyətləri bu prosesin
124

canlı və maraqlı keçməsi və bu vasitələrin köməyilə öyrənənin təfəkküründə inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsinə nail olmuş olur.Bu proseslər təfəkkürün aktiv fəaliyyəti, fənnə maraq
və nəinki müəllimin,hətta də öyrənənlərin də yaradıcı xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması kimi
əhəmiyyətli məsələlərin həllində mühüm rol oy-
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nayır. Fənlərin inteqrasiyası da bu məsələnin
həllində mühüm rola malkikdir.Kimyanın tədrisi
prosesinin öyrənənlərə çatdırılmasında ən universal və maraqlı formalardan biri də kimya və
ədəbiyyat arasındakı əlaqədir. Kimya fənninin
tədrisi zamanı müxtəlif bədii əsərlərdən nümunələrin gətirilməsi nəinki təqdim olunan
maddə,cisim və s. barədə məlumatı daha dolğun
və aydın şəkildə diqqətə çatdırır,həm də materialın mənimsənilməsi üçün qavrayışı, təxəyyülü, yaradıcı düşüncə prosesini sürətləndirir.
Çünki kimyanı nəinki ağılla,həm də ürəklə sevmək lazımdıır.
Məşhur yazıçı və şairlər də öz əsərlərində
müxtəlif kimyəvi prosesləri təsvir ediblər (Nizami, A. Düma, J. Vern, U. Kollinz), həmçinin əksinə, dahi kimyaçı alimlər M.V. Lomonosov,
A.P. Borodin istedadlı musiqiçi olublar.
Kimyanın ilk anlayışları bəhsində mövzunun
tədrisi zamanı dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
―Xosrov və Şirin‖ poemasına müraciət etmək olar:
Maqnit olmasaydı eşqin əsiri
Özünə çəkməzdi dəmir zənciri
Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı
Özünə çəkməzdi quru samanı
Dünyada gövhər var, daş var nə qədər
Onlar nə bir saman, nə dəmir çəkər.
Beləliklə, ədəbi fraqment mövzuya maraq
qatmaqla yanaşı onun bədii təsvir vasitəsilə sadə
dildə anladılmasını asanlaşdırır, anlayışların bu
formada mənimsənilməsi isə öyrənənlər üçün
aydın və tez başa düşülən olur. Eyni zamanda istənilən dərs və dərsdənkənar tədbirlər üçün hazırlanmış materiallar da ədəbi dilin vasitəsilə yaddaşda
daha möhkəm qalır. Eyni vaxtda təcrübələri paralel olaraq əyani şəkildə nümayiş etdirmək onların
vizual qavranılmasına daha münbit şərait yaradır.
Kimya fənninin müasir tədrisinin forma
və üsullar baxımından zəngin olması imkan
verir ki, hər gün dərslər dünənkinə bənzəməyən
şəkildə bir-birindən daha maraqlı və fərqli şəkildə keçsin. Ədəbiyyatı çox sevdiyimdən kimya
dərslərinin, sinifdənxaric tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı istifadə oluna biləcək şeir-tapmacalar hazırlamışam və onları gənc müəllimlərə tövsiyə edirəm.

Qeyd edim ki, bu şeir-tapmacalar dərsdə
təlim forması kimi qrup işindən istifadə edildikdə müraciət oluna bilər. Təqdiqatın aparılması
mərhələsində qruplar ad seçdikdə bu şeir-tapmacalar vasitəsilə özlərini təqdim edə bilər, digər
qrup üzvlərinin bu tapmacalar vasitəsilə onların
qruplarının adını tapması həm maraq doğurur,
həm də zehni yorğunluğu aradan qaldırmış olur.
Natrium metalının məlum xüsusiyyətini
ədəbi dil vasitəsilə deyək:

Alüminiumun fiziki xassələri,eyni zamanda tətbiq sahələri haqda qısaca məlumatı aşağıdakı kimi çatdırmaq olar:
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Şeir-tapmacaları təqdimatlar şəkilində
təqdim etmək də maraqlıdır. İKT bacarıqlarından və imkanlarından daha geniş istifadə etməklə maraqlı təqdimatlar hazırlamaq mümkündür.
Dəmir metalının tarixən lap qədimdən insanlara tanış olmasını ədəbiyyatın təsir vasitələrinə inteqrasiya etməklə ifadə etmək olar:

Təbiətdə yod nadir və səpələnmiş elementdir, amma canlı sistemlər onu dəfələrlə qatılaşdıra bilər. Yod biogen mikroelementdir.
İnsan orqanizmində normal həyat fəaliyyəti
üçün 13 mq-a qədər yod olmalıdır.

Asetaldehid (və formaldehid) oksidləşmə və birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, asetaldehid gümüş(I) oksidin ammonyaklı
suda məhlulu ilə (Ag2O suda həll olmur) sirkə
turşusuna asan oksidləşir. Bu reaksiya "gümüĢ
güzgü" reaksiyası adlanır. Məlum reaksiya və
gümüş elementinin bəzi tətbiq sahələri haqqında
məlumatı şeirin dili ilə ifadə etsək:
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Qeyri-üzvi və üzvi kimya arasında inteqrasiya yaratmaq da mümkündür,bu zaman öyrədən fəndaxili inteqrasiyanı tətbiq etmiş olur.
Reaksiya ilə tanış olan öyrənənlər artıq söhbətin
hansı metaldan getdiyini anlayacaq və yaxud
əksinə gümüş metalının adı gələn anda onlar
hansı reaksiya barəsində soruşulduğunu biləcəklər.
Si və H elementlərinin adını tapmaq da o
qədər çətinlik yaratmır,çünki bu haqda öyrənənlər artıq kimya kursundan nəzəri bliklərə malik
olurlar.

Təlim prosesində və sinifdənxaric tədbirlərin hazırlanmasında gərəkli ola biləcək kimyəvi elementlərlə bağlı şeir-tapmacalar həm dərsin
müasir təlim üsulları ilə keçirilməsinə,həm də
sinifdənxaric tədbirlərin daha maraqlı təşkil
olunmasına kömək edəcək.
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Bəzi hallarda şeirlərə bir qədər gülüş
qatmaq da öyrənənlərin əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir.

Təlim prosesi üçün nəzərdə tutulmuş şeirtapmacalar öyrənənlərin idrak fəallığına müsbət
təsir göstərir, onların məntiqi təfəkkürünün inkişafına kömək edir.
Kimya fənninin inteqrasiyası barəsində fikir
söylənəndə əsasən riyaziyyat(məsələ həlli zamanı)
biologiya(metal ionlarının bioloji rolu), fizika və
coğrafiya(təbiətdə element və filizlərin yayılması)
kimi fənlər və məsələlər yada düşür. Lakin fənlərarası inteqrasiya ədəbiyyatla əlaqəsini nəzərdən keçirdikdə məlum ədəbi əsərlərdən nümunələr gətirməklə, bəzən də müəllimlərinin özlərinin yaradıcı
bacarıqları imkan verirsə, müəyyən şeir, hekayə və

ya esselər vasitəsilə şagirdlərin məntiqi və yaradıcı
təfəkkür, həmçinin estetik zövqünün formalaşması
üçün şərait yaratmış oluruq.
Problemin aktuallığı. Bu inteqrasiya növü həm
dərsdə, həm də dərsdənkənar tədbirlərin hazırlanması
zamanı müəllimlərin yararlana biləcəyi maraqlı üsulun
müsbət və praktik imkanlarını üzə çıxarır.
Problemin yeniliyi. Məqalədə orta ümumtəhsil məktəb şagirdləri üçün kimya dərsləri və sinifdənxaric tədbirlər zamanı mövzuların izahı prosesində hər hansı bir məsələnin və yaxud təcrübələrin yerinə yetirilməsinin şeir vasitəsilə təqdim olunması ,
eləcə də qrup işinin tətbiqi zamanı adların təqdim
olunmasında şeir-tapmacalardan istifadə olunması
vasitəsilə öyrənənlərin bilik və bacarıqlarının, yaradıcı və məntiqi keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması imkanlarından bəhs olunur.
Praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kimya fənni
ilə ədəbiyyat fənninin inteqrasiyası dərsə xüsusi maraq gətirir, kimyanın sevilməsinə yönəldir, öyrənənlərin idrak fəallığının artırılmasına istiqamətləndirir.
Tətbiqi məsələlərin ədəbiyyat nümunələrinə istinad
etməklə proseslərin izahını ədəbi təsvir vasitələrilə
təqdim etmək öyrənənləri yaradıcı axtarışa, dərsi
maraqla dinləməyə və idrak fəallığı nümayiş etdirməyə yönəldir. Kimya dərslərinin və sinifdənxaric
tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı müəllimlər
üçün yararlı olacaqdır.
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DIDACTIC ANALYSIS OF THE SITUATION RELATED TO THE ORGANIZATION OF
STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Xülasə. Məqalədə müstəqil iş sistemi qurarkən irəli sürülən əsas didaktik tələblər müzakirə edilir.
Müstəqil iş sistemi əsas didaktik vəzifələrin həllinə - tələbələrin dərin və davamlı biliklərə yiyələnməsinə,
idrak qabiliyyətlərinin inkişafına, bilikləri müstəqil əldə etmə, genişləndirmək və dərinləşdirmək bacarığının
formalaşmasına və praktikada tətbiq olunmasına kömək etməlidir.
Didaktik məqsədə görə bütün müstəqil iş növləri beş qrupa bölünə bilər:
– yeni biliklər əldə etmək, müstəqil olaraq bilik əldə etmək qabiliyyətinə yiyələnmək;
– biliklərin möhkəmləndirilməsi və aydınlaşdırılması;
– təhsil və praktik problemlərin həllində bilikləri tətbiq etmək bacarıqlarının inkişafı;
– praktik xarakterli bacarıq və bacarıqların formalaşması;
– yaradıcı bir xarakterin formalaşması, bilikləri mürəkkəb bir vəziyyətdə tətbiq etmək bacarığı.
Məqalədə daha sonra tələbələrin müstəqil işləri yerinə yetirilərkən riayət etməli olduğu aşağıdakı didaktik prinsiplər əks olunur: könüllülük, kütləvilik və tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini və maraqlarını nəzərə
almaq və inkişaf etdirmək prinsipləri.
Açar sözlər: müstəqil iş, didaktika, təlim, tədris prosesi, didaktik tələblər, təhlil
Резюме. В статье обсуждаются основные дидактические требования, которые выдвигаются при
организации системы самостоятельной работы. Система самостоятельной работы призвана способствовать выполнению основных дидактических обязательств - приобретению студентами глубоких и
непрерывных знаний, развитию мыслительных способностей, формированию способности самостоятельно получать информацию, расширять и углублять ее и применять на практике.
В дидактических целях все самостоятельные виды работ можно разделить на 5 групп:
– получить новые знания, обрести способность получать знания самостоятельно;
– для закрепления и уточнения знаний;
– развивать умение применять знания в учебных и практических задачах;
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– формировать умение и способности практического характера;
– сформировать творческий характер, умение применять знания в сложной ситуации.
Кроме того, в статье рассматриваются следующие дидактические принципы, которым должны
следовать студенты при самостоятельной работе: принципы добровольности, принципы массовости,
а также учет и развитие индивидуальных характеров и интересов студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, дидактика, обучение, учебный процесс,
дидактические потребности, анализ
Summary. Main didactic demands, which are put forward while organizing independent work system,
are discussed in the article. Independent work system is to help to settle main didactic obligations – students’
acquring deep and continuous knowledge, development of thinking ability, formation of the ability to get
information independently, to widen and deepen it and to apply it into practice.
For didactic purposes, all independent work types can be divided into 5 groups:
– to get new knowledge, to acquire the ability to get knowledge independently;
– to strengthen and clarify knowledge;
– to develop the ability to apply knowledge into educational and practical problems;
– to form an ability and abilities of practical character;
– to form a creative character, an ability to apply knowledge into a difficult situation;
Moreover, the article deals with the following didactic principles, which should be followed by
students while doing independent work: principles of voluntariness, principles of massiveness and taking
into consideration and developing individual characters and interests of students.
Key words: independent work, didactics,raining, teaching process, didactic demands, analysis

Müxtəlif dərslərdə tələbələr müxtəlif müstəqil işlər sayəsində bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnə bilərlər. Bütün bu işlər yalnız müstəqil
işlər sistem şəklində təşkil edildiyi halda müsbət
nəticə verər. Müstəqil iş sistemi dedikdə, ilk
növbədə məntiqi olaraq bir-biriilə əlaqəli olan,
bir-birini şərtləndirən ümumi tapşırıqlar məcmusu başa düşülür.
Bildiyimiz kimi, istənilən hər bir sistem
müəyyən tələbləri və ya prinsipləri ödəməlidir.
Əks təqdirdə, bu bir sistem deyil, təsadüfi fakt
və ya fenomenlər toplusu olacaqdır. Müstəqil iş
sistemi qurarkən aşağıdakılar əsas didaktik tələblər kimi irəli sürülmüşdür:
Müstəqil iş sistemi əsas didaktik vəzifələrin həllinə – tələbələrin dərin və davamlı biliklərə yiyələnməsinə, idrak qabiliyyətlərinin inkişafına, bilikləri müstəqil əldə etmə, genişləndirmək və dərinləşdirmək bacarığının formalaşmasına və praktikada tətbiq olunmasına kömək etməlidir [1, s. 142].
Müstəqil iş sistemi didaktikanın əsas prinsiplərini və hər şeydən əvvəl əlçatanlıq və sistemlilik prinsiplərini, nəzəriyyə ilə praktika, şüurlu və yaradıcı fəaliyyətlə əlaqəni və yüksək
elmi səviyyədə tədris prinsipini təmin etməlidir.
Sistemə daxil olan müstəqil işlər tələbələrdə müxtəlif bacarıq və vərdişlərin formalaşması-

nı təmin etmək üçün təhsil məqsədi və məzmununa görə müxtəlif olmalıdır.
Xarici dillərin tədrisində auditoriyada və
auditoriyadankənar müstəqil işlərin yerinə yetirmə ardıcıllığı əvvəlkilərin məntiqi ardıcılı olaraq davam etməli və sonrakıların yerinə yetirilməsinə yol açmalıdır. Bu vəziyyətdə, fərdi işlər
arasında yalnız ―yaxın‖ deyil, həm də ―uzunməsafəli‖ rabitə təmin olunur. Bu problemin həllinin uğuru təkcə müəllimin pedaqoji bacarığından deyil, həm də hər bir müstəqil işin iş sistemindəki mənasını və yerini necə başa düşməsindən, tələbələrin idrak qabiliyyətlərinin,
düşüncə tərzinin və digər keyfiyyətlərinin inkişafından asılıdır [3, s. 116-118].
Lakin tək müstəqil iş müəllimin tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasında əldə etdiyi uğuru müəyyənləşdirmir. Bunu
etmək üçün ayrıca müstəqil işin effektivliyini
təmin edə bilmək üçün əsas prinsipləri və müəyyən növ müstəqil işlərin idarə edilməsi metodikasını da bilmək tələb edilir [2, s. 26-29].
Xarici dillərin tədrisi zamanı müstəqil işin
effektivliyinə o zaman nail olmaq olar ki, o, tədris prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilsin, onun aparılmasına hər dərsdə xüsusi vaxt
ayrılsın və o, təsadüfi, epizodik deyil, sistematik
şəkildə aparılsın. Yalnız bu şəraitdə tələbələr
müxtəlif növ müstəqil işlərin yerinə yetirilmə-
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sində sabit bilik və bacarıqları inkişaf etdirir və
onun həyata keçirilmə tempi artır.
Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi zamanı müstəqil iş növlərini seçərkən, onun həcmini və məzmununu təyin edərkən, bütün tədris
prosesində olduğu kimi, didaktikanın əsas prinsipləri rəhbər tutulmalıdır. Bu məsələdə ən əhəmiyyətlisi əlçatanlıq və sistemlilik prinsipi, nəzəriyyə ilə praktika arasındakı əlaqə, çətinliklərin
artmasında tədricilik prinsipi, yaradıcılıq fəaliyyəti prinsipi, eyni zamanda tələbələrə fərqli
yanaşma prinsipidir [6, s. 29-34]. Bu prinsiplərin
aşağıdakı özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır:
Müstəqil iş məqsədyönlü olmalıdır. Bu,
işin məqsədini aydın şəkildə formalaşdırmaqla
əldə edilir. Xarici dillərin tədrisi zamanı müəllimin vəzifəsi tələbələrin işə marağını və
mümkün qədər ən yaxşı şəkildə yerinə yetirmək
istəyinin formulunu tapmaqdır. Tələbələr tapşırığın nə olduğunu və onu necə yerinə yetirəcəklərini dəqiq bilməlidirlər. Bu, tələbələrin işi mənalı, məqsədyönlü və daha uğurla həyata keçirmələrinə şərait yaradır.
Müstəqil işin əsas tələblərini başa düşməyən tələbələr nəticədə ya müstəqil işi yerinə yetirərkən səhvə yol verirlər, ya da müstəqil işin
icrası zamanı onu aydınlaşdırmaq üçün müəllimə dəfələrlə müraciət etmək məcburiyyətində
qalırlar. Bütün bunlar vaxt itkisinə və tələbələrin
işlərində müstəqillik səviyyəsinin azalmasına
səbəb olur.
Müstəqil iş həqiqi mənada müstəqil olmalı
və bunu edərkən tələbəni çox çalışmağa təşviq etməlidir. Belə ki, təlimin hər mərhələsində təklif
olunan müstəqil işin məzmunu və həcmi tələbələr
üçün məqsədəuyğun olmalıdır və tələbələrin özləri
müstəqil işi nəzəri və praktik olaraq yerinə
yetirməyə hazır olmalıdırlar [4, s. 161-163].
İlk mərhələlərdə tələbələr ən sadə müstəqil iş bacarıqlarını formalaşdır-malıdırlar (cümlələri tamamlama, mətndəki məntiqi ardıcıllığı
tapma və s.). Bu vəziyyətdə, tələbələrin müstəqil işlərindən əvvəl müəllimlə işləmə metodlarının əyani şəkildə nümayişi lövhədə aydın izahatlar və qeydlər ilə müşayiət olun-malıdır.
Müəllim tərəfindən icrası göstərildikdən
sonra tələbələrin yerinə yetirdiyi müstəqil iş təqlid xarakterindədir. Bu qayda ilə yerinə yetirilən
müstəqil işlər tələbədə müstəqilliyi sözün həqiqi
mənasında inkişaf etdirmir, lakin tələbələrin
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təhsil xarakterli problemlərinin həll üsullarını
inkişaf etdirir və daha mürəkkəb bacarıq və bacarıqların formalaşması üçün vacibdir.
Xarici dillərin tədrisi prosesində müstəqil
iş üçün tətbiqi hazır reseptlər və şablonlara
uyğun hərəkətlərə imkan verməyən, lakin yeni
bir vəziyyətdə bilik tətbiq olunmasını tələb edən
tapşırıqlar təklif edilir. Yalnız bu vəziyyətdə
müstəqil iş tələbələrin təşəbbüskarlıq və idrak
qabiliyyətlərinin formalaşmasına kömək edir.
Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi zamanı müstəqil işin təşkili zamanı nəzərə almaq
lazımdır ki, müxtəlif tələbələrin bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnməsi üçün fərqli vaxt tələb edilir. Buna görə də tələbələrin müstəqil işlərinin
təşkili zamanı tələbələrə fərqli yanaşılmalıdır.
Auditoriyada müstəqil iş yerinə yetirilərkən müəllim tələbələri müşahidə etməli və tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən tələbələrə
daha çətin tapşırıqlar verməlidir. Bəzi tələbələrin isə müstəqil işləri bunun əksinə olaraq minimuma endirilə bilər. Müəllim tələbələrə müstəqil işləri asandan çətinə doğru verməklə bərabər,
onların müxtəlif variasiyalarda olmasına da
diqqət etməlidir.
Müstəqil iş üçün təklif olunan tapşırıqlar
tələbələrin marağına səbəb olmalıdır. Bu, irəli sürülən tapşırıqların yeniliyi, məzmununun qeyriadi olması, təklif olunan tapşırığın praktiki dəyəri
və ya mənimsənilməli olan metodun tələbələrə
açıqlanması ilə əldə edilir. Tələbələr obyektləri
və fenomenləri araşdırdıqları müstəqil işlərə
həmişə böyük maraq göstərirlər [5, s. 89-96].
Tələbələrin müstəqil işləri planlı və sistematik şəkildə tədris prosesinə daxil edilməlidir.
Yalnız bu halda tələbələr möhkəm bilik və bacarıqları inkişaf etdirəcəklər.
Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi zamanı müstəqil işi təşkil edərkən müəllim tərəfindən materialın təqdimatı tələbələrin bilik,
bacarıq və vərdişlərinə uyğun bir şəkildə həyata
keçirmək lazımdır. Bu zaman diqqətli olmaq lazımdır: müstəqil işə həddindən artıq həvəs proqram materialının öyrənilmə sürətini, tələbələrin
yeni materialı öyrənməkdə irəliləməsini azalda
bilər.
Müstəqil işin yerinə yetirilməsində müəllim aparıcı rol oynamalıdır. Müəllim müstəqil iş
sistemi, onların təhsil prosesinə sistemli daxil
edilməsi barədə düşünür: hər bir müstəqil işin mə-
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qsədini, məzmununu və əhatə dairəsini, dərsdəki
yerini, müxtəlif növ müstəqil işlərin tədris metodlarını müəyyənləşdirir; tələbələrə özünə nəzarət
metodlarını öyrədir və keyfiyyətə nəzarət edir,
tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənir və
müstəqil işi təşkil edərkən onları nəzərə alır [8].
Tələbələrin müstəqil iş növlərinin təsnifatı
məsələsinə gəldikdə bu sahədə çoxşaxəlilik müşahidə edilir. Tələbələrin müstəqil işi dedikdə
qabaqcadan təyin edilmiş vaxtda müəllim tərəfindən verilən tapşırığın müəllimin iştirakı olmadan yerinə yetirilən iş başa düşülür. Bu zaman tələbələr zehni və fiziki səylərindən istifadə
edərək, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün
çalışırlar.
Müstəqil iş tələbələrdən müəllim tərəfindən verilən tapşırıqların rasional həll yollarının
axtarışı və onların nəticələrinin təhlilini şərtləndirən əqli fəaliyyətlər tələb edir.
Ali məktəblərdə təlim prosesində müxtəlif
müstəqil işlərindən istifadə olunur ki, onların köməyi ilə tələbələr müstəqil olaraq bilik, bacarıq
və vərdişlər əldə edirlər. Təhsil prosesində istifadə olunan bütün müstəqil iş növləri müxtəlif
meyarlara görə təsnif edilə bilər: didaktik məqsədə görə, tələbələrin təhsil fəaliyyətinin xarakterinə, məzmununa görə, tələbələrin müstəqillik dərəcəsinə və yaradıcılıq elementinə və s.
Didaktik məqsəd üzərində bütün müstəqil
iş növləri beş qrupa bölünə bilər:
– yeni biliklər əldə etmək, müstəqil olaraq
bilik əldə etmək qabiliyyəti- nə yiyələnmək;
– biliklərin möhkəmləndirilməsi və aydınlaşdırılması;
– təhsil və praktik problemlərin həllində
bilikləri tətbiq etmək bacarıqlarının inkişafı;
– praktik xarakterli bacarıq və bacarıqların
formalaşması;
– yaradıcı bir xarakterin formalaşması, bilikləri mürəkkəb bir vəziyyətdə tətbiq etmək bacarığı;
Yuxarıda göstərilən qrupların hər biri bir
neçə müstəqil iş növünü əhatə edir, çünki eyni
didaktik tapşırığın həlli müxtəlif yollarla həyata
keçirilə bilər. Bu qruplar bir-biri ilə yaxından
əlaqəlidir. Bu əlaqə eyni iş növlərindən müxtəlif
didaktik problemləri həll etmək üçün istifadə
oluna bilməsi ilə əlaqədardır. Məsələn, eksperimental, praktik işlərin köməyi ilə yalnız bacarıq
və vərdişlərə yiyələnməklə yanaşı, yeni biliklər
əldə etmək və əvvəllər əldə edilmiş bilikləri

tətbiq etmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək də
mümkündür.
Əsas didaktik məqsədə görə təsnif edilən
müstəqil işlərə nəzərdən keçirək.
–Yeni biliklər əldə etmək və müstəqil olaraq bilik əldə etmək bacarıqlarına yiyələnmək
dərsliklə işləmək, müşahidələr və təcrübələr
aparmaq, analitik və hesablama xarakterli əsərlər əsasında həyata keçirilir.
–Biliklərin möhkəmləndirilməsi və dəqiqləşdirilməsi, anlayışların əlamətlərini, məhdudlaşdırılmasını və vacib xüsusiyyətləri vacib olmayanlardan ayırmağı aydınlaşdırmaq üçün xüsusi bir təlim sistemi köməyi ilə əldə edilir.
–Bilikləri praktikada tətbiq etmək qabiliyyətinin inkişafı müxtəlif tipli problemlərin həlli, problemlərin ümumi formada həlli, təcrübə işi və s.
–Yaradıcı bacarıqların formalaşması inşa, referat yazarkən, hesabat hazırlayarkən, problemlərin
yeni həlli yollarını, təcrübə üçün yeni variantları
axtararkən tapşırıqlar verildikdə əldə edilir.
Bu təsnifat müəllimin özü tərəfindən hazırlanan digər müstəqil iş növləri ilə tamamlana
bilər [9].
Müstəqil işin təşkili, idarə olunması hər
müəllimin çətin və məsuliyyətli bir işidir. Fəaliyyət və müstəqillik tərbiyəsini tələbələrin təhsilinin ayrılmaz hissəsi hesab etmək lazımdır.
Müstəqil iş tələbələr tərəfindən dərin və güclü
biliklərə yiyələnmə vasitəsi, onların şəxsiyyət
xarakteri kimi fəaliyyətlərini və müstəqilliklərini formalaşdırmaq və zehni qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək vasitəsidir [5, s. 89-96].
Tələbələrin müstəqil işləri yerinə yetirilərkən
aşağıdakı didaktik prinsiplərə riayət edilməlidir:
–Könüllülük prinsipi tələbələrin auditoriyadankənar işlərə öz istəyi ilə qatılmasıdır. Bu
prinsipin özünəməxsus xüsusiyyətləri var: bu və
ya digər növ auditoriyadankənar işlərdə iştirakını təyin etmiş bir tələbə könüllü olaraq əlavə iş yerinə yetirmək və ingilis dilini öyrənməyə
davam etmək məsuliyyətini üzərinə götürür.
–Kütləvilik prinsipi ingilis dilini öyrənməyin müxtəlif səviyyələrində çoxsaylı tələbələrin
auditoriyadankənar fəaliyyətlərində fəal iştirak
etməyi əhatə edir.
–Tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini və maraqlarını nəzərə almaq və inkişaf etdirmək prinsipi, tələbələrin fəaliyyət kontekstində fərdi təcrübələrini, maraqlarını, istəklərini, qabiliyyətlə-
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rini, dünyagörüşünü, şəxsi emosional və duyğu
mühitini və komandadakı vəziyyətini nəzərə
alaraq qəbul edir.
Təlim fəaliyyətində bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması tələbələrin öyrənmə fəaliyyətlərinin formalaşması prosesidir. Hər bir tələbənin
formalaşmasında fərdi yaradıcılığın üç mərhələsini ayırmaq adətlidir: reproduktiv-təkrarlanan, axtarış -icra, yaradıcılıq. Bu baxımdan üç
növ müstəqil iş var: rekonstruktiv, reproduktiv və
yaradıcı. Müstəqil işin əsas növləri rekonstruktiv
və reproduktiv tipli müstəqil işlərdir. Reproduktiv
-təkrarlanan və axtarış - icra tipli müstəqil işlər
təhsil müstəqilliyinin formalaşmasına kömək edir,
bu, yaradıcılıq növünün orta və yüksək
müstəqillik səviyyəsinə keçid üçün əsasdır [7].
Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi zamanı
tələbələrin müstəqilliyinin formalaşmasından bəhs
edərkən iki bir-biri ilə sıx əlaqəli olan məsələni nəzərə almaq lazımdır. Birinci məsələ tələbələrə idrak
fəaliyyətlərində müstəqilliyi, onlara bilikləri müstəqil şəkildə mənimsəməyi, öz dünyagörüşlərini formalaşdırmağı öyrətməkdən, ikinci məsələ isə tələbələrə biliklərini tədrisdə və praktikada müstəqil şəkildə tətbiq etməyi öyrətməkdir.
Tələbələrin müstəqil işlərinin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

– onun üçün (müstəqil iş üçün) xüsusi
vaxt ayrılması;
– müəllim tapşırığının mövcudluğu (qrup,
fərdi);
– müəllimin işdə birbaşa iştirakının olmaması;
– məqsədə çatmaq üçün tələbələrin zehni
və fiziki səyləri;
– işin nəticələri [5, s. 89-96].
Hər bir təhsil müəssisəsinin təhsil prosesində iki növ müstəqil iş ayrılır: bir fənni üzrə
sinif işi, fənlərarası kurs (auditoriyada müəllimin birbaşa nəzarəti altında və onun göstərişi ilə
həyata keçirilir); fəndən kənar fənlər, fənlərarası
kurs (müəllimin göstərişi ilə, lakin onun birbaşa
iştirakı olmadan həyata keçirilir). Hər bir akademik fənn üçün tədris planı hazırlayarkən (bir
peşə modulunun fənlər-arası kursu), həmin fənnin tematik planlaşdırma və məzmununa (bir
peşə modulunun fənlərarası kursu) müstəqil iş
daxil etmək, nəticələrinin monitorinqinin forma
və metodlarını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Düzgün düşünülmüş metodologiya ilə
aparılan müstəqil işlər tələbələrin praktik xarakterli bacarıq və vərdişlərinin formalaşma tempini sürətləndirir və bu da öz növbəsində tələbələrin idrak bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir.
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THE PROCESS OF ACADEMIC WRITING INTENDED FOR THE DEVELOPMENT
OF WRITING SKILLS OF STUDENTS IN THE TEACHING
OF THE ENGLISH LANGUAGE
Xülasə. Məqalədə Universitetin dil fakültələrində tədris olunan Akademik yazı və oxu fənnində yazı
bacarıqlarının mənimsənilməsinə xidmət edən yazı prosesinin 5 mərhələsi araşdırılır, tələbələrin nümunələr
üzərində işləyərək müvafiq nəticələr əldə etməsinə dair tövsiyələr verilir.
Açar sözlər: yazıdan əvvəlki, planlaşdırma, qaralama, yoxlama, son variant
Резюме. В статье рассматриваются 5 этапов процесса письма, способствующих освоению писменных навыков в преподавание на языковых факультетах предмета «Академическое письмо и чтение», даются рекомендации о том, как получить соответствующие результаты, работая на примерах.
Ключевые слова: дописьменный, планирование, черновик, проверка, последний вариант.
Summary. The article deals with 5 stages of writing process, contributing to the development of
writing skills in the field of teaching in language faculties, students are given tips on how to get relevant
results by working on examples.
Key words: pre writing, planning, first draft, revision, final project

Məlumdur ki, akademik yazı və oxu fənni
nəzəri deyil, praktik fənndir. Bu fənnin tədrisi
zamanı tələbələrdə məntiqi təfəkkür, təhlil,
yığcam şəkildə öz mülahizələrini, fikirlərini yazılı ifadə etmək, ümumiləşdirmək, münasibət
bildirmək və s. bacarıqlar inkişaf etdirilir.
Yazıda təbii ki, ilk addım daha məsuliyyətlidir. Başlamaq həmişə çətin olur. Yazıya
başladıqdan sonra isə, yazdığın bir sətir, bir
cümlə, bir abzas səni qane etməyə bilir və yazdığını ―bunlar yaxşı deyil‖ deyə silib yenidən
yazmağa çalışırsan. Əsas odur ki, qətiyyətlisən
və gözləmədən məqsədinə müvafiq yazmağa

başlayırsan. Yazının keyfiyyəti isə, ən əvvəl yazanın özü üçün daha vacibdir.
Yazı prosesi, əsasən, 5 mərhələyə bölünür:
Pre writing/Yazıdan əvvəlki
Planning/Planlaşdırma -proyektdən əvvəlki mərhələ
First draft/İlk qaralama
Revision / Yoxlama - qaralama yazının
yoxlanılması və düzəlişlər olunması
Final project/Layihənin son variantı
Akademik yazının mənimsənilməsi prosesində ilk addım Pre writing/Yazıdan əvvəlki
mərhələ adlanır. Bu, əsasən, ideyaların toplan-
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ması mərhələsidir. Ağ vərəq bir az tələbəni narahat edir, lakin yazıya başladıqdan sonra bu
narahatçılıq tədricən aradan qalxır. Bu mərhələdə tələbə əsaslandırma aparmadan fikirlərini
yazır. Yazıdan əvvəlki mərhələ tənqidi deyil,
yaradıcı mərhələ hesab olunur.
Təsviri paraqrafları yazarkən, tələbələr
brainstorming/əqli hücum, the mental map / ideyalar xəritəsi, freewritting / sərbəst yazı kimi
üsullardan istifadə edir.
Tətbiq
TapĢırıq 1
little niece
5 years old
fresh
malignant
bigger than his age
the happiest
slender and thin
black eyes
always in a hurry

Brainstorming / əqli hücum adlanan bu
üsul yazıdan əvvəlki mərhələ zamanı istifadə
olunub, mövzu ilə bağlı kifayət qədər fikirlərin
toplanmasıdır. Əgər qeydə alınan fikirlərdən
hansısa, yazının son mərhələsində öz əksini tapmayacaqsa, bundan narahat olmaq lazım deyil.
Bu mərhələdə qrammatik və orfoqrafik səhvlər
də nəzərə alınmır. Yazının bu mərhələsində hər
şey mümkündür: sözlər, ifadələr, ideyalar, düşüncələr, qeydlər, çünki bu mərhələ hələ sizin
özünüz üçündür, ictimaiyyət üçün deyil.

Jeyla – Brainstorming
1 brother, a sister
the little
love parents
love pets
go to kindergarten
a dress and red shoes
black curly hair
small teeth of brilliant whiteness
1 brother, a sister

Təqlid
Qrupda bu üsulu tətbiq edin. Ağ kağızda
(flipçart və ya vatman kağızı) ya lövhədə hər
hansı mövzunun adını qeyd edin. Mövzu ilə

play ball
bird "yes-yes"
funny, plays niches
the knees leave
Talk a lot
play with games
a doll
play ball

bağlı səslənən bütün fikirləri heç bir düzəliş etmədən, olduğu kimi yazın.
Aşağıdakı siyahıdan mövzular üçün istifadə edin:

General Topics for Pre-Writing Activities
People: a famous person, a teacher, a friend, an enemy, a neighbour, a family member, a little friend, a
person you see every day but you know little
Place: a university, a classroom, a school, a building, a room, a public place, a city attraction, a restaurant,
a city, a country
Things: the computer, the Internet, a form of communication, the kind of music, a type of transport, a
subject or a field of study, a custom or a tradition (a holiday, a birthday, etc.), cooking, sports, fashion

TapĢırıq 2
The mental (mind) map / ideyalar xəritəsi yazınız üçün istifadə edə biləcəyiniz digər
üsuldur.
Burada mövzuya aid xüsusiyyətlər, xanalar, dairələr, oxlar öz əksini tapır. Bu mərhələdə
bütöv cümlələrə, redaktə xarakterli məsələlərə
deyil, daha dəqiq və yığcam fikirlərə, ideyalara
üstünlük verilir.
Bunun üçün əsas ideya, fikir ortada yazılır
və ətrafında ona aid olan sözlər yazılır.
İdeyalar xəritəsi nədən ibarətdir?
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Əsas ideyaya, mövzuya müvafiq açar sözlərdən ibarət olub, tələbələrin vizual vasitə ilə
mövzuya dair düşüncələrini formalaşdırmağa
kömək edir.
İdeyalar xəritəsindən nə vaxt istifadə
etmək lazımdır?
Hər hansı bir məsələni həll etmək üçün
problemin aspektlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin açılması, qrup tərəfindən yerinə yetirilmiş tapşırığın tez bir zamanda yoxlanılması,
debat, müzakirə və.s- nin təşkil olunması məqsədilə bu üsuldan istifadə etmək məsləhətdir.
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TapĢırıq 3
Freewritting / sərbəst yazı üsulu yazıdan
əvvəlki mərhələnin son üsuludur.
Bu üsul zamanı mövzunuzla bağlı , 5-6
dəqiqə dayanmadan, qrammatik və orfoqrafik
səhvləri nəzərə almadan, hətta düşünürsünüz ki,
yazılmalı fikriniz daha yoxdur, son sözə müvafiq yeni fikirlər yazmağa cəhd edin. Bu üsulun
məqsədi keyfiyyəti deyil, kəmiyyəti nəzərdə
tutur. Məntiqi ardıcıllığı gözləmədən, ideyadanideyaya, fikirdən-fikrə irəliləyərək, düzəliş etmədən yaza bilərsiniz. Bu üsulun məqsədi dayanmadan yazmaqdır ( 7, 45).
Aşağıda verilmiş mövzulardan maraq dairəsinə müvafiq seçim edərək yazmaq tapşırılır.
Here are the 4 general themes; each is
followed by a list of 5 limited themes. Choose
a limited theme in each group, and make a
point of view on it (essential idea)
1. Portables
•Send messages
• Filmer
• Photographing
• Consult the time
• To wake up
Your point of view (essential idea)
2. London University of Languages
• Canteen
• Establishment
• Teachers

• Course times
• Student life
Your point of view (essential idea)
3. Money
• School expenses
• Living on a low budget
•To buy on credit
• License grant
•Pay cash
Your point of view (essential idea)
4. Cars
• Accidents
• Favorite cars
•Driver's license
•Red fire
•Footpath
Your point of view (essential idea)
Akademik yazının mənimsənilməsi prosesində ikinci addım Planning / planlaşdırma
mərhələsi adlanır. Bu mərhələ eyni zamanda
proyektdən əvvəlki mərhələ də adlanır. Yazının
bu mərhələsində ideyaların təşkili, sistemləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Plan mətnin məzmununu, süjet xəttini, dəqiq və konkret müəyyənləşmiş əsas ideyanı özündə əks etdirir. Bu mərhələdə tələbələr ideyalarını 3 təsviri paraqrafda, 2
sadə üsulla - qruplaşma və planla ifadə edə bilir.
QruplaĢma
Yazıya hazırlıq mərhələsində hazırladığınız qrupdakı sözlər, ifadələr, cümlələr vasitəsilə

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

135

Nərminə Vahid Ġsayeva

ideyaların ardıcıllıqla təqdim olunmasıdır.
Qruplaşma zamanı yazıya hazırlıq mərhələsində
yazılmış ideyaların hamısından istifadə etmək
məcburi deyil, əksinə yeni ideyalardan istifadə
etmək mümkündür.
Plan
Oxunmaq, başa düşülmək, izlənmək üçün
klassik metodda olduğu kimi, addım-addım irəliləmək lazımdır. Plan ideyaların yazıda təşkilinin digər sadə üsuludur. Bu paraqrafın əsas hissələrini, başlıqlar və yarımbaşlıqlar şəklində
göstərmək üçündür. Düzgün qurulmuş plan keyfiyyətli yazı deməkdir. Plan bələdçi rolunu oynayır və bütün ideyalar plan vasitəsilə məntiqi
ardıcıllıqla yazıya köçürülür.
Akademik yazının mənimsənilməsi prosesində üçüncü addım First draft/İlk qaralama
mərhələsi adlanır.
Yazıdan əvvəlki və planlaşdırma mərhələsindən sonra gələn ilk qaralama mərhələsində
artıq tələbələr yazının ilkin variantını yazmağa
hazırdırlar. İlk paraqrafı/ abzası yazmaq üçün
tələbələr qeydlərində olan cümlələrdən vahid
paraqraf yaratmağa başlayırlar. Bu halda uğurlu

akademik yazının 4 cəhəti – birlik, əlaqəlilik,
əsaslandırma, cümlə qurulmasında biliklərin tətbiqi nəzərə alınır.
Akademik yazının mənimsənilməsi prosesində dördüncü addım Revision/yoxlama mərhələsi adlanır.
Yazıdan əvvəlki, təşkili və ilkin qaralama
mərhələsindən sonra tələbələr özlərinin yazısını
yoxlamağa hazırdırlar. Yoxlamaq - yazdığınız
yazını nəzərdən keçirmək və təkmilləşdirmək
deməkdir. Yoxlama, düzəliş bir dəfə nəzərdə tutulmur. İlk yoxlamadan sonra istirahət edilir və
bu yazıya yenidən qayıdılır. Orfoqrafik səhvlər,
təkrarlar, sintaktik səhvlər yəqin ki yazıda yer
alıb. Təkrar yoxlamada bunlar düzəldilir.(7, 91)
Akademik yazının mənimsənilməsi prosesində beşinci addım Final project/Layihənin son
variantı mərhələsi adlanır.
Yazıdan əvvəlki, təşkil, planlaşdırma, qaralama, və 3 paraqrafın yoxlanılmasından sonra
tələbələr layihənin son variantı mərhələsindədirlər. Aşağıdakı cədvələ münasib onlar yazılarını
formalaşdırırlar:

Formatting for the final project
• Serve you with a white paper, a standard A4 (210x297mm). He may have lines or not. If the paper
has no lines, your writing will be tilted to the right, an English named handwriting.
• Write or tap on one side of the paper.
• Leave 2.5 - 3 sm of space on all margins of the paper.
• At the top, in the left corner write the following information
Name
Course
Duty
Dated
• Center your title at the top of your paragraph. Do not underline the title. Do not put ALL CAPITAL
LETTERS in your heading. Do not write a dot (.) after your title. Write your title as follows:
– Title of my composition
• Make a 1.5 sm paragraph for each paragraph.
• Double-line your paragraph. That means, leave blank space between each line of writing.
• Check that your writing is well found and easy to read.

Bu yoxlama cədvəlinə müvafiq olaraq tələbələr öz yazılarını yoxlayır, düzəlişlər edir və
təkmilləşdirirlər.
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Checklist for the final draft of the descriptive paragraph
1. Essential idea. Does my essential idea have a limited subject and a decisive idea? Is it neither too
wide nor too narrow?
2. Unit. Are all the lighthouses in my paragraph related to the essential idea?
3. Consistency. Within my paragraph, are my ideas, opinions, and illustrations properly related to each
other? Have I used enough relationship markers?
4. Arguments. Does my paragraph have enough specific details, excuses, and illustrations to perfectly
illustrate a striking description to my reader?
5. Lights. Are all my lighthouses full sentences? Could I avoid abbreviations? Have I respected all the
spelling and punctuation rules?
6. Formatting. Have I followed all the formatting rules on my paper? Have I included all the necessary
information in my title? Did I leave a margin? Have I made a paragraph for my paragraph? Have I
double-spaced? Is my writing well found and easy to follow?

Bütün yuxarıda qeyd etdiyimizi nəzərə
alaraq, tələbələrin kəmiyyət və keyfiyyətcə yetərli, düzgün, savadlı akademik yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün
yazı prosesinin 5 mərhələsinə əməl etməyi, onları addım-addım ona hazırlamağı tövsiyə
edirik. Bu mərhələlər bir neçə dəfə tələbələrlə
işləndikdən sonra onlar bu şəkildə işləmə mexanizmini öyrənir və uğurlu nəticə əldə edirlər.
Problemin aktuallığı. bu araşdırmanı aparmağa vadar edən əsas amil İngilis dilinin Azərbaycan dilli tələbələrə xarici dil kimi tədris olunduğu ali
təhsil müəssisələrində yazının tədrisinə ayrıca bir

bacarıq kimi lazımi diqqət ayrılmaması, yazının tədrisinin lazımi vüsət almamasıdır.
Problemin elmi yeniliyi. müasir dövrümüzdə
informasiya axınının çox olduğu və bu məlumatların
emalı, ötürülməsi və qavranması üçün yaranan xüsusi tələblər açıq görünür. Yazı bacarıqları ali təhsil
üçün zəruri olan amillərdən olduğu üçün onun səmərəli tədrisi yollarının təşkili və tədrisin səmərəliliyinin təmin olunması baxımından əhəmiyyətlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. dil dərsliklərində yazının tədrisinə ayrılan nəzəriyyə və çalışmaların təhlili və onların dərslərdə effektiv tətbiqi baxımından əhəmiyyətli hesab edilə bilər.
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SYMPTOMS OF LONELINESS AND FACTORS INFLUENCING ITS OCCURRENCE
Xülasə. Məqalədə tənhalıq probleminin simptomları araşdırılmış və geniş təhlil olunmuşdur. Məqalədə eyni zamanda günümüzdə tənhalıq probleminin yaranmasına təsir göstərən faktorlar da analiz edilmişdir.
Açar sözlər: tənhalıq, tənhalığın simptomları, hissi-emosional simptomlar, koqnitiv simptomlar,
davranış simptomları, tənhalığa təsir göstərən faktorlar.
Резюме. В статье исследуются и подробно анализируются симптомы проблемы одиночества. В
статье также анализируются факторы, влияющие на проблему одиночества в наше время.
Ключевые слова: одиночество, симптомы одиночества, эмоциональные симптомы,
когнитивные симптомы, поведенческие симптомы, факторы, влияющие на одиночество.
Summary. The article examines and extensively analyzes the symptoms of the problem of loneliness.
The article also analyzes the factors influencing the problem of loneliness in our time.
Keywords: loneliness, symptoms of loneliness, emotional symptoms, cognitive symptoms, behavioral
symptoms, factors affecting loneliness.

Psixoloji sağlamlıq, insanın həm özü, həm
də onu əhatə edən çevrəsi ilə tam bir uyğunluq
içində olmasıdır. Ölkədə baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər, nəsillər arasındakı dəyərlərdəki
fərqlər, dünyagörüşü baxımından fərqliliyin
meydana gəlməsi və nəticədə təzadın yaşanması, eyni zamanda sürətli şəhərləşmə problemləri
ilə psixoloji problemlər arasında bağlılıq vardır.
Sürətli dəyişmə, müasirləşmə və bununla bərabər dəyərləri qoruma meyli, şəhərləşmə və səna138

yeləşmə, köçlər və köçlərə bağlı meydana gələn
sosial təzad, boşanmalar, texnoloji vasitələrə
bağlı olaraq insanlararası, xüsusən də ailə üzvləri arasında ünsiyyətin azalması və s. kimi faktorlar insanların psixi sağlamlığına böyük təsir
göstərir.
Mütəxəssislərə görə günümüzün ən önəmli
sosial-psixoloji problemlərindən olan tənhalığın
əsas simptomlarını 3 qrupa ayırmaq mümkündür.
Hissi-emosional simptomlar:
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1. Boşluq hissi içində olmaq.
2. Tərkedilmişlik hissi.
3. Ümidsizlik.
4. Önəmsizlik, dəyərsizlik, lazımsızlıq hissi.
5. Psixo-somatik ağrılar.
Koqnitiv simptomlar:
1. Özünü günahlandırma.
2. Yanlış təhlillər aparmaq və səhv nəticələr çıxarmaq.
3. Həyatın maraqsız və məqsədsiz olmasını düşünmək.
DavranıĢ simptomları:
1. Özünü ―tənha insan‖ olaraq qəbul etmə,
sosial olaraq içəqapanıq davranış göstərmək.
2. İştahsızlıq və ya əksinə, həddən artıq
yemək yemək.
3. Alkoqol içkilərə və narkotik maddələrdən istifadəyə yönəlmək.
4. İntihara cəhd etmək.
5. Düşən çiyinlər, aşağı doğru istiqamətlənən dodaq çizgiləri, yavaş və əzab çəkirmiş
kimi yeriş.
6. Təkbaşına həyata keçirilən fəaliyyətlərin artması.
7. Yuxusuzluq.
Tənhalığın təməlində digər insanlarla sosial münasibətlərdəki gözləntilərin boşa çıxmasının
böyük təsiri olması önəmli bir səbəb amilidir.
Bunun nəticəsində insan digər insanlarla problemlərdən dolayı yaşadığı məyusluq hissini yenidən yaşamamaq üçün sosial münasibətlərdən qaçaraq tənhalığı seçir. Çünki insanlar sosial münasibətlərin hər hansı bir səviyyəsində ağır travmayla qarşılaşdıqları üçün daxilə qapanır, özləri
ilə sosial çevrə arasına dərin bir sədd çəkirlər.
Tənhalıq hissini yaşayan insanların sosial
münasibətlərdə qarşılaşdıqları məyusluq, peşmanlıq hissi onlarda rəddedilmişlik, dəyərsizlik,
yetərsizlik və ümidsizlik kimi hissləri arxasınca
gətirir ki, bu da tənhalığın əsas səbəblərindən
biridir. Mütəxəssislər, insanların neqativ sosial
münasibətlər səbəbindən tənhalığı bir növ problemi həlletmə metodu olaraq gördükləri fikrini
irəli sürmüşlər. Bununla birlikdə tənhalıq hissini
yaşayanlar zamanla özlərini zəif, sahibsiz, kimsəsiz hiss etdiklərindən onlarda tənhalıq hissləri
daha dərin yer alır və daha çox özlərinə qapanmalarına səbəb olur. Bu vəziyyətdə insanların
bir tərəfdən vəfasız və güvənilməz olduğunu dü-

şünür, digər bir tərəfdən onlara qarşı məsafə
qoyur, laqeyd və bəzən də aqressiv olurlar.
Günümüzdə kapitalist sistemdə iqtisadi
dəyərlər ilkin dəyərlər kimi qəbul edilir. İqtisadi
dəyərlərin insanlar tərəfindən bu qədər önəmli
bir faktor kimi qəbul edilməsi ilə birlikdə insanlar özlərini və sahib olduqları dəyərləri bir obyekt kimi qavrayır və bu yanaşma yadlaşmanın
təməlində yatan kapitalizmin fərdiyyətçi strukturunda yer alır. Günümüzdə iqtisadi baxımdan
təmin olunma insanların tək həyat məqsədi olaraq qəbul edildiyindən acğözlülüyün və eqoizmin insanın daxili aləmini əsir aldığını görürük.
Bu da insanların həm cəmiyyətə, həm də özünə
yadlaşmasına səbəb olur.
Müasir dünyada psixoloji dözümün və
―biz‖ anlayışının getdikcə azalması insanların
bir-birinə qarşı sosial həssaslığının azalmasına
səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində insanlar
arasında sosial dəstəyin, yardımlaşma hissinin ortadan qalxmasına gətirib çıxardığından arxasınca
bir çox psixoloji problemin ortaya çıxmasına
imkan yaratmışdır. Məşhur psixoanalistlərdən
biri olan İ. Yalom da mənlik şüurunun tənhalıq
problemi ilə bağlı olduğunu qeyd edərək sevgi,
dostluq və ailə kimi ―biz‖ hissini təmin edən anlayışların önəmini vurğulamışdır (4, s. 19).
Aparılan araşdırmalar müxtəlif xalqların
tənhalıq səviyyələrində və tənhalıq anlayışına
münasibətlərində də fərqliliklərin olduğunu ortaya qoymuşdur. Məsələn, yaponlar və avstriyalılar arasında aparılan araşdırmada yaponların
həyatdan məmnuniyyətsizlik və tənhalıq hissinin avstriyadakı insanlardan daha çox olduğu
ortaya çıxarılmışdır (3, s. 251).
Tənhalığın meydana gəlməsinə əsasən bu
faktorlar səbəb olur:
1. Fərdi psixoloji xüsusiyyətlər: yetərsiz
sosial bacarıqlar, emosional həssaslıq, qarşıdurmaya meyllilik, zəif mənlik şüuru, neqativ davranışlara meylli olmaq.
2. Sosial münasibətlərdə yaranan problemlər.
3. Maddi vəziyyət.
4. Mədəniyyət xüsusiyyətləri.
Tənhalıq və yaş arasındakı bağlılığı ortaya
çıxarmaq məqsədilə aparılan araşdırma nəticələri təhlil edildikdə əsas olaraq bu düşüncəyə rast
gəlmək mümkündür ki, insanlar üçün subyektiv
bir vəziyyət olan tənhalığın meydana gəlməsi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

139

Solmaz Qüdrət qızı Həsənli

insanların təcrübələri, fərdi psixi xüsusiyyətləri,
mövcud vəziyyətə bağlı olması və fərqli yaş
dövrlərində fərqli səviyyədə ortaya çıxması fikri
irəli sürülmüşdür (Orzeck, 2004). İnkişaf dövrləri araşdırıldığında yeniyetməlik dövrü tənhalığın daha çox və daha intensiv yaşandığı dövr olduğu müşahidə edilmişdir.
Universitet tələbələrində tənhalıq hissinin
yaranmasına təsir edən faktorlarla bağlı aparılan
araşdırmalardan əldə edilən nəticələrə görə,
oğlan tələbələrin tənhalıq səviyyələrinin qız tələbələrin tənhalıq hissi səviyyələrindən daha çox
olduğunu və bu nəticənin cinslər arasındakı
etnik baxımdan cinsi rol və emosional reaksiyalar göstərmə davranışlarının öyrənilməsindəki
fərqlilik nəticəsində meydana gəlmə ehtimalının
olduğu qeyd olunmuşdur (Demir, 1990).
Pancarın (2009) apardığı bir araşdırmada
isə belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, təlim uğuru
səviyyəsi yüksək olan yeniyetmələr sosial münasibətlər sistemi içərisindəki məktəb, ailə, dost
mühitindən daha çox dəstək alır, təriflənir və
diqqət çəkirlər. Beləliklə təlim uğuru yüksək yeniyetmələrin tənhalıq səviyyəsi demək olar ki,
az olur. Bu nəticələrə görə, təlim uğuru səviyyəsinin aşağı olması tənhalığı stimullaşdırır.
Ailə mühiti araşdırıldığında isə ailə mühiti
demokratik olan şagirdlərin tənhalıq səviyyəsinin ailə mühiti avtoritar olan şagirdlərə görə
daha aşağı səviyyədə olması müşahidə edilmişdir (Bulu, 1996).
Aparılan araşdırmalara görə, tənhalıq hissi
yaşayan insanların sosial bacarıqlarındakı bəzi
yetərsizliklər diqqəti cəlb edir. Məsələn, ünsiyyətdə olduğu insana diqqət yetirməmək, insanların söhbətlərinə çox az qoşulmaq və söhbətə
münasibət bildirməmək kimi davranışlar göstərirlər. Bu insanların mimika və jestləri təsirli deyildir, özlərini ifadə etməyə meyl göstərmirlər.
Eyni zamanda tənhalıq hissi yaşayan insanlar
sosial münasibətlərində yaranan problemlər qarşısında həll yolları aramağa daha az meyl göstərirlər. (Horovitz və həmkarları, 1982).
Tənhalıq hissi yaşayan yeniyetmələr tənhalıqlarını çəkingən, ya da aqressiv davranışlarla göstərirlər. Aparılan araşdırmada yeniyetmələrdə aqressiv davranışlara bağlı olaraq tənhalıq hissi səviyyələri araşdırılmış və belə davranışlar göstərən
yeniyetmələrin digər yeniyetmələrdən daha çox
özlərini tənha hiss etdikləri ortaya çıxarılmışdır.
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London School of Economics professorlarından Satoşi Kanazava (Satoshi Kanazawa) İngiltərədə 115197 insandan toplanan faktları
təhlil etmişdir. Bu insanların yaşadıqları yerdəki
əhali sıxlığına, məmnunluq nisbətlərinə və IQ
nəticələrinə görə analizini aparmışdır. Bu araşdırma göstərmişdir ki, kiçik yaşayış yerlərində
yaşayanlar daha rahat və xoşbəxtdirlər. Bu
zaman ortaya digər bir sual çıxdı. Görəsən
bunun insanların ünsiyyətə daha həvəsli olması
ilə bir əlaqəsi varmı?
Bu məsələnin araşdırılması kiçik yaşayış
məskənlərində yaşayan insanların ünsiyyətlərə
daha çox meylli olduğunu göstərmişdir. Bu
araşdırma ilə belə bir fikir öz təsdiqini tapır ki,
insanlararası münasibətlərin normal səviyyədə
qurulması və ünsiyyətə meyllilik insanların ünsiyyət tələbatını ödədiyi üçün onlar psixo-emosional baxımdan özlərini daha rahat hiss edirlər.
S. Kanazava bu mərhələdə daha bir faktı üzə çıxarır. Onun araşdırma apardığı insanlar içərisində iki qrup vardı ki, bunlar istisnadır. Birinci
qrup evlilər, ikinci qrup isə intellektual potensialı yüksək olan insanlardır. Yəni evli və daha
çox intellektual potensiala sahib olan insanların
digər insanlarla ünsiyyəti öz-özlüyündə azalır.
Amma buna baxmayaraq onlar özünü xoşbəxt
və rahat hiss edir.
Bəs bu iki qrup niyə istisnadır? Ailəli insanlar ünsiyyət tələbatlarını ailəsi ilə təmin etdikləri üçün digər sosial münasibətlərə daha az
tələbat hiss edirlər. Təbii ki, ailəsi ilə ünsiyyəti
zəif olan insanların sosial mühitə yönəldikləri
də müşahidə edilir.
Bəs intellektual potensialı yüksək olan insanlar niyə asosial olurlar? Bunun ümumiyyətlə
iki səbəbi var.
Birincisi, zehni səviyyəsi yüksək olan insanlar ―digər insanlarla‖ keçirilən zamanı onları
hədəflərinə çatmağa əngəl olan, gecikdirən bir
―maneə‖ olaraq görürlər. Bu insanlar ətrafdakı
insanlarla daha az ünsiyyətdə olur və ünsiyyətdə
olduqları insanların da hədəflərinə çatmaqda
yardım edəcək insanlar olmasına diqqət edirlər.
Onlar bir növ daha az ünsiyyətdən daha çox
fayda əldə etmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də
böyük alim A. Eynşteyn də ― Səmərəli fəaliyyətin ən böyük düşməni ziyarətlər və telefondur‖
demişdir.
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İkinci səbəb problem həll etmək bacarığı
ilə bağlıdır. İntellektual səviyyəsi yüksək olan
insanlar problemləri həll etmək üçün digər insanlardan daha az yardım istəyirlər. Bu səbəbdən də daha az ünsiyyətə girmə tələbatı hiss
edirlər. Onların problemlərin həllində özlərinə
intellektual olaraq problem həll etmə qabiliyyətlərinə olan güvənləri sayəsində digər insanlarla
ünsiyyətə bir o qədər də yönəlmir və belə bir tələbat hiss edirlər.
Problemin aktuallığı. Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gələ bilərik ki,
toplumda baş verən sürətli texnoloji inkişaf, qloballaşma, böyük yaşayış yerlərinə, şəhərlərə köçün baş
verməsi, ailə münasibətlərində baş verən dəyişikliklər və digər faktorlar insanların tənhalığa yönəlməsində önəmli faktorlardan biridir. Eyni zamanda tənhalıq probleminin yaranmasında günümüz üçün keçərli olan faktorların araşdırılması və bu sahədə apa-

rılan tədqiqatlardan alınan nəticələrin təhlil edilməsi
mövzunun aktuallığına diqqəti çəkir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir
dövrdə insanların əsas sosial-psixoloji problemlərindən biri olan tənhalıq probleminin simptomları və
meydana gəlməsinə təsir edən faktorlar aparılmış
araşdırmalara da istinad edilərək təhlili edilmiş, elmi
ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Bu elmi ümumiləşdirmələrə əsaslanaraq problemin təhlil edilməsi elmi
yeniliyi müəyyən edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən fikirlərdən psixoloqlar, eyni zamanda
mövzu ilə əlaqəsi olan insanlar faydalanmaqla müasir dövrdə tənhalığın simptomları və meydana gəlməsinə təsir edən faktorlar haqqında məlumat əldə
edər və günümüzdə bu problemi yaşayan insanlara
gərəkli psixoloji yardım göstərmə imkanına sahib
olarlar.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАИКАНИЯ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ
Turan Shahvaladli Gadimova Albanda
teacher at Azerbaijan State Pedagogical University

HISTORY OF STUDY OF STUTTERING PROBLEM AND ITS CAUSES
Xülasə. Kəkələmə nitq pozulmalarının içində ən mürəkkəb formalardan biri kimi hesab edilir. Bir
problem kimi kəkələmənin araşdırılması tarixi 2000 ildən çox bir zamanı əhatə edir. Kəkələmənin etiologiyası, onun məzmunu bir çox tədqiqatçılar tərəfindən fərqli istiqamətlərdə təhlil olunmuşdur. Məqalədə Heredotun, Hippokratın, Aristotelin, Qalenin, Şultess, İtar, Blyum, Merkel, İ.A. Sikorski, Q. Qutsman, A. Kussmaul, Q.D. Netkaçev, Y.A. Florenskaya, A. Adler, Şneyder, V.A. Gilyarovski, M.E. Xvatsev və başqa tədqiqatçıların fərqli yanaşmaları ilə tanış oluruq. Onlar kəkələmənin mexanizminin, yaranma səbəblərinin izahını fərqli istiqamətlərdə verirdilər: müxtəlif bioloji-sosial amillər, funksional çətinliklər, baş beyin zədələnməsi, nevrozlar, qıcolmalar, travmalar və s.
Açar sözlər: kəkələmə, mərkəzi şöbə, periferik nitq aparatı, qıcolma, funksional pozulma, spastik
nevroz, bioloji amillər, sosial amillər, irsilik
Pезюме. Заикание считается одной из самых сложных форм нарушения речи. Изучение заикания как проблемы возникло более 2000 лет назад. Этиология заикания и его содержание анализировались многими исследователями разных направлений. В статье рассматриваются подходы к проблеме
заикания таких ученых, как Геродот, Гиппократ, Аристотель, Гален, Шульц, Итар, Блюм, Меркель,
И.А. Сикорский, Г. Гуцман, А. Куссмауль, К. Неткачев, Ю.А. Флоренская, А.Адлер, Шнайдер, В.А.
Знакомимся с разными подходами Гиляровского, М.Е. Хвацева и других исследователей. Они по-разному объясняли механизм заикания и его причины: влияние различных биологических и социальных
факторов, функциональные трудности, повреждение мозга, неврологические симптомы, судороги,
травмы и т. д.
Ключевые слова: заикание, центральная нервная система, периферический речевой аппарат,
судороги, функциональные расстройства, спастический невроз, биологические факторы, социальные
факторы, наследственность.
Summary. Stuttering is considered as one of the oldest forms of speech disorders. The study of
stuttering as a problem dates back more than 2,000 years. The etiology of stuttering and its content have been
analyzed by many researchers in different directions. The article deals with Herodotus, Hippocrates,
Aristotle, Galen, Schultz, Itar, Blume, Merkel, IA Sikorsky, G. Gutsman, A. Kussmaul, Q.D. Netkachev,
Y.A. Florenskaya, A. Adler, Schneider, V.A. We get acquainted with the different approaches of
Gilyarovsky, ME Khvatsev and other researchers. They explained the mechanism of stuttering, its causes in
different ways: various biological and social factors, functional difficulties, brain damage, nervousness,
convulsions, trauma, etc.
Key words: stuttering, central department, peripheral speech, convulsions, functional disorders,
spastic neurosis, biological factors, social factors, heredity
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Kəkələmə nitq pozulmalarının içində ən
qədim formalardan biri kimi hesab edilir. Bir
problem kimi kəkələmənin araşdırılması tarixi
2000 ildən çox bir zamanı əhatə edir. Kəkələmənin yaranma səbəblərini, onun məzmununu
araşdırarkən bir sıra fərqli yanaşmalarla tanış
oluruq. Onun izahındakı fərqliliklər tədqiqatçıların problemə hansı prizmadan yanaşmasından
asılı olmuşdur.
İlk dəfə Hipokrat kəkələmənin simptomlarını təsvir etmişdir. O, (460 -337-ci illər e.ə.) kəkələmənin səbəbini baş beynin zədələnməsində
görürdü.
Hipokratdan fərqli olaraq Aristotel isə
(384 – 322-ci illər e.ə.) bu pozulmanın səbəbini
periferik nitq aparatının patologiyası kimi qiymətləndirirdi.
Heredotun, Hippokratın, Aristotelin, Plutarxın və Qalenin əsərlərində kəkələmənin simptomları kimi qiymətləndirilən nitq pozulması
təsvirləri qeyd olunurdu. Məsələn, Demosfen
adlı yunan natiqi çox gənc yaşlarında müəyyən
nitq pozulmasından çətinlik çəkirdi. Nitqində
olan bu pozulma Demosfenə natiq olmağında
çox çətinlik yaradırdı. O, sahildə ağzına kiçik
daşlar yığaraq müəyyən məşqlər edirdi və beləcə onun nitqində olan problem yavaş-yavaş aradan qalxmağa başladı. Hətta Demosfen öz nitqi
ilə dinləyiciləri təəcübləndirirdi. Bir çox məşhur
yunan natiqləri və şairlərində müəyyən nitq pozulmaları var idi və bu, sıradan bir hal kimi
qəbul olunurdu.
Kəkələmə XVII-XVIII əsrlərdə periferik
nitq aparatının pozulması kimi təhlil olunurdu.
Bir çox hallarda kəkələməni funksional çətinliklər ilə əlaqələndirirdilər. Məsələn, Arnot və Şultess kəkələməni səs yarığının qıc olması kimi
qiymətləndirirdi. Bekkerel kəkələməni həddən
çox sürətli nəfəs alma ilə, İtar, Li, Diffembax isə
dilin ağız boşluğunda saxlanmasına xidmət edən
əzələlərin zəifliyi kimi izah edirdi. Fərqli yanaşmalardan biri də, Blyume aid idi. O, kəkələməyə nitq və təfəkkürün əlaqəsizliyi kimi yanaşırdı. Bir sıra tədqiqatçıların işində kəkələmə: iradəsizlik, zəiflik, insanın qeyri-müstəqilliyi kimi
təhlil olunmuşdur. Anatomiya üzrə professor
Merkel məhz bu tədqiqatçılardan idi.
XIX əsrin əvvəlində kəkələməni nitq aparatının periferik və mərkəzi şöbələrinin fəaliyyətində natamamlıq olaraq izah edirdilər. Bura aid

edə bilərik: səs tələffüzünün təhrif olunmasının,
nitqin periferik şöbəsinin əzələ sisteminə serebral reaksiyaların zəifliyi, səs aparatının üzvi zədələnməsi və ya mərkəzin natamam işləməsi.
Rus tədqiqatçıların işlərinə nəzər saldıqda
məlum olur ki, onlar kəkələməni nitq sferasında
funksional pozulma, qıcolma nevrozu kimi izah
edirlər. İ.A. Sikorski öz tədqiqat işində utancaqlığı, özünə inamsızlığı, qorxaqlığı kəkələyənlərin əsas xüsusiyyəti kimi qeyd edirdi. İ.A. Sikorski həmçinin kəkələyən şəxslərin əhval-ruhiyyəsinin davamsızlığını, həddən çox emosional olmalarını da vurğulayırdı.
XX əsrdə kəkələmənin mexanizmi üç
fərqli istiqamətdə təhlil edilmişdir. Birinci istiqamətin tərəfdarları kəkələməni spastik nevroz
kimi izah edirdi. Q. Qutsman, A. Kussmaul, İ.A.
Sikorski hesab edirdilər ki, kəkələmə nitq mərkəzlərinin zəif qıcıqlanmasının nəticəsi olan
spastik nevrozdur. 1889-cu ildə İ.A. Sikorski
kəkələməni uşaq yaş dövrü üçün xarakterik
hesab edirdi, çünki bu dövrdə hələ nitq inkişafı
tam formalaşmamış olurdu. Onun tədqiqatlarına
nəzər saldıqda məlum olur ki, kəkələmənin yaranmasında aparıcı rolu irsilik kimi qəbul edirdi.
Bundan əlavə uşaq nitqinin tam formalaşmamış
mexanizmlərinə bioloji və sosial amillərin mənfi
təsirini vurğulayırdı. Bioloji və sosial amillərin
təkanverici təsirini qeyd etsə də, həlledici rolu
irsilik kimi qəbul edirdi. İ.A. Sikorski kəkələməni bütöv nitq funksional sistemi fəaliyyətinin
pozulması kimi izah edirdi və bu yanaşma P.K.
Anoxinin ―funksional sistem‖ adlandırmasına
çox yaxın idi. Birinci istiqamətin tərəfdarları
heca koordinasiyasını idarə edən nitq aparatının
anadangəlmə zəif qıcıqlanmasını qeyd etsələr də
daha sonralar kəkələməni - qıc olmaya bənzər
spazmlar kimi dəyərləndirmişdilər.
İkinci istiqamətin tərəfdarları məsələn,
Q.D. Netkaçev, Y.A. Florenskaya kəkələməni
psixoloji xarakterli assosiativ pozulma kimi izah
edir və bu assosiativ pozulmanı xüsusilə körpəlik dövrü gedən proses kimi təhlil edirdilər.
XX əsrdə bir sıra tədqiqatçılar, məsələn E
Freşels kəkələmənin yaranma səbəbi kimi bir
sıra amillərin adını çəkmişdir. Bu amillərə aiddir: infeksiyalı xəstəliklər, pəltəklik, qorxu, yıxılma, düzgün olmayan tərbiyə şəraiti, solaxaylıq (hansı ki, bu solaxay uşaqları sağaxaylığa
məcbur edilirdi).
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Üçüncü istiqamətin tərəfdarları A. Adler,
Şneyder kəkələməni – psixi travma və ətraf
aləmlə münaqişələrin nəticəsi olaraq şüuraltı təzahür kimi təhlil edirdilər. XIX əsrin sonu, XX
əsrin əvvəllərində tədqiqatçılar kəkələmənin –
mürəkkəb psixofiziki pozulma olması ilə bağlı
ümumi nəticəyə gəldilər. Bəzi tədqiqatçılar (İ.A.
Sikorski) kəkələmənin kökündə psixoloji təzahürləri ikincili, fizioloji xarakterli pozulmaları
isə birincili əsas kimi hesab edirdi. G.D. Netkaçev isə əksinə psixoloji xüsusiyyətləri əsas götürərək, fizioloji təzahürləri psixoloji amillərin,
çatışmazlıqların nəticəsi olaraq qiymətləndirirdi.
XX əsrin ortalarında bir sıra tədqiqatçılar
kəkələmənin gedişatını izah edərkən İ.P. Pavlovun ali sinir sisteminin fəaliyyəti, əsasən də
nevrozun struktur, mexanizmi təliminə istinad
edərək izah etməyə çalışmışlar. Bir sıra tədqiqatçılar (Y.A.F lorenskaya) kəkələməyə nevrozun simptomu kimi, bəzi tədqiqatçılar isə (V.A.
Gilyarovski, M.E. Xvatsev) sırf nevrozun xüsusi
bir forması kimi baxırdılar.
R.E. Levina kəkələmə fərqli istiqamətdən
baxır və onun mahiyyətini nitqin kommunikativ
funksiyasında yaranan pozulma kimi adlandırırdı. Onun fikrinə əsasən bir tərəfdən sinir sisteminin tipi, quruluşu, digər tərəfdən isə ümumi
nitq və nitq rejimi, nitq mühiti kimi bir sıra şərtlər nitq inkişafında müəyyən çətinliklərin yaranmasına səbəb olur.
Son dövrlərdə tədqiqatçılar kəkələməni
belə izah edirlər: kəkələmə nitq aparatının əzələlərinin qıcolması ilə şərtlənmiş şifahi nitqin
tempinin, ritminin, rəvanlığının pozulması kimi
qiymətləndirilir. Nitqdə bu cür pozulma halını
daha çox 2-6 yaş dövründə müşahidə edirik. Bu
yaş dövrü nitq funksiyalarının formalaşmasının
ən sensitiv dövrü olmaqla bərabər həmçinin bu
dövrdə nitq uşağın ali sinir fəaliyyətinin ən həssas sahəsi hesab olunur. Az yaşlı uşağın sinir
sisteminin fəaliyyətində, funksiyasında yaranan
pozulmalar nitqdə ―qırılma‖ şəklində kəkələməni yarada bilər. Məhz bu baxımdan da bəzi tədqiqatçılar (Y.A. Florenskaya) kəkələməni evolyusion yaxud inkişafın kəkələməsi olaraq izah
etmişlər (M. Sovak).
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqda meydana gələn kəkələmə tədqiqatçılar tərəfindən
müstəqil nitq pozulması kimi hesab edilirdi.
Onlar bu dövrdə yaranan kəkələməni nə simpto144

matik kəkələmə, nə də ―ikincili‖ kəkələmə adlandırırdılar.
Aparılmış tədqiqatlara nəzər saldıqda
məlum olur ki, kəkələmənin etiologiyası çox
müxtəlifdir. Uşaqlarda kəkələmənin yaranmasını nitq inkişafının intensiv olduğu dövrə təsadüf
edir. Kəkələmənin yaranmasında rol oynayan
faktorlar:
– Uşağın yaşı;
– Beynin funksional asimmetriyasının formalaşma xüsusiyyətləri;
– Mərkəzi sinir sistemi;
– Nitq inkişafının ontogenetik fərdi xüsusiyyətləri;
– Sosial amillər, psixi travmalar;
– İrsilik.
Təbii ki, kəkələmənin yaranmasında sadəcə sadalananlar deyil, həmçinin bir sıra fərqli
amillər də rol oynayır. Bu amillərə aiddir: somatik zəiflik, ailə mühitinin düzgün olmaması,
düzgün olmayan ailə tərbiyəsi, xarakterin fərdi
və fərqli xüsusiyyətləri, uyğun olmayan ətraf
mühit və s. bütün mənfi amillər məhz uşağın
mərkəzi sinir sisteminin adaptiv xüsusiyyətlərini
azaldır və bu da nəticədə nitq pozulmasına
səbəb olur. Həmçinin kəkələmənin yaranma səbəbləri sırasına anadangəlmə meylli amillər də
aiddir. Valideynlərdə olan sifilis, şizofreniya,
ağır sinir-psixi və infeksiyalı xəstəliklər və s.
Kimyəvi istehsalat işləri, ağır radiasiyalı mühit
bir çox halda ana bətnindəki körpənin sinir sisteminə dönülməz mənfi təsirlərə səbəb olur.
Mənfi təsirlər sırasına- ananın hamiləlik zamanı
keçirtdiyi stress, həyəcan, hamiləliyin qeyri- əlverişsiz mühitdə keçməsi, doğuş travması və s.
aid edilir. Bir çox hallarda kəkələyən uşaqlarda
natal, prenatal və ya postnatal inkişaf zamanı
yaranan beynin rezidual xarakterli üzvi zədələnməsi müşahidə edilir. Kəkələmənin yaranmasına
münbit mühit yaradan ağır nevrotik vəziyyətin
səbəbi kimi uzunmüddətli psixotravmatik qıcıqlar nəzərdə tutulur. Kəkələmənin nevrotik forması uşağın keçirdiyi psixi travmalar ilə əlaqələndirilir. Bu forma xüsusilə 2-6 yaş dövründə
özünü göstərir. Ətraf mühitin patogen emosional amillərin təsirini nevrotik kəkələmənin yaranmasında ilkin səbəb kimi qəbul edirlər. Uşağın keçirtdiyi ağır və xroniki psixi travmalar
nitq qıcolmalarının yaranmasında birinci dərəcədə rol oynayır. Kəskin psixi travmaya ani ola-
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raq, birdən-birə keçirilən psixi şok vəziyyəti aid
edilir. Uşağın aldığı psixi travmalara- vəhşi
heyvan hücumları, fiziki travmalar, təbii fəlakətlər və s aid edilə bilər. Ümumiyyətlə uşağın
hazır olmadığı hər hansısa bir işə, fəaliyyətə,
mühitə məcburi salınması onda psixi travmaların yaranmasına səbəb ola bilər. Xroniki psixi
travmalara isə, davamlı olan problemli vəziyyətlərin təsiri ilə möhkəmlənən, kök salan uzunmüddətli mənfi emosiyalar aid edilir. Adətən
psixi travmalar kəkələmənin təzahür etməsi
üçün sanki başlanğıc rolu oynayır. Kəkələyən
şəxsin təqlid edilməsi zamanı meydana gələn
kəkələmə halları olur. Bu cür təqlidlər nəticəsində sanki ―psixi yoluxma‖ halı olur və passivaktiv olaraq iki formada görünə bilər. Kəkələmənin yaranmasında irsi amillərin də rolu əsaslı
yer tutur. Əgər uşağın genetikasında patoloji və-

ziyyət varsa, hərəki sferada olan bu kodlar
mənfi mühitin təsiri ilə kəkələmə kimi təzahür
edə bilər. Maraqlı səbəblərdən biri də, solaxaylıqla bağlıdır. Xüsusilə solaxay uşağın sağ əllə
yazmağa məcbur edilməsi zamanı kəkələmə
meydana gələ bilər.
Problemin yeniliyi. Keçmiş tədqiqatlara istinad edərək, müasir elmi yeniliklərlə kəkələmənin
mexanizmini daha dəqiq müəyyənləşdirib, təhlil
etmək olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müasir dövrdə kəkələmə probleminin etiologiyası və patogenezinin araşdırılmasında aparılmış tədqiqatları bilmək
çox faydalıdır.
Problemin aktuallığı. Bir problem kimi kəkələmənin müxtəlif istiqamətlərdən araşdırılması və
fərqli prizmalardan təhlil olunaraq yaranma səbəblərinin öyrənilməsi, bu sahədə tədqiqatların aparılması
öz aktuallığını hər zaman qoruyur.
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
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SPECIFICITY OF EDUCATIONAL PROCESS IN SPECIAL SCHOOL CONDITIONS
FOR CHILDREN WITH VISUAL DISORDERS
Xülasə. Məqalədə görmə pozulması olan uşaqların xüsusi məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin
spesifikliyi öyrənilmişdir. Müasir dövrdə görmə pozulması olan uşaqların təhsilinə xüsusi diqqət yetirilir.
Görmə pozulması olan uşaqların təhsil müəssisələri sisteminə məktəbəqədər müəssisələr, məktəblər, xüsusi
peşə müəssisələri, korların reabilitasiyası üçün məktəblər, təlim və istehsalat müəssisələri və s. aiddir. Bu
uşaqlar əsasən xüsusi məktəblərdə təhsil alırlar. Xüsusi məktəblərdə tədris proqramı adi məktəblərlə demək
olar ki, eynidir. Yeganə fərq bu məktəblərin 12 illik olmasıdır. Bunun da səbəbi bu məktəblərdə dərsliklərin
Brayl əlifbası ilə hazırlanmasıdır. Qeyd edək ki, Brayl əlifbası ilə oxumaq və yazmaq ləng və çətin olduğu
üçün orta məktəb proqramının tam başa çatması və mənimsənilməsi üçün görmə pozulması olan uşaqlar 12 il
təhsil alırlar.
Açar sözlər: Görmə analizatoru, kor və zəif görən uşaqlar, təlim-tərbiyə prosesi, Brayl əlifbası, savad təlimi
Pезюме. В статье исследуются особенности учебного процесса детей с нарушением зрения в
специальных школах. В наше время особое внимание уделяется обучению детей с нарушениями зрения.В систему образовательных учреждений для детей с нарушением зрения входят дошкольные учреждения, школы, специальные профессиональные учебные заведения, школы реабилитации слепых,
учебно-производственные базы и др. Эти дети получают образование в основном в специальных
школах. Учебная программа в частных школах почти такая же, как и в обычных школах. Единственная разница в том, что этим школам 12 лет. Это связано с тем, что учебники в этих школах готовятся
на шрифте Брайля. Поскольку чтение и письмо шрифтом Брайля являются медленными и трудными,
дети с нарушениями зрения получают 12-летнее образование для завершения и усвоения учебной
программы средней школы.
Ключевые слова: анализатор зрения, слепые и слабовидящие дети, учебный процесс, шрифт
Брайля, обучение грамоте
Summary.The article studies the specifics of the educational process of children with visual
impairments in special schools. In modern times, special attention is paid to the education of children with
visual impairments. . The system of educational institutions for children with visual impairments includes
preschools, schools, special vocational institutions, schools for the rehabilitation of the blind, training and
production facilities, etc. These children are mainly educated in special schools. The curriculum in private
schools is almost the same as in ordinary schools. The only difference is that these schools are 12 years old.
This is due to the fact that textbooks in these schools are prepared in Braille. It should be noted that because
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reading and writing in Braille is slow and difficult, children with visual impairments receive 12 years of
education to complete and master the high school curriculum.
Key words: Vision analyzer, blind and visually impaired children, educational process, Braille,
literacy training

Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatları, təhsil prosesinin humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi onun inkişafına, yeni keyfiyyətlər qazanmasına səbəb olmuşdur. Görmə
pozulması olan uşaqların təhsili, təlim -tərbiyə
və çatışmazlıqlarının korreksiya və profilaktikası müasir tələblərə uyğun mütərəqqi tədris metodlarının tətbiq edilməsini, məktəblilərin potensial imkanlarının və müasir məktəbdə tətbiq
olunması şərtlərinin öyrənilməsini tələb edir.
Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində tədris
prosesi bütövlükdə köklü şəkildə yenilənmişdir.
Kor və görmə qabiliyyəti zəif olanların
xüsusi təhsil və tərbiyə sistemi ölkədə ümumi
təhsil prosesinin ayrılmaz hissəsidir və ümumi
vəzifələrdən əlavə, görmə pozulması olan insanların sosial reabilitasiyasının xüsusi problemlərini həll edir.
Görmə pozulması olan uşaqlar öz əlilliklərini daha çox hiss edə bilirlər. Onlar bəzən əlilliklərinə görə, bəzən də cəmiyyətin onları
düzgün dərk etməməsinə görə mənfi hisslər keçirirlər. Görmə pozulması olan insanların yaşadığı bu mənfi hissləri minimuma endirmək və
bu duyğuların öhdəsindən gəlmək üçün erkən
yaşlarından bu uşaqların tərbiyəsi onların inkişafı üçün vacibdir. Bu gün xüsusi təhsil məktəblərində görmə pozulması olan şəxslərə tam
orta məktəbəqədər və ibtidai təhsil xidmətləri
verilir.
Kütləvi məktəbəqədər müəssisələrdə təşkil edilən xüsusi qruplarda 2 yaşdan 7 yaşa
qədər zəif görən uşaqlar tibbi rəy və psixolojipedaqoji müayinə əsasında təlim-tərbiyə ala bilirlər. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqlarla işləməkdə əsas məqsəd - bu uşaqların düzgün müalicəsi nəticəsində görmə qabiliyyətinin mümkün
qədər bərpası və inkişafı, həmçinin kor və zəif
görən uşaqların məktəbə hazırlanmasıdır.
Məktəbəqədər müəssisələrdə təlim-tərbiyə
işi uşaqların idrak proseslərinin, emosional- iradi sferanın, motor sahəsinin və bütövlükdə şəxsiyyət xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla qurulmuş
xüsusi bir proqrama (L.I. Plaksina tərəfindən
hazırlanmışdır) uyğun olaraq həyata keçirilir.

Xüsusi uşaq bağçasında görmə pozulması
olan uşaqların pedaqoji işinin əsas prinsipləri
aşağıdakılardır:
• Görmə qabiliyyətindən geniş istifadə,
qavrayış şərtlərinə uyğunlaşma (vizual və ya toxunma);
• Görmə pozulmalarını düzəltmək üçün
optik vasitələrin düzgün istifadəsi;
• Kor və zəif görmə qabiliyyətini kompensasiya etmək üçün xarici dünya ilə tanışlıq (ekskursiyalar, müşahidələr) üçün xüsusi iş aparmaq;
• Mərhələli əməliyyat tapşırıqları (əl əməyi, dizayn, modelləşdirmə, tətbiqi və s.) əsasında əsaslandırıcı və praktik işlərin hazırlanması;
• Görmə pozulması olan uşaqlar üçün
uşaq bağçası və internat məktəblərində müəllim
və valideynlər arasında davamlılığın təşkili.
L.I. Plaksina qeyd edirdi ki, pedaqoji prosesin əsas məqsədi görmə pozulması olan uşaqların
korreksiya, müalicə, reabilitasiya və təhsil fəaliyyətləri əsasında görmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək və aktivləşdirmək, onun qorunması, sağlamlığın ümumi vəziyyətini gücləndirməkdir.
Görmə pozulması olan uşaqlarla pedaqoji
iş hərtərəfli aparılmalıdır. Uşaqlarda ciddi
görmə pozulması olsa da onlara gündəlik fəaliyyətdə görmə qalığından istifadə etməyi öyrətmək vacibdir. Vizual qavrayışın inkişafı bütün
idrak proseslərinin inkişafı ilə birlikdə həyata
keçirilir. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların
məktəbə hazırlığını yoxlamaq üçün aşağıdakı
testlərdən istifadə olunur:
1. Nümunəni müəyyənləşdirmək təklif
olunur.
2. Tapşırıqlar məntiqi kombinator düşüncənin inkişaf səviyyəsini təyin etmək üçün verilir.
3. Fonemik eşitmənin inkişaf səviyyəsini
təyin etmək üçün sözləri diksiyanın altına yazmaq təklif olunur.
4. Əllərin incə motor bacarıqlarının inkişafını təyin etmək üçün tapşırıqlar verilir.
5. Diqqətin inkişaf səviyyəsi və kosmosdakı oriyentasiya dərəcəsi müəyyən edilir
Qeyd edək ki, görmə pozulması olan
uşaqların xeyli hissəsi hazırda normal görən şa-
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girdlərlə eyni siniflərdə kütləvi məktəblərdə
oxuyurlar. Bu uşaqlara dərs deyərkən kütləvi
məktəb müəllimləri tez-tez görmə pozulmalarının təbiəti və quruluşu, zəif görmə qabiliyyəti
ilə zehni və fiziki inkişafın orijinallığını bilməməsi ilə ağırlaşan çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu
baxımdan, kütləvi bir məktəbdə oxuyarkən belə
uşaqlar həmişə ehtiyac duyduqları yardımı almırlar, bu da tez-tez davamlı akademik uğursuzluğa səbəb olur.
Görmə pozulması olan uşaqların öyrənmə
çətinliklərinin və akademik uğursuzluğunun qarşısını almaq üçün müəllim onların bütün xüsusiyyətlərini hərtərəfli bilməlidir. Görmə pozulmalarının quruluşu, görmə qabiliyyətinin funksiyası,
fiziki və əqli inkişafdakı ikincili pozulmaların təbiəti haqqında ətraflı bilik müəllimə müxtəlif
əlilliyi olan şagirdlərə təlim və tərbiyənin effektiv metodlarını tapmağa imkan verəcəkdir.
Bilirik ki, görmə pozulması olan uşaqlar
məktəb həyatının ilk illərində mənfi duyğulara
qapılırlar. Bu da özünəinamın aşağı düşməsinə
səbəb olur. Bu zaman məktəblilər mövqelərini
dəyişirlər, müəllimlərlə fərqli münasibət qurmağa başlayırlar, onlarda motivasiya sahəsində inkişaf azalır, nəticədə müəllim və sinif yoldaşları
ilə münasibətləri pisləşir. Təhsil aldığı müddətdə görmə pozulması olan şagirdlərdə aşağıdakı
xüsusiyyətlər özünü göstərir:
 İntellektual və emosional- iradi sferanın
inkişafında pozulmalar;
 Müəllimlər və sinif yoldaşları ilə münasibət qura bilməməsi;
 Mühitə uyğun olmayan davranış;
 Məktəb problemlərindən və ya müəllimlərdən qorxu və s.
Bütün bunların fonunda uşaqlar məktəbə
getmək, oxumaq və sinif yoldaşları ilə dost
olmaq istəmirlər.
Beləliklə, görmə pozulması olan uşaqların
təlim və tərbiyəsi prosesinin düzgün qurulması
və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq effektiv
metodların seçilməsi belə uşaqların tam ünsiyyətə daxil olmasını təmin etməyə və bilik səviyyələrini artırmağa kömək edəcəkdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, görmə pozulması
olan uşaqlar Brayl əlifbası ilə oxumağı və yazmağı öyrənirlər. Brayl əlifbasında yazılmış kitablar çox qalın olur və normal kitablarla müqayisədə çox yer tutur. İkiqat altı nöqtə (Braille
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Sistemi), korların istifadə etdiyi toxunma oxu
sistemidir. Brayl sistemində sözlər normal yazıda olduğu kimi hərflə yazılır, sözlər arasında
boşluq qalır və məqalələr soldan sağa oxunur.
Görmə qabiliyyəti zəif şəxslər barmaqlarının ucları ilə bükülmüş məktublara toxunaraq oxu prosesini həyata keçirirlər.
Görmə pozulması olan uşaqlar üçün xüsusi məktəblərində bu vəzifələr həll olunur: sanitariya, gigiyena, sosial uyğunlaşma, reabilitasiya,
islah, təhsil.
Görmə pozulması olan uşaqların inkişafı
üçün görülən işlər xüsusi məktəblərin fəaliyyətinin ən vacib sahəsidir və bunlara kompensasiya proseslərinin inkişafı, kor və görmə qabiliyyəti zəif uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında potensial imkanların axtarışı, idrak çatışmazlıqlarının hamarlanması, pozulmuş funksiyaların
düzəldilməsi və bərpası və s. aiddir.
Görmə pozulması olan uşaqların təlim və
tərbiyəsi üçün aşağıdakı xüsusi tədris vasitələrindən istifadə olunur:
 korlar üçün müxtəlif ədəbiyyat çaplı
nöqtə tipli (L. Brayl sistemi) dərsliklər, tədris
kitabçaları, elmi və populyar elmlər, uşaq, bədii,
musiqi və s. kitablar;
 relyefi və rəngli çapı birləşdirən nəşrlər- qalıq görmə qabiliyyətli uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur;
 Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün böyüdülmüş tipli və uyğunlaşdırılmış rəngli təsvirləri olan xüsusi dərsliklər və dərs vəsaitləri.
Bu gün həm məktəbəqədər, həm də məktəb
tipli təhsil müəssisələrində görmə pozulmalarının
düzəldilməsi üçün bir neçə sistem tətbiq olunur.
Bu sistemlərin tətbiqinin əsas məqsədi görmə pozulmaları olan uşaqların cəmiyyətdə uyğunlaşmasına kömək etmək və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq şəxsiyyətin əsas sahələrinin normal inkişafına töhfə verməkdir.
Beləliklə, xüsusi məktəbin əsas vəzifələri
tam hüquqlu şəxsiyyətin formalaşdırılması,
görmə qabiliyyətinin korreksiyası, dövlət məktəbləri tərəfindən təklif olunan təhsilin həcmi və
səviyyəsinə uyğun təhsilin verilməsi, uşağın qabiliyyətinin inkişafı və əmək təliminin həyata
keçirilməsidir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə qeyd olunan tövsiyələri nəzərə almaqla görmə pozulması
olan uşaqların təlim- tərbiyə fəaliyyətini yüksək səviyyədə təmin etmək olar.
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Problemin praktik əhəmiyyəti. Görmə pozulması olan uşaqlarla çalışan tərbiyəçilər, müəllimlər və valideynlər üçün faydalı olacağını düşünürəm.
Problemin aktuallığı. Görmə pozulması olan
uşaqların müdafiəsi, onların təlim- tərbiyəsi, təhsili,
cəmiyyətə adaptasiya və inteqrasiya prosesini

düzgün təşkil etmək üçün ilk öncə onların xüsusi
məktəb şəraitində təlim-tərbiyə prosesinin spesifikliyinin öyrənilməsi zəruri hesab edilir. Həmçinin
görmə pozulması olan uşaqların təlim-tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini araşdırmaq aktuallıq kəsb edir.
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FAMILY - METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE CONCEPT OF SOCIAL
INSTITUTE
Xülasə. Ailə cəmiyyətin özəyi olduğundan ailədaxili münasibətlərin düzgün qurulmasında həm şəxsiyyət, həm də cəmiyyət maraqlıdır. Buna görə də ailənin öyrənilməsi hələ qədim zamanlardan müxtəlif elm
sahələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Məqalədə qədim zamanlardan müasir dövrədək Avropa ölkələrində, Amerikada, həmçinin ölkəmizdə aparılan ailə tədqiqatları haqqında ümumi məlumatlar verilmiş, bu
haqda yaradılmış nəzəriyyələr və ailə tipologiyası təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: ailə, tədqiqat, ailə haqqında nəzəriyyələr, ailənin tərifi, tipologiya, ailə institutu.
Резюме. Поскольку семья является ядром общества, и человек, и общество заинтересованы в
правильном установлении семейных отношений. Поэтому изучение семьи с древних времен было в
центре внимания различных наук. В статье представлены общие сведения о семейных исследованиях,
проводимых в странах Европы, Америки, а также в нашей стране с древнейших времен до современности, проанализированы теории и типология семей, созданных в этой связи.
Ключевые слова: семья, исследование, теории о семье, определение семьи, типология,
институт семьи.
Summary. Since the family is the core of society, both the individual and society are interested in the
proper establishment of family relationships. Therefore, the study of the family has been the focus of various
sciences since ancient times. The article provides general information about family research conducted in
European countries, America, as well as in our country from ancient times to modern times, analyzes the
theories and family typology created in this regard.
Keywords: family, research, theories about family, definition of family, typology, family institute.

Ailə cəmiyyətin nüvəsi və əhəmiyyətli
struktur elementi olmaqla yanaşı, ilk növbədə
onun üzvlərinin çoxalması və ilkin sosiallaşmasını həyata keçirən mühitdir. O, fərdin inkişafında ilkin sosial mühit olmaqla bərabər, həm də
onun psixoloji inkişafında mühüm rol oynayır.
Uşaq dünyaya gəldiyi vaxtdan etibarən onun sosial – psixoloji əlaqələri haqqında təsəvvürü
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məhz ailədə fomalaşır. Ailə, həmçinin uşağa insani keyfiyyətləri, dəyərləri, davranışın mənəvi
və mədəni standartlarını aşılayan ilk sosial məkandır. Uşaqlar həyatlarının ilk illərində valideynləri ilə ünsiyyət zamanı artıq dəyərlər sistemini mənimsəyə başlayır. Məhz bu baxımdan
ailədə valideynlərlə uşaqların birbaşa və davamlı fiziki, emosional və sosial – psixoloji əlaqəsi-
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nin mühüm əhəmiyyəti vardır. Valideynlərin
uşaqlarına həssas, qayğıkeş, diqqətli münasibəti
imkan verir ki, onlar övladlarının bacarıqlarını,
maraq və meyllərini vaxtında aşkar etsin. Nəticədə valideyn övladını ya dəstəkləyir, ya da
fərqli yönə istiqamətləndirir.
Ailə hələ lap qədim zamanlardan fəlsəfə,
din, ədəbiyyat və s. elm sahələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur. İstər antik dövrdə Aristotel,
Sokrat, istərsə də orta əsrlərdə U. Şekspir, N.
Gəncəvi, M. Füzuli, X. Şirvani, N. Tusi və b.
dahi şəxsiyyətlərin əsərlərində, həmçinin ―Kitab-i Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖ kimi xalq dastanlarında ailə, ailədaxili qarşılıqlı münasibətlər (ər
və arvad, valideyn – övlad) haqqında kifayət
qədər məlumatlar verilmişdir. Buna baxmayaraq
XIX əsrə qədər sistemli şəkildə ailə tədqiqatlarının aparılması haqqında məlumatlar yoxdur.
XIX əsrin ortalarından başlayaraq ailə tədqiqatlarının artıq sistemli şəkildə aparılmasına
başlanıldı. Ailə cəmiyyətin özəyi hesab olunur.
Ailə həm cəmiyyət üçün şəxsiyyət, həm də
dövlət üçün vətəndaşlar yetişdirir. Ona görə də
ailəni sistemli şəkildə öyrənmək böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif illərdə məhz sistemli
tədqiqatlar aparılmaqla statistik göstəricilər, ailədaxili münasibətlərin tədqiqi, empirik metodlardan istifadə olunması və toplanılan məlumatların sistemləşdirilməsi ailədə yaranan sosial –
psixoloji problemlərin müəyyənləşdirilməsi
üçün əlverişli şərait yaratdı.
XIX əsrin ortalarından başlayaraq aparılan
tədqiqatlar ilk növbədə empirik metodlara –
gündəlik müşahidə və təcrübələrə əsaslanırdı.
Beləliklə, XX əsrədək aparılan ailə tədqiqatları
praktik problemlərin həllindən daha çox onların
öyrənilməsinə istiqamətlənmişdi.
XX əsrdən başlayaraq isə statistik tədqiqatlar elmi araşdırmalara nisbətən üstünlük
təşkil etdi. Statistik göstəricilərin öyrənilməsi də
öz növbəsində tədqiqatçılara sistematik tədqiqat
metodlarının işlənib hazırlanmasına imkan yaradırdı. Eyni zamanda ailənin sistemli tədqiqi onu
müxtəlif cəmiyyətlərdə və mədəniyyətlərdə
nəinki ―sosial institut‖ kimi, həmçinin ―şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibət‖ kimi araşdırılmasına səbəb oldu. Bu nöqteyi-nəzərdən çıxış
edən isə Çikaqo Universitetinin professoru
Ernest Burgess idi. O, ailədə ər – arvad qarşılıqlı münasibətlərində uyğunlaşmanı əsas sosioloji

problem kimi tədqiq edirdi. ―E. Burgess və tələbələri apardıqları tədqiqatlar nəticəsində ailə həyatının müxtəlif tərəflərini, tərəf müqabili seçimi, ailədaxili münasibətlərin xüsusiyyətləri, boşanmanın insanlara təsiri və s. öyrəndilər və bu
onların böyük uğuru idi‖ (8, s.10).
Şübhəsiz ki, ailə tədqiqatları Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yanaşı, Avropa ölkələrində də
aparılırdı. ―Ailə - nikah münasibətlərini öyrənmək
üçün sosioloji metodları hələ XIX əsrdə Fransız
sosioloqu P. Le Pley təklif etmişdir. Bunlar
müşahidə və müsahibə metodları idi‖ (8, s. 10).
Beləliklə, dünyanın müxtəlif ölkələrində
tədqiqatçılar apardıqları araşdırmalar nəticəsində ailə institutu konsepsiyası, ailə haqqında nəzəriyyələr yaratmağa başladılar.
Ailə haqqında yaranan ilkin nəzəriyyələrdən biri struktur – funksional nəzəriyyədir. Bu
nəzəriyyənin yaradıcıları - T. Parsons, R,
Merton, R. Bales və başqalarının fikrincə cəmiyyət bir -birilə qarşılıqlı əlaqədə olan hissələrdən ibarət bioloji orqanizmə bənzəyir. Orqanizmin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də
özünü qoruya bilməsidir, yəni ona yardım edən
sistemlər sayəsində ətraf mühitə uyğunlaşaraq
həyatda yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Beləliklə, cəmiyyət onun mövcud olması üçün
həlledici rol oynayan alt sistemlərdən ibarətdir.
Buraya isə əsasən ailə, din, iqtisadiyyat, siyasət,
təhsil institutları daxildir.
―T. Parsons sistemin yaşaması üçün onun
4 mühüm funksiyanı yerinə yetirməsinin vacib
olduğunu qeyd edirdi və beleəliklə o, AGIL sxemini yaratdı: adaptasiya, məqsədə nail olmaq,
inteqrasiya və latentlik‖ (11, s. 119).
Parsons ailəni cəmiyyətin altsistemi kimi
səciyyələndirirdi. Onun fikrincə, ailə sosiumun
sabitliyini təmin edir. Bu isə ailənin digər sosial
altsistemlər və strukturlarla münasibətlər yaratması sayəsində mümkün olur.
Makintayr (McIntyre) altsistem kimi ailənin funksiyalarını üç əsas kateqoriyaya ayırdı:
(8, s. 11)
1. Ailənin cəmiyyətdə sosial institut kimi
funksiyaları;
2. Ailənin özünün alt sistem kimi funksiyaları;
3. Ailənin onun hər bir üzvü üçün yerinə
yetirdiyi funksiyalar.
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Deməli ailə həm cəmiyyətdə sosial institut
kimi, həm altsistem kimi, həm də öz üzvləri
üçün mühüm funksiyalar yerinə yetirən əvəzolunmaz bir qurumdur.
Ailə haqqında yaradılan konflikt nəzəriyyəsinin tərəfdarları (R. Darendorf, K.Marks, F.
Engels, Terner və b. ) struktur – funksioal nəzəriyyəyə əks olaraq öz ideyalarını ―ziddiyyət‖ fenomeni ətrafında qurmuşlar. Belə ki, onların
fikrincə sosial qarşılıqlı münasibətlər xarakterik
xüsusiyyətlərini tam sistematik şəkildə nümayiş
etdirməsinə baxmayaraq, qarşılıqlı münasibətlərin özü ziddiyyətli maraqları artırır. Bu fakt isə
bizə imkan verir ki, sosial sistemlərin sistematik
olaraq konflikt yaratdığını düşünək. Konflikt,
sosial sistemlərin qaçılmaz xarakterik xüsusiyyətidir və sosial sistemlərin dəyişməsinin əsas
mənbəyidir. Onlar da öz növbəsində bipolyar
ziddiyyətli maraqlarda özünü göstərir. Konflikt
daha çox çatışmayan resursların, xüsusilə, hakimiyyətin bölüşdürülməsi zamanı yaranır.
Struktur - funksional nəzəriyyəçilər iddia
edirdilər ki, ailədə ər və arvad rolları bütövlükdə
cəmiyyətin olduğu kimi, ailənin də funksional
tələbatıdır. Konflikt nəzəriyyəçiləri isə əksinə
hesab edirdilər ki, konflikt güclülərin və zəiflərin qarşılıqlı əlaqəsi ilə xarakterizə olunur. Yəni
gender (kişi, qadın) rolları konfliktə səbəb olur.
K. Marks və F. Engels hesab edirdilər ki, kapitalist cəmiyyətində ər və arvad arasında konflikt
qaçılmazdır. Çünki qadın və kişi ayrı seçkiliyi
var və qadın iqtisadi cəhətdən kişidən asılıdır.
Ümumilikdə isə bu nəzəriyyəçilər konflikti şəxsiyyətlərarası münasibətlərin ayrılmaz hissəsi
hesab edirdilər. İki nəfər və ya qrup daxilində
onun üzvləri arasında yaranan konfliktlər ya həll
edilir ya da münasibətləri məhv edir. Bu ailədaxili münasibətlərə də aiddir.
Görkəmli psixoloq və sosioloqlar C. Mid,
C. Kuli, U. Tomas, Q. Blumer və İ. Hoffman da
öz növbəsində simvolik interaksionizm nəzəriyyəsini yaratdı. Bu nəzəriyyədə əsasən dinamik,
sosial qarşılıqlı fəaliyyət prosesləri vurğulanır.
Burada simvol dedikdə, insanların ünsiyyətdə
istifadə etdiyi simvollar – söz, hərəkət, üz ifadəsi və s. nəzərdə tutulur. Beləliklə, insanlar bu
simvollar vasitəsilə bir – birilə qarşılıqlı əlaqələr
(interaksiya) yaradırlar. İnteraksionistlər ailə və
nikah ilə bağlı apardıqları tədqiqatlarında ailədaxili proseslərə daha çox diqqət yetirirdilər.
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Onlar ailə üzvlərinin ailədən kənarda göstərdikləri davranışları ilə ailə daxilində bir – birinə olan
münasibətlərini analiz etməyə çalışırdılar. Bu
zaman onlar rol və statusa da diqqət yetirirdilər.
Ailə haqqında yaranan digər bir nəzəriyyə
isə ailənin həyat dövrü nəzəriyyəsidir.
Bildiyimiz kimi ailənin özünəməxsus
həyat dövrü vardır: nikahın bağlanması, ilk uşağın doğulması, uşağın məktəbə getməsi, yetkinlik yaşına çatması, ailə qurması, evi tərk etməsi
(―boş yuva‖), valideynlərin yaşlanması və təqaüdə çıxması, ər və ya arvadın birinin ölümü.
Ailə inkişafının müxtəlif mərhələlərində fərqli
məsələlər və öhdəliklər meydana çıxır. Bu məsələlərin əsasında isə həm fərdi, həm də sosial
normalardan irəli gələn tələbatlar dayanır. Bu
nəzəriyyənin tərəfdarları ailənin həyat dövrünün
mərhələlərini araşdırmışlar. Onlar həmçinin
yeni qurulan ailənin öz ailələrindən qazandıqları
təcrübəsinə əsaslandığını qeyd edirdilər. Onlar
həmçinin buna əsaslanaraq gələcək ailə həyatını
proqnozlaşdırmağa çalışırdılar.
Bu nəzəriyyə XX əsrin ikinci yarısında
ailə haqqında yaranmış müasir nəzəriyyələrdən
biri sosial mübadilə nəzəriyyəsidir. Əsas yaradıcıları və tərəfdarları Skinner, Tibot, Kelly,
C.Homans, P.Blau, Simpson və b. hesab olunur.
Bu nəzəriyyəyə əsasən fərdlər qarşılıqlı təsir
prosesində uğurlu nəticə əldə etmək üçün mənfəəti (qazancı) maksimum artırmağa, zərəri isə
minimuma endirməyə çalışırlar. Yəni qısa şəkildə qeyd etsək: nəticə = mənfəət – zərər.
Sosial mübadilə nəzəriyyəsini ailə, nikah
münasibətlərində analiz edərkən Simpson qeyd
edirdi ki, biz insanların davranışlarını onların
müəyyən qarşılıqlı fəaliyyətində nə istədiklərini
və buna birbaşa nələrin təsir göstərdiyini öyrənmədən başa düşə bilmərik. Ailə nikah münasibətlərində bu təsirlər aşağıdakılardır: (8, s. 15)
– Cütlüyün normativ – tənzimləyici istiqaməti (qarşı tərəfdən onun roluna uyğun, həmçinin nikahdan olan gözləntiləri, onun dəyərləri,
sosiallaşdığı mühit və s.);
– Cütlüyün koqnitiv (şəxsi inanclar, dəyərlər, münasibətlər) istiqaməti;
– Onların ümumilikdə və ayrı fərd olaraq
ailə institutunun daimiliyini qəbul etmələri və s.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğu
kimi keçmiş SSRİ – də də ailə tədqiqatları aparılırdı. Belə ki, ailənin öyrənilməsi tədqiqatları
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1960 – 1980-ci illərdə əsasən reproduktiv davranış, işləyən qadınların ailə və peşə rollarının
uyğunlaşdırılması, ailədə hakimiyyət və vəzifə
bölgüsü məsələləri istiqamətində aparılırdı.
1980-ci illərdən başlayaraq isə daha çox ailədə
ər – arvadın emosional münasibətləri, münaqişələr, nikaha qədərki və cinsi davranış məsələləri, uğursuz ailələrdə uşaqların təlim – tərbiyəsi
və s. məsələlərə daha çox diqqət yetirilirdi. Ölkəmiz 1923 – 1993-cü illərdə keçmiş SSRİ dövlətinin tərkibində olduğuna görə həmin illərdə
bu sahədə aparılan tədqiqatlar və əldə olunan
elmi yeniliklərdə özünəməxsus rolu vardır.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra (1993) ailə institutunun tədqiqi
sahəsində görkəmli psixoloq, sosioloq və pedaqoqlarımız çoxsaylı araşdırmalar aparmışlar.
Görkəmli psixoloqlar Ə. Əlizadə, Ə. Bayramov,
B. Əliyev, Ə. Qədirov, M. Həmzəyev, E. Quliyev, R. Əliyev, K. Əliyeva, İ. Mirzəyev, L. Qurbanova, Ə. Baxşəliyev, E. Bəylərov, L. Səfərli,
S. Əliyeva, A. Məmmədov, pedaqoqlar M.
Mehdizadə, Ə. Seyidov, M. Muradxanov, T.
Hüseynova, H. Əlizadə, S. Quliyev, A. Abbasov, R. Mahmudova, Ə. Paşayev, F. Rüstəmov,
N. Kazımov, Ə. Həşimov, A. Həsənov, Ə. Ağayev, sosioloqlar R. Əzimova, F. Vahidov, T.
Ağayeva, İ. Rüstəmov, F. Məmmədov və b. ailə
institutu, ailənin funksiyaları, tipləri, ailədaxili
münasibətlər, ailənin cəmiyyətdə rolu və əhəmiyyəti, şəxsiyyət anlayışı, sosiallaşma, ailədə
uşaqların tərbiyəsi və s. Ümumilikdə ailənin formalaşmasının nəzəri və praktik tərəfləri haqqında ətraflı araşdırmalar aparmış, dövlətimiz, cəmiyyətimiz və ailələr üçün faydalı olacaq materiallar işləyib hazırlamışlar.
Müasir ensiklopediya və lüğətlərdə ailəyə
verilmiş bəzi təriflərlə tanış olaq: (3, s. 201)
- Ailə nikah yaxud qan qohumluğuna
əsaslanan kiçik qrupdur. Ailə üzvləri bir – birinə
məişət birliyi, mənəvi cavabdehlik və qarşılıqlı
köməklə bağlıdır. (Az. Sovet ensiklopedyası);
– Ailə nikah yaxud qan qohumluğuna
əsaslanan kiçik qrupdur. Onun üzvləri bir – birinə məişət birliyi, mənəvi məsuliyyət və qarşılıqlı köməklə bağlıdır. (Fəlsəfə üzrə ensiklopedik
lüğət);
– Ailə bir – birinə məişət birliyi və qarşılıqlı məsuliyyətlə bağlı olan adamların nikah və

ya qan qohumluğuna əsaslanan birliyidir. (Demoqrafiya üzrə Ensiklopedik lüğət).
Dünyanın müxtəlif ölkələrində çoxsaylı
psixoloji və sosioloji tədqiqatlar nəticəsində tədqiqatçılar ailənin tipologiyasını işləyib hazırlamış və onu 2 qrupa ayırmışlar.
Birinci qrupa ailə strukturlarının fərqlərini
nəzərə alan tipologiya aiddir:
1. Ər – arvadın müəyyən sosial birliyə
mənsubluğu: a) endoqamiya (yalnız eyni sosial
qrupa və ya birliyə aid olan kişilər və qadınlar
arasında bağlanan nikah) və b) ekzoqamiya (bu
cür nikahlarda tərəflər öz partnyorlarını mənsub
olduqları sosial qrup və ya birliklər xaricindən
seçirlər).
2. Nikah partnyorlarının sayına görə: a)
monoqamiya (bir kişi ilə bir qadının arasında
bağlanan nikah) və b) poliqamiya (bir neçə
partnyorun daxil olduğu nikahdır. Poliqamiya
iki cür olur: poliginiya (çoxarvadlılıq) — iki və
daha çox qadınla bir kişinin nikahıdır, və poliandriya (çox ərlilik) — bir qadınla bir neçə kişinin nikahıdır).
3. Nikah münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirməsinə görə: a) rəsmən qeydə
alınmış nikah və faktiki ("vətəndaş") nikah.
4. Ailədə hakimiyyətin strukturuna görə:
a) ənənəvi patriarxal, b) ənənəvi matriarxat, c)
neopatriarxal, d) neomatriarxal və d) eqalitar.
5. Ailədə nəsillərin miqdarına görə: a) birnəsilli, b) nüvə (nuklear) və c) çoxnəsilli (genişləndirilmiş, böyük, mürəkkəb).
6. Valideynlərin mövcudluğuna görə: a)
tam, b) natamam (ana və ata yoxluğu), c) natamam funksional və d) xüsusi (çətin təşkil olunan, qarışdırılmış), həmçinin binuklear.
7. Ailədə uşaqların sayına görə: a) az
uşaqlı, b) orta uşaqlı və c) çoxuşaqlı.
Tipologiyanın ikinci qrupu ailələrin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini və ailə həyatının keyfiyyətini əhatə edir: a) ailə funksiyalarının icra
edilməsinə görə (funksiyaları normal icra edən
və disfunksional), b)psixoloji rahatlıq vəziyyəti
(uğurlu və uğursuz), c) ailə problemlərini həll
etmə bacarığına görə (yetkin və problemli).
Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində,
eləcə də Azərbaycan Respublikasında bu tipologiyaya məxsus çoxsaylı ailələr vardır. Dünyada
gedən müasirləşmə prosesi cəmiyyətə və onun
əsası olan ailələrə də təsirsiz ötüşmür. Müasir
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ailə institutunda gedən dəyişikliklər onun həm
strukturuna, həm də funksiyalarına təsir edir.
Belə ki, XX əsrin ortalarından başlayaraq ailə
institutunda əhəmiyyətli və geri dönməyən dəyişikliklər oldu. Bir çox müəlliflər bu dəyişiklikləri ənənəvi ailə quruluşunun böhranı kimi təsvir
edirdilər. Burada nikahsız birgə yaşayış, boşanmaların və natamam ailələrin sayının artması,
gənc nəslin tərbiyəsində stereotip qərəzsiz münasibətdən imtina, abortların və nikahsız uşaqların doğulması hallarının artması və s. qeyd
etmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz ailə tədqiqatlarının tarixi, ailə nəzəriyyələri və tipologiyasının öyrənilməsi müasir dövrdə yeni tədqiqatların aparılması və mövcud problemlərin həll edilməsində mühüm rol oynayır.
Problemin aktuallığı: Ailə tədqiqatlarının
aparılması ailədaxili problemlərin öyrənilməsinə

səbəb olur. Nəticədə yaranmış problemlərin həlli,
həmçinin onların qarşısının alınması üçün mühüm
tədbirlər işlənib hazırlanır. Beləliklə, cəmiyyətdə sosial və psixoloji baxımdan daha dayanıqlı ailə mühiti
yaradılır. Buna görə də müasir dövrdə istər müxtəlif
dünya ölkələrində, istərsə də ölkəmizdə ailə tədqiqatlarının tarixinin, ailə nəzəriyyələrinin və tipologiyasının öyrənilməsi və yeni tədqiqatların aparılması
aktual məsələlərdəndir.
Problemin yeniliyi: Ailə tədqiqatlarının tarixinin, ailə nəzəriyyələrinin və tipologiyasınının öyrənilməsi nəticəsində müasir dövrdə yeni tədqiqatların aparılır və əldə olunmuş məlumatlar günümüzün
tələblərinə uyğun işlənib tədqiq olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə psixoloqlar, sosioloqlar, pedaqoqlar, bu sahədə tədqiqat
aparan gənc alimlər, bakalavr, magistr, doktorant,
dissertantlar üçün faydalı olacaq.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В
СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
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INTERNATIONAL ASPECTS OF OVERCOMING EXISTING PROBLEMS IN THE
FIELD OF INCLUSIVE EDUCATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Xülasə. Məqalədə əlilliyi olan uşaqların inklüziv təhsil proqramının əhəmiyyətindən, həmin proqramın müasir dövrə qədər gəlib çatmış inkişaf mərhələlərindən, bu proqram ilə əlilliyi olan uşaqların öz həmyaşıdları ilə birgə ünsiyyətə girməsi və sosiallaşması yolunda cəmiyyətə inteqrasiyasından və bunun müxtəlif
ölkələrdə müxtəlif yönləri ilə tətbiq olunması yollarından danışılır. Dünyada inklüziv təhsillə bağlı yaxşı təcrübələr vardır ki, həmin təcrübələr də digər dövlətlər üçün yol xəritəsi təqdim edir.
Açar sözlər: inklüziv təhsil, əlilliyi olan uşaqlar, valideynlər, müəllimlər, beynəlxalq dövlət proqramı,
beynəlxalq təcrübələr.
Резюме. В статье рассматривается важность программы инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями, этапы развития программы до наших дней, интеграция детей с ограниченными возможностями в общество через общение и социализацию со сверстниками, а также
способы ее применения в разных странах. В мире существуют передовые практики инклюзивного образования, которые служат дорожной картой для других стран.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, родители,
учителя, международная государственная программа, международный опыт.
Summary. The article discusses the importance of the inclusive education program for children with
disabilities, the stages of development of the program to the present day, the integration of children with
disabilities into society through communication and socialization with their peers, and ways to apply it in
different countries. There are good practices in the world for inclusive education, which also provide a
roadmap for other countries.
Key words: Inclusive education, children with disabilities, parents, teachers, international state
program, international practices.

Bildiyimiz kimi, son illər dünyanın inkişaf
etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərini düşündürən məsələlərdən biri də əlilliyi olan şəxslərin təhsilidir. Cəmiyyətin hər bir üzvünün bərabərhüquqlu şəxsiyyət kimi formalaşması, əqli,
fiziki imkanlarının məhdudluğundan asılı olma-

yaraq, hər bir şəxsin təhsil almaq hüququna
malik olması qabaqcıl məsələlərdən biridir.
Bu gün təhsil sahəsində dövriyyədə olan
anlayışlardan biri də ―İnklüziya‖ terminidir. Bu
termin daxiletmə mənasını verib, bütün insanların, əvvəla əlilliyi olan bütün şəxslərin cəmiy-
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yətdə iştirak səviyyəsinin və inkişafının artırılmasını nəzərdə tutur.
İnklüziv təhsil ümumi təhsilin elə inkişaf
mərhələsidir ki, burada hər bir uşaqların, əsasən
da əlilliyi olan uşaqların təhsilə ehtiyacı təmin
edilir. Bu zaman əlilliyi olan uşaqlar ümumtəhsil müəssisələrində tipik uşaqlarla eyni siniflərdə təhsil alırlar. İnklüziv təhsilin əsas prinsipi
kimi birgə təhsil alan uşaqların cəmiyyətdə də
birgə yaşaması çıxış edir. Bu təhsil sistemi ilə
cəmiyyətin əlilliyi olan şəxslərə münasibətin dəyişdirilməsi, təkcə hüquqlarının tanınması deyil,
təhsil də daxil olmaqla, həyatın müxtəlif sahələrində onlara digər insanlarla bərabər imkanların
yaradılmasını xarakterizə edir.
―YUNESKO-nun sorğusu əsasında (1989)
ölkələrin ¾-nün (həmin sorğuda iştirak etmiş 58
ölkədən 43-ü) əlilliyi olan uşaqların inklüziv təhsilini qəbul etdiyi müəyyənləşdirilmişdir.‖ [1]
1970-ci illərdən başlayaraq xaricdə əlilliyi
olan uşaqların təhsilinin inkişafı ilə bağlı normativ aktların hazırlanmasına başlanılmışdır.
Modern təhsil sistemində ABŞ və Avropa bir
neçə yanaşmanın inkişafına nail olmuşdur:
1. təhsilin əlçatanlığının genişləndirilməsi
(widening participation)
2.
hakim
tendensiyaya
çevrilmə
(mainstrreaming)
3. inteqrasiya (integraton)
4. inklüziya (inclusion)
Meynstriminq hesab edirdi ki, əlilliyi olan
uşaqlar öz yaşıdları ilə bayramlarda, məktəbdənkənar proqramlarda ünsiyyət saxlamalıdır.
İnteqrasiya məktəbdə heç bir dəyişiklik
olunmadan, məktəbi SİM uşaqların imkanlarına
uyğunlaşdırmadan xüsusi siniflərin təşkilini nəzərdə tuturdu.
İnklüziya isə məktəbin istisnasız bütün
uşaqların ehtiyaclarına cavab verəcək reformasiyasını və yenidən planlaşdırılmasını nəzərdə
tutur.
Bu gün İnklüziv cəmiyyət bəşəriyyət qarşısında duran əsas çağırışlardan biridir. İnklüziv
təhsil anlayışı insan hüquqları prinsipinə əsaslanır. BMT-nin İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə
görə, dövlətlər elə bir təhsil sistemi qurmalıdır
ki, təhsilalma hüququ hər bir uşağa şamil edilsin. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox
ölkələrində (Böyük Britaniya, ABŞ, İsveçrə və
s.) əlilliyi olan uşaqlar digər yaşıdları ilə birlik156

də ümumtəhsil məktəblərində təhsil alır və uşaq
bağçalarına gedirlər. İnklüziv təhsilin inkişafı
dünyanın bir çox ölkələrinin təhsil sisteminin
əsas göstəricilərindəndir və ümumiyyətlə, hər
hansı bir ölkənin təhsil siyasətinin beynəlxalq
normalara uyğunlaşdırılmasını özündə əks etdirir. Ölkəmizdə hal-hazırda inklüziv təhsillə
bağlı müəyyən işlər görülsə də, təəssüf ki, bu
işlər hələ ki natamam və beynəlxalq standartlardan uzaq qalmaqdadır.
İnklüziv təhsillə bağlı ən önəmli sənədlərdən ən əsası ―Xüsusi Təhsil Hüququna dair Salamanka Bəyannaməsi‖dir. 92 dövlətin iştirakı
ilə gerçəkləşdirilən Salamanka bəyannaməsində
əlilliyi olan uşaqların keyfiyyətli təhsilinin mənimsənilməsi lazım olan hədəfin sadəcə bu
uşaqların təhsil sisteminə daxil edilmələri deyil,
təhsil sisteminin bütün uşaqları əhatə edə biləcək şəkildə qurulmalı olduğunu beynəlxalq arenada tanıyan ilk rəsmi sənəddir. Daha sonra suveren dövlətlər həmin bəyannamənin nəzdində
öz qanunvericiliklərində İnklüziv təhsillə bağlı
müddəalar əlavə etmişlər. Dünyada inklüziv
təhsillə bağlı yaxşı təcrübələr vardır ki, həmin
təcrübələr də digər dövlətlər üçün yol xəritəsi
təqdim edir. Həmin dövlətlər üçün ümumi cəhət
də ondan ibarətdir ki, inkluziv təhsillə bağlı layihələrə XX əsrin 80-ci illərindən başlandığı
müşahidə edilir.
Finlandiyada bu proses 1970-ci illərdə
başlamış, 1990-cı illərdə isə geniş vüsət almışdır. Salamanka bəyannaməsi və ―Hərkəs üçün
təhsil‖ hərəkatı Finlandiyada inklüziv təhsilin
inkişafı istiqamətində mühüm rol oynamışlar.
Günümüzdə Finlandiyada bütün uşaqlar eyni
təhsil sisteminin içərisində yer alırlar. Bütün
uşaqların sadəcə iki faizi xüsusi təhsil müəssisələrində təhsil alırlar. Burada diqqəti çəkən əsas
amil də ondan ibarətdir ki, bələdiyyələrin inkişafı ilə inklüziv təhsilin inkişafının paralel şəkildə irəliləməsidir. 1994-cü ildə Finlandiya yerli
idarəetmə orqanlarına öz əsasnamələrini, kurikulumlarını hazırlamaq səlahiyyəti vermişdir.
Burada əsas məqsəd bu məsələnin mərkəzi idarəetmə sistemində arxa planda qalacağı, yerli
idarəetmə sistemində isə daha ön plana çıxacağıdır. Finlandiya təhsil sistemində zəruri amillərdən biri də ―erkən müdaxilə‖ məsələsidir.
Həmin təhsil sistemində uşaqların erkən yaşlardan başlayaraq çətinlik çəkdiyi sahələr müəyyən
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edilir, ailə ilə birgə həmin sahələrdə uşaqların
bacarıqlarının artırılması təmin edilir. Ailələr
müəllimlər və şagirdlərlə birlikdə məktəbin
təhsil və icra planlarının hazırlanması, tətbiqi və
dəyərləndirməsində yaxından iştirak edirlər.
İngiltərədə xüsusi təhsil haqqında qanunda
qəbul edilən təməl prinsiplər aşağıdakılardır:
1. Təhsil prosesinin mərhələsindən asılı
olmayaraq, xüsusi ehtiyacları olan şəxslər müəyyən edilməlidir. Qəbul edilmiş qaydalar
fərdin fərdi ehtiyacları davam etdiyi müddətcə
təmin olunan xidmətlər də davam etdirilməlidir.
2. Xüsusi ehtiyacı olan şəxslər mümkün
olan ən geniş və ən əhatəli təhsil sistemindən
faydalanmalıdırlar.
3. Ailənin bilikləri, onların təcrübələri və
uşağın düşüncəsi və təhsili çox vacibdir. Ən təsirli qiymətləndirmə və təhsil xidmətləri, ailə ilə
məktəb arasında əməkdaşlıq nəticəsində təmin
ediləcək.
Amerikada xüsusi təhsil hərəkatı 1960-cı
illərdə vüsət alan insan haqqları hərəkatı ilə birlikdə başlanılmışdır. 1975-ci ildə qəbul olunan
―Bütün fiziki məhdudiyyətli uşaqların təhsil qanunu‖ əlilliyi olan uşaqların dövlət məktəblərinə
getməyi, ehtiyac duyduqları xidmətlərdən pulsuz şəkildə yararlanmağı ən əsası da əlilliyi olmayan uşaqlarla bir yerdə təhsil almaq hüququnu təsbit edir. Amerika sistemində məktəb
öncəsi uşaqların yetərsiz qaldıqları sahələri müəyyən etmək böyük önəm kəsb edir. Orada məktəblər ixtisaslaşdığından bu müəyyən etmə fəaliyyəti uşaqların yetərsiz qaldığı sahələr üzrə bacarıqlarını artırmağa kömək edir. Azərbaycandan fərqli olaraq Amerikada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların 95 faizi yaşadıqları yerin
yaxınlığında təhsil alırlar.
Avstraliya sistemində isə müəllimlərin özlərinin fərdi olaraq hazırladıqları dərs proqramları vasitəsi ilə, inklüziv təhsilə cəlb olunan
uşaqlar üzərində maksimum fayda əldə edilməyə çalışılır.
Hindistanda ―İnclusion İnternational‖ adlı
Zehni qüsurlu insanların hüquqlarını qorumaq
üçün ailə əsaslı təşkilatlardan ibarət qlobal bir
federasiya tərəfindən təşkil edilən qrup müzakirələrində, valideynlər və onların valideynləri
məktəb səviyyəsində inteqrasiyanın necə olacağı barədə aşağıdakı təkliflər vermişdir:

1) İnkluziv təhsil, məktəblər, valideynlər
və ya uşaqlar üçün sadə və asan və zəhmətsiz
bir iş olmayacağı üçün valideynlər mübarizəyə
hazır olduqlarına dair öz azad iradələri ilə qərar
verməlidirlər.
2) Həmişə uşağınızın xüsusi ehtiyacları
haqqında açıq olmağınız müəllim və məktəbin
sizin uşağınız haqqında daha çox məlumatı olmasını təmin edəcəkdir.
3) Uşağınızın getdiyi məktəbdə inkluziv
təhsilin vəziyyətinə vaxtaşırı nəzarət edin. İnklüziv təhsil məktəbdə nə dərəcədə həyata keçirilir? Bu məsələlərə diqqət edin.
Yuxarıdakı nümunələri nəzərə alaraq, inklüziv təhsil müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yönləri ilə
tətbiq olunmaqdadır. Lakin həmin ölkələrdə sadalanan nümunələr İnklüziv təhsilin tarixinin 20ci əsrin 70-80-ci illərindən başlandığını göstərir.
―İnklüziv təhsil‖ modeli əlilliyi olan
uşaqların təhsili ilə yanaşı, onların həyata adaptasiyasını və məqsədəuyğun inkişafını nəzərdə
tutur. Eyni zamanda bu model daha geniş kateqoriyaya sahib uşaqları əhatə edir. Yəni burada
yalnız əlilliyi olan uşaqlar deyil, həm də valideyn himayəsindən məhrum, çətin tərbiyə olunan, davranışında problemlər olan, zərərli vərdişlərə meyl edən, təhsildən kənarda qalan, hüquqları pozulan, zorakılığa məruz qalan uşaqlar
da aid edilir.
Tədqiqatlar göstərir ki, inklüziv təhsil
proqramı sahəsində əlilliyi olan uşaqların inkişafı üçün Kanada, Danimarka, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Norveç, Niderland, İspaniya,
İsveç, İtaliya, İslandiya, Malta, Hindistan və
digər ölkələrin təcrübəsi də çox əhəmiyyətlidir.
Bu ölkələrin təhsil sistemində əlilliyi olan uşaqlar kütləvi məktəblərdə və uşaq bağçalarında
əlilliyi olmayan uşaqlarla birgə təhsil alır, öz
həmyaşıdları ilə birgə ünsiyyətə girir və müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirlər. Təhsilin belə bir
formada təşkili əlilliyi olan uşaqları cəmiyyətdən və yaşıdlarından təcrid olunmaqdan xilas
edir, bununla da onların həyata inteqrasiyasına,
inkişafına və hüquqlarının təmin olunmasına
kömək edir. Eyni zamanda əlilliyi olmayan
uşaqlarda isə öz həmyaşıdlarına qarşı mərhəmət,
empatiya, vicdan, qayğı hisslərinin formalaşmasına səbəb olur.
Onu da qeyd etmək zəruridir ki, bir sıra
ölkələrdə təkmil qanunvericilik yaradılsa da,
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inklüziv təhsil sahəsində ciddi irəliləyişlər olmamışdır. Məsələn, Hindistanda, Almaniyada, Belçikada bir neçə xüsusi təhsil müəssisələrində
uşaqların say artımının tendensiyası müşahidə
olunmaqdadır.
Maraqlısı odur ki, inklüziv təhsil sistemində ən radikal və sürətli dəyişikliklər dünyanın
ən kasıb ölkələri olan Uqanda, Lesoto, Vyetnam, Laos, Mərakeş, Yəmən və digər ölkələrdə
baş vermişdir. Bu, həmin ölkələrdə YUNESKO
proqramlarının səmərəli şəkildə reallaşdırılmasının nəticəsi kimi özünü göstərir.
Keçmiş sosialist düşərgəsinə aid edilməkdə olan Sloveniya, Xorvatiya, Makedoniya, Rumıniya, Bolqarıstanda YUNESKO tərəfindən
gerçəkləşdirilən layihələr nəticəsində bir sıra
uğurlu nəticələr qazanılmışdır. Postsovet ölkələrindən olan Pribaltikada, Rusiyada, Belarusda
və Gürcüstanda inklüziv təhsil proqramı sahəsində layihələr həyata keçirilməkdədir.
Göründüyü kimi, İnklüziv təhsilin inkişafı
dünyanın bir çox ölkələrinin təhsil siyasətinin
prioritetlərindəndir. Aparılan təcrübə və islahatlar təhsilin beynəlxalq prinsip və standartları ilə
uyğunlaşmaq məqsədini ortaya qoyur. Bu prin-

siplərdən biri də təhsilin humanitarlaşması və
insan hüquqlarının norma və standartları ilə uyğunlaşmasıdır. Dünya ölkələrinin təhsil siyasəti
təcrübəsindən də görmək olar ki, əlilliyi olan
uşaqların təhsili və həyata adaptasiyası ön plana
çəkilən məsələlərdəndir.
Unutmamalıyıq ki, fərqli uşağın taleyi
məhz bizim əlimizdədir. Onların cəmiyyətin bir
üzvü olduqlarını unutmamalı və unutdurmamalıyıq. Bununla da, dahi mütəfəkkir və psixoloq
Mahatma Qandinin dediyi kimi əgər cəmiyyətdə
hər hansı xoşagəlməz halları görmək istəmiriksə
buna ilk öncə özümüzdən başlamalı və onlar nə
qədər ―fərqli‖ olsalar da onları görməli, dinləməli və sevməliyik! Çünki, ―Hər bir uşaq özəldir! Hər bir uşaq bir möcüzə olduğunu və dünya yaranandan bəri və dünyanın sonuna qədər
onun kimi başqa bir uşaq olmayacağını bilməlidir..!‖ Pablo Kasalz [4].
Problemin elmi yeniliyi. Təhsilin bütün şəxslər arasında bərabər imkanlarla tətbiq olunmasıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İnklüziv təhsilin əlçatanlığını təmin etməkdir.
Problemin aktuallığı. Dünya ölkələrində
özünün təsdiqini tapmasındadır.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
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RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF COGNITIVE
INTERESTS AMONG PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Xülasə. Tədqiqatda müəyyən edildi ki, valideynlərin eksperimentdə iştirakı onlarda ötən illərin maraq
və məşğuliyyətlərini yada salmaq həvəsi oyatmış, onlar yenidən özünütəhsilə müraciət etməyə başlamışlar.
Bütün bu dəyişikliklər valideynlərin uşaqlarının idrak fəaliyyətinə qoşulması sayəsində baş verir.
Məqalədə eksperimental işin son nəticələri də verilir: aparılmış yoxlayıcı eksperimentin ümumiləşdirilməsi eksperimental qruplarda böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idraki maraqların üç əsas komponent
(intellektual, emosional-iradi və prosessual) üzrə inkişafının ümumi dinamikasını və böyük məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarla aparılan idraki maraqların formalaşdırılması üzrə pedaqoji-təcrübə işinin nəticə etibarilə səmərəliliyini göstərdi.
Tədqiqatın materiallarından məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin bütün iştirakçıları, digər tədqiqatçılar, tədris-metodik vəsait müəllifləri faydalana bilərlər.
Açar sözlər: idraki maraqlar, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, eksperimental iş, davamlı idrak
motivasiyası, fəaliyyət metodikası.
Резюме. В исследованиях показано, что участие родителей в эксперименте стимулировало у
них желание к воспоминаниям интересов и деятельности предыдущих лет, и они вновь обратились к
самообразованию. Все эти изменения происходят за счет вовлечения родителей в познавательную
деятельность своих детей.
В статье также представлены итоговые результаты экспериментальной работы: обобщение проверочного эксперимента показало общую динамику развития познавательных интересов у старших
дошкольников в экспериментальных группах по трем основным компонентам (интеллектуальному,
эмоционально-волевому и процессуальному) и эффективность педагогическо-практической работы в
формировании познавательных интересов у старших дошкольников.
Материалы исследования могут быть использованы всеми участниками дошкольных образовательных учреждений, исследователями, авторами учебно-методических пособий.
Ключевые слова: познавательные интересы, дети дошкольного возраста, экспериментальная
работа, непрерывная познавательная мотивация, методы деятельности.
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Summary. Research work showed that, the participation of parents in the experiment stimulated their interest
in memories of the interests and activities of previous years, and they again began to show interest in self-education.
All these changes are due to the involvement of parents in the cognitive activities of their children.
Article also presents the final results of the experimental work: a generalization of the experimental
experiment on the general dynamics of the development of cognitive interests in the experimental groups
into three main components (intellectual, emotional-voluntary and procedural) and pedagogical and practical
work on the formation of cognitive interests in older preschoolers as a result showed the effectiveness.
All employees of preschool educational institutions, other researchers, authors of textbooks can use
the research materials.
Keywords: cognitive interests, primary schoolchildren, experimental work, continuous cognitive
motivation, methods of action.

Məktəbəqədəryaşlı uşaqlarda idraki maraqların formalaşdırılması üzrə eksperimental
işin faydalı olub-olmadığını müəyyən edərkən,
ilk öncə uşaqların idraki maraqlarla bağlı motivasiyasının təhlilini keçirdik. Uşaqların fəaliyyət seçimi metodikası üzrə əldə olunmuş nəticə-

lər tədqiqatın müəyyənedici mərhələsində ətraflı
təsvir olunmuşdur. Biz müxtəlif motivasiya
növlərinin davamlılıq səviyyəsinə uyğun nəticələri cədvəl 1-də göstərmişik.

Cədvəl 1
Kontrol və eksperimental qruplar da məktəbəqədər yaşlı uşaqların fəaliyyət metodikası üzrə motivasiyanın
təhlilinin nəticələri (%-lə)
Qrupların
adlandırılması

Davamlı oyun
motivasiyası

Davamlı idrak
motivasiyası

Davamlı olmayan idrak
motivasiyası

Kontrol

60

17,5

22,5

Eksperimental

59

40

1

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, davamlı
idrak motivasiyası göstəricilərində ən yüksək nəticə pedaqoji – təcrübə işinin aparıldığı eksperimental qrupun uşaqlarında özünü göstərdi (40%).
Əgər bu metodika üzrə eksperimental qrupda əldə
olunmuş nəticəni tədqiqatın müəyyən olunmuş
mərhələsi ilə müqayisə etsək, o zaman davamlı
idrak motivasiyasının uşaqların 35%-də təzahür
etdiyini görərik. Davamlı oyun motivasiyasına
gəldikdə isə eksperimental qrupda bu növ
motivasiyanın faizi müəyyən olunmuş mərhələ ilə
müqayisədə faktik olaraq dəyişməz qalmışdır,
lakin davamlı olmayan idrak motivasiyasının faizi
çox cüzi şəkildə aşağı düşmüşdür (1%).
Yoxlamanın digər hissəsini idraki sualların verilməsi zamanı uşaqların fəallığı təşkil
edir. Bütün pedaqoji - təcrübə işinin (eksperimentin) gedişi prosesində uşaqlar tərəfindən ve-

160

rilən idraki sualların kəmiyyət dinamikasını öyrənərkən bu sahədə də bəzi dəyişiklikləri aşkar
edə bildik. Eksperimentin başlanğıcında idraki
sualların verilməsi baxımından yalnız uşaqların
20%-i keyfiyyət və kəmiyyətcə yüksək aktivlik
göstərdilər. Eksperimental - təcrübə işinin birinci yarısının sonunda (aralıq-yoxlama hissəsində)
bu göstərici dəyişməz qaldı. Yalnız eksperimental işin ikinci hissəsinin ortalarına yaxın, uşaqların idraki suallarının sayı artmağa başlayır. Eksperimentin sonunda idraki sualların sayının inkişaf dinamikasını müşahidə etmək mümkün oldu.
Bunun üçün də ay ərzində bir neçə dəfə suallar
əsasında idraki fəallıq yaratmaq məqsədilə monitorinq keçirilir. Sualların sayından asılı olaraq
eksperimental və kontrol qrup uşaqlarını verdikləri sualların tipinə görə bölürük. Bü nəticələr
cədvəl 2-də öz əksini tapmışdır.
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Cədvəl 2
Sualların formaları üzrə uşaqların idraki fəallıqlarının nəticələri (%-lə)

Kontrol

Prosessualfəaliyyət
sualları
12

Eksperimental

8

Qrupların
adlandırılması

Şəxsi idraki suallar

Dəyərləndirici

Sosial suallar

15

39,3

33,7

38,2

20

33,8

Aralıq nəticələrin müqayisəsindən görünür ki, eksperimental qruplarda idraki sualların
sayı yüksəlmişdir (20%-dən 38,2%-ə kimi).
Kontrol qruplarda isə bu göstərici 15% olsa da,
eksperimental qrupların göstəriciləri ilə müqayisədə çox aşağıdır.
Eksperimental-yoxlama işinin üçüncü mərhələsi yenə də inkişaf dinamikasını müəyyən etməyə həsr olundu. Qeyd etmək lazımdır ki, eksperimental qrupun tərbiyəçilərinin işində də bəzi dəyişikliklər özünü göstərdi. Pedaqoji-təcrübə işinin
başlanğıcında tərbiyəçi-eksperimentatorlarda bəzi
çətinliklərlə üzləşməli oldular. Onlar, eksperimental işə qoşulmaqda, uşaqlara təsir zamanı yeni metodlardan istifadə etməkdə, uşaqlarla daima ünsiyyət yaratmaqda çətinlik çəkirdilər. Lakin eksperimentin formalaşdırıcı mərhələsinin birinci hissəsinin sonunda artıq tərbiyəçilərin iş prosesində
fəallığı artır, onlar öz fikirləri ilə bölüşüb, nəticələr
çıxarmağa başlayırlar.
Tərbiyəçi-eksperimentatorlarla
aparılan
söhbətlər zamanı onu da qeyd etdilər ki, müstəqil və mütəşəkkil təşkil olunmuş idraki fəaliyyət
prosesində onların uşaqlarla daha çox ünsiyyət
qurmaq imkanları yarandı. İş zamanı tərbiyəçilər tərəfindən tətbiq olunan yeni metod, forma
və vasitələr uşaqlarla ünsiyyət prosesini daha da
zənginləşdirir, onu həm uşaqlar, həm də pedaqoqlar üçün rəngarəng və cəlbedici edir.
Uşaqlarla məşğələyə başlamazdan öncə
tərbiyəçilərin fənnə aid biliklərlə silahlanması
da çox vacibdir. Məşğələyə hazırlaşdıqları
zaman tərbiyəçilərin özləri tez-tez mövzu ilə
maraqlanmağa başlayırlar. Bu məqsədlə onlar
elmi-pedaqoji və digər ədəbiyyatlara müraciət etdilər ki, uşaqların suallarına cavab verərkən özlərinin kifayət qədər dərin biliyə malik olduqlarına əmin olsunlar. O cümlədən uşaqların maraqlarını söndürməyib, onlara tam, hərtərəfli cavab
verə bilsinlər. Göstərilən bu fakt uşaqların maraqlarının inkişafına öz müsbət təsirini göstərdi.

Yoxlayıcı eksperiment zamanı valideynlərlə
apardığımız müsahibələr əsasında müəyyən etdik
ki, uşaqların valideynlərə verdikləri idraki sualların məzmunu dəyişmiş (konkret və məqsədyönlü
olmuş), onların sayı kifayət qədər artmış, uşaqlar
daha diqqətcil, daha müşahidəçi olmuşlar. Uşaqlar
get-gedə valideynlərini öz idraki fəaliyyətlərinə
daha aktiv cəlb etməyə başlayırlar.
Bəzi valideynlər uşaqlarının qohumları,
dostları və digər ailə üzvləri ilə ünsiyyət mövzusunun dəyişdiyini də bildirdilər. Uşaqlar fəal surətdə yaxınları ilə öz yeni biliklərini və öz ―ixtira‖larını bölüşməyə başlamışlar.
Biz həmçinin onu da müəyyən etdik ki,
valideynlərin eksperimentdə iştirakı onlarda
ötən illərin maraq və məşğuliyyətlərini yada
salmaq həvəsi oyatmış, onlar yenidən özünü
təhsilə müraciət etməyə başlamışlar. Bütün bu
dəyişikliklər valideynlərin uşaqlarının idraki
fəaliyyətinə qoşulması sayəsində baş verir.
Bəzi valideynlər isə uşaqları öz məşğuliyyətlərinə cəlb etməyə cəhd göstərirlər. Lakin bu
prosesi hamı uğurla başa çatdıra bilmədi. Valideynlər bunun səbəbini asudə vaxtlarının azlığında gördülər. Bəzi valideynlər isə əksinə,
uşaqla ünsiyyət qurmaq üçün daha çox səbəblərin yarandığını bildirdilər (xüsusilə gəzinti zamanı).Onu da qeyd etdilər ki, bu zaman öz müşahidələrindən danışmağa, maraqlı məlumatları
bölüşməyə daha çox imkan yaranır.
Beləliklə, aparılmış yoxlayıcı eksperimentin ümumiləşdirilməsi eksperimental qruplarda
böyük məktəbəqədəryaşlı uşaqlarda idraki maraqların üç əsas komponent (intellektual, emosional-iradi və prosessual) üzrə inkişafının ümumi dinamikasını və böyük məktəbəqədəryaşlı
uşaqlarla aparılan idraki maraqların formalaşdırılması üzrə pedaqoji-təcrübə işinin (eksperimentin) nəticə etibarilə səmərəliliyini göstərdi.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil
üçün təqdim olunmuş dövlət təhsil standartının hədəfləri sırasında, məktəbəqədər təhsilin başa çatacağı anda uşağın idrak maraqlarının səciyyəvi xüsusiy-
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yətləri: idrak motivasiyası və maraqların inkişafı;
idrak fəaliyyətinin formalaşması, şüurun yaranması;
yaradıcılıq fəallığı və təxəyyülün inkişafı da vardır.
Məqalədə verilən təhlil və araşdırmalar məhz bu məsələlərə həsr olunmuşdur.
Problemin elmi yeniliyi. Tədqiqat zamanı məzmunun zənginləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilən,
böyük məktəbəqədəryaşlı uşaqların zehni komponentlərdən ibarət idrak maraqlarının strukturun formaları və
mərhələləri; təfəkkür fəaliyyətinə idraki-emosional

cəlb olunma və ona emosional çalarlıq verilməsi;
axtarış fəaliyyət üsullarının mənimsəməyə istiqamətlənməsi prosesinin xüsusiyyətləri dəqiqləşdirildi.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın
nəticələri məktəbəqədər təhsil üçün pedaqoqlar hazırlayan ali təhsil müəssisələrində ―Məktəbəqədəryaşlı uşaqlarda idrak maraqlarının formalaşdırılması‖ xüsusi kursun məzmununa daxil edilərək istifadə
oluna bilər.
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NEW CURRICULUM AND REQUIREMENTS FOR THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Xülasə. Məqalədə gələcək ibtidai sinif müəllimi hazırlığında təhsil proqramlarının (Dövlət standartı)
imkanları araşdırılır, müqayisəli şəkildə təhlil edilir. 2020-ci ildə Təhsil naziri tərəfindən təsdiq edilən proqramın üstünlükləri şərh olunur. Əsaslandırılır ki, yeni dövlət standartları gələcək ibtidai sinif müəllimlərində
zəruri peşə kompetensiyaları aşılamaq baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada məzunun kompetensiyaları, fənlər üzrə təlim və öyrənmə metodları, qiymətləndirmə üsulları, təlim nəticələri, kadr hazırlığı,
pedaqoji təcrübə, işə düzəlmə və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: təhsil proqramı, ibtidai sinif, müəllim, islahat, kompetensiya
Резюме. В статье исследуются и сравнительно анализируются возможности образовательных
программ (Госстандарта) в подготовке будущих учителей начальных классов. Объясняются преимущества утвержденной министром образования в 2020 году программы. Утверждается, что новые государственные стандарты важны с точки зрения открытия необходимых профессиональных компетенций для будущих учителей начальной школы. Он отражает компетенции выпускника, методы преподавания и обучения по предметам, методы оценки, результаты обучения, подготовку кадров, педагогическую практику, подбор персонала и другие вопросы.
Ключевые слова: начальная школа, учитель, реформа, компетенция, учебная программа.
Summary. The article examines and comparatively analyzes the possibility of educational programs
(state standard) in the preparation of future teachers of primary school. Explained the benefits of the Minister
of Education in 2020 programs. It is argued that the new state standards are important from the point of view
of the discovery of the necessary professional competencies for future teachers of primary school. It reflects
the competence of the graduate, methods of teaching and training in subjects, methods of assessment, results
of training, staff training, pedagogical practice, staff selection and other issues.
Keywords: primary school, teacher, reform, competence, curriculum.

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatı təhsili sisteminin bütün səviyyə və pillələrini əhatə edir. İslahatın məqsədi
ölkədə davamlı insan kapitalının inkişafı, hər bir

vətəndaşın müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu ali məqsədin reallaşdırılması təhsil sisteminin institusional əsaslarını, infrastrukturunu və insan re-
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surslarının inkişafını tələb edir. Təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab
verməsi, ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasının
mühüm şərti insan resurslarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Məhz buna görədir ki, ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası‖nda [1] ikinci strateji istiqamət “təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi”ni əhatə edir. Əgər birinci istiqamət təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla bütün pillələri
üzrə səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil
məzmununun yaradılmasın nəzərdə tutursa,
ikinci vacib istiqamət insan resurslarının yeniləşməsi ilə bağlıdır. Bu çağırış digər sahələrdə
olduğu kimi, həm də müəllim hazırlığının, xüsusilə də ibtidai sinif müəllimi hazırlığının təkmilləşdirilməsini, yeniləşdirilməsini, müasir dövrün
tələblərinə uyğunlaşdırılmasını tələb edir.
2008-ci ildə ―Azərbaycan Respublikasında ibtidai sinif müəllimi hazırlığının Çərçivə
Kurikulumu‖ 2015-ci ildə təkmilləşdirilərək
tətbiq olunmuşdur. Dünya təhsil təcrübəsi göstərir ki, hər beş ildən bir təhsil proqramlarında
müəyyən dəyişikliklər edilir. Müəllim kadrları
hazırlığını daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə
yeni təhsil proqramlarının hazırlanması məhz
həmin zərurətdən yaranmışdır.
2020-ci ildə ADPU-nun rektoru, prof.
Cəfər Cəfərovun rəhbərliyi ilə ölkədə müəllim
kadrları hazırlığını həyata keçirən ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin və mütəxəssislərin təmsil olunduğu ―Təhsil ixtisasları qrupu
üzrə Dövlət təhsil proqramını hazırlayan işçi
qrup‖ formalaşdırıldı. Mükəmməlliyi ilə seçilən
yeni təhsil proqramları 28 avqust 2020-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri tərəfindən təsdiq edildi [3]. Biz tədqiqatımızla əlaqədar olaraq yalnız ―İbtidai sinif müəllimliyi‖
ixtisası üzrə təhsil proqramındakı yeni yanaşmaları təhlil etməyə çalışacağıq. Qeyd edək ki, burada gələcək ibtidai sinif müəlliminin peşə kompetensiyaları, ixtisasın çərçivəsi, fənlər üzrə
təlim və öyrənmə metodları, qiymətləndirmə
üsulları, təlim nəticələri, kadr hazırlığı aparmaq
üçün infrastruktur və kadr potensialına olan tələblər, tələbənin təcrübə keçmə, işə düzəlmə və
təhsilini artırma imkanları öz əksini tapmışdır.

164

Azərbaycanın ali məktəblərində (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Bakı Qızlar
Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu) ―İbtidai sinif
müəllimliyi‖ ixtisası üzrə təhsil alan gələcəyin
ibtidai sinif müəllimləri 4 il müddətində aşağıdakı ümumi kompetensiyalara yiyələnmələri
vacib hesab olunur: 1) Azərbaycan dilində şifahi
və yazılı ünsiyyət bacarıqlarına; 2) ən azı bir xarici dildə ünsiyyət bacarığına; 3) Azərbaycan
dövlətçiliyinin tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni,
ideoloji əsasları və müasir dünyadakı yeri və roluna dair sistemli və hərtərəfli bilikləri şərh
etmək bacarığına, milli dövlətimizin perspektiv
inkişafını proqnozlaşdırma qabiliyyətinə; 4)
milli dövlətimizin qarşılaşdığı təhdidləri və çağırışları müəyyən etmək bacarığına; 5) informasiya texnologiyalarından istifadə etmək bacarığına; 6) dinləmə, müşahidə etmə, yeni ideyalar
irəli sürmək və əsaslandırmaq, qrupda işləmək,
problemi birgə həll etmək, analitik tənqidi düşüncə bacarığına; 7) yeni şəraitə uyğunlaşmaq,
təşəbbüs irəli sürmək və uğur qazanmaq bacarığına; 8) Problemlərin həlli üçün əlavə məlumat
resurslarını seçmək və ondan istifadə etmək bacarığına; 9) ibtidai siniflərdə pedaqoji prosesin
təşkili prosesində müvafiq məlumatları təhlil
etmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək bacarıqlarına; 10) peşə fəaliyyətini planlaşdırmaq,
təşkil etmək, gələcək təhsilini, mövcud bacarıqlarını təkmilləşdirilmək, vaxtı idarə etmək və
tapşırıqları vaxtında tamamlamaq bacarığına;
11) fəaliyyətində sosial və ekoloji məsuliyyətə,
vətəndaş şüuruna və etik yanaşmaya, keyfiyyətə
üstünlük vermək bacarığına; 12) vəziyyəti və
özünü yenidən qiymətləndirmək və özünütənqid
bacarığına: 13) sağlam həyat tərzini qoruyub
saxlamaq, dözümlülük və məsuliyyətlilik nümayiş etdirmək bacarığına.
Sadaladığımız bu kompetensiyalar ümumi
xarakterli olduğundan bütün müəllimlər üçün
zəruri və vacibdir.
Bununla yanaşı, yeni təhsil proqramında
gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin 4 illik təhsil
müddətində aşağıdakı peşə kompetensiyalarına
yiyələnməsi vacib hesab edilmişdir: 1) sinifdəki
uşaqları birləşdirmək, işi planlaşdırmaq, vəzifələri bölüşdürmək, görülən işə yekun vurmaq ba-
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carığına; 2) fəaliyyət və ya təhsil sahəsi ilə bağlı
fakt, nəzəriyyə, qayda və metodları təhlil etmək;
bir-biri ilə əlaqəli olan sahələrdə çətin tapşırıqların yaradıcı şəkildə həlli üçün biliklərdən istifadə etmək, yeni yanaşma tətbiq etməklə, mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək bacarığına;
3) tədris materialını, əyani vasitələri, avadanlığı
seçmək və hazırlamaq, tədris materialını başa
düşülən şəkildə, aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şərh etmək, idraki maraqların və mənəvi
tələbatların inkişafını stimullaşdırmaq, öyrənmə-idrak fəallığını yüksəltmək bacarığına; 4)
təlim prosesində inklüziv təhsil texnologiyalarından istifadə etmək, uşaqların düşüncə tərzini
başa düşmək, daxili aləmini görmək, onların
emosional vəziyyətini obyektiv qiymətləndirmək, yaş, fərdi, psixoloji, anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və təhsil-tərbiyə prosesində nəzərə almaq bacarığına; 5) pedaqoji situasiyaları və prosesləri dərk etmək, obyektiv qiymətləndirmək, peşə fəaliyyətində informasiya texnologiyalarından istifadə etmək,
ümumi və pedaqoji mədəniyyətə malik olmaq,
öz təcrübəsini fərdi və qrup şəklində təhlil
etmək bacarığına; 6)şagirdlər, onların valideynləri, həmkarları və tədris müəssisəsinin rəhbərliyi ilə pedaqoji cəhətdən məqsədyönlü ünsiyyət
yaratmaq bacarığına; 7) sağlam və şəxsiyyətyönlü təhsil mühiti formalaşdırmaq, şagirdlərin
sosial bacarıqları, hərtərəfli şəxsi inkişafı və
özünü ifadəsi üçün münbit şərait yaratmaq bacarığına; 8) fəaliyyət və ya təhsil sahəsi ilə bağlı
yeni problemləri aşkar etmək, onların müxtəlif
həll yollarını təhlil etmək, təhsilalanların irəliləyişinin, nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini,
tərbiyəlilik səviyyəsini müəyyənləşdirmək və
onlara emosional-iradi təsir göstərmək bacarığına; 9) fəaliyyətini diaqnozlaşdırmaq, proqnozlaşdırmaq və layihələşdirmək, layihələrin həyata
keçirilməsi zamanı təşəbbüskarlıq, məsuliyyət,
liderlik və komandada işləmək bacarığına; 10)
konkret çərçivədə fəaliyyət və ya təhsil sahəsi
ilə bağlı məsələlərin həlli üçün müvafiq informasiyaların toplanması və emalında müasir texnologiyalardan istifadə etməklə elmi yenilikləri
öyrənmək, verilən informasiya əsasında gözlənilən nəticələri müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək qarşıya müəyyən vəzifələr qoymaq, onların həlli üçün müvafiq metodlar seçmək və tətbiq etmək bacarığına; 11) demokratik prinsiplə-

rə hörmətlə yanaşmaq, insanlara, təbiətə, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə həssas və ədalətli münasibət
bəsləmək və bunu şagirdlərə də aşılamaq bacarığına; 12) müxtəlif innovativ təlim resurslarından, texnologiyalarından istifadə etməklə ibtidai
siniflərdə təlim prosesinin səmərəliliyini və keyfiyyətini yüksəltmək bacarığına.
Bu kompetensiyaların məcmuəsi gələcək
ibtidai sinif müəllimlərinin peşə potensialı kimi
səciyyələndirilir.
Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda “peşə potensialı ümumiləşmiş qabiliyyət, imkan, qüvvə”[6]
kimi izah edilir. Peşə potensialı bir sistem halında birləşdirilmiş təbii və qazanılan keyfiyyətlərin məcmusudur. Müəllimlik hər şeydən əvvəl
ilahi bir peşədir. Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.)
buyururdu ki, Allah məni bir müəllim olaraq
göndərdi. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün
göndərildim‖. Müəllimlik –öyrətmək, yol göstərmək, uşağı sevmək, ona həqiqətin dərk edilməsində kömək etmək insanın fitrətində olmalıdır. Gələcək ibtidai sinif müəllimlərində bi təbii
keyfiyyət olmasa, qazanılan keyfiyyətlər əsasında ustad müəllim olmaq çətindir. Elə bu səbəbdəndir ki, məşhur rus yazıçısı L.N. Tolstoy yazırdı: ―Əgər müəllim ancaq işini sevirsə, o yaxşı
müəllim olacaq. Əgər müəllim bir ata, bir ana
kimi şagirdi sevirsə, o bütün kitabları oxuyan,
lakin nə işini, nə də şagirdləri sevməyən müəllimdən yaxşı müəllim olacaq. Əgər müəllim işinə və şagirdlərə olan məhəbbətini özündə birləşdirirsə, o kamil müəllimdir‖. Mürəkkəb və çoxcəhətli struktura malik peşə potensialının ikinci
tərəfi gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin təlim
prosesində qazandığı ümumi və pedaqoji kompetensiyaları ilə bağlıdır. Peşə kompetensiyaları
gələcək müəllimlərin lazımı səviyyədə öz vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyətlərini müəyyən edir. Qeyd etmək lazımdır ki, peşə potensialı müəllimin peşə fəaliyyətinə münasibətində
əks olunur. Bu o deməkdir ki, pedaqoji qabiliyyətlərin olması, heç də onların yüksək səviyyədə
yerinə yetirilməsi demək deyil. Müəllimin peşə
potensialı sisteminin struktur hissələrini müəllim hazırlığının istiqamətləri və peşə fəaliyyəti
təşkil edir. Gələcək ibtidai sinif müəllmlərinin
peşə potensialının struktur komponentlərini aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik: 1) pedaqoji peşəyə hazırlıq mədəniyyəti; 2) müəllimin yaradıcılığı; 3)müəllimin peşəkarlığı.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

165

Fidan Emin qızı Əfəndiyeva

Bu gün ali məktəblərdə təhsil alan gələcək
ibtidai sinif müəllimləri növbəti onilliklərdə də
(2030 -2040-cı illərdə də) pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olacaqlar. Ali məktəb onlara gələcəkdə
uğurlu müəllim olmaları üçün zəruri kompetensiyaları verə bilirmi? 2020/21-ci tədris ilində ölkənin ―İbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisası üzrə
kadr hazırlığını həyata keçirən bütün ali məktəblərində tətbiq edilən yeni Təhsil Proqramı bu
tələblərə cavab verirmi? Mövcud təhsil proqramından onun özəlliyi nədir? Yeni Təhsil Proqramı gələcək ibtidai sinif müəllimlərində zəruri
pedaqoji kompetensiyalar formalaşdırmağı, onlarda pedaqoji hadisə və proseslərə ustalıqla, peşəkarlıqla yanaşmağı təmin edə biləcəkmi?
Gələcəyin ideal müəllimi mütəxəssis kimi,
işçi kimi, insan kimi hansı müəyyən keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Onun mütəxəssis kimi
malik olacağı keyfiyyətlər aşağıdakılardır: pedaqoji qabiliyyət, pedaqoji ustalıq, pedaqoji-psixoloji bilik, təlim-tərbiyə texnologiyalarını bilmək,
əməyin keyfiyyətli təşkili, şagirdlərə məhəbbət,
mənəviyyatlılıq, insana inam və optimizm, dözümlülük, ədalətlilik və xeyirxahlıq, şagirdləri
başa düşmə və onlarla işləmək həvəsi, ümumi
erudisiya, tələbkarlıq, təşkilatçılıq, ünsiyyət bacarığı və s.
Gələcəyin ideal müəllimi işçi kimi malik
olacağı keyfiyyətlər aşağıdakılardır: məqsəd
qoymaq və ona çatmaq bacarığı, vaxtı bölüşdür-

№

Humanitar
fənlər bloku

1.
2.

2015-ci il
2020-ci il

Humanitar fənlər blokuna aid saatların inkişaf dinamikası
AuditoriyaÜmumi
Kredit
dan kənar
Auditoriya
saatlar
saatları
saatları
44
1320
780
540
30
900
570
330

―İbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisasının
2015-ci il tədris planında 210 kreditin 44-ü ―Humanitar fənlər‖ blokuna, 2020-ci ilin tədris planında isə 210 kreditdən 30-u ―Ümumi fənlər‖
blokuna ayrılmışdır. Ayrılan kreditlərə müvafiq
olaraq ümumi, auditoriyadankənar və auditoriya
saatlarının sayında da azalma baş vermişdir.
Əsas azalma ―Xarici dil‖ fənninə ayrılan kreditlərin sayı (29 kredit) ilə bağlı idi. Belə ki, son
tədris planında ―Xarici dil‖ fənninə ayrılan 29
kredit 15 kreditə qədər azalmışdır. ‖İbtidai sinif
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mək bacarığı, yaradıcılıqla məşğul olmaq bacarığı, kollektivdə işləmək bacarığı, intizamlı, məsuliyyəti, səmimi, fəal olmaq bacarığı və s.
Gələcəyin ideal müəllimi insan kimi malik
olacağı keyfiyyətlər aşağıdakılardır: yüksək əxlaqi keyfiyyətlər, ictimai həyatda fəal iştirak,
fəal həyat mövqeyi, nümunə olmaq, milli qürur,
milli məsuliyyət hissinə malik olmaq, sağlam
həyat tərsi, humanizm, öz hərəkətlərinə tənqidi
münasibət, multikultural dəyərlərə sadiqlik və s.
Bütün bu sadaladıqlarımız müəllimin peşə
professioqramında öz əksini tapır. Düzdür, pedaqoji peşə professioqramı ilk dəfə keçən əsrin
20-30-cu illərində tərtib edilsə də, zaman-zaman
bu tələblər mövcud olmuş, dəyişmiş və təkmilləşdirilmişdir. 2008 və 2014-cü illərlə müqayisədə 2020-ci ildən tətbiq olunan ―İbtidai sinif
müəllimliyi‖ ixtisasının yeni Təhsil Proqramında xeyli fərqlər nəzərə çarpır. Hər şeydən əvvəl
bu fərq həftəlik saatların həcmində özünü göstərir. Diqqət yetirək: 2008-ci ildə həftəlik saatların
həcmi 26 saat, 2015-ci ildə 24 saat, 2020-ci ildə
isə 22 saat olmuşdur. Həftəlik tədris yükünün
azalması, təbii ki, ümumi saatların azalmasına
hesabına baş vermişdir. 2008-ci ildə ibtidai sinif
müəllimi hazırlığı üçün 3000, 2015-ci ildə 2520,
2020-ci ildə isə cəmi 2310 auditoriya saatı nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı Təhsil Proqramına yeni fənlər daxil edilmiş, pedaqoji-psixoloji fənlərin xüsusi çəkisi xeyli artırılmışdır.

Müh.

Sem.

90
75

450
255

müəllimliyi‖ ixtisasına 29 kreditin ayrılması
2008-ci ildə təsdiq edilən standartlarla bağlı idi.
Həmin standartlara görə, gələcəyin ibtidai sinif
müəllimləri həm də I-IV siniflərdə ingilis dili
fənnini tədris etməli idilər. Bu, yanaşma tədris
planının yüklənməsinə səbəb olmaqla yanaşı,
pedaqoji-psixoloji fənlərin xüsusi çəkisinin
azalmasına səbəb oldu. Gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin həm də ingilis dili fənnini tədris etməsi ideyası özünü doğrultmadı.
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Yeni təhsil proqramı və gələcək ibtidai sinif müəllimlərində peĢə kompetensiyalarının formalaĢdırılmasına verilən tələblər

№

1.
2.

İxtisas-peşə hazırlığı fənləri blokuna aid saatların inkişaf dinamikası
İxtisas-peşə hazırlığı Kredit
Ümumi Auditoriya
Auditoriya
Müh.
fənləri bloku
saatlar
dan
kənar saatları
saatlar
2015-ci il
140
4200
2520
1680
885
2020-ci il
120
3600
2280
1320
675

Avropa ölkələrindəki müəllim hazırlığı
modelinə uyğun olaraq son Təhsil Proqramında
da ―İxtisas-peşə hazırlığı fənləri bloku‖ na ayrılan kreditlər azaldılmış, üstünlük ali təhsil mü-

Sem.

795
645

əssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlərə verilmişdir. Burada diqqəti cəlb edən əsas məsələ
pedaqoji fənlərə ayrılan kreditlərin sayının artması ilə bağlıdır.

5
8
_
_

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2015-ci
ilin tədris planında pedaqoji fənlərə cəmi 13
kredit (150 saat) vaxt ayrılmışdı. Bu da ―İxtisaspeşə hazırlığı fənlər‖ blokuna ayrılan auditoriya
saatların (1680 saat) cəmi 8,9 %-ni təşkil edirdi.
Son tədris planında isə bu fənlərin sayı 2-dən 6ya yüksəlmiş, yeni fənlər (―Təhsil və pedaqoji
fikir tarixi‖, ―İbtidai siniflərdə inklüziv təhsil‖,
―Təhsil fəlsəfəsi‖, ―Təhsil sistemləri və layihələrin idarə edilməsi‖) daxil edilmiş, pedaqoji

№
1.
2.

sem

30
45
_
_

Kreditlərin sayı

30
45
_
_

müh.

6.

+
+
_
_

Saatlar
2020-ci ilin
tədris planı

Pedaqogika
İbtidai təhsil pedaqogikası
Təhsil və pedaqoji fikir tarixi
İbtidai siniflərdə inklüziv təhsil
Təhsil fəlsəfəsi
Təhsil sistemləri və layihələrin idarə edilməsi

sem.

1.
2.
3.
4.
5.

Saatlar

müh.

Pedaqoji fənlər

Kreditlərin sayı

№

2015-ci ilin tədris planın

Pedaqoji fənlərə ayrılan saatlar

+
+
+
+
+

6
7
5
5
5

30
30
30
30
30

30
45
15
15
15

+

5

30

15

fənlərin tədrisi üçün 33 kredit nəzərdə tutulmuşdur. 2020-ci ilin tədris planında ―İxtisas fənləri‖
blokuna ayrılan 1320 saatın 315 saatı (23,9%)
pedaqoji fənlərin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Deməli, son tədris planında pedaqoji fənlərin tədrisinə ayrılan saatların həcmi əvvəlki
tədris planı (2015) ilə müqayisədə 15 % çoxdur.
Bu da gələcək ibtidai sinif müəllimlərində zəruri
pedaqoji kompetensiyaların formalaşmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İxtisas-peşə hazırlığı blokunun seçmə fənlərinin inkişaf dinamikası
İxtisas-peşə hazırlığı
Auditoriya
Ümumi
Auditoriya
blokunun seçmə
Kredit
dan kənar
saatlar
saatları
fənləri
saatlar
2015-ci il
26
780
480
300
2020-ci il
60
1800
1140
660

―İxtisas-peşə hazırlığı bloku‖nun, yəni ali
məktəbin müəyyən etdiyi fənlərin sayı, onlara
ayrılan kreditlərin həcmi xeyli artmışdır. 2015ci ilin Təhsil Proqramında seçmə fənlərə cəmi
26 kredit, 2020-ci ilin Təhsil Proqramında isə
60 kredit ayrılmışdır. Kreditlərə uyğun olaraq

Müh.

Sem.

185
330

115
330

auditoriya saatları da 2 dəfədən çox artmışdır.
Əvvəlki Təhsil Proqramında ümumi auditoriya
saatlarının (2520 saat) 12 %-i ―İxtisas-peşə hazırlığı bloku‖na aid seçmə fənlərə ayrıldığı
halda, son Təhsil Proqramında 2310 auditoriya
saatının 28,6 %-i (660 saat) seçmə fənlərə ayrıl-
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mışdır. 660 saatın 225 saatı (34%-i) pedaqoji
fənlərə, 60 saatı Azərbaycan dilinin, 60 saatı riyaziyyatın nəzəri məsələlərinə, 315 saatı isə
Azərbaycan dilinin və riyaziyyatın tədrisi metodikasına ayrılmışdır. Pedaqoji kadr hazırlığının
son və həlledici mərhələsi olan pedaqoji təcrübəyə 30 kredit (əvvəlkində 21 kredit idi) nəzərdə tutulmuşdur.
Araşdırmalarımız göstərir ki, ibtidai sinif
şagirdlərinin mənimsəməli olduğu dəyərlər
(şəxsi və sosial məsuliyyət, özünü anlama və
idarə etmə; tənqidi və yaradıcı düşünmə; ünsiyyət və əməkdaşlıq yaratma; milli kimliyin dərki
və milli iftixar hissi, məna yaratma; demokratiya və insan hüquqlarına, hörmət sağlam həyat
tərzi yaşama; fəal vətəndaş mövqeyi, mədəni
müxtəlifliyə hörmət) və kompetensiyalar (yaradıcılıq (kreativlik), tənqidi təfəkkür, problem
həlletmə, qərar qəbuletmə, müstəqil öyrənmə,
ünsiyyət, əməkdaşlıq, rəqəmsal savadlılıq) dəyişdikcə, ona uyğun olaraq ibtidai sinif müəllimi
hazırlığına verilən tələblər də dəyişir.
İbtidai təhsil səviyyəsində şagirdlərin zəruri kompetensiyaların hansı səviyyədə mənimsəməli olmaları 29 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 361
saylı Qərarı ilə ―Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin dövlət standartları‖ [1] təsdiq
edilmişdir.
1) Təfəkkürlə bağlı kompetensiyalar:
mövcud olanlara orijinal əlavələr və düzəlişlər
edir; fikrini əsaslandırmağı bacarır, problemin
həlli üçün alqoritmlər qurur; qərarlarının müsbət
və mənfi nəticələrini proqnozlaşdırır; öyrənmə
mənbələrini (müşahidə, insanlar, kitablar, internet və s.) ayırd edir.

2) Fəaliyyətlə bağlı kompetensiyalar: öz
fikirlərini ifadə etməyi və digərlərini dinləməyi
bacarır; kollektivdə işləməyi bacarır; İKT-dən
ilkin istifadə bacarıqları nümayiş etdirir; informasiya axtarmağın və toplamağın yollarını bilir:
şəxsi büdcəsindən səmərəli istifadə edir.
3) Dəyərlə bağlı kompetensiyalar: dövlət
rəmzlərinə hörmət nümayiş etdirir; dövlət və
dövlətçilik ənənələri barədə məlumatlıdır, şəxsi
məsuliyyətini dərk edir, öz hüquqlarını və vəzifələrini bilir, digər insanların hüquq və vəzifələrinə hörmət nümayiş etdirir; mədəni müxtəlifliyi
(müxtəlifetnik qruplar, dillər, dinlər, irqlərə
mənsub insanlar) qəbul edir.
Müasir dövrdə kiçikyaşlı məktəblilərdə
təfəkkür, fəaliyyət və dəyərlə bağlı kompetensiyaları formalaşdırmaq o qədər də asan məsələ
deyil. Hər şeydən əvvəl, şagirdlərdə bu kompetensiyaların formalaşdırılması ailə və məktəb
əməkdaşlığının yüksək səviyyədə qurulmasını
tələb edir. Prosesin iştirakçıları, istər müəllim
olsun, istərsə də valideyn özləri zəruri pedaqoji
səriştəyə malik olmalıdırlar. Əks halda səmərəli
və məhsuldar nəticə almaq olduqca çətindir. Valideynlərdə də zəruri pedaqoji kompetensiyaların formalaşdırılmasında da məsuliyyət məktəbin və müəllimin üzərinə düşür. Bu səbəbdən
də, hesab edirəm ki, gələcəyin ibtidai sinif müəllimləri ali təhsil müəssisələrində təlim prosesində və auditoriyadankənar məşğələlərdə elə
zəruri peşə kompetensiyalarına yiyələnməlidirlər ki, fəaliyyətləri dövründə kiçik məktəbyaşlı
uşaqlarla bərabər, həm də onların valideynləri
ilə ünsiyyət qurmağa, əməkdaşlıq etməyə hazır
olsunlar.
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EFFECTS OF THE USE OF ART SAMPLES IN PRIMARY SCHOOLS ON IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION
Xülasə. Məqalədə ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadənin təlimin keyfiyyətinə müsbət
təsirindən bəhs edilir. Müəllif incəsənət nümunələrinin məktəb həyatına daxil edilməsini bir sıra amillərlə
izah edir və nümunələrdən istifadə edərkən hər bir şagirdin fərdi intellekt tipinin, xüsusiyyətlərinin, incəsənətin müxtəlif növlərinə olan marağının nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edir. Uşaqlar yenilikləri daha
maraqla qarşılayırlar. Xüsusən də indi Vətən müharibəsi dövründə qazandığımız qələbə onları daha fədakar
işlərə sövq edir. Bütün bunların tətbiqi estetik dünyagörüşünün, zövqün formalaşmasına, mənəvi keyfiyyətlərin yüksəlməsinə, həmçinin təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.
Açar sözlər: ibtidai siniflər, incəsənət nümunələri, intellekt, estetik inkişaf, mənəvi keyfiyyətlər,
keyfiyyətin yüksəldilməsi
Резюме. В статье рассматривается положительное влияние использования образцов искусства в
начальных классах на качество обучения. Включение произведений искусства в школьную жизнь автор
излагает рядом факторов и считает целесообразным при использовании образцов учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, его интерес к разным видам искусства. Детей больше интересуют инновации. Особенно сейчас, победа, одержанная в Отечественной войне, мотивирует их на
более самоотверженный труд. Применение всего этого служит для формирования эстетического мировоззрения, вкуса, повышения нравственных качеств, а также улучшения качества учебного процесса.
Ключевые слова: начальные классы, образцы искусства, интеллект, эстетическое развитие,
моральные качества, повышение качества
Summary: The article discusses the positive impact of the use of art in primary school on the quality
of education. The author explains the inclusion of works of art in school life by a number of factors, and
considers it expedient to take into account the individual type of intelligence, characteristics, interest of each
student in different types of art when using the samples. Children are more interested in innovations.
Especially now, the victory we won during the Great Patriotic War motivates them to do more selfless work.
The application of all this serves to form an aesthetic outlook, taste, increase moral qualities, as well as
improve the quality of the learning process.
Key words: primary school, art samples, intellect, aesthetic development, moral qualities, quality
improvement
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İbtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadənin aktuallığını özündə ehtiva edən
―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası‖nda təhsil sisteminin
başlıca vəzifələrindən biri milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaqdır. İctimai inkişafın keçid mərhələsində insanların həyatda öz yerini axtarıb tapmaq səyi təhsilin humanistləşdirilməsini, estetik dəyərlərin,
incəsənətin və milli-mənəvi dəyərlərin yüksək
səviyyədə təbliğ edlməsini tələb edir [1].
İncəsənət nümunələrindən təlim prosesində istifadə edilməsi pedaqoji, psixoloji və sosial xarakter daşıyır. İncəsənət nümunələrinin
məktəb həyatına daxil edilməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Birinci pedaqoji amil odur ki, bəşəriyyətin mənəvi təcrübəsi, əsasən, incəsənət vaitəsi ilə nəsildən - nəslə ötürülür və onların arasında əlaqə yaradılır. Xalqların mənəvi ənənələrini ifadə edən incəsənət nümunələri gənc nəsli
neqativ təsirlərdən qoruyaraq, onları zorakılığı,
qəddarlığı, millətçilik fikirlərini təbliğ edən və
mənəviyyatına zərbə vuran mediadan qoruyur,
aqressiv davranışın qarşısını alır.
İkinci psixoloji amil odur ki, dünyanın
olduğu kimi dərk edilməsində, insanlara yalnız
―bilik, bacarıq və qabiliyyət‖ daşıyıcısı kimi baxılmasının aradan qaldırılması və şəxsiyyətin
formalaşmasında incəsənətin motivasiyaedici
funksiyasının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Üçüncü sosioloji amil isə ondan ibarətdir
ki, incəsənət uşağa vahid dünya mənzərəsini yaratmağa kömək edir ki, bu da ona geniş həyat
şəraitində baş verən hadisələri dərk etməyə, müəyyən qərar qəbul etməyə imkan verir.
Hazırda ümumtəhsil müəssisələrində incəsənət nümunələri ―Təsviri incəsənət‖, ―Musiqi‖ dərsləri və fakültativ məşğələlər vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Bunlar dərslərin inteqativ keçirilməsi ilə bağlı təlim prosesində geniş təbliğ
olunur. Müşahidələr göstərir ki, digər fənlərin
tədrisində də incəsənət nümunələrindən istifadə
edilməsi təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
müsbət təsir göstərir.
Bu problem haqqında A.M. Həsənov və
Ə.Ə. Ağayevin fikirləri olduqca də-yərlidir.
170

Onlar qeyd edirlər ki, estetik təfəkkürün tərbiyəsi vasitəsi ilə şagirdlər həqiqəti dərk etməyə istiqamətləndirilir, onların hiss və təxəyyülünə təsir
edilir, həyatda tipik olan cəhətlərin dərk olunmasına, insanlara, hadisələrə, əşyalara münasibət yaradılır.
Estetik təfəkkürün tərbiyə olunması şagirdləri yaradıcılığa alışdırır və incəsənətin
müxtəlif sahələrində onların yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir, təbiətə qayğı ilə yanaşmağı, onun gözəlliyindən zövq almağı öyrədir. Estetik təfəkkür tərbiyəsi insanların özünə bəxş etdiyi sevinci qiymətləndirməyə, bu sevincə nail
olmaq üçün insanın həmişə öz ümumi mədəniyyətini yüksəltməyə, öz qabiliyyət və istedadını
inkişaf etdirməyə xidmət edir [5, s.397]. Bu baxımdan da hələ kiçik yaşlarından uşaqlarda estetik zövqü inkişaf etdirmək üçün müxtəlif janrda
musiqi əsərlərini dinləmək, dərk etmək, rəsm
əsərlərinə baxıb onları təhlil etmək, qiymətləndirmək, onlardan zövq almağı bacarmaq, həmçinin öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan
yaratmaq ibtidai sinif müəlliminin vəzifəsidir.
İ.H. Cəbrayılov ―Müasir təhsil: axtarışlar
və perspektivlər‖ kitabında yazır: ―Məlumdur
ki, təhsil prosesi təkcə biliklərin qazanılması ilə
məhdudlaşmır. Burada eyni zamanda mənəviəxlaqi keyfiyyətlər də əldə edilir, yəni təhsilalanlar həm də tərbiyəvi təsirlərin nəticəsində
milli və bəşəri dəyərləri mənimsəmiş, fəal, müstəqil şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Ona görə də
təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işinin vəhdətdə nəzərə alınması, müasir yanaşmaların
daim diqqətlə saxlanılması vacibdir‖ [3, s.16].
Bu sahədə dəyərli araşdırmalar aparmış
prof. V.C. Xəlilov incəsənətə bu cür tərif verir:
―İncəsənət ictimai şüur formasıdır. Bəşəriyyətin
yaratdığı mənəvi mədəniyyətin mühüm tərkib
hissəsidir. Müxtəlif təbiət lövhələrini, ictimai
həyat hadisələrini, insani münasibətləri müvafiq
janrlar, bədii obrazlar vasitəsi ilə əks etdirir. Əlbəttə, bütün bunlar ayrı-ayrı incəsənət növlərinin istifadə vasitələri ilə mümkün olur. Musiqidə səslər, ritmlər, ədəbiyyatda sözlər, rəssamlıqda rənglər, heykəltəraşlıqda daş, gil, dəmir və
formalar, forma çalarları ayrı-ayrı sənətkarların
ustalığı, peşə məharətilə öz işini görür. Estetikaya, estetik tərbiyəyə və incəsənətşünaslığın
əsaslarına həsr edilmiş kitablarda göstərilir ki,
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bizim bu günlərə gəlib çatan incəsənətin daha
geniş yayılan aşağıdakı növləri vardır:
1. Dekorativ-tətbiqi incəsənət
2. Memarlıq
3. Tətbiqi incəsənət
4. Musiqi
5. Bədii ədəbiyyat
6. Xoreoqrafiya
7.Teatr
8. Kino
9. Bədii fotoqrafiya [6, s. 178-179].
Müəllifin fikirlərindən bəhrələnərək tədqiqat prosesində ibtidai siniflərdə incəsənətin
müxtəlif nümunələrindən istifadə etməklə
bunun təlimin keyfiyyətinə nə dərəcədə təsir
edəcəyini araşdırmağa qərar verdik.
Problemin psixoloji ədəbiyyatda qoyuluşuna da müraciət etdik. Professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadə ―Psixologiya‖ dərsliyində
qeyd etmişlər ki, son iyirmi ildə ibtidai siniflərdə təlim proqramının mənimsənilməsində çətinlik çəkən uşaqların sayı çoxalıb. Səbəb çoxdur,
lakin bunlardan ən əsası psixi inkişafın zəifləməsidir. Valideynlər bu səbəbdən repititorlara,
psixoterapevtlərə müraciət edirlər. Aparılan
təhlil göstərdi ki, müasir uşaqlar 50-60-cı illərin
uşaqlarından 2-3 dəfə az hərəkət edirlər. Uşaqların psixi inkişafının geri qalmasının ən əsas səbəbi, məhz hərəki aktivliyin lazımi səviyyədə
olmamasındadır. Bunun mühüm səbəblərindən
biri də uşaqların televizor, kompüter qarşısında
çox oturması və əl telefonuna aludə olmasıdır.
Bu gün psixologiya elminə belə faktlar da
məlumdur ki, xüsusi hərəki çalışmaların hesabına
bəzi psixi funksiyaları (diqqət, hafızə, təfəkkür)
konkret olaraq inkişaf etdirmək mümkündür.
Bu məsələdə hərəkətin rol və əhəmiyyəti
çox böyükdür. Hamıya yaxşı məlumdur ki, insanın öz imkanlarını həyata keçirməsi onun
yorğun və ya gümrah, xəstə, ya da sağlam olmasından asılıdır [2,s.596]. Buradan belə qənaətə
gəlmək olar ki, incəsənət nümunələrindən istifadə etməklə ibtidai sinif şagirdləri mənəvi qida,
zövq, ruh yüksəkliyi əldə etməklə yanaşı, rəqslərlə, tamaşalarla da fəal olurlar. Onların mənəvi
və fiziki cəhətdən inkişafı ilə bərabər davranışları da cilalanır. Bütün bunlar uşaqlarda təlimə
və məktəb həyatına böyük maraq yaradır, əqli,
estetik və fiziki inkişafına müsbət təsir göstərir.
Bu baxımdan da incəsənət nümunələrindən

geniş istifadə etmək təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaradır.
İntellektin çoxşaxəli nəzəriyyəsi birinci
dəfə 1983-cü ildə amerikalı alim Q. Qardnerin
―Əqlin strukturu: intellektin çoxşaxəli nəzəriyyəsi‖ kitabında şərh edilmişdir. Onun fikrincə,
insan yalnız ümumi intellektə deyil, bununla yanaşı müstəqil qabiliyyətlərə malikdir. Müəllifin
fikrincə verbal-linqvistik, musiqi-ritmik zəka,
məntiqi və riyazi zəka, vizual-məkan zəkası,
motor-hərəki zəka, şəxsiyyətlərarası zəka, şəxsiyyətdaxili zəka və təbiətşünas zəka intellektin
meyarlarıdır.
İntellektin hər bir tipi özünü spesifik istedad, vərdiş və maraqlar vasitəsi ilə büruzə
verir. Hər bir intellekt tipinin inkişafının gücləndirilməsi uşaqların təlim metodlarının əhəmiyyətindən və təlim prosesinin qurulmasından asılıdır ki, onlar öz maraq və imkanlarına müvafiq
öyrənsinlər və uğurlu nəticə əldə etsinlər. Q.
Qardnerin fikrincə, zəka - problemləri həll
etmək, yaxud müəyyən və ya bir neçə mədəniyyətdə dəyər yaratmaq qabiliyyətidir [9]. Müəllifin fikrindən bəhrələnərək belə qənaətə gəlmək
olar ki, incəsənət nümunələrindən istifadə edərkən hər bir şagirdin fərdi olaraq intellekt tipi və
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Beləliklə, ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadə etməyin təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə müsbət təsiri aşağıdakı amillərlə izah olunur:
a) intellekt tipi, fərdi maraq və meyllərin
nəzərə alınması;
b) yaradıcı fəaliyyətə meyl və maraqların yaradılması;
c) estetik hisslərin və qabiliyyətlərin aşılanması;
ç) sənət əsərlərinin təhlil edilməsi;
d) incəsənət nümunələrinin məzmununun
və fəaliyyətin estetik dəyərinin dərk edilməsi;
e) asudə vaxtların məqsədyönlü və ardıcıl təşkili.
Bütün bunların tətbiqi keçilən fənlərə
maraq yaradır, estetik dünyagörüşünün, zövqün
formalaşmasına, mənəvi keyfiyyətlərin yüksəlməsinə, həmçinin təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.
Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə müstəqil qərar vermək, yaradıcılıq
nümayiş etdirmək, mövzu və üsullar seçimi
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etmək, həmçinin komanda ilə işləmək qabiliyyətlərini aşılamaq üçün ibtidai sinif şagirdlərinə
sərbəstliyin və müvafiq məkanın verilməsi zəruridir. Təsviri incəsənət nümunələrinin digər fənlərin təlimində, həm də dərsdənkənar vaxtlarda
qrup və kollektiv şəklində keçirilməsi daha
uğurlu və maraqlı alınır. Təbiət materiallarından
istifadə etməklə onlar həm sinif, həm də məktəbin interyeri üçün maraqlı aplikasiyalar düzəldirlər. Şagirdlər ümumi niyyətə əsaslanaraq
daha gözəl əl işləri nümayiş etdirirlər. Bunlar
mövzuya uyğun əşyavi, süjetli və dekorativ şəkildə təqdim edilir.
Şagirdlər irihəcmli işlər gördükdə özlərini daha yaradıcı hiss edir və ətraf aləmi düşündükləri və arzuladıqları kimi təsvir edirlər. Bununla da onlar kollektivdə özlərini təsdiq etmiş
olurlar. Uşaqların yardıcılıq işləri həm özlərinə,
həm ətrafdakılara, həm də təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Çünki
onlar təlim prosesində öyrəndiklərini əl işlərində
canlandırırlar.
Uşaqlar yenilikləri daha maraqla qarşılayırlar. Xüsusən də indi Vətən müharibəsi dövründə qazandığımız qələbə onları daha fədakar
işlərə sövq edir. Vətən mövzusunda keçilən
dərslərdə Şanlı Ordumuzun əsgərlərinin şücaətini rəsmlərində əks etdirir, onlar haqqında mahnılar, şeirlər öyrənir və şəhidlər haqqında məlumat toplayırlar.
Rəngli kağızlardan düzəldilmiş əşya və
fiqurlar şagirdlərin təfəkkürünü və fantaziyasını
inkişaf etdirir, onları maraqlı və özünəməxsus
yaradıcı fəaliyyətə sövq edir. IV sinif şagirdləri
―Azərbaycan milli geyimləri‖ mövzusunda
rəngli kağızlardan istifadə edərək milli paltarlar
düzəldərək sərgilərdə nümayiş etdirirlər.
―Həyat bilgisi‖ dərslərində mövzu ilə
əlaqədar plastilindən, gildən və duzlu xəmirdən
müxtəlif fiqurların düzəldilməsi, rənglənməsi və
yaxud lak vurulması dərsə olan marağı artırır,
dərsin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Təlim
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prosesində və təlimdənkənar vaxtlarda şam ağacının qozasından, payız yarpaqlarından, ağac
kötüklərindən istifadə edilərək müxtəlif fiqurlar
ərsəyə gətirirlər. Ev tapşırığı kimi uşaqlara aşağıdakılar tövsiyə olunur:
1. Payız yarpaqlarını, kiçik budaqları,
ağac kötüklərindən parçaları, müxtəlif fiqurlara
bənzər daşları seçib yığmaq.
2. İnsanların müxtəlif əhval-ruhiyyəsini,
vəziyyətini, fiziki gücünü ifadə edən daş və
ağac parçalarından istifadə etmək. Zərifliyi, ağırlığı və müxtəlif əhval-ruhiyyəni göstərmək.
Hazırda Covid 19 pandemiyasının bütün
dünyada tüğyan etdiyi bir dövrdə dərslərin onlayn
keçirilməsi məqbul sayılmışdır. Bu baxımdan təlimə marağın azalmaması üçün müxtəlif yaradıcı işlərə müraciət etmək məqsədəuyğundur. Bu halda
təlimə maraq azalmır, şagirdlər verilən tapşırıqları
məmnuniyyətlə yerinə yetirirlər.
II sinif üçün ―Azərbaycan dili‖ kitabındakı
―Kəpənək‖ hekayəsi təqdim edildikdən sonra
uşaqlara verilən tapşırıq onların həm əhval-ruhiyyəsini artırır, həm də biliklərini genişləndirir.
―Yaz səhəri idi. Göydə günəş yanırdı.
Çəməndə rəngbərəng kəpənəklər uçurdu: ağ,
sarı, qırmızı və qara.
Birdən böyük bir quş uçub gəldi. Kəpənəkləri tutub yemək istədi. Kəpənəklər qorxdular, çiçəklərin üzərinə qondular. Ağ kəpənək
çobanyastığının, sarı kəpənək zəncirotunun, qırmızı kəpənək lalənin üstünə, qara kəpənək isə
ağacın gövdəsinə qondu. Quş çəməndə xeyli
uçdu, amma kəpənəkləri görmədi‖[7, s.205].
Mövzu ilə əlaqədar uşaqlara həmin güllərin və kəpənəklərin şəklini çəkmək təklif edilir.
Şəkillər təqdim edildikdən sonra rənglərdən və güllərin kağız üzərində necə yerləşdirildiyini nümunə üçün göstərmək məqsədilə
Toğrul Nərimanbəyovun ―Raketkalar və Tülpanlar‖ əsəri (rənglərin gözəlliyi, həyat sevinci)
şagirdlərə nümayiş etdirilir.
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III sinif üçün ―Azərbaycan dili‖ kitabındakı
―Tənha qu quşu‖ hekayəsinə dair verilən tapşırıq
şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Təkəbbürlü
hərəkətlərə yol verməməyə və dostlarla səmimi
olmağa sövq edən bu hekayə üzrə də uşaqlara
düşündükləri kimi rəsm çəkmək tapşırığı onlarda
öz hisslərini şəkil üzərində göstərməyə imkan verir.
Şagirdlər ―Azərbaycan dili‖, ―Həyat bilgisi‖ və ―Əmək təlimi‖ fənləri üzrə keçilən
mövzulardan yeni rəsmlər çəkməklə fənni dərindən öyrənir ki, bu da onun dünyagörüşünün formalaşmasına müsbət təsir göstərir və təlimin
keyfiyyətini yüksəldir. Rənglərlə işləmək uşaqlara xüsusi zövq verir, onların əhval-ryhiyyəsini
yüksəldir. Şagirdlər dərk edirlər ki, rənglər vasitəsi ilə sevinci, kədəri, zərifliyi ifadə etmək, xalqımızın keçmişdən bu günə kimi gələn mədəniyyətini tərənnüm etmək olar. Məsələn, III
sinfin ―Azərbaycan dili‖ kitabında [8, s.
131,197] verilmiş xalçanın elementlərini çəkməkdən uşaqlar böyük zövq almaqla yanaşı, ölkəmizin qədim mədəniyyətə malik olduğunu,
Azərbaycan xalçalarının bənzərsizliyini dərk
edir, naxışları müqayisə edir, həm də materialı
yaxşı mənimsəyirlər. Yaradıcı, emosional təlim
prosesi şagirdlərdə əzmkarlığı, iradəni, təfəkkürü inkişaf etdirir və onlarda kollektivdə birgə işləmək, bir-biri ilə razılaşmaq, güzəştə getmək
kimi keyfiyyətləri formalaşdırır.
Ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq təlim
prosesinə oyun elementlərinin daxil edilməsi
bütün sinif şagirdlərinin diqqətini cəlb edir.
Oyun prosesində uşaqlar özünü ifadə etməyə çalışır. Deməli o, inkişaf edir. Oyunlardan istifadə
etmək uşaqların diqqətini fəallaşdırmağa, iştirakçıların yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunmasına

imkan verir. ―Kim bir rəngin daha çox çalarlarını göstərə bilər?‖ oyununda şagirdlər iki komandaya ayrılır. Onlar rəngləri qarışdırır, yeni çalarlar alaraq onu adlandırırlar, hər hansı rəngi yeganə rəng kimi qəbul etmir və şüurlu olaraq
onun zərif çalarlarını fərqləndirir. Sonda hansı
komanda daha çox rəng çalarları göstərirsə, qalib
hesab edilir. Bu da təsviri incəsənətdə stereotiplərdən uzaqlaşmağa imkan verir. Buna misal olaraq məşhur rəssam Səttar Bəhlulzadənin ―Kəpəzin göz yaşı‖ əsərini nümayiş etdirmək və müəllifin göy rəngin çalarlarından necə istifadə etdiyini göstərmək yerinə düşər [4, s.11].
Bununla yanaşı, uşaqlara sözləri Baba
Vəziroğluna və musiqisi Sevinc To-fiqqızına
məxsus ―Gəncədə‖ mahnısı təqdim edilir.
Müəyyən qədər təcrübə əldə edildikdən
sonra şagirdlərə ―Bizim şəkillərimiz‖ mövzusunda
oyun təklif etmək təlim prosesini daha da canlandırır. Uşaqlar iki komandaya bölünür. Onların şəkilləri lövhədən asılır. Komandadan bir nəfər seçilir.
Onlar komanda ilə birlikdə fikir mübadiləsi apararaq öz şəkilləri haqqında ümumiləşmiş nəticəyə
gəlir və seçilmiş bir nəfər öz işlərini təqdim edir.
Sinif uşaqları isə onları qiymətləndirirlər. Müəllim
çalışır ki, uşaqlar hər bir komandanın işinə diqqətlə
yanaşsınlar və heç kimin işinə kölgə salmasınlar.
Sonda müəllim hər bir şagirdin işini qiymətləndirərək onun hansı mövzuya daha çox marağı olduğunu vurğulayır, çatışmazlıqları onların diqqətinə çatdırır və rəğbətləndirir.
Dərslərin qeyri-ənənəvi keçirilməsi
uşaqlar üçün öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə geniş imkan yaradır. İbtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadə qeyri-ənənəvi
dərslər prosesində daha yaxşı nəticə verir:
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1. Didaktik oyunlar
2. Binar dərslər
3.Səhnələşdirilmiş dərs
4.Yaradıcı layihələr
5. İKT-dən istifadə
Bu dərslərdə şagirdlər fəal surətdə fikirləşir,
onlarda iradə və yaşıdları ilə birgə işləmək həvəsi
yaranır. Quru ot və güllərdən çox maraqlı kompozisiyalar düzəldirlər. Əmək təlimi dərslərində bu materiallarla işləmək uşaqlara xüsusi zövq verir. Həmçinin traktor, maşın, təyyarə modellərinin sxemini
çəkmək də onlar üçün maraqlı olur.
Layihə metodu təlim prosesini fərdiləşdirməyə, planlaşmada müstəqillik göstərməyə,
öz fəaliyyətinə nəzarət etməyə və təşkil etməyə
imkan verir. Şagirdlərin seçimi ilə layihə müxtəlif mövzular üzrə yerinə yetirilir: gil işi, dizayn,
dekorativ incəsənət və s. Layihə metoduna kiçik
tədqiqat işi və onun nəzəri cəhətdən əsaslandırılması daxil edilir. Hər bir şagird sinif qarşısında öz layihəsinin təqdimatını keçirir, onun praktik və bədii dəyərini izah edirlər. Layihə metodu
uşaqların fərdiliyini və potensial imkanlarını qorumağa imkan verir.
Yeni materialın təqdim edilməsində
kompüter texnologiyalarından istifadənin böyük
rolu vardır. Kompüter materialın məzmununun
dəyişilməsinə və zənginləşdirilməsinə imkan
yaradır. Kompüterin köməyi ilə müəllim uşaqları dahi rəssamların, heykəltəraşların, musiqiçilərin, xalça toxucularının yaradıcılığı ilə tanış
edir. Uşaqlar tədqiqat işi ilə məşğul olur. Kompüter texnologiyaları fərdi və qruplarla iş forma-

larını optimal surətdə birləşdirməyə imkan verir.
Qrup işləri daha müvəffəqiyyətlə keçir. Mövzuların öyrənilməsində uşaqlar çox mehribanlıq və
birlik nümayiş etdirirlər. Hər biri öz tapşırığını
layiqincə yerinə yetirir. Təqdimatlar rəngarəng
və məzmunlu alınır.
Beləliklə, fənlərin tədrisində təsviri fəaliyyət, musiqi və səhnələşdirilmiş tamaşalar əsasında ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən
istifadə modelinin tətbiq olunması idrak fəallığının yüksəldilməsinə, şagirdlərin intellektual,
emosional, sosial inkişafına, ümumilikdə, təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və şagirdlərin
müstəqil yaradıcı keyfiyyətlərinin və şəxsiyyət
kimi formalaşmasına müsbət təsir göstərir.
Problemin aktuallığı: Bu gün böyüməkdə
olan nəslin yaradıcı təfəkkürə malik şəxsiyyət kimi
formalaşması və inkişafına konseptual yanaşılması
zərurəti meydana çıxmışdır. Buna görə də təlim prosesində incəsənət nümunələrindən istifadə edilməsi
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə zəmin yaradır.
Yaradıcı qabiliyyətlərin düzgün inkişaf etdirilməsi
mühüm vəzifədir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsində
incəsənət nümunələrindən istifadə edilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.
Problemin elmi əhəmiyyəti: İbtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadənin təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri nəzəri cəhətdən
əsaslandırılır, şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin və mədəni keyfiyyətlərinin formalaşmasında incəsənət nümunələrinin rolu və yeri göstərilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Tədqiqatın nəticələrindən tədris resurslarının hazırlanmasında, təlim və tərbiyə prosesində istifadə oluna bilər.
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THE LIFESTYLE OF THE NORTH AMERICAN INDIANS AND ITS REFLECTION
IN THE LANGUAGE
Xülasə. Mədəniyyətlərin müqayisəli tədqiqi əsasən antropologiya sahəsinə aiddir ki, bu da mədəniyyətlər arasında müqayisələri təşkil etmək üçün tez-tez mədəni sahə yanaşması kimi tanınan tipologiyadan istifadə edir. Amerikanın yerli sakinləri üçün ayrılmış mədəniyyət areallarının(yayılma sahəsi) konkret sayı bir
qədər fərqli idi, belə ki, regionlar bölünmüş və ya birləşdirilmişdir. Bu məqalədə bir neçə mədəni sahədən
bəhs olunur və bəzi alimlər Şimal-şərqi və Cənub-Şərqi bir Şərq meşəsi mədəniyyət sahəsinə və ya Platar və
Böyük Hövzəni dağlararası bir mədəni bölgəyə birləşdirməyə üstünlük verirlər. Burada biz yerli amerikalıların yerləşməsini, iqlimi, ətraf mühiti, dilləri, tayfaları və ərazinin ağır müstəmləkələşdirilməsinə məruz qalmazdan əvvəl olan ümumi mədəni xüsusiyyətlərini araşdırırıq.
Amerika hindusu, o cümlədən hindi (Amerikanın ilk yerli əhalisi olan tayfalara verilən ümumi ad),
yerli amerikalı, yerli əhali adlanır; Amerikalılar, hindular və ya amerindlər, Qərbi Yarımkürənin hər hansı
yerli xalqının nümayəndələri, Eskimos (İmut və Yupik / Yupit) və Aleutlar, Cənubdakı tero qrupları ilə
deyil, digər Aretik xalqları ilə genetik və mədəni əlaqələr qururlar.
Müasir Amerika hindularının əcdadları köçəri ov və yem toplama mədəniyyətlərinin nümayəndələri
idi. Bu insanlar son buz dövründə Asiyadan Şimali Amerikaya köç edən kiçik ailə qruplarında səyahət edirdilər. Bəzi dəstələr Sakit okean sahillərindən Cənuba tərəf digərləri isə indiki Kanadanın mərkəzindən buzsuz bir dəhlizlə hərəkət edirdilər.
Açar sözlər: etnik problem, kast, sosial-siyasi səviyyə, genetik test, Mayya
Резюме. Сравнительное изучение культур в основном относится к области антропологии, которая часто использует типологию, известную как подход культурной области, для организации сравнений между культурами. Конкретное количество ареалов культур, выделенных для коренных жителей
Америки, было несколько разным, поскольку регионы были разделены или объединены. Некоторые
культурные области обсуждаются в этой статье, и некоторые ученые предпочитают объединить Северо-Восток и Юго-Восток в одну Восточную лесную культурную область или Платар и Большой бассейн в единую межгорскую культурную область. Здесь мы исследуем местоположение коренных американцев, климат, окружающую среду, языки, племена и общие культурные особенности области до
того, как она была сильно колонизирована.
Американский индеец, также называемый индейцем, коренным американцем, коренным американцем, аборигеном; Американцы, индейцы или америнды, представители любых коренных народов
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Западного полушария, эскимосы (имут и юпик/юпит) и алеуты закрывают генетические и культурные
отношения с другими аретическими народами, а не с группами теро южнее.
Предки современных американских индейцев были представителями культур кочевой охоты и
собирательства. Эти люди путешествовали небольшими семейными группами, которые перебрались
из Азии в Северную Америку во время последнего ледникового периода. Некоторые отряды следовали за тихоокеанским побережьем на юг, а другие следовали по коридору, свободному от ледников,
через центр нынешней Канады.
Ключевые слова: этническая проблема, каста, социально-политический уровень, генетическое
тестирование, майя
Summary:The comparative study of cultures falls largely in the domain of anthropology, which often
uses a typology known as the culture area approach to organize comparisons across culture. The specific
number of cultures areas delineated for native America has been somewhat variable because regions
subdivided or conjoined. Some culture areas are discussed in this article, and some scholars prefer to
combine the Northest and Southeast into one Eastern Woodland culture area or the Platear and Great Basin
into single Intermontane culture area. Here we investigate native americans location, climate, environment,
languages, tribes and common cultural characteristics of the area before it was heavily colonized.
American Indian, also called Indian, Native American, indigenous American, aboriginal; American,
Amerindian or Amerind, member of any aboriginal peoples of the Western Hemispere, Eskimo (Imut and
Yupik/Yupit) and Aleuts closes genetic and cultural relations were and are with other Aretic peoples rather
than with the groups to thero south.
The ancestors of contemprary American Indians were members of nomadic hunting and gatherling
cultures. These people traveled in small family-based bands that moved from Asia to North America during
the last ice age. Some bands followed the Pacific coast southward, and others followed a glacier-free corridor
through the centre of what is now Canada.
Key words: ethnic problem, caste, socio-political level, genetic testing, Maya

Belə bir tədqiqatın aparılması çox aktualdır. Bəşəriyyəti humanist olmağa sövq edir.
Flora və fauna terminləri mənşəyini Latın
dilindən götürmüşdür. Roma mifalogiyasına
görə Flora latın dilində ―gül Allahı‖ mənasını
verir. Bu termin həmçinin də ―məhsuldarlıq,
zənginlik Allahı‖ (―Goddess of fertility‖) kimi
Ballart
barramundi
bilby
bindii-eye
bogong
boobook
brigalow
brolga

Exocarpos
sea bass (lates calcarifer)
rabbit-bandicoots
emex australis
a large Australian moth species
ninox boobook
acacia haıpophylla,
grus rubicunda

C. Henderson yazır ki, Amerika qitəsinin
kəşfindən sonra cənubda ispanların və portuqaliyalıların, şimalda isə ingilislərin, fransızların,
qismən də hollandların müstəmləkəçilik siyasəti
həyata keçirildi. Onun yazdığına əsasən həmin
dövrdə minlərlə yerli əhali qırılır və bu əraziyə
xeyli zənci köçürülür. Araşdırmalara əsasən bu
qənaətə gəlirik ki, həmin ərazidə hinduların sayı
olduqca çoxdur. Hindular daha çox Meksika, Peru
və Qvatemalada yaşayırlar. Şimali Amerika ərazi176

də tərcümə olunur. Fauna ―forest spirits‖ (―meşə
ruhu, mənəviyyatı‖) mənasını verir. Bəziləri
bunu hər hansı bir coğrafi əraziyə aid olan yerli
heyvan qrupları ərazisi kimi də təqdim edir. Bir
qrup hindu dilindən götürülmüş flora və fauna
adlarını əks etdirən sözlər [11]:

sində də hindular yaşamaqdadırlar. Hinduların
ümumi sayı isə 36,5 milyondur. Zəncilər isə, əsasən, ABŞ-da məskunlaşmışdır. Burada zəncilərin
sayı təqribən 29 milyon hesab olunur [7].
Hansen K. və Hansen L. yazırlar ki, eskimoslar və aleutlar, əsasən, Şimali Amerikanın
şimalında və Qrenlandiyanın cənubunda yaşayırlar. Şimali Amerikanın şimal-qərb sahilində
isə oturaq balıqçılıqla məşğul olan əhali yayılmışdır. Şimali Amerikanın meşə ovçuları adla-
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nanlar isə Alqonkinlər və Atapask qəbilələridir.
Onlar daha çox materikin meşəlik zonasında
həyat tərzi keçirirlər. Preri hindulari isə Şimali
Amerikanın mərkəzi hissəsində preri çöl zonasında məskunlaşmışlar. Preri çöl zonası Böyük
Göllər rayonunun qərbindən tutmuş qərbdə Qayalı dağlar rayonuna qədər genişlənir. Kaliforniya ərazisində daha çox yığıcılıqla məşğul olan
hindu qəbilələri yaşayır ki, bunları da Kaliforniyanın yığıcı qəbilələri adlandırırlar. Amerika etnoqrafı A. Krober Kaliforniya qəbilələrini linqvistik baxımdan 7 qrupa bölmüşdür [8, s.178].
Cənubi Amerikanın cənub qurtaracağında,
Antarktida yaxınlığında Odlu torpaq adaları yerləşir. Burada məskunlaşan əhali 3 hindu qrupundan ibarətdir: Ona, Alakaluf və Yaqan [8, s.
221]. Bu qəbilə qrupları öz dillərinə və mədəniyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Hazırda isə bu qəbilələrə məxsus əhalinin sayı çox
az qalmışdır. Cənubi Amerikada, Paraqvay,
Uruqvayda, Argentina, Braziliya ilə Boliviyanın
bəzi bölgələrində quaranilər yaşayırlar. Şimali
Amerikanın şərq və şimal-şərq vilayətlərində isə
əkinçi hindu qəbilələri yaşayır. Bu qəbilələr arasında İrokezlər xüsusi yer tutmuşdur. Hazırda
bu ərazilərin ABŞ hissəsində 60 min, Kanada
hissəsində isə 30 min hindu yaşayır. Şimali
Amerikanın cənub-qərb hissəsində də əkinçi qəbilələr yaşayırlar.
Mərkəzi və Cənubi Amerikada yüksək
mədəniyyətli yerli xalqlar da yaşamışlar.
Mayya, Astek və İnk mədəniyyətləri bu ərazilərin qədimdən bəri ən yüksək yerli mədəniyyətləridir. Mayya mədəniyyəti Qvatemala, Honduras
və Meksikada geniş yayılmışdır. Astek mədəniyyəti də daha çox Meksikada yayılmışdır. İnk
mədəniyyəti isə, əsasən, And dağları ölkələrində, yəni Peruda, Çilidə, Kolumbiyada və Ekvadorda geniş yayılmışdır [8, s. 104].
Hazırda Şimali Amerikada yaşayan əhalinin əksəriyyəti ingilis və fransız dillərində danışır. ABŞ-ın dövlət dili ingilis, Kanadanın dövlət
dili isə ingilis və fransız dilləridir. Cənubi Amerikada isə əksər ölkələrin dövlət dili ispan dilidir
və əhalinin əksəriyyəti ispan dilində danışır.
Latın Amerikası ölkələrində qaraçılar da yaşayırlar. Braziliyada dövlət dili portuqal dilidir.
Peruda isə dövlət dili ispan və yerli Keçua dilləridir. Bəzi ərazilərdə qədim yerli dinlər qalmaqdadır. Cənubi Amerikanın mərkəzi hissələrində

yerli dinlər daha çox yayılmışdır. Əhalinin əksəriyyəti xristian dininə mənsubdur [1, s. 89-142].
Araşdırmalar göstərir ki, özlərini hindu
adlandıranlar qara dərili, enli burunlu, mavi
gözlü insanlardır. Hindular nəinki dərilərinin
rəngilə, həmçinin bir- birlərinə olan münasibətləri, eyni zamanda ətrafdakılara olan münasibətlərilə də fərqlənirlər. Hinduların içərisində açıq
dərili insanlara da rast gəlmək olur, amma bu
dəri rənginə sahib olan hindular hindu olmalarını tanıtmaları üçün müəyyən qədər əziyyət çəkirlər. Hətta belə faktı da qeyd edirlər ki, ağ dərilərlə açıq dərili hinduların qarışıq salınması
hindular üçün təhqir hesab olunur və bu hətta
davaya belə səbəb ola bilər [6; 7].
1910-cu ildən 1940-cı ilə kimi ağ dərili insanlar hinduların tanınması üçün onları kasta
(hindu cəmiyyətinin hər bir nəslini fərqləndirmək üçün olan status) bölürdülər və belə fərqləndirirdilər:
– ―tam qanlı‖ - heç ağ dərili qanı olmayan
şəxs, yəni heç bir ağ dərili qarışığı olmayan hindu;
– ―yarım-kastlı‖ - ağ dərili valideyni olan
şəxs, yəni qarışığı olan hindu;
– ―qədim-kastlı‖ - ulu əcdadlarından (nənə,
yaxud baba) birinin aboroginal olması [3, s.74-86].
Təbii ki, bu bölgü hindu olma modellərindən
biri hesab edilir, amma hazırda bu bölgünün müəyyən edilməsi, yaxud işlədilməsi təhqiredici səslənə
bilər, yaxud da irqi seçkiyə səbəb ola bilər. Bunu
bədii dilə belə ifadə edə bilərik ki, hindulardan danışarkən irqi seçkilik yada düşür və hindu olmaq
müəyyənləşərkən bu məsələ ―aşıb-daşır‖.
Tədqiqat göstərir ki, hinduların tanınması
üçün müəyyən olunmuş yollar artıq 1960-cı illərdən yuxarıdakı kast terminlərin işlədilməsinin dayandırılması ilə sonlanmışdır. Çünki bu yollar təhqiredici səslənirdi. Daha sonra hökumət qüvvələri
hinduların tanınması, yaxud müəyyən olunması
üçün daha başqa alternativ yollar axtarmağa başladı. Hər bir dövlət bu məsələdə öz mövqeyini və öz
şərtlərini ortaya qoydu. Məsələn,
Qərbi Avstraliya: əcdadlarından birinin
hindu qanı olan şəxs;
Viktoria: hindu əcdadlı istənilən şəxs;
Şimali Amerika: valideynlərindən biri
hindu olan şəxs [3, s.74-86; 5]. Bu ölkədə hindu
şəxs belə müəyyən olunurdu: ―Şimali Amerikanın hindu irqinə məxsus olan şəxs‖. Bu termin
1990-cı ildən bu günə kimi həmin ərazidə hələ
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də səsləndirilir. Hətta Şimali Amerikada belə
deyim də vardır: ―Hinduları təhqir etməkdən əl
çəkin, əks halda biz əcdadlarından biri hindu
olan yarı ağ amerikalıları köməyə səsləyə bilərik [2, s. 1-10].
Boars yazır ki, hindu öz irqini tanıtmaq üçün
aşağıdakı üç suala cavab verməli idi [4, s.1-83]:
Mənşə:
Mənim
əcdadım
Şimali
Ngunnawal dövlətindən gəlir;
Şəxsiyyət: Mən hinduyam və Biripi əcdadından olduğum üçün fəxr edirəm; Mən fəxr
edirəm ki, mən millətən hinduyam.
İcma: Mən hindu cəmiyyəti olan Yass-da
hindu kimi tanınıram. Mənim atam burada doğulub və özüm də burada böyümüşəm və indi də
burada yaşayıram. Bütün bunlara baxmayaraq
hinduların müəyyən edilməsində, onların tanınmasında ağ hökumətin (yəni ağ dərilərdən ibarət
olan hökumətin) öz qanunları vardı. Julie
Tommi Volker adlı hindu lider (rəhbər) belə deyirdi: ―Bizim səsimiz olmadan hindu tanına
bilməz; bizə lazım olan imtiyazlı imkanların yaradılmasına nail olmalıyıq və bizi müdafiə edənlər bizim yanımızda olmaqdansa bizim qarşımızda olmağı üstün tutarlar (Culi T. Volker hindu qadın və rəhbər). B. Vilyam yazır ki, hindular hətta yuxarıda qeyd etdiyimiz şəxsiyyətin
tanınması formasından istifadə etdikləri halda
belə çox vaxt şəxsiyyətlərini ―təsdiq etmək‖
üçün əziyyət çəkirdilər. Bu zaman onlar təhqirlərə və bürokratiyaya məruz qalırdılar. Hindu tanınması əsasən universitetlərdə, kurslarda, təqaüd, qrant aldıqda, iş axtararkən, ev xidmətçisi
olarkən, məktəb proqramlarında və digər bir çox
hallarda tələb olunurdu. Məsələn, Rosie Gillman
Şimali Amerikalı qadın hindu olduğunu sübut
edən sənədlərin hamısını toplamışdır. Onun
hindu olmasını təsdiq edən və hökumət tərəfindən imzalanmış bütün sənədləri vardır. Amma
2010-cu ildə Amerikada ―iki əsas təşkilat‖ onun
hindu olması sənədini təsdiq etməmişdir və tanımamışdır. Odur ki, bu hindu qadın yaşadığı ölkədə heç bir dövlət idarəsində iş tapa bilmirdi.
Şimali Amerika hindularının, yaxud digər ərazilərdə yaşayan hinduların üzləşdiyi hadisələr heç
də az deyildi. Cək Çarlz tanınmış avstraliyalı
aktyordur və o, hindudur. Onun atası Wiradjuri,
anası isə Bunnerong idi [9, s.1-19]. O, Avstraliyanın ilk hindu teatr qrupunun yaradılmasına
cəlb edilmişdir. Bu hadisə 1971-ci ildə Nider178

landda, Melbrunda həyata keçirilmişdir. Teatr
tamaşası 2012-ci ildə Sidneydə ―I am Eora‖
(―Mən Eorayam‖) adı ilə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu tamaşa Sidneyin hindu cəmiyyətini əks
etdirirdi. Amma buna baxmayaraq Çarlz hindu
olduğunu sübut etmək üçün çox çalışmışdı.
Hətta bu hadisədən sonra o, öz həyatı haqqında
kitab yazmağa belə başladı. Avstraliya hökuməti onun hindu olduğunu sübut etməsi üçün çoxlu
protokol sənədləri tələb etmişdilər. Bu hadisədən dərindən sarsılan Çarlz Sidneydə başladılan
kompaniyada daha artıq iştirak etməkdən imtina
etmişdir. Bu hadisədən sonra mübaliğəli ifadə
ilə desək Avstraliya hökuməti ―dərs aldı‖ və
onlar artıq hinduların öz şəxsiyyətlərini sübut
etmələri üçün qoyduqları şərtləri bir qədər yüngülləşdirdilər.
Bars F. Şimali Amerika hindularının həyatı ilə bağlı tədqiqatda yazır ki, hinduların tanınmasına maneə olan bəzi problemlər bunlar idi:
– hinduların yaşadığı bütün ölkələrdə hökumət orqanları bir-birinin sənədlərini tanımırdılar. Məsələn, ölkənin bir yerində verilən sənədi ölkənin digər yerində tanımırdılar;
– sənədlərdə ardıcıllıq məsələlərində çatışmazlıq hiss olunurdu. Məsələn, bəzi yerlərdə
qanunla müəyyən olunmuş sənədlər var idi, bəzilərində isə yox.
– hinduluyin təsdiq olunması üçün lazım
olan baş idarə mövcud deyildi. Bu fərdi hökumət təşkilatları tərəfindən icra olunurdu, amma
mükəmməl şəkildə deyil.
– hinduların mövcud olması üçün heç bir
milli qeydiyyat mövcud deyildi. Hökumət orqanları sənədlərin qəbulu zamanı heç bir qarışıqlıq olmamasını tələb edirdilər və bu məsələdə
çox qəddar idilər. ―Əgər biz öz insanlarımızın
kim olduğunu xatırlamırıqsa, bəs necə qeyrihindu olanlardan bizi başa düşmələrini tələb edə
bilərik?‖ Bu sözlər Rey Geytsə məxsusdur. O,
Hinduların Milli Assosiasiyasının üzvü idi. (Rey
Geytz, hindu idmançı)
Bəziləri təklif edirdi ki, hinduların tanınması üçün genetik test sübutu tələb etmək lazımdır. Amma bu təklif qəbul edilmədi. Belə ki,
genetik testin tələb edilməsi irq və etnik problemini qabarda bilərdi ki, bu da sosial, mədəni və
siyasi səviyyədə yaxşı qarşılanmaya bilərdi. Şimali Amerikadan olan hindu Cheri Yavu-KamaHarathunian belə bir hekayə danışır: ―mənim qar-
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daşım beş ildir ki, hindu irsinə məxsus olduğunu
sübut etmək üçün yollar axtarır.‖ Ağ dərililərin
rəhbərlik etdiyi hökumət orqanlarının birində
məmurlardan biri ələ salaraq ona demişdir: ―Bu
əziz adam gəlib yanımda oturur və mənə hekayə
danışır. Hekayəsi qulaq asmaq üçün olduqca
ürəkağrıdıcı olsa da bu kifayət deyil‖. Qardaşımın
axırıncı cəhdi belə oldu ki, o doğulduğu şəhərə
qayıtdı və mən ona dedim ki, o DNA testi versə
istədiyinə nail ola bilər. O rəhbərliklə əlaqə
saxlayır və soruşur ki, lənətə gəmiş bu DNA testi
kifayət edərmi? Qardaşım cavab ala bilmədi və
telefon susdu (Bart Lilian Hot, hindu yazıçı).
Şimali Amerikadan olan Lilian Holt hindu
olduğunu sübut etmək üçün üzləşdiyi çətinlikləri belə xatırlayır: ―Mən heç vaxt əsl-nəcabətimi
elan etməmişəm. Buna ehtiyacım da olmayıb.
Ağ dərili avstraliyalı bəzən mənə qışqırsa da,
bunu etməmişəm (Bart Lilian Hot, hindu yazıçı). Digər hindu Reymond öz şəxsiyyətini
(hindu olmasını) sübut etmək üçün üzləşdiyi çətinlikləri belə danışır: ―Mən ata tərəfdən hindu,
ana tərəfdən isə şotlandiyalıyam. Bu çox qəribədir. Məktəbdə oxuyandan bu suala cavab
vermək məni usandırırdı. Sənin hansı faizin
daha çox hindudur? Mənim özümə gəldikdə isə
mən tam mənası ilə hinduyam. Amma əlindən
heç nə gəlməz ki, sənin yarı hissən artıq seçilib.
Sən bunu qəbul etməlisən. Bizim əlaqələrimiz
var, oxşarlıqlarımız və fərqliliklərimiz var.
İngilis dilində
New South Wales
Victoria
South Australia
Western Australia

Mişel Anderson yazır: ―Biz ―İlk İnsanlar‖
olaraq Avstraliyalı deyilik, biz Amerikalı da deyilik. Biz bizik və biz kimi yaradılmışıq. Biz
hindularıq. Əgər ibtidai hindu insanları kiməsə
oxşadılırsa, yaxud işğalçı cəmiyyətin bir hissəsi
olmağa çalışılırsa, o halda Allah onlara kömək
olsun. Amma bizim hindular kimi tanınmamız,
yaxud hindu dövlətinə məxsus olmamız üçün
heç nə bizə maneə ola bilməz‖ [10, s.12].
Problemin elmi yeniliyi. Hinduların harada
və necə məskunlaşması və onların məişəti haqqında
bilgilər vermək tədqiqat aparmaq.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Araşdırmalarımızda biz göstəririk ki, Mərkəzi, Şimali və Cənubi
Amerikada, yüksək mədəniyyətli yerli xalqlar yaşa-

Bizim beynimizdə hindu təsviri var, o qara dərilidir, bəzən qaçaraq dayanır, hətta bir ayağı
üstdə belə. Əgər kimsə bu şərtlərə cavab vermirsə o halda o hindu deyildir, yaxud necə deyərlər
tam 100% hindu deyildir‖ [10, s. 1-18].
Digər yarı hindu gəncin dedikləri: Dən
hindu olduğunu, daha doğrusu əcdadlarından birinin hindu olduğunu öyrənəndə artıq xeyli yaşlı
idi. O deyir: ―Mənim ana tərəfdən nənəmin nənəsi hindu idi. Mən anamı heç vaxt görməmişdim. Atam irlandiyalı idi. Mən qarışıq valideynlərə sahib olduğum üçün fəxr edirəm. Hindu qarışığım olması ilə də qürur duyuram. Mənim
çoxlu hindu dostlarım var və mən onlardan mədəni irsimi öyrənməyə çalışıram. Mənim indi
50-yə yaxın yaşım var və ağ dərili qızla evlənmişəm. Maraqlıdır ki, mənim kiçik uşağım tam
qara dərili doğulub, digər uşaqlarımdan fərqli
olaraq. O, hətta elə qaradır ki, bəzən elə bilirlər
ki, biz onu övladlığa götürmüşük‖ [10, s.1-18].
Hinduların tarixini araşdırarkən bu kimi
faktlara olduqca çox rast gəlinir. Hindular fərqli
yerdə mövcuddurlar və onlar bunu bəzən yumor
hissi ilə belə ifadə edirlər: ―İnsanlar məndən soruşanda ki, haradansınız deyirəm, mən Kabi
Kabi, Teribalang Bunda, Goreng Goreng və
digər hindu ərazilərinin adını çəkirəm‖ [10, s. 17]
Aşağıdakı nümunədə hinduların öz sərhədlərini və dövlət adlarını adlandırma cədvəli
göstərilmişdir: [10, s.18]
Şimali Amerika
Koori, Goorie, Koorie, Coorie, Murri
Koorie
Nunga, Nyungar, Nyoongah
Nyungar, Nyoongar
mışlar. Mayya, Astek və İnk mədəniyyətləri bu ərazilərin qədimdən bəri ən yüksək yerli mədəniyyətləridir. Apardığımız tədqiqat işi başqa araşdırmalar və
məqalələr üçün mənbə ola bilməsi işin praktik əhəmiyyətini göstərir.
Problemin aktuallığı. Hindular və onların
dilləri, mədəniyyətləri həmişə soyqırımlara məruz
qalmışdır. Hindu soyqırımları, torpaqlardan zorla
qovulan hinduların rezervasiyalara yerləşdirilməsi,
hinduların immun sisteminə yad olan su çiçəyi xəstəlikləri kimi Qədim dünya xəstəliklərinin qəsdən
yoluxdurulması, axtalama hindu uşaqlarının xristian
missionerləri tərəfindən uzun müddət ailələrindən
uzaqda saxlanılaraq ana dillərində danışmaqlarının
qadağan edilməsi kimi müxtəlif soyqırım növləri həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №5, 2020

179

Aynurə Murad qızı Manafova

Ədəbiyyat
1. Anderson C. and F.Dussert. Dreamings in Acrylic: Western Desert Art. In P.Sutton (ed.),
Dreamings. The Art of Aboriginals. Penguin, Melboume/ Viking, New York, pp.89-142.
2. Aboriginal community moums Chicka Dixon. The Sydney Moming Herald. Australian Associated
Press story.2010, p.32
3. Barwick D. Writing Ahoriginal History: Commeııts on a Book and its Revieweıs, 1981,4(2), pp.74-86.
4. Boars F. Handbook of American Indian Languages. Washington: Government Print Office, 1911,
Volume 1, pp.1-83.
5. Bennette T. Past and Present: The Construction of Aboriginality. Aboriginal Studies Press,
Canberra, 1985, p.323.
6. Edward S. Language: An introduction to the Study of Speech. Rupert Hart- Davis London, First
published 1963. p.242.
7. Encyclopaedia Britannica. 14 ed.,; London and New York, Encyclopaedia Britannica Co., 1929, 5:
pp. 138-141.
8. Goddard C. And Thieberger N. Lexicographic Research on Northern America Aboriginal
Languages, 1968-1993, in D.Tryon and M.Walsh (eds.), 1997, p.278.
9. Leuthold Steven. Native Media’s Communities. Indian Culture and Research Journal, 21:2, pp. 165-195.
10. Lischke U. and David T.Mc.Nab. ―Introduction: Walking and Tightrope:
11. wnw.aborigmsayings.com
E-mail: aynura_manafova@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.fəls.dok., dos. S.D. Vahabova
filol.ü.fəls.dok., dos. F.R. Kərimova
Redaksiyaya daxil olub: 07.12.2020

180

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 5, 2020

Ürəkdən deyilən söz

Ġġ YOLDAġLARIMIZ
UOT 371

PROFESSOR ĠNTĠQAM CƏBRAYILOV – 60

ÜRƏKDƏN DEYĠLƏN SÖZ
Biz bəzən kimə isə xoş gəlmək, yararlanmaq
üçün sözümüzə şəkər qatıb deyir, əslində özümüz öz
sözümüzə inanmırıq.
Yubileylərlə bağlı yazı yazmaq dəbdədir.
Bəzən 50, 60, 70 yaşı tamam olacaq bir adam siyahı
tutaraq yoldaşlara özü haqqında kitab çap etdirəcəyini söyləyərək dost-tanışdan xahiş edir ki, onlar da öz
ürək sözlərini yazsınlar. Hətta iş o yerə çatır ki,
yaxşı tanımadığın, yaxud gözündə heç də ideal olmayan bir insan barəsində də məcburən nə isə yazmalı olursan! Fəqət ha yazdın a! Deyilən söz ürəkdən gəlməlidir. Söz sədəqə deyil ki, çıxarıb verəsən.
O, insan deyilən sözə layiq olmalıdır.
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin belə bir hədisi var: ―Ən yaşı sədəqə ürəkdən deyilən sözdür‖.
Necə də gözəl ifadə olunmuşdur!
Eşidəndə ki, pedaqogika üzrə elmlər doktoru,
professor İntiqam Hilal oğlu Cəbrayılovun anadan
olmasının 60 illiyi tamam olur, yadıma peyğəmbərimizin həmin qiymətli kəlamı düşdü. İntiqam müəllim haqqında ürəkdən söz deməyə dəyər!
İ.H. Cəbrayılovla tanışlığım ötən əsrin səksən
doqquzuncu ilinə təsadüf edir. O zamanlar bizim
institut Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər
İnstitutu adlanırdı. Aspiranturaya qəbul imtahanları
başa çatmışdı. Hündür boylu, nərmə-nazik bir gənc
mənə yaxınlaşaraq özünü təqdim etdi. Neftçalalı ol-

duğunu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tarix-hüquq-ictimaiyyat ixtisası üzrə ali təhsil aldığını, Neftçala rayonunun Xolqaraqaşlı kənd orta
məktəbində tarix müəllimi işlədiyini və aspiranturanın əyani şöbəsinə qəbul olduğunu bildirdikdən
sonra utana-utana məndən xəbər aldı: ―Akif müəllim, mənim elmi rəhbərim olarsınızmı?‖
Biz müəllimlər adam tanıyan oluruq. Onun
gözlərinə baxdım, duruşuna, danışığına diqqət yetirdim və razı qaldım. Məlum oldu ki, İntiqam müəllim
universiteti də fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Aspiranturaya qəbul imtahanlarında da yaxşı qiymətlər
alıb, bir şəxsiyyət kimi də müsbət fikir yaradır. Odur
ki, tərəddüd etmədən əlini sıxıb:
– Niyə olmuram ki?! – dedim. –Elmi rəhbər
olaram.
Onda İntiqam müəllimin 29 yaşı vardı. Çox
sevindi. Razılığını bildirdi. Onun dissertasiya mövzusunu ―Tarixi abidələr şagirdlərdə milli mənlik
şüuru formalaşdırmağın vasitəsi kimi‖ müəyyənləşdirdik və o, elmi fəaliyyətə başladı. 1994-cü ildə dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, pedaqoji elmlər namizədi (hazırda pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi aldı.
Zənnində yanılmamışdım. İntiqam Cəbrayılov
yaxşı tarix müəllimi və eyni zamanda səriştəli tədqiqatçı idi. İnstitutda çalışa-çalışa ali təhsil müəssisələrində
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ümumi tarixdən, Azərbaycan tarixindən mühazirələr
oxuyur, seminar məşğələləri keçirdi. O zamanlar mən
institutda şöbə müdiri işləməklə yanaşı Bakı Ali
Pedaqoji Qızlar Seminariyasında (hazırda Bakı Qızlar
Universiteti) elmi işlər üzrə prorektor idim. Mənim zəmanətimlə rektor professor Ağarəhim Rəhimov İntiqam Cəbrayılovu müəllim kimi işə götürdü. Hazırda o,
Təhsil İnstitutunda çalışmaqla yanaşı həmin universitetdə Tarix kafedrasının müdiridir.
2001-2008-ci illərdə İntiqam müəllim mənim
müdir olduğum Ali və orta ixtisas təhsilinin nəzəri
problemləri şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsində
çalışmağa başladı. Eyni zamanda elmlər doktoru
proqramı üzrə şöbənin doktorantı oldu. 2007-ci ildə
―Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəri və praktik problemləri‖ mövzusunda (təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası
(tarixin tədrisi metodikası) ixtisası üzrə) dissertasiya
işini müdafiə edərək pedaqogika üzrə elmlər doktoru
elmi dərəcəsi aldı.
Həmin vaxt mən institutun elmi katibi və həm
də institutda fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının
da elmi katibi idim.
İllərə nə var ki?! Quş qanadlıdır. Sezilmədən
ötüb keçir, xoş xatirələr qoyub gedir. İllər bax beləcə
günləri, həftələri, ayları qovub apardı. Gənclik illərimizi də əlimizdən aldı. Bu il mən 70, İntiqam müəllim də 60 yaşına çatdı. Amma, necə deyərlər, papağımızı günə yandırmadıq.
Mən təxminən 40 nəfərə qədər elmlər doktoru
və fəlsəfə doktoru yetişdirmişəm. Mənim elmi məsləhətçiliyim və elmi rəhbərliyimlə onlar müdafiə
edib ad-san qazanıblar. Bu qırx nəfərin içərisində
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İntiqam
Cəbrayılov öz dəsti-xətti, çalışqanlığı, elmi-pedaqoji
fəaliyyəti ilə seçilir. Özü də bir neçə fəlsəfə doktoru
və bir nəfər elmlər doktoru yetişdirmişdir, elmlər
doktoru proqramı üzrə dissertasiyasını yazıb başa
çatdırmış və müdafiəyə təqdim etmiş Sahib Məmmədovun elmi məsləhətçisidir.
İntiqam Cəbrayılov Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunda Təhsil nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin müdiridir. Şöbənin işçiləri təhsilin
bütün pillələri, səviyyələri, istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparır. Əməkdaşların elmi-tədqiqat yaradıcılığı yalnız institut üçün deyil, eyni zamanda, bütün
təhsil sahəsindən ötrü dəyərlidir. Şöbədə təhsilin və
pedaqoji fikrin inkişafı tarixi, təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi, yeni təlim metodları və texnologiyalardan istifadə, təlim prosesinin optimallaşdırılması, təhsilin
metodologiyası, təhsildə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə, inkişafetdirici təlim, təhsildə İKTdən istifadə, pedaqoji ekspertiza məsələləri araşdırılır, pedaqoji prosesin təşkili və inkişafına istiqamət
verən fundamental tədqiqatlar aparılır.
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İntiqam Cəbyarılovun araşdırmaları aktuallığı
ilə seçilir. Diqqət yetirək: milli mənlik şüurunun formalaşdırılması, tarixin tədrisində islam dəyərlərindən istifadə, Azərbaycanın yeni və ən yeni dövr tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri, ali məktəblərdə
Azərbaycan tarixi təliminin müasir problemləri, tarixin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə, Azərbaycan tarixi fənni üzrə təhsil standartlarının hazırlanması, tarix ixtisası üzrə müəllim kadrları
hazırlığı məsələləri, Azərbaycan tarixinin tədrisində
izah və mühakimə metodlarının rolu, Azərbaycan
tarixinin tədrisi keyfiyyətini yüksəltməyin şərtləri,
Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixinin tədqiqi
və tədrisi məsələləri, tarix dərsliyinin müasir məzmun problemləri, Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin
tədrisi problemləri, seminar dərslərinin təşkili, tarixi
təfəkkürün metodoloji xüsusiyyətləri, tarix fənninin
təlim strategiyaları, Azərbaycan tarixşünaslığı və
vətən tarixinin tədrisi məsələləri, şəxsiyyətyönlü
təhsil və şəxsiyyətin formalaşdırılması, əlavə təhsilin
təşkilinin müasir problemləri, təhsilimizin inkişafında Heydər Əliyev mərhələsi və s.
İntiqam Cəbrayılov öz fəaliyyətini elmi-tədqiqatlar aparmaqda, doktorant və dissertantlara elmi
rəhbərlik etməklə, rəsmi opponent olmaqla və eyni
zamanda ali məktəblərdə tarix fənnindən mühazirə
oxumaqla məhdudlaşdırmır. Fəal ictimai iş aparır,
müxtəlif elmi qurumların, təşkilatların işində yaxından iştirak edir.
O, respublikada pedaqoji və psixoloji tədqiqatları əlaqələndirən Pedaqogika və Psixologiya
Problemləri üzrə Elmi Şuranın sədri vəzifəsini daşımış (2014-2019-cu illərdə); bir müddət ARTPİ-nin
nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının
elmi katibi, sonrakı illərdə dissertasiya şurasının
nəzdindəki elmi seminarın elmi katibi, eyni zamanda
Təhsil Nazirliyinin elmi-metodik şurasının pedaqogika və psixologiya bölməsinin elmi katibi, 2000-ci
ildə ― Azərbaycan məktəbi‖ jurnalının məsul katibi;
bütün bunlarla yanaşı, BDU-nun və ADPU-nun nəzdində müxtəlif vaxtlarda yaradılmış birdəfəlik dissertasiya şuralarının üzvü olmuşdur.
İntiqam müəllim həm də ümumtəhsil məktəbləri üçün tarix və həyat bilgisi fənn kurikulumlarının
hazırlanmasında komissiya üzvü kimi də iştirak
etmiş, Azərbaycan tarixi və ümumi tarix fənləri standartlarını hazırlayarkən milli məsləhətçi və işçi qrupunun sədri olmuşdur.
Hazırda o, ümumi təhsilin milli standartlarını
hazırlayan işçi qrupunun üzvüdür. Tarix fənni üzrə
respublika fənn olimpiadasında komissiya üzvü,
―İlin müəllimi‖ müsabiqəsində ekspert olmuşdur.
Bundan başqa, şagirdlər arasında Ümummilli
lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş ―Ən yaxşı təqdimat‖ respublika müsabiqəsində münsiflər heyətinin
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üzvü; respublika təhsil işçilərinin sentyabr konfranslarında Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi kimi iştirak
edir. Bir neçə il tələbələrin respublika konfransında
tarix bölməsi üzrə ekspert komissiyasının; Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında (indiki Dövlət
İmtahan Mərkəzində) tarix fənni üzrə ekspert komissiyasının üzvü, III ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə
tələbə qəbulu imtahanında tarix fənni üzrə rəhbəreksperti (2007-ci ildə bunkerdə) olmuşdur.
İ.H. Cəbrayılov ―Qabaqcıl təhsil işçisi‖ döş
nişanı təltif olunmuşdur.
İntiqam müəllimin zəngin elmi yaradıcılığı
vardır. 3 dərs vəsaitinin, 10 monoqrafiya və kitabın, 8
metodik vəsaitin, 48 fənn proqramının, 8 metodik
tövsiyənin və 119 elmi məqalənin, 80-a yaxın konfrans materialının və topluda məqalənin müəllifidir.
―Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəri və praktik problemləri‖,
―Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası‖, ―Şəxsiyyətyönlü təhsil və vətəndaş cəmiyyəti‖, ―Müasir
təhsil: axtarışlar və perspektivlər‖, ―Təhsilin modernləşdirilməsinin elmi-nəzəri problemləri‖ (həmmüəlliflərlə), ―Müasir təhsilə innovativ yanaşmalar‖
(həmmüəlliflərlə), ―Müstəqillik dövründə Azərbay-

can təhsili: nəzəri və praktik aspektlər‖ (həmmüəlliflərlə), ― Təhsilin təşkilinə müasir pedaqoji yanaşmalar‖ monoqrafiyalarını; ―Azərbaycan tarixi: Ali məktəblər üçün mühazirə mətnləri‖, ―Azərbaycan tarixi:
Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti‖ (T.M. Məmmədovla), ―Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin nəzəri və pedaqoji əsasları: magistrantlar üçün (K.V. Mikayılova
ilə) dərs vəsaitlərini nümunə göstərmək mümkündür.
Beləcə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İntiqam Hilal oğlu Cəbrayılovun həyatının və
elmi-pedaqoji fəaliyyətinin bəzi məqamlarını diqqət
mərkəzinə gətirdik.
Bildirirəm ki, elm sahəsində yetirməm olan
İntiqam müəllimlə fəxr edirəm. O, mənim ümidlərimi doğrultmuş, pedaqoji elmin zirvəsinə qalxmağa
müvəffəq olmuşdur. İntiqam müəllim təcrübəli ali
məktəb müəllimi, istedadlı metodist və pedaqoq, səriştəli tədqiqatçıdır!
Bir Allah şahiddir ki, yuxarıda bütün dediklərim ürəkdən gələn sözlərdir, həqiqətdir!
Mən pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İntiqam Hilal oğlu Cəbrayılovun 60 illik yubileyini salamlayır və üzümü ona tutaraq deyirəm:
60 yaşın mübarək, İntiqam müəllim!!!

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 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqaləyə aid
açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində krill əlifbası və
ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift ilə 1,5 intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.
5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikinci
sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi;
dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı.
Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir.
7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə 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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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
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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
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2. Articles should reflect the results of recent research, be rich in new ideas and they must comply with
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4. The text of the article should be presented on the disk together with the electronic version, with an
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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.
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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
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