


ĠSSN 2409-8817 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL ĠNSTĠTUTU 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
cild 87, № 6, 2020 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
том 87, № 6, 2020 

RESEARCH PAPERS 

volume 87, № 6, 2020 

Bakı – 2020 



Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun  

13 noyabr 2020-ci il tarixli Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr edilir. 

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu 

“Elmi əsərlər” məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 

11 iyul 2002-ci il tarixli 23 №-li əmri ilə qeydə alınmışdır 

―Elmi əsərlər‖ 1934-cü ildən çıxır. İldə 6 nömrə nəşr olunur 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tövsiyə 

edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir 

BaĢ redaktor: 

Akif Abbasov – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

BaĢ redaktorun müavini: 

Hümeyir Əhmədov – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

Məsul katib: 

Ġlham Cavadov – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Redaksiya heyəti: 

Emin Əmrullayev, siyasi e.ü.f.d. Anar Nağıyev, ped.ü.f.d., dos., Ənvər Abbasov, kimya ü.f.d. Rəfiq 

Qəndilov, ped.ü.e.d., prof. Vidadi Xəlilov, ped.ü.e d., prof. Fərahim Sadıqov, ped.ü.e d., prof. Fərrux 

Rüstəmov, ped.ü.e d., prof. Hikmət Əlizadə, psixol.ü.e.d., prof. Ramiz Əliyev, ped.ü.e.d. Ġntiqam 

Cəbrayılov, ped.ü.e.d. Piralı Əliyev, ped.ü.e.d., prof. ġahin Tağıyev, ped.ü.e.d., prof. Müdafiə Mahmudov, 

ped.ü.e.d., prof. Mübariz Əmirov, ped.ü.e.d., prof. Novruz Musayev, kimya ü.f.d. Ġqrar Nəzərov 

Redaksiya Ģurası: 

B.H. Əliyev (Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, prof., Azərbaycan) 

A.N. Rəhimov (Bakı Qızlar Universitetinin təsisçisi, ped.ü.e.d., prof., Azərbaycan) 

Y.ġ. Kərimov (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun böyük məsləhətçisi, ped.ü.e.d., prof., 
Azərbaycan)

N.D. Nikandrov (Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, ped.ü.e.d., prof., Moskva)

A.K.Kusainov (Qazaxıstan Pedaqoji Elmlər Akademiyasının prezidenti, ped.ü.e.d., prof., Alma- Ata)

O.M. Topuzov (Ukrayna Milli Pedaqoji Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Pedaqogika İnstitutunun 
direktoru, ped.ü.e.d., prof., Kiyev)

Ġ.X. Karimova (Tacikistan Təhsil Akademiyasının vitse-prezidenti, ped.ü.e.d., prof., Düşənbə)

V. Briller (Kolumbiya Universitetinin Ali təhsilin sektor təhlili üzrə icraçı direktoru, dr., prof. (Nyu-York) 
A.A. ġahin (Hacettepe Universitetinin professoru, Türkiyə)

A.S. Sidenko (Sosial İdarəetmə Akademiyasının aparıcı elmi işçisi, ped.ü.e.d., prof., Moskva)

N.V. Naumova (Samara Humanitar Akademiyasının kafedra müdiri, psixol.ü.f.d., dosent, Samara)

Redaksiya: 

İradə Əmirəliyeva, Dinarə Əsədova, Günel Quluzadə 

© ARTĠ, 2020 



Публикуется решением Ученого Совета Института Образования Азербайджанской 

Республики от 13 ноября 2020 г. 

Учредитель: Институт Образования Азербайджанской Республики 

Сборник «Научные труды» зарегистрировано приказом № 23 от 11 июля 2002 г. 

Министерства Юстиции Азербайджанской Республики 

«Научные труды» издается с 1934 года. Периодичность издания: 6 номеров в год. 

«Научные труды» включены в список публикаций, рекомендованных решением Высшей 

Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики 

Главный редактор: 

Акиф Аббасов – доктор наук по педагогике, профессор 

Заместитель главного редактора: 

Гумеир Ахмедов – доктор наук по педагогике, профессор 

Ответственный секретарь: 

Ильхам Джавадов – доктор философии по педагогике, доцент 

Эмин Амруллаев, д.ф. по полит. н. Анар Нагиев, д.ф. по пед., доц., Энвер Аббасов, д.ф. по химии, 

Рафиг Гандилов, д.н. по пед., проф., Видади Халилов, док.н. по пед., проф. Фарахим Садыгов, д.н. 

по пед., проф. Фаррух Рустамов, д.н. по пед., проф. Хикмет Ализаде, д.н. по психол., проф. Рамиз 

Алиев, д.н. по пед. Интигам Джабраилов, д.н. по пед. Пирали Алиев, д.н. по пед., проф. Шахин 

Тагиев, д.н. по пед., проф. Мудафие Махмудов, д.н. по пед., проф. Мубариз Амиров, д.н. по пед., 

проф. Новруз Мусаев, д.ф. по химии Ильграр Назаров 

Редколлегия: 

Б.Г. Алиев (зав.кафед. Бакинского Государственного Университета, чл.-корр. НАНА, проф., 

Азербайджан) 

А.Н. Рагимов (учредитель Бакинского Университета для Девушек, д.н. по пед., проф., Азербайджан) 

Я.Ш. Керимов (старший советник Института Образования Азербайджанской Республики, д.н. по 

пед., проф., Азербайджан) 

Н.Д. Никандров (акад. РАО, д.н. по пед., проф., Москва) 

А.К. Кусаинов (президент Казахстанской АПН, д.н. по пед., проф., Алма-Ата) 

O.M. Топузов (вице-президент НАПН Украины, директор Института Педагогики, д.н. по пед.,

проф., г. Киев)

И.Х. Каримова (вице-президент АО Таджикистана, д.н. по пед., проф., Душанбе)

В. Бриллер (исполнительный директор по анализу сектора Высшего Образования Колумбийского

Университета, д-р, проф. (Нью-Йорк)

С.П. Ломов (зав.кафед. Московского ПГУ, акад. РАО, д.н. по пед., проф., Москва)

А.А. Шахин (профессор Университета Хаджеттепе, Турция)

А.С. Сиденко (вед. науч. сотруд. Академии Социального Управления, д.н. по пед., проф., Москва)

Н.В. Наумова (зав. кафед. Самарской Гуманитарной Академии, д.филос. по психол., Самара)

Редакция: 

Ирада Амиралиева, Динара Асадова, Гюнель Гулузаде 

© ИОАР, 2020 



4 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

MÜNDƏRĠCAT 

BAŞ REDAKTORDAN 

Akif Abbasov Təhsilalanlarda erməni vəhşiliyi, erməni vandalizmi və 

barbarlığına dair təsəvvürlərin genişləndirilməsi 

13 

ÜMUMPEDAQOJİ PROBLEMLƏR 

Fərrux Rüstəmov Yaradıcı ürəklərin simfoniyası 26 

Sahib Məmmədov Pandemiya şəraitində ali məktəblərdə təlim 

prosesində auditoriyanın idarə olunması 

37 

Maya Heydərova Elektron məişət avadanlıqlarının 10-12 yaşlı məktəblilərdə 

sağlam həyat tərzinin formalaşmasına zərərli təsirləri 
41 

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

Zəhra Muradova Bu günkü qələbələrdə müəllimlərin əməyi 45 

Mahirə Ġbadova Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərində sağlam həyat tərzinin 

formalaşdırılması 
49 

Ġradə Əmirəliyeva Şagirdlərdə vicdan hissinin tərbiyə olunması 55 

Lalə Məmmədli Şagirdlərin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları nümunəsində 

tərbiyə olunması 
59 

TƏHSİLDƏ MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

 Nigar Muradova Pedaqoji monitorinqin komponentlərinin nəzəri və praktik 

əsasları 
63 

TƏHSİLALANLARIN SOSİALLAŞMASI PROBLEMLƏRİ 

Vidadi Orucov, 

ġahin Mehrəliyev 
Qeyri-ənənəvi dinlərin və təriqətlərin yeniyetmələrin 

sosiallaşamasına göstərdiyi mənfi təsirlər 
69 

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏTİ 

Mədinə Ġsmayılova Müəllim-şagird münaqişələrinin yaranma səbəbləri 75 

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ, QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

VƏ İDARƏ OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİ 

Ġnarə Cəfərova,  

Dinarə Əsədova 

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsində innovativ fəaliyyətin 

rolu 
80 

Sevil Ġsayeva Yüksək texnologiyaların inkişafı XXI əsrin əsas tendensiyası 

kimi 
85 



5 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

PSİXOLOGİYA, YAŞ FİZİOLOGİYASI VƏ İNKLÜZİV TƏHSİL MƏSƏLƏLƏRİ 

ġahnaz Quliyeva Müasir dövrdə ailələrdə gənclərə münasibətin etnopsixoloji 

məsələləri aktual psixoloji problem kimi 
90 

RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI 

Müdafiə Mahmudov, 

Elvira Tağızadə,  

Svetlana Əkbərova 

Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın tədrisinin rolu, məqsədi 

və əhəmiyyəti 

 97 

Musa Rzayev,  

Ramilə Almazova 

Məktəb riyaziyyat kursunda transendent tənliklərin həlli 

texnologiyası 

106 

Azadə Tahirova Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın tədrisinə dair və 

analogiyalardan istifadə 

110 

Nailə Ġbrahimova Məktəb riyaziyyatının təlimində ehtimal nəzəriyyəsi və 

statistikasının yeri, əhəmiyyəti və vəzifələri 

116 

Xanım Cəlilova Riyazi isbatların öyrənilməsi 120 

ġəbnəm Qasımlı Fəzada düz xətlərin paralelliyi mövzusunun tədrisi 

texnologiyası 

123 

Nigar Qurbanzadə Riyaziyyatın təlimində ehtimal nəzəriyyəsi elementləri ilə 

inteqrasiyanın təşkili yolları 

127 

Dilarə ġərifova İki situasiyalı cəbri məsələlərin həllində modelləşdirmə 

metodundan istifadənin təlimi metodikası 

132 

Emil Əziz İKT əsaslı müasir mühəndislərin hazırlanmasında riyaziyyat 

təliminin rolu və əhəmiyyəti 

KİMYANIN TƏDRİSİ METODİKASI 

Kamil Haqverdiyev, 

Lalə Nəsibova,  

Ayvazova Zülfiyyə 

VI qrup elementlərinin tədrisində ekoloji biliklərdən istifadə 

edilməsi 
142 

ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI 

Vaqif Qurbanov, 

Nigar Aslanova 
Ədəbiyyat tariximizin tədqiqi: nəticə və dəqiqləşmələrə 

ehtiyac 
146 

TARİXİN TƏDRİSİ METODİKASI 

RəĢad PaĢayev Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərində Azərbaycan 

tarixinin tədrisində müzakirələr metodundan istifadə 

probleminin proqram və dərsliklərdə qoyuluşu 

150 

Tahir Cabbarlı Ali pedaqoji məktəblərdə Qafqaz xalqları tarixinin tədrisində 

fəallaşdırmadan istifadənin tədqiqi səviyyəsi 
155 

Səbuhi Səfərov Ali məktəbdə ―Qafqaz xalqları tarixi‖nin tədrisində dialoji 

təlimdən istifadənin mahiyyəti 

158 

136



6 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

Günel Cəfərova Azərbaycan tarixinin ədəbiyyatla əlaqəli tədrisinin imkanları 161 

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI 

Sevda Ġmanova İngilis dilinin tədrisində mədəniyyətlərarası səriştənin 

formalaşdırılmasının psixoloji əsasları 
165 

MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ İBTİDAİ TƏHSİL 

Sara Bayramova Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ünsiyyət fəaliyyətinin 

inkişafına sosial əməkdaşlığın təsirinin yolları və vasitələri 
171 

Gülnar Vəliyeva Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların sosiallaşmasında 

təhsilin önəmi 
179 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ 

Rüfət Hüseynzadə Hüseyn Cavid: İstanbul mühiti, şeirlərində vətən 

sevgisi, mənəvi dəyərlər və erməni məzaliminə nifrət 
183 

Dürdanə Əliyeva Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə pedaqoji kadr 

hazırlığı problemləri 
190 

Hicran Verdiyeva Xalq pedaqogikasında qadın tərbiyəsi ilə bağlı ənənələr 194 

AZƏRBAYCANIN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ 

Professor Fərrux Rüstəmov – 60 

Ramiz Əliyev, 

Ġramin Ġsayev, 

Hümeyir Əhmədov 

Pedaqogika elminin ləyaqətli nümayəndəsi 200 

TANINMIŞ ALİMLƏRİMİZ VƏ PEDAQOQLARIMIZ 

Vidadi Paşa oğlu Bəşirov – 70 

Vidadi Xəlilov İstedadın, idrakın işığı 203 

Nazim Ramiz oğlu Abbasov – 60 

Akif Abbasov Riyaziyyatın tədrisi metodikası üzrə usta müəllim, səriştəli 

tədqiqatçı 

206 



7 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Акиф Аббасов Расширение у учащихся представлений об армянском 

вандализме, дикости и варварстве 

13 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Фаррух Рустамов Симфония творческих сердец 26 

Сахиб Мамедов Управление аудиторией в процессе обучения в вузах в 

условиях пандемии 
37 

Мая Гейдарова Вредные воздействия электронных бытовых приборов 

на формирование здорового образа жизни 10-12-

летних школьников. 

41 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

Захра Мурадова Труд учителя в сегодняшних победах 45 

Маира Ибадова Формирование здорового образа жизни учащихся в 

общеобразовательных школах 
49 

Ирада Амиралиева Воспитание чувства совести у учащихся 55 

Лала Мамедли Воспитание учеников на примере Национальных 

Героев Азербайджана 
59 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Нигяр Мурадова Теоретические и практические основы компонентов 

педагогического мониторинга 
63 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ 

Видади Оруджев,  

Шахин Мехралиев 
Негативное влияние нетрадиционных религий и 

общин (сект) на социализацию подростков 
69 

ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК 

Mадина Исмайлова Причины конфликтов «учитель-ученик» 75 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ, ОЦЕНИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Инара Джафарова, 

Динара Асадова 

Роль инновационной деятельности в повышении 

качества образования 
80 

Севиль Исаева Развитие высоких технологий как важнейшая 

тенденция XXI века 
85 



8 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шахназ Гулиева Этнопсихологические вопросы отношения к молодым 

семьям как актуальная психологическая проблема

90 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

Роль, цель и сущность обучения математике в 

технических вузах 
 97 Мудафие Махмудов, 

Эльвира Тагизаде,  

Светлана Акперова 

Муса Рзаев,  

Рамила Алмазова 

Tехнология решения трансцендентных уравнений на 

школьном курсе математики 
106 

Aзаде Тахирова О преподавании математики в технических вузах и 

использование аналогий 
110 

Наиля Ибрагимова Место, значимость и задачи теории вероятностей и 

статистики в школьном математическом обучении 
116 

Ханум Джалилова Изучение математических доказательств 120 

Шабнам Гасымлы Технология преподавания темы параллельности 

прямых линий в пространстве 
123 

Нигяр Гурбанзаде Способы организации интеграции с элементами 

теории вероятности в преподавании математики 
127 

Дилара Шарифова Методика обучения использования приема 

моделирования при решении двух ситуационных 

алгебраических задач 

132 

Эмиль Азиз Роль и значение математического образования в 

подготовке современных инженеров, на основе ИКТ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ

Камиль Ахвердиев, 

Лала Насибова, 

Зульфия Айвазова 

Использование экологических знаний в преподавании 

элементов VI группы 
142 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вагиф Гурбанов, 

Нигяр Асланова 
Исследование истории нашей литературы: результаты 

и необходимость уточнения 
146 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

Рашад Пашаев Проблема использования метода обсуждения в 

преподавании истории Азербайджана в средних 

специализированных школах с педагогическим 

уклоном в программах и учебниках 

150 

Тахир Джаббарлы Уровень исследования использования активизации в 

преподавании истории народов Kавказа в высших 

педагогических школах 

155 

136 



9 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

Сабухи Сафаров Сущность использования диалогического обучения в 

преподавании «Истории народов Kавказа» в вузе 
158 

Гюнель Джафарова Возможности преподавания литературы по истории 

Азербайджана 

161 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Севда Иманова Психологические основы формирования 

межкультурной компетенции в преподавании 

английского языка 

165 

ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сара Байрамова Пути и способы влияния социального сотрудничества 

на развитие коммуникационной деятельности детей 

дошкольного возраста 

171 

Гюльнар Велиева Значимость образования в социализации детей 

дошкольного возраста 
179 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Руфат Гусейнзаде Гусейн Джавид: Стамбульская среда, любовь к 

родине, нравственные ценности и ненависть к 

армянскому посланию в его стихах 

183 

Дурдана Алиева Проблемы подготовки педагогических кадров в 

период Азербайджанской Народной Республики 
190 

Хиджран Вердиева Традиции, связанные с женским воспитанием в 

народной педагогике 
194 

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНА 
Фаррух Аббас оглу Рустамов – 60 

Рамиз Алиев,  

Ирамин Исаев, Гумеир 

Ахмедов 

Достойный предствитель  педагогической науки 200 

НАШИ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ И ПЕДАГОГИ 

Видади Паша оглу Баширов – 70 

Видади Халилов Свет таланта и разума 203 

Назим Рамиз оглу Аббасов – 60 

Акиф Аббасов Опытный учитель по методике преподавания 

математики, компетентный исследователь 

206 



10 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

CONTENTS 

FROM THE EDITOR-IN CHIEF 

Akif Abbasov Expanding students’ understanding of armenian 

vandalism, savagery and barbarism 

13 

GENERAL PEDAGOGICAL PROBLEMS 

Farrukh Rustamov Symphony of creative hearts 26 

Sahib Mammadov Audience management in the process of learning 

universities in the conditions of the pandemic 
37 

Maya Heydarova Consequences of household electronic devices on healthy 

life style of 10-12 aged school students 
41 

PROBLEMS OF UPBRINGING 

Zahra Muradova Teacher's work in today's victories 45 

Mahira Ibadova Formation healthy lifestyle of pupils in the secondary 

schools 
49 

Irada Amiraliyeva Fostering conscience in students 55 

Lala Mammadly Upbringing of students in the spirit of National Heroes of 

Azerbaijan 
59 

MONITORING AND EVALUATION IN EDUCATION 

Nigar Muradova Theoretical and practical foundations of the components 

of pedagogical monitoring 
63 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION OF STUDENTS 

Vidadi Orujov,  

Shahin Mehraliyev 
Negative influence of non-traditional religions and 

communities (selt) on socialization of adolescents 
69 

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP 

Madina Ismayilova Causes of conflicts between teacher and student 75 

ISSUES OF IMPROVEMENT, EVALUATION AND MANAGEMENT OF THE QUALITY 

OF EDUCATION 

Inara Jafarova, 

Dinara Asadova 

Role of innovation in improving the quality of education 80 

Sevil Mirhasan Isayeva The development of high technologies as the most 

important trend of the XXI century 
85 

Shahnaz Guliyev Ethnopsychological issues of attitude towards young 

people in families as a current psychological problem 
90 



11 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

METHODS OF TEACHING MATHEMATICS 

Pole, purpose, essence of matematical education in higher 

techinal schools 

 97 Müdafiya Mahmudov, 

Elvira Taghızade,  

Svetlana Akbarova 

Musa Rzayev,  

Ramila Almazova 
Technology for solving transcendental equations in school 

mathematics 

106 

Azade Takhirova About teaching mathematics at technical universities and 

use of analogies 

110 

Naila Ġbrahimova Solution of issues concerning the calculation of the 

probability of the events at school 

116 

Khanim Jalilova Study of mathematical proofs 120 

Shabnam Gasimli Technology of learning the subject of straight lines in 

space 

123 

Nigar Gurbanzade. Organizational methods of integration with elements of 

the theory of probability in teaching math 

127 

Dilara Sharifova A method for using a modeling advice for solving two 

situational algebraic problems 

132 

Emil Aziz The role and importance of mathematics education in 

training modern engineers on the basis of ict 

METHODS OF TEACHING CHEMISTRY 

Kamil Hagverdiyev, 

Lala Nasibova,  

Zulfiyya Ayvazova 

Teaching group vi elements using ecological knowledge 142 

METHODS OF TEACHING LITERATURE 

Vaqif Gurbanov, 

 Nigar Aslanova 
Studying the history of our literature: results and the need 

for refining 
146 

METHODS OF TEACHING HISTORY 

Rashad Pashayev Applying of discussional method and problems of its 

using in text books and curricula in teaching of Azerbaijan 

history at school teaching profounded colleges 

150 

Tahir Jabbarli The level of research on the use of activation in the 

teaching of the history of the caucasian peoples in higher 

pedagogical schools 

155 

Sabuhi Safarov The essence of the use of dialogical teaching in the teaching 

of "History of the Caucasian peoples" in higher school 

158 

Gunel Jafarova Opportunities for teaching literature related to the history 

of Azerbaijan 
161 

136 



12 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

Sevda Ġmanova Psychological backgrounds of intercultural competence 

forming in English Language Teaching (ELT) 
165 

PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION 

Sarah Bayramova Ways and means of the effect of social cooperation on the 

development of communication activities of preschool 

children 

171 

Gulnar Valiyeva The importance of education in the socialization of 

children in preschool age 
179 

HISTORY OF SCHOOL AND PEDAGOGICAL THOUGHT 

Rufat Huseynzader Hussein Javid: Istanbul environment, patriotism in his 

verses, moral values and hate of the armenian message 
183 

Durdane Aliyeva Problems of pedagogical staff training in the period of the 

people's republic of Azerbaijan 
190 

Hijran Verdiyeva Traditions related to female education in folk pedagogy 194 

MEN OF SCIENCE AND ART OF AZERBAIJAN 
  Farrukh Abbas  Rustamov – 60 

Ramiz Aliyev, 

Iramin Isaev, 

Humeir Ahmedov 

A worthy representative of pedagogical science 200 

OUR FAMOUS SCIENTISTS AND TEACHERS 

Vidadi Pasha Bashirov – 70 

Vidadi Khalilov Light of talent and reason 203 

Nazim Ramiz Abbasov – 60 

Akif Abbasov Experienced math teacher, competent researcher 206 



13 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

BAŞ REDAKTORDAN 

UOT 37. 

Akif Nurağa oğlu Abbasov, 
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi 

TƏHSĠLALANLARDA ERMƏNĠ VƏHġĠLĠYĠ, ERMƏNĠ VANDALĠZMĠ VƏ 

BARBARLIĞINA DAĠR TƏSƏVVÜRLƏRĠN GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

Акиф Нурага оглу Аббасов, 
доктор наук по педагогике, профессор 

ученый секретарь 

Института Образования Азербайджанской Республики 

РАСШИРЕНИЕ У УЧАЩИХСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АРМЯНСКОМ 

ВАНДАЛИЗМЕ, ДИКОСТИ И ВАРВАРСТВЕ 

Akif Nuragha Abbasov, 
doctor of science in pedagogy, professor 

scientific secretary at 

Institute of Education of the Republic of Azerbaijan 

EXPANDĠNG STUDENTS’ UNDERSTANDĠNG OF ARMENĠAN VANDALĠSM, 

SAVAGERY AND BARBARĠSM 

Xülasə. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti elan ediləndə onun ərazisi 114 min kvad-

rat kilometr idi. 23 ay sonra müstəqilliyimizə qəsd olundu. İstəsək də-istəməsək də SSRİ-nin tərkibinə daxil 

edildik. Sovet hökuməti torpaqlarımızı digər respublikalar arasında pay-bölüş elədi. Ərazimiz 86,6 min kvad-

rat kilometr qaldı. Azərbaycan ərazisində ermənilərə peşkəş kimi 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vila-

yəti də yaradıldı. Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə edəndən sonra Ermənistan DQMV-nə daxil olan ra-

yonları və Azərbaycanın ətraf 7 rayonunu işğal etdi. Beləliklə, Azərbaycanın ərazisinin beşdə bir hissəsi zəbt 

olundu. Azərbaycan idarəçiliyi ərazimizin haradasa 67 min kvadrat kilometrində (bir qədər çox) həyata keçi-

rilməyə başladı. Bundan əvvəl isə hazırda Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycan ərazisindən yüz minlərlə 

soydaşımız öz əzəli torpaqlarından qovub zorla çıxarılmışdı. Ölkəmizdə bir milyondan artıq didərgin, qaçqın, 

köçkün meydana gəldi. Onların yerləşdirilməsi böyük problemə döndü. 

İşğal nəticəsində azərbaycanlılardan çoxsaylı insan tələfatı oldu. Erməni vəhşiliyi, erməni vandalizmi 

və barbarlığı həddini aşmışdı. Məqalədə bu məsələlərdən danışılır, təhsilalanlarda bu məsələlərlə bağlı təsəv-

vürlərin genişləndirilməsi lazım bilinir. 

Açar sözlər: təhsilalanlar, erməni vəhşiliyi, erməni barbarlığı, erməni vandalizmi, təsəvvürlərin 

genişləndirilməsi 

Резюме. Когда в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республи-

ка, ее территория составляла 114 тысяч квадратных километров. 23 месяца спустя наша независи-

мость была уничтожена. Волей-неволей мы были включены в состав СССР. Советское правительство 

разделило наши земли между другими республиками. Наша территория составила 86,6 тысячи квад-

ратных километров. 

В 1923 году Нагорно-Карабахская автономная область была создана в Азербайджане как дар 

армянам. После второго обретения независимости Армения оккупировала районы Нагорного Караба-

ха и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана. Таким образом, пятая часть территории Азербай-

джана была оккупирована. Администрация Азербайджана начала внедряться примерно на 67 000 
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квадратных километров (чуть больше) нашей территории. Ранее сотни тысяч наших соотечественни-

ков были насильно изгнаны с территории Западного Азербайджана, ныне называемой Арменией. В 

нашей стране более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Их размещение стало боль-

шой проблемой. 

В результате оккупации многие азербайджанцы погибли. Армянская дикость, армянский ванда-

лизм и варварство перешли все границы. В статье рассматриваются данные вопросы, и необходи-

мость расширения понимания учащимися этих вопросов. 

Ключевые слова: учащиеся, армянская дикость, армянское варварство, армянский вандализм, 

расширение представлений 

Summary. When the Azerbaijan Democratic Republic was proclaimed in 1918, its territory was 114 

thousand square kilometers. 23 months later, our independence was destroyed. Willy-nilly, we were included 

in the USSR. The Soviet government divided our lands between other republics. Our territory was 86.6 

thousand square kilometers. 

In 1923, the Nagorno-Karabakh Autonomous Region was created in Azerbaijan as a gift to the 

Armenians. After the second independence, Armenia occupied the regions of Nagorno-Karabakh and 7 

adjacent regions of Azerbaijan. Thus, a fifth of the territory of Azerbaijan was occupied. The administration 

of Azerbaijan began to penetrate approximately 67,000 square kilometers (slightly more) of our territory. 

Earlier, hundreds of thousands of our compatriots were forcibly expelled from the territory of Western 

Azerbaijan, now called Armenia. There are over a million refugees and internally displaced persons in our 

country. Their placement has become a big problem. 

As a result of the occupation, many Azerbaijanis died. Armenian savagery, Armenian vandalism and 

barbarism crossed all borders. This article examines these issues and the need to expand student 

understanding of these issues. 

Key words: students, Armenian savagery, Armenian barbarism, Armenian vandalism, expansion of 

ideas 

2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən 

müharibəsi Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə 

başa çatdı. Erməni işğalçıları tərəfindən uzun 

illər bundan əvvəl zəbt edilmiş torpaqlarımız, 

şəhər, rayon və kəndlərimiz Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında azad 

olundu. Öz əzəli ərazilərindən qaçqın, köçkün 

düşmüş soydaşlarımızın üzərindən ―qaçqın‖ və 

―köçkün‖ statusu götürüldü. Hazırda onlar hədsiz 

sevinc içərisində doğma yurd-yuvalarına getmə-

yə hazırlaşırlar. 

Erməni qəsbkarlığının, ermənilərin Azər-

baycan torpaqlarına həyasızcasına ərazi iddiası-

nın qədim tarixi vardır. Xalqımız iki əsrdən 

çoxdur ki, bu iddiaların əziyyətini çəkir, minlər-

lə, on millərlə soydaşlarımız erməni-Azərbay-

can münaqişələrində həlak olmuş, şikəst edil-

miş, əsir düşmüş, yüzlərlə kəndimiz və rayonu-

muz yerlə-yeksən olmuşdur. 

Dünya da ədalətsiz dünyadır. Açıq elan 

olunmasa də, müsəlmanlara, türklərə, azərbay-

canlılara qarşı səlib yürüşü yeridilməkdədir. Xo-

calı soyqırımı elə bil dünən baş verib. Ermənilər 

öz havadarlarının köməyilə dinc azərbaycanlıla-

ra qarşı qətlam törətmişlər. Dünya bu faciəyə 

münasibətdə laqeyd qalmışdır. Ermənilərin belə 

bir uydurması var ki, guya 1915-ci ildə - bir əsr 

bundan əvvəl türklər ermənilərə qarşı soyqırım 

etmişlər. Bir çox ölkələr Türkiyəyə təzyiq vasi-

təsi kimi bir sıra hallarda bu iftiranı əllərində 

bayraq edirlər. Əslində belə soyqırım olmayıb. 

Soyqırım məsələsi ağ yalandır. 

Türkiyə tərəfi dəfələrlə bəyan etmişdir ki, 

arxivləri açaq, mütəxəssislər, alimlər gəlib sə-

nədləri nəzərdən keçirsinlər. Onda əsl həqiqət 

hamıya, bütün dünyaya bəlli olar. Lakin bu tək-

lifə tərəfdar çıxmırlar. Ona görə ki, sərf eləmir. 

Əslində türklər ermənilərə qarşı deyil, 

1918-ci ildə ermənilər azərbaycanlılara qarşı 

soyqırım törətmişlər. Dünya, erməni tərəfdarları 

bu faktın üstündən isə sükutla keçirlər. 

Onlar bilirlər və bilməlidirlər ki, azərbay-

canlılara qarşı dəfələrlə həyata keçirilən soyqı-

rımlarda ermənilər misli görülməmiş vəhşiliklə-

rə, vandalizm və barbarlığa yol vermişlər. 

Gənc nəsil, təhsilalanlar – şagirdlər və tə-

ləbələr bütün bunlardan xəbər tutmalıdırlar. 

Onlar, təbii ki, bu məsələlərdən az-çox xəbər-

dardırlar, lakin bununla kifayətlənmək olmaz, 
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onların təsəvvürləri dolğunlaşdırılmalı, məlu-

matları genişləndiriməlidir. 

1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyəti elan ediləndə onun ərazisi 114 

min kvadrat kilometr idi. 23 ay sonra müstəqilli-

yimizə qəsd olundu. İstəsək də, istəməsək də 

SSRİ-nin tərkibinə daxil edildik. Sovet hökumə-

ti torpaqlarımızı bəzi digər respublikalar, o cüm-

lədən Ermənistan arasında (Göyçə mahalı, Zən-

gəzur), Gürcüstan (Borçalı və s.), Rusiya (Dər-

bənd) arasında pay-bölüş elədi. Ərazimiz 86,6 

min kvadrat kilometr qaldı. Ərazisində erməni-

lərə peşkəş kimi 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti də yaradıldı. 

Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə edən-

dən sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələri DQMV-

yə daxil olan rayonları və Azərbaycanın ətraf 7 

rayonunu işğal etdi. Beləliklə, ərazimizin beşdə 

bir hissəsi zəbt olundu. Azərbaycan idarəçiliyi 

ərazimizin haradasa 67 min kvadrat kilometrin-

də (bir qədər çox) həyata keçirilməyə başladı. 

Bundan əvvəl isə hazırda Ermənistan adlanan 

Qərbi Azərbaycan ərazisindən də yüz minlərlə 

soydaşımız öz əzəli torpaqlarından qovulub 

zorla çıxarılmışdı. Ölkəmizdə bir milyondan 

artıq didərgin, qaçqın, köçkün meydana gəldi. 

Onların yerləşdirilməsi böyük problemə döndü. 

İşğal nəticəsində azərbaycanlılardan çox-

saylı insan tələfatı oldu. Erməni vəhşiliyi, ermə-

ni vandalizmi və barbarlığı həddini aşdı. 

Bu məsələlərlə şagirdləri tanış edək. 

Nəinki döyüş meydanlarında, qətlamlar 

həyata keçirilərkən, şəxsiyyətə pərəstiş dövrün-

də də, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 

sükut edəndə də, eyni zamanda dinc quruculuq 

illərində də ermənilər Ermənistanın ərazisində 

yaşayan azərbaycanlılara qarşı, eyni zamanda 

Azərbaycan Respublikası sakinlərinə qarşı da 

irili-xırdalı soyqırımlar törətmişlər. 

Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi, Za-

qafqaziya Komissarlığı yanında xalq maarif ko-

missarı, Zaqafqaziya Demokratik Federativ Res-

publikasının ədliyyə naziri, Azərbaycan Demok-

ratik Cümhuriyyətinin ilk nazirlər şurası sədri 

və daxili işlər nazir sonralar ədliyyə naziri və 

xarici işlər naziri Fətəli xan Xoylu Azərbaycan-

da Sovet hakimiyyətin qurulandan sonra Türki-

yəyə getmək üçün Gürcüstana – Tiflisə gəlir. 

Burada Daşnaksütun partiyasının nümayəndələri 

Aram Erkanyan və Misak Qriqoryan tərəfindən 

arxadan atılan atəşlə öldürülür. 

Fətəli xan Xoylu məhz Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin rəhbərlərindən biri olduğu 

üçün qətlə yetirilmişdi. O zamanlar Daşnaksü-

tun partiyasının üzvləri AXC rəhbərlərini aradan 

götürmək tapşırığı almışdılar. 

―1937-ci il avqustun 5-də SSRİ NKVD-si 

bir qərarı çıxarır. Həmin qərara 3 nəfər – SSRİ 

daxili işlər naziri Yejov, Mikoyan və Stalin qol 

çəkib. Qərarda yazılıb ki, müsavatçılar, ittihad-

çılar, sosial-demokratlar, hümmətçilər, eyni za-

manda menşeviklər və daşnaklar güllələnməli-

dir. Bundan sonra M. Bağırovun fəaliyyətin-

də 1937-1938-ci illər qara ləkə kimi iz burax-

mışdır. Çünki bu illərdə Azərbaycanın minlərlə 

millətsevər alimi, şair və yazıçısı, partiya, dövlət 

xadimi və s. həbs edilmiş və güllələnmişdir. Bu 

repressiya təkcə onun deyil, həmin dövr-

də SSRİ məkanında partiya, sovet və s. təşkilat-

larda çalışanların əksəriyyətinin həyatında bir 

qara ləkə olaraq qalır. Bu işdə M. Bağırovun gü-

nahı olsa da, o, partiya əsgəri kimi Ümumittifaq 

KP MK və SSRİ hökumətinin göstərişlərini, tə-

ləblərini yerinə yetirmişdir. Çünki o dövrdə 

"vətən xainləri", "əksinqilabçıları", "xariclə əla-

qələri olanları" tapıb üzə çıxarmaq müttəfiq res-

publikalarda adi hal olmuş və plana çevrilmişdi‖. 

Şəxsiyyətə pərəstiş illərində Mircəfər Ba-

ğırovun hakimiyyəti dövründə ermənilər res-

publikamızın güc strukturlarında, Mərkəzi Ko-

mitədə, Xalq Komissarları Sovetində özlərinə 

möhkəm yer eləmişdilər. Haqqında danışılan 

qərarı bəhanə gətirərək, məqam düşdükcə şər 

atıb üzdə olan azərbaycanlıların aradan götürür-

dülər. Ermənilər tor qurmaqda mahir idilər. 

Qurbanlarını gedər-gəlməz yollara göndərdikcə 

bunu sevinclə qeyd edirdilər. 

Doğulduğu Osmanlı dövlətinə xəyanət et-

diyinə görə qulağı kəsilmiş, ―tayqulaq‖ adlan-

dırılan Andranik Ozanyan 1912-ci ildə Qaregin 

Njde (Ter-Arutyunyan) ilə ermənilərdən təşkil 

olunmuş bir quldur dəstəsi yaradıb, ilk əvvəllər 

Türkiyə ərazisində, 1918-ci ildə Zəngəzur və 

Qarabağ azərbaycanlılarının yaşadıqları dədə-

baba yurdlarını darmadağın edir, dinc əhalini qı-

lıncdan keçirirdilər. 

Andranik Rus ordusunun tapşırığı ilə I 

Dünya müharibəsində erməni hərbi dəstələrini 

https://az.wikipedia.org/wiki/1937
https://az.wikipedia.org/wiki/1938
https://az.wikipedia.org/wiki/SSR%C4%B0


Akif Nurağa oğlu Abbasov 

16 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

formalaşdıraraq, Osmanlı ordusuna qarşı hərbi 

əməliyyatlarda fəal iştirak etmişdir. 

1917-ci ilin fevral-mart aylarında Qafqaz-

dakı rus ordusu getdikcə dağılır. Bundan yarar-

lanan ermənilər çar ordusundan qalmış silah və 

sursatı mənimsəyərək, silahlı dəstələrini güclən-

dirməyə nail olurlar. 

Zəngəzurda kəndlərin sakinləri diri-diri 

yandırılır, məhv edilirdi. Bu vəhşilik nəticəsində 

həmin yaşayış yerlərində demək olar ki, sağ 

adam qalmırdı. Nə uşağa, qocaya, nə də qadına 

rəhm edilirdi. 

Eynilə Naxçıvanda da həmin vəziyyət 

hökm sürürdü. Daşnakların Yayçı kəndinə hü-

cumu nəticəsində 2500 nəfər qətlə yetirilmişdi. 

Meyitlər Araz çayına atılırdı. 

Andranikin dəstələri Qarabaqda azərbay-

canlıların yaşadıqları 115 kəndin altını üstünə 

çevirmişdilər. Qətlə yetirilən adamların sayı 10 

mini aşırdı. 

Naxçıvan qəzasında doğulan hərbi cina-

yətkar Qareqin Njde (Ter-Arutyunyan) I Balkan 

müharibəsində 272 nəfərlik könüllü erməni dəs-

təsinin başında Osmanlı dövlətinə qarşı döyü-

şür. Sonralar Ermənistana qayıdır, 1919-cu ildə 

azərbaycanlıları Zəngəzurdan və Göyçə maha-

lından qovub çıxarmaq üçün bu ərazilərə gəlir. 

Yerli əhaliyə - azərbaycanlılara divan tutur, tari-

xən yaşadıqları torpaqlardan onları təmizləyir-

lər. Qareqin Njdenin quldur dəstəsi 1920-ci ildə 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ordu-

su ilə döyüşlərə qatılır. Sovet Rusiyası Azərbay-

canı işğal etdikdən sonra Njde Sovet qoşunları 

qarşı vuruşur. Njde və silahdaşları Zəngəzurda 

"Dağlıq Erməni Respublikası"nın yaradıldığını 

bəyan edirlər. Njde özünü bu qondarma respub-

likanın "ali baş komandan"ı kimi qələmə verir. 

Bu quldur dəstələri eyni zamanda Qarabağ 

və Naxçıvana da ayaq açıb, burada da kütləvi 

qırğınlar törədirlər. 

Sovet ordusunun qüvvələri hücuma keçə-

rək Njdenin quldur dəstəsini darmadağın edir, 

Njde və dəstəsindən sağ qalanlar İrana qaçırlar. 

Təhsilalanlar bu hadisələrdən də xəbərdar 

olmalıdırlar. 

Görkəmli tarixi şəxsiyyət, böyük ictimai-

siyasi xadim, yazıçı, həkim olan Nəriman Nəri-

manov öz dövründə çox mühüm dövlət işlərində 

çalışmış, Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri, 

Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetini sədri, 

SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət heyəti-

nin ZSFSR İttifaq Sovetinin birinci sədri olmuş-

dur. İstər Azərbaycanda, istərsə də Moskvada 

dövlət işlərində fəaliyyət göstərərkən ermənilər 

onun əl-ayağına çox dolaşmış, nüfuzuna xələl gə-

tirməyə cəhd göstərmiş, haqqında iftiralar yaymış, 

hətta həyatı, sağlamlığı üçün təhlükə törətməkdən, 

bu əvəzedilməz insana ―millətçi‖ damğası bas-

maqdan, ona qəsddən belə çəkinməmişlər. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 

sovet hakimiyyəti qurulanda idarəetmə orqanla-

rında azərbaycanlılardan daha çox ermənilər, 

gürcülər, ruslar təmsil olunurdular. O zaman 

Mikoyan, Mirzoyan, Sərkis, Orconikidze Azər-

baycanda böyük səlahiyyətə malik idilər. Ütəgəl 

S.M. Kirov. 

Nəriman Nərimanov İnqilab Komitəsinin 

sədri olsa da, bu və ya digər məsələlər müzaki-

rəyə çıxarılanda Mikoyan, Sərkis, Mirzoyan və 

başqa ―yan‖lar, eyni zamanda Orconikidze bir 

sıra hallarda səs çoxluğuna yiyələnir, istədikləri 

qərarın qəbul edilməsinə nail olurdular. Heç də 

təsadüfi deyildir ki, Nəriman Nərimanov ―Uc-

qarlarda inqilabımızın tarixinə dair (İ.V. Stalinə 

məktub)‖ əsərində yazırdı: ―Mikoyan dedi: ―Biz 

Nərimanovu İnqilab Komitəsinin sədri seçərik və 

onu elə mühasirəyə alarıq ki, o çox da öz nüfuzun-

dan istifadə edə bilməsin... (1, s. 20). Bunu etmək 

üçün BEKA-nı öz əllərinə (yəni Mikoyan və onun 

tərəfdarları – A.A.) almaq lazım idi‖ (1, s. 23). 

Lakin Nəriman Nərimanov öz işində qə-

tiyyətli idi, erməniləri yerində oturtmağı bacarır, 

onlara öz yerlərini göstərirdi. Yuxarıda adı çəki-

lən əsərdə N. Nərimanov yazırdı: ―Mikoyanın 

ən qatı düşməni mən idim, lakin onu mənim işti-

rakım olmadan çıxartdılar‖ (1). Təbii ki, Miko-

yan kimi xəbis niyyətli, mənfur bir şəxs Nəri-

manovun öz işində kamil olmasının paxıllığını 

çəkir, onun bacarıqlı rəhbər olması faktını həzm 

edə bilməzdi. 

Bütün bunlar da Nərimanova qarşı bəzi 

qüvvələrin birləşməsinə şərait yaradırdı. 

Nərimanov istəyirdi ki, Azərbaycanda iş 

başında, rəhbər vəzifələrdə millətimizin öz nü-

mayəndələri olsunlar, ermənilər yox. ―Ucqarlar-

da inqilabımızın tarixinə dair (İ.V. Stalinə 

məktub)‖ əsərində bu xüsusda deyilirdi: ―Lap 

əvvəldən bu günə kimi, BEKA elə bil qəsdən, 

Mikoyan, Sərkis və Mirzoyan tərəfindən tutulur 

(1, s. 25), Mikoyandan sonra BEKA-nın katibi 
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Sərkis olur, Sərkisdən sonra isə Mirzoyan. Çox 

güman ki, Mirzoyandan sonra Kasparov olacaq 

və i.a. Fəhlələri Sarkis kimi yoldan çıxaran, par-

tiyanı Mirzoyan kimi içindən pozan ikin-

ci adam ola bilməz (1, s. 24). 

S. Orconikidze də Nərimanovla düz do-

lanmırdı. O, Mikoyanla həmfikir idi. 

S. Orconikidze Mərkəzi Komitədə belə bir 

məsələ irəli sürmüşdü: ―Azərbaycan Respubli-

kası müstəqilmi yaşamalıdır, yoxsa tərkib kimi 

Sovet Rusiyasının tərkibinə qatılmalıdır?‖ (1). 

Mərkəzi Komitənin üzvləri – Əliheydər 

Qarayev, Mirzə Davud Hüseyov da deyirdilər 

ki, bizə müstəqillik lazım deyil, biz Azərbaycanı 

Sovet Rusiyasına birləşdirməliyik. 

Bu məsələyə Nəriman Nərimanovun mü-

nasibəti isə tamam fərqli idi. Nərimanovun özü-

nə müraciət edək: ―Sonra Orconikidze mənə 

müraciət etdi və soruşdu: ―bu məsələ barədə siz 

nə fikirləşirsiniz, sizin rəyiniz mənim üçün va-

cibdir‖. Mən qəti şəkildə bildirdim: ‖Azərbay-

can Respublikası Gürcüstan və Ermənistan so-

vetləşdirilənədək müstəqil olmalıdır, sonra isə 

baxarıq...‖ (1, s. 12). 

Hətta İ.V. Stalin də Orconikidze haqqında 

yaxşı fikirdə deyildi. Nərimanov göstərir ki, 

―Genuyaya getməmişdən qabaq, bir gün yol. 

Stalin mənə dedi: ―Serqo korlanıb‖ (1, s. 34). 

Nərimanov Serqo haqqında belə düşünür-

dü: ―Yox, o korlanmayıb, onun dövlət ağlını 

həddən artıq qiymətləndirərək onu korlayıblar. 

O, inqilabın bütün xilasını vuruşmada görür. O 

öz düşmənlərini məhv etmək üçün Zaqafqaziya 

Kommunist təşkilatlarının sonuncu qurultayında 

nə kimi üsullara əl atmamışdı (1, s. 34); ... 

―Serqo Mərkəzdən göndərilmiş nümayəndədir. 

Mən onunla mübarizəni yol. Lenin onu özünün 

məşhur məktubunda rüsvay edəndən əvvəl baş-

lamışdım. Bu bir daha sübut edir ki, mən bu 

adamın ―nə yuvanın quşu― olduğunu yol. Lenin-

dən qabaq bilmişəm‖ (1, s. 43). 

―Yanlar‖ Azərbaycanda hakimiyyəti tam 

ələ almaq üçün Nəriman Nərmanovdan yaxa 

qurtarmağın yollarını axtarırdılar. Nəhayət, əllə-

rinə belə imkan düşdü. Nərimanov SSRİ Mərkə-

zi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət heyətinin ZSFSR 

İttifaq Sovetinin birinci sədri təyin olunaraq 

Moskvaya yola düşməli olur. Onun Azərbay-

candan getməsi ―sol‖ qrupu hədsiz sevindirir. 

Bu barədə Nərimanov yazırdı: ― Məni Azərbay-

candan uzaqlaşdırdıqdan sonra, bu qrup (“sol” 

qrup – A.A.) məsləkdaşlarıma amansız divan 

tutmağa başladı. Bir qismini siyasi cəhətdən öl-

dürdü, başqalarını partiyadan xaric etmək qor-

xusu altında tamamilə simasızlaşdırdı, digərləri-

ni isə gizli iş şəraitinə keçməyə məcbur etdi. 

İndi sağ qrup yoxdur və Azərbaycanın bütün ta-

leyi Mirzoyan başda olmaqla ―sol‖ qrupun əlin-

dədir. Azərbaycanda vəziyyətin ağası olan ―sol‖ 

qrup, əvvəllər edə bilmədiklərini indi inadla hə-

yata keçirir‖ (1). 

Nərimanov vəzifəsinin böyüdülməsi adı 

ilə Moskvaya aparılmasının səbəbini belə izah 

edirdi: ―Məni Azərbaycandan uzaqlaşdırmaq 

Serqoya ona görə lazım idi ki, özünün ―Qafqaz‖ 

siyasətini yeritmək üçün hər cür maneələri ara-

dan qaldırsın. O məsləhət üçün Mirzoyana mü-

raciət edir, Mirzoyan deyir: ―Biz yalnız sənin 

razılığını gözləyirik ki, Nərimanovu uzaqlaşdı-

raq‖. Serqo cavab verir: ―Razıyam‖. Və həqiqə-

tən də məni SSRİ MİK-nə sədr seçir-

lər. Moskvada yüksək vəzifəyə təyin edərək ara-

dan çıxarırlar. Mirzoyan və Serqo bunu bayram 

eləyirlər, məni çıxartdılar və heç nə də baş vermə-

di, Azərbaycanda nəinki üsyan, heç Nərimanovun 

adını belə tutmağa cəsarət edən yoxdur‖ (1). 

Moskvada da Nərimanov gərgin şəraitdə 

işləyirdi. Düşmən qüvvələr onun paxıllığını çə-

kirdilər. V.İ. Leninin sağlığında Nərimanova to-

xuna bilmirdilər. Lenin onun şəxsi toxunulmaz-

lığını təmin edirdi. Fəqət V.İ. Leninin ölümün-

dən sonra bu məsələ - Nərimanova hücumlar 

daha ciddiliyi ilə özünü göstərdi. 1925-ci ildə bu 

dahi insanın ürəyi döyünməkdən qaldı. Uzun 

illər, xüsusən Sovet hakimiyyəti dövründə onun 

xəstələnərək öldüyünü yazır, deyirdilər. 

Məlum olmuşdur ki, əslində Nərimanovu 

zəhərləmişlər. Özünü ona dost göstərən Serqo 

Orconikidze tərəfindən. Serqo Nərminanovu evi-

nə çağıraraq onu Bakıdan göndərilən yarpaq dol-

masına qonaq etmiş, evinə qayıdan doktor Nəri-

man özünü pis hiss edərək uzanmışdı. O, gör-

kəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı həm də 

həkim idi. Halının pisləşdiyini görərək, həqiqəti 

başa düşmüş: ―Məni Serqo zəhərlədi‖ – demişdi. 

Beləliklə, Nərimanov haqq dünyasına qo-

vuşdu. 

N. Nərimanova təsadüfən sui-qəsd edil-

məmişdi. Bu işdə erməni əli vardı. Stalinin, 

Serqo Orconikidzenin bu sahədə maraqları ol-
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muşdu. Nərimanov V.İ. Leninə Stalini tənqid 

edən məktublar yazırdı. 1920-ci ildə Satalinlə 

Orconikidze Zəngəzuru, Naxçıvan və Qarabağı 

ermənilərə vermək fikrində olsalar, bu sahədə 

addımlar atsalar da, Nərimanovun müqaviməti 

ilə qarşılaşmışdılar. Bu böyük şəxsiyyətin milli 

maraqlar baxımından gördüyü səylər Moskvanı 

təmin etmirdi. 

Akad. T. Köçərli ―Qarabağ: yalan və həqi-

qət‖ adlı əsərində göstərir: ―3 iyul 1921-ci ildə 

növbəti büro çağırılaraq Dağlıq Qarabağ Ermə-

nistan tərəfə verilir. Büro üzvləri Orconikidze, 

Maxaradze, Nərimanov, Mesnikov, Kirov, 

Fiqatner, Nazaretsyan, Araxaşivli olub. Həmin 

büroda Nərimanovun mövqeyini Maxaradze və 

Nazaretsyan müdafiə edib. Orconikidze Dağlıq 

Qarabağı dərhal və danışıqsız Azərbaycana bir-

ləşdirmək, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət 

vermək xəttinə dönük çıxır. Bununla əlaqədar 

Nərimanov Stalin və Orconikidzenin üstünə 

qışqıraraq deyib ki, mən bircə gün də qoy-

maram Qarabağ erməni tapdağı altında qalsın: 

―Nərimanov iclasdan çıxıb Leninə telefon edir 

və deyir ki, mən Azərbaycan neftini sabahdan 

Rusiyaya buraxmıram. Lenin məsələdən xəbər-

dar olduqdan sonra Stalinə zəng edib, necə olur-

olsun məsələni Azərbaycanın xeyrinə həll etmə-

yi tapşırıb. 4 iyul 1921-ci ildə Dağlıq Qarabağ 

geri qaytarılır‖ (2). 

Haqq dünyasına qovuşandan sonra da er-

mənilər və onlara dəstək olanlar Nərimanovun 

tarixdən silinməsi üçün iftiralara, böhtanlara əl 

atmış, ona ―millətçi‖ damğası vurmuş, onun təb-

liğ olunmasına, adının belə çəkilməsinə imkan 

verməmişlər. 

Serqo Orconikidze özündən ―Nərimanov-

çuluq‖ ideyasını uydurdu. Anastas İvanoviç Mi-

koyan da ona dəstək durdu: ―Nərimanov millət-

çi olub. Belə bir şəxsin külü Qızıl Meydandan 

götürülməlidir‖. 

Lakin onlar istəklərinə çata bilmədilər. 

İosif Vissarionoviç Stalin təkliflə razılaşmadı: 

―Nərimanova toxunmayın‖. 

Nərimanov Azərbaycanın Şimal və Cənub 

hissələrini birlikdə, birləşmiş şəkildə görmək is-

təyirdi, vahid Azərbaycan onun böyük arzusu 

idi. Fəqət nə ruslar, nə farslar, nə də ermənilər 

Böyük Azərbaycanın meydana gəlməsinə heç 

cür yol verməzdilər. II Dünya müharibəsi zama-

nı Şimalı və Cənubi Azərbaycanın bir-birinə qo-

vuşması imkanı yaransa da, bu, imkan olaraq 

qaldı. 

Rusiyada Sovet hakimiyyətinin ilk illərin-

də Azərbaycana müstəqillik, müstəqil respubli-

ka statusu verilməməsi barədə fikirlər mövcud 

idi. Bu, Nərimanovu çox narahat edirdi. Həmin 

məsələ ilə bağlı V.İ. Leninə müraciət etdi. ―Uc-

qarlarımızda inqilabımızın tarixinə dair‖ əsərini 

vərəqləyək. Nərimanov yazırdı: ―Əziz Vladimir 

İliç, doğrudanmı ―Müstəqil Azərbaycan‖ sözü 

Sizin ağzınızdan çıxmayıb? İndi vəziyyət belə-

dir: həmişə Denikini dəstəkləyən Ermənistan 

müstəqillik, əlavə olaraq da Azərbaycanın ərazi-

sini qazanır. Azərbaycan Sovet Rusiyasının 

qoynuna ilk atılan üç respublikadan biridir və 

günbəgün öz müstəqilliyini və ərazisini 

itirir. Mən müraciət edirəm ki, buna diqqət gös-

tərəsiniz. Əgər qısa bir müddət ərzində Mərkəz 

daşnak kommunistlərin iyrənc hərəkətlərinə son 

qoymasa, bütün müsəlman Şərqi Sizdən üz döndə-

rəcək. Mən bu barədə Sizə ciddi bəyan və xahiş 

edirəm, əzilən Şərqin maraqları Sizin üçün vacib-

dirsə, bu məsələ ilə ciddi məşğul olasınız‖ (1). 

Nəriman Nərimanovun ev muzeyinin di-

rektoru, Nərimanovun qardaşının nəticəsi Kami-

lə Paşa qızı Hüseynova aşağıdakı məlumatı 

diqqət mərkəzinə gətirir: ―Nənəm onun (N. Nə-

rimanovun – A.A.) böyük qardaşının qızı idi. 

Hətta evdə belə onun (N. Nərimanovun – A.A) 

adını ehtiyatla çəkirdilər. Stalinin ölümündən 

sonra repressiya olunmuşlara bəraət verildi, Nə-

rimanovun da adının üstündən qadağa götürül-

dü, o vaxta qədər Nərimanov xalq düşməni kimi 

təqdim olunurdu. SSRİ dövlət xadimi Mikoyan 

1965-ci ilə qədər vəzifəsində oturdu, onun sağlı-

ğı dövründə də imkan verilmirdi ki, Nərimano-

vun adı olduğu kimi çəkilsin (2). 

1970-ci ildə Nəriman Nərimanovun ana-

dan olmasının 100 illiyi tamam olurdu. Azər-

baycan xalqının görkəmli nümayəndəsi və fəxri 

olan bu şəxsə ən böyük hədiyyə - onun əzəmətli 

heykəlinin ucaldılması ola bilərdi. O zaman 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər 

Əliyev idi. Bakıda heykəlinin qoyulması da 

onun təşəbbüsü idi. Heydər Əliyev heykəl məsə-

ləsinə görə SSRİ rəhbərliyinin təzyiqləri ilə uz-

laşdı. Azərbaycanın özündə də tərəddüdlər 

vardı. XX əsrin 70-ci illərində Stepan Şaumya-

nın oğlu antitürk, antiazərbaycan Levon Şaum-

yan hələ sağ idi. İlk növbədə o, Nərimanova 
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abidə ucaldılmasını istəmirdi. Bu ―yan‖lar 

Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilmirdilər, 

azərbaycanlıların uğurlarından partlamaq dərə-

cəsinə gəlir, hər vəchlə soydaşlarımızın irəli get-

mələrinin qarşısını alırdılar. 

Bütün maneələrə baxmayaraq, Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev Nəriman Nərimanovun 

heykəlinin qoyulmasına nail oldu. Fəqət posta-

menti heykəlin özündən xeyli kiçik oldu. 

Nəriman Nərimanovun öz ilə bərabər ailə-

si də erməni yaramazlıqlarının, vəhşiliyinin 

əziyyətini çəkib. Nərimangil ailədə üç qardaş, 

beş bacı olublar. Nərimanov Qori seminariya-

sında təhsilini başa vuran ərəfədə ermənilər 

onun bacılarından ikisinin ərini qətlə yetirmişdi-

lər. Bu erməni vəhşiliyi nəticəsində bacılarından 

birinin 5 uşağı, digərinin bir uşağı atasız qalmış-

dı. Bacılarının ailə yükü Nərimanın üzərinə 

düşdü. Nəriman Nərimanov şəhid olandan bir 

müddət sonra həyat yoldaşı Gülsümü Sibirə 

sürgün etdilər. Oğlu Nəcəf isə İkinci dünya mü-

haribəsində 24 yaşında müəmmalı şəkildə həlak 

oldu (bu barədə bax: Zöhrə Fərəcova. Nəcəf Nə-

rimanovun müəmmalı ölümü. ―Azərbaycan‖ qə-

zeti, 2019, 22 yanvar, s. 7, http://anl.az/down/me-

qale/azerbaycan/2019/yanvar/629589.htm), 

Bir-birini izləyən bütün bu hadisələrdə er-

məni barmağı vardı. 

Nəriman Nərimanova doğma insanlardan 

daha iki nəfər - Bakı Komitəsinin sədri Müzəf-

fər Nərimanov və Nadir İbrahimov erməni fitva-

sı ilə 1938-ci ildə güllələndilər. 

Nərimanovun adından qadağa təxminən 

25 il sonra, XX əsrin 50-ci illərində, İosif Stali-

nin vəfatından və Mircəfər Bağırovun həbsindən 

sonra götürüldü. 

SSRİ-nin bütün respublikalarında olduğu 

kimi, Azərbaycanda da 1930-1936-ci illər arası 

siyasi repressiyalar baş verdi. 1937-ci ildə bu 

proses xüsusilə şiddətləndi. 23 fevral-3 

mart 1937-ci il tarixlərində ÜKP MK-nin qurul-

tayında İosif Stalin "Sosializm quruculuğu yo-

lunda sinfi mübarizəni kəskinləşdirmək" doktri-

nasını diqqət mərkəzinə gətirdi. Həmin ilin iyul 

ayının 2-də ÜKP MK-nın Siyasi Bürosu "antiso-

vet elementləri barədə" P51/94 nömrəli qərar da 

qəbul etdi. 

Beləliklə, SSRİ ərazisində kütləvi repres-

siyalar geniş vüsət aldı. 

ÜKP(b) MK-nin siyasi bürosu bütün vila-

yət, diyar komitələrinin və respublikaların kom-

munist partiyalarının Mərkəzi Komitə katibləri-

nə teleqramlar yola saldılar. 

Cinayətkar qruplara daxil olan şəxslərin 

ailə üzvlərinin də sürgün edilməsi, eyni zaman-

da əhalinin digər qruplarına dair işlərə baxılması 

üçün ayrı-ayrı respublikalarda Xalq Daxili İşlər 

Komissarlığı (XDİK) nəzdində ―üçlük‖ yaradı-

lırdı. Mircəfər Bağırov Azərbaycandakı üçlüyün 

tərkibinə Yuvelin Sumbatovun, Teymur Quliyev 

və Cahangir Axundzadənin daxil edilməsini 

məsləhət gördü. 

Azərbaycanlılara amansız divan tutmaq 

üçün bu üçlükdəki bir nəfər - Yuvelin Sumbatov 

elə kifayət idi. 

―ÜKP(b) MK-nin siyasi bürosu tərəfindən 

―üçlüklər‖in heyətinin müəyyən edilməsi, eləcə 

də repressiyaya məruz qalacaq şəxslərin say li-

miti ilə bağlı qətnamə çıxarıldı. Qətnamənin 

Azərbaycanla bağlı hissəsində yazılmışdı: 

“Nəzərdə tutulmuş 500 qolçomağın, 500 

cinayətkarın güllələnməsi və 1300 qolçomağın, 

1700 cinayətkarın sürgün edilməsi təsdiq edil-

sin. Əksinqilabi üsyançı təşkilatların işlərinə, 

750 nəfərin sürgün edilməsi, XDİK düşərgələri-

nə cinayətkar qrupların üzvü olan şəxslərin 

150-nin ailəsinin sürgün edilməsi və 500 nəfərin 

güllələnməsini tətbiq etməklə üçlüklər tərəfin-

dən baxılmasına icazə verilsin― (5). 

1937-ci ildə Azərbaycanda 57 zavod və is-

tehsal müəssisələrinin direktoru, 95 mühəndis, 

207 sovet və həmkarlar ittifaqı işçisi, 8 profes-

sor həbsə məruz qaldı. Demək olar ki onların 

hamısı məhv olundu. 1937-ci ildə yalnız üçlük 

tərəfindən siyasi cinayətlərə görə 2792 nəfər 

güllələnməyə 4425 nəfər isə uzun müddətli 

azadlıqdan məhrumetmə cəzalarına məhkum 

edildi (5). 

A. Babayevin dediyinə görə, ―Fövqəladə 

üçlüklərə böyük səlahiyyətlər verilmişdi. Onla-

rın qərarına etiraz etmək, qərardan şikayət 

etmək olmazdı, əmr dərhal yerinə yetirilməli idi. 

Ziya Bünyadov bu hesablamanı aparmış və qor-

xunc rəqəmlərlə qarşılaşmışdı. Bu iki ildə 27854 

nəfər azərbaycanlı repressiyaya məruz qalmışdı. 

Bu rəqəmi ilə böləndə hər günə 97 nəfər düşür-

dü‖ (7). 

Seymur Şeydayevin fikirləri diqqəti cəlb 

edir: ―keçmiş sovetlər birliyində ərazi və əhali 

https://az.wikipedia.org/wiki/1937
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baxımından ən çox repressiyaya məruz qalan 

millətlərdən biri, Cənubi Qafqazda isə birincisi 

məhz Azərbaycan türkləri olub ki, bunun da bir 

neçə səbəbi var. 

Birincisi, azərbaycanlılar məkan baxımın-

dan təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, qonşu 

Gürcüstanın, həm də sonradan bolşeviklər tərə-

findən Azərbaycan torpaqlarının hesabına yarat-

dıqları Ermənistanın ərazisində yaşayırdılar. 

Moskvadan gəlmiş göstərişləri can-başla yerinə 

yetirən yerli erməni məmurları "xalq düşməni" 

planını doldurmaq üçün birinci növbədə azəri 

türklərini həbs edirdilər. Səbəb kimi onların 

Türkiyənin "casusu" olmalarını göstərirdilər. 

Azəri türklərini öz dədə-baba torpaqlarından çı-

xartmaq və bununla da onların sayını ermənilərə 

nisbətdə azaltmaq istəyirdilər. Məqsədləri də bu 

idi ki, gələcəkdə onlar bununla dünyaya sübut 

etsinlər ki, yaşadıqları torpaq qədim erməni tor-

paqlarıdır. Lakin tarixi faktları saxtalaşdırmaq 

olmur. ABŞ professoru Castin Makkarti "Geno-

sid olmuşdurmu?" kitabında yazırdı ki, 1828-ci 

ilə kimi İrəvan quberniyası əhalisinin 80 faizi 

müsəlmanlar idi. Yəni azəri türkləri. 

İkincisi, Gürcüstanda həyata keçirilən rep-

ressiv aksiyalar orada yaşayan azəri türklərindən 

də yan keçməmişdi. 

Üçüncüsü, Azərbaycanda bu qanlı aksiya-

ları həyata keçirən XDİK əməkdaşlarının əksə-

riyyəti erməni millətinə mənsub idi. Xalq ara-

sında NKVD kimi tanınan Xalq Daxili İşlər Ko-

missarlığının rayon şöbələrinin də əksəriyyətinə 

ermənilər rəhbərlik edirdilər. Astarada Arake-

lov, Lerikdə Xaçaturov, Ağcabədidə Sərkisov, 

Zəngilanda Zərgəriyan, Makaryan, Kaziyan, 

Cəbrayılda Avanesov, Comərdyan, Babayan, 

Astraxanbazarda (indiki Cəlilabad) Avakyan, İs-

railyan, Puşkində (indiki Biləsuvar) Zəkəryan, 

Yardımlıda Sevonyan, Samuxda Petrosyan, Ma-

sallıda Aşot Avanesov, Saakov Osip, Şixanyan, 

Vartanov, Qazaxda Qriqoryan, Naxçıvan MR-

da Baqdasarov, İonesyan, Yevdiyan, Ağacanov 

Vartan və b. Bu amil də azərbaycanlıların daha 

çox repressiyaya məruz qalmasında böyük rol 

oynamışdır. Ermənistan ərazisində əvvəldə azər-

baycanlıları repressiya etdilər. Gürcüstanda da 

özlərini gizlədib azərbaycanlıları qabağa verdi-

lər. Bizim bədbəxtliyimiz onda idi ki, vəzifədə 

işləyənlərin əksəriyyəti ermənilər idi. Qriqor-

yan, Mirzoyan və b. Ona görə də bütün Azər-

baycana pantürkist adı qoyub repressiyaya 

məruz qoydular (7). 

A. Babayev əlavə edir: ―1936-cı ildə A. Si-

monoviç Mikoyan Beriyanı da götürüb Yerevana 

gedir. Oradan arayış yazır ki, burada Sovet höku-

məti əleyhinə təşkilat işləyir. Yaradıcısı da azər-

baycanlılardır. Mikoyan bu arayışla 120 minə 

yaxın azərbaycanlının məhvinə nail olur‖ (7). 

General-leytenant Yuvelian Sumbatov-

Topuridze Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanla-

rında işlədiyi illərdə xalqımıza qarşı repressiya-

ların əsas təşkilatçılarından və icraçılarından idi. 

O, 1933-cü ildə Azərbaycanda Dövlət Siyasi 

İdarəsinin rəisi olmuş, 1934-1938-ci illərdə isə, 

xalq daxili işlər komissarı vəzifəsində işləmişdi. 

Sonralar 1947-ci ilə qədər Moskvada daxili işlər 

orqanlarında çalışmış, yenidən Azərbaycana qa-

yıdaraq, nazirlər soveti sədrinin müavini (1947-

1953) olmuşdur. 

Həmin zamanları xatırlayan keçmiş opera-

tiv əməliyyatçı A.S. Ağavəlov danışırdı ki: 

“Həbs olunanların döyülməsi kütləvi xa-

rakter daşıyırdı. Həbs olunanları gecə vaxtı sor-

ğu-sual edib döyürdülər. Onların döyülməsi za-

manı xüsusi rezin dəyənəklərdən istifadə edirdi-

lər. Xüsusən Sumbatov bir çox həbs olunanı 

sorğu sual edirdi. İşçilər arasında olan söhbət-

lərə görə, o özü bilərək həbs olunanları çox 

qəddarlıqla döyürdü” (6 ). 

O dövrdə Bakı həbsxanasının rəis müavini 

vəzifəsində çalışan Q.Q. Sərkisovun dediyinə 

görə, 

“AZXDİK-nın binasında olan bütün otaq-

lardan ah nalə, qışqırıq və həbs olunanların ağ-

laması eşidilirdi. Saat 22:00-dan səhərə qədər 

AZXDİK binasına heç kim buraxılmırdı, eləcə 

də binadan heç kim çıxa bilməzdi. Bu vaxt Sum-

batov müstəntiqlərin otaqlarını yoxlayardı. Bir 

faktı xatırlayıram, 1937-ci ildə Qvozdyov Bakı 

Şəhər İcraiyyə Komitəsinin keçmiş katibini dö-

yürdü. Mən də orda idim. Qvozdyovun otağına 

Sumbatov girdi və dedi "Döy necə lazımdırsa!". 

Elə mənim yanımdaca Sumbatov həbs olunanın 

üzündən vurub sonra dizi ilə cinsi orqanlarına 

vurdu. Həbs olunan yıxıldı və huşunu itirdi. 

Bundan sonra Sumbatov otaqdan çıxdı (6). 

Hərbi xadimlərdən diviziya komandiri, 

general-mayor Qambay Vəzirov, briqada ko-

mandiri Cəmşid Naxçıvanski, dövlət xadimlə-

rindən Ruhulla Axundov, Qəzənfər Musabəyov, 
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Mirzə Davud Hüseynov, Dadaş Bünyadzadə, 

Mustafa Quliyev, Sultanməcid Qənizadə, 

Sultanməcid Əfəndiyev, Həmid Sultanov, Ayna 

Sultanova, Teymur Əliyev, Hüseyn Rəhimov, 

Müseyib Şahbazov; yazıçı və şairlərdən Hüseyn 

Cavid, Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad, Yusif 

Vəzir Çəmənzəminli, Böyükağa Talıblı, Tağı 

Şahbazi Simurğ, Hacı Kərim Sanılı, Ömər Faiq 

Nemanzadə; alimlərdən Heydər Hüseynov, 

Bəkir Çobanzadə, Vəli Xulufl, Hənəfi Zeynallı, 

Əli Nazim, aktyorlardan Abbas Mirzə Şərifzadə, 

Ülvi Rəcəb repressiya qurbanı oldular. 

―Fövqəladə üçlüklərə böyük səlahiyyətlər 

verilmişdi. Onların qərarına etiraz etmək, qərar-

dan şikayət etmək olmazdı, əmr dərhal yerinə 

yetirilməli idi. Ziya Bünyadov bu hesablamanı 

aparmış və qorxunc rəqəmlərlə qarşılaşmışdı. 

Bu iki ildə 27854 nəfər azərbaycanlı repressiya-

ya məruz qalmışdı. Bu rəqəmi ilə böləndə hər 

günə 97 nəfər düşürdü‖ (7). 

Ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlıla-

ra zərbə vurmaq, pislik etmək, divan tutmaq 

üçün əlverişli məqam axtarmışlar və daim axta-

rırlar. Yadımıza salaq. 1905-1907-ci illərdə bi-

rinci rus inqilabı baş verdi. Bu, iyirminci yüzil-

likdə, həm də Rusiyada ilk inqilab sayılır. 1905-

1907-ci illər inqilabın qarşısında mütləqiyyətin 

devrilməsi, təhkimçilik qalıqlarının ləğv edilmə-

si kimi mühüm məqsəd dayanırdı. Aranın qarış-

masından istifadə edən ermənilər Azərbaycanda 

qırğınlar törətdilər (erməni-müsəlman davası). 

Cəfər Cabbarlının ―1905-ci ildə‖ pyesini yadını-

za salın. 

1917-ci ildə Rusiyada fevral burjua-de-

mokratik inqilabı, həmin il oktyabrın 25-də isə, 

oktyabr inqilabı oldu. Oktyabr inqilabı nəticə-

sində Rusiyada müvəqqəti hökumət devrildi, ha-

kimiyyət V.İ. Lenin rəhbərlik etdiyi bolşeviklə-

rin və onların müttəfiqi ilan sol eserlərdən ibarət 

fəhlə və əsgər deputatları sovetinin əlinə keçdi. 

I Dünya müharibəsi gedirdi. Bu müharibə-

də dünyanın ən böyük güc mərkəzləri qarşı-qar-

şıya dayanmışdılar: "Antanta" blokuna – İngiltə-

rə, Fransa və Rusiya; "Üçlər ittifaqı"na – Alma-

niya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya daxil idi. 

Rusiyada daxili vəziyyət son dərəcə gərgin idi. 

Bir yandan müharibə, bir yandan da daxildəki 

vəziyyət, inqilab. Məqam yetişmişdi. Ermənilər 

bu vəziyyətdən yenə yararlanaraq, azərbaycanlı-

lara qarşı 1918-ci il 31 mart soyqırımını törətdilər. 

1939-cu ildə II Dünya müharibəsi başlan-

dı. 1941-ci il iyunun 22-də Almaniya SSRİ-yə 

hücum etdi. SSRİ-də yaşayan bütün xalqlar aya-

ğa qalxdılar, ölkəni müdafiə etməyə başladılar. 

Ermənilər istər daxildə, istərsə də müharibə cəb-

hələrində gizlicə azərbaycanlılara qarşı vuruşur-

dular. I Dünya müharibəsində azərbaycanlı ge-

nerallar Əliağa Şıxlinsli və Səməd Mehmanda-

rov kimi, II Dünya müharibəsində də general 

Həzi Aslanov xüsusi ad-san qazanmışdı. Əliağa 

Şıxlinsli rus artilleriyasının atası sayılırdısa, 

Həzi Aslanov tankçılardan ibarət diviziya ilə 

düşmənin – alman-faşist işğalçılarının bağrını 

yarırdı. 

Mayor rütbəsində müharibəyə qatılan Həzi 

Aslanov rəşadətinə, bacarıqlı komandir olduğuna 

və döyüşlərdə fərqləndiyinə görə müharibənin 

gedişində general-mayor rütbəsi, Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı fəxri adı almışdı. Həzi Aslanov mü-

haribənin bitməsinə 4 aydan da az bir vaxt qal-

dığı bir zamanda 35 yaşında həlak oldu. Əslində 

onun ölümü müəmmalı idi. Ona ikinci dəfə Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı adı verilmişdi. Fəqət bu, uzun 

illər, haradasa 45 il gizli saxlanıldı. 

Həzi Aslanov nə üçün heç bir döyüş olma-

yan bir vaxtda, istirahət saatlarında ölümcül ya-

ralanmış, nə üçün ikinci dəfə ona Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı adının verilməsi elan edilməmişdi? 

Yenə də erməni məkrli siyasəti, yenə er-

məni xəyanəti, yenə erməni paxıllığı!!! 

Mənbələrə müraciət edək: ―1944-cü ildə 

general-mayor H. Aslanov Belorusiya cəbhəsin-

dəki şücaətinə görə ikinci dəfə yüksək ada 

təqdim edilsə də, erməni generalı İ. Baqramyan 

buna maneçilik törədib. Generalın ölümündə də 

bu Baqramyanın adı çəkilir. SSRI Müdafiə Na-

zirliyi Baş Qərargahı akademiyasının professoru 

Kurenkovun dediyinə görə, o (Həzi Aslanov – 

A.A.), bir neçə zabitlə hücuma keçmək üçün əl-

verişli mövqe axtardığı zaman uzaqdan atılan 

top atəşindən həlak olub. Belə idisə, onda nə 

üçün tək o həlak olub? Axı Həzinin əhatəsində 

10-15 zabit olub. 

1945-ci ilin əvvəlində I. Stalinin göstərişi 

ilə bütün müttəfiq respublikalarda müdafiə na-

zirliyi təşkil olunurdu. Azərbaycanda bu məsələ 

ilə əlaqədar Mərkəzi Komitənin bürosunda Mir-

cəfər Bağırov nazirin kim olmasını müzakirəyə 

qoyur. Çox götür-qoydan sonra Bağırov özü H. 

Aslanovun namizədliyini verir. Büro üzvü T. 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCharib%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCharib%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilt%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilt%C9%99r%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9C%C3%A7l%C9%99r_ittifaq%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/Avstriya
https://az.wikipedia.org/wiki/Macar%C4%B1stan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0taliya
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Quliyevin ‖axı o cəbhədədir, onu buraxarlar?‖ 

sualına M. Bağırov cavab verir ki, ―siz məsələni 

mənə həvalə edin‖. O, birbaşa Stalinə zəng edir. 

Stalin razılığını bildirir və H. Aslanovun müda-

fiə naziri olmasına etiraz etmir. ...Artıq 4 ay idi 

ki, Aslanov Baqramyanın tabeliyində xidmət 

edirdi. 1945-ci il yanvarın 23-də I. Baqramyan 

H. Aslanovu yanına çağırıb deyir: ‖Səni təbrik 

edirəm! Böyük vəzifəyə gedirsən. Sabah Azər-

baycana, Mərkəzi Komitənin sərəncamına keçir-

sən!‖. Sonra da əlavə edir: ―Böyük hücum əmə-

liyyatlarına başlamalıyıq. Yaxşı olardı ki, sən 

özün gedib hücum sahəsini təyin edərdin‖. Təd-

qiqatlara və Aslanovun silahdaşlarının dediklə-

rinə görə, o günlər, o regionda heç bir hücum 

məsələsi, planı olmayıb. ...Hətta H. Aslanovun 

ölümündən xeyli vaxt sonra da orda hücum, vu-

ruşma olmayıb. ‖Hücum planı‖ yalnız I. Baq-

ramyanın düşməncəsinə uydurduğu bir hiylə 

imiş. Klimenkonun dediyinə görə, Aslanov Baq-

ramyanın yanından çıxıb, öz hissəsinə gəlir və 

dincəlmək üçün həyətdə içində isti soba olan 

budkalı maşına girir. Aradan 10-15 dəqiqə 

keçmiş H. Aslanov olan maşın 6 lüləli mina-

atandan atəşə tutulur. H. Aslanov ağır yaralanır. 

Həmin minaatanı almanlardan bizim döyüşçülər 

qənimət kimi götürmüşdülər. O silah bizim öz 

ərazimizdə idi, ondan ancaq bizim tərəfdən atəş 

açıla bilərdi‖. ―…Beqiaşvilinin qənaətləri: ‖H. 

Aslanov yaralananda mən orda yox idim. Lakin 

5 dəqiqə sonra özümü ora çatdırdım. Vəziyyəti 

ağır idi. Ona təcili surətdə təzə qan köçürmək 

lazım idi. Mən Həzinin yanına uzandım ki, öz 

qanımdan 500 qram ona köçürülsün. O, yavaş-

yavaş özünə gəlməyə başladı. Hətta bizimlə za-

rafat da edirdi. Onu Moskvaya aparmaq üçün 

xüsusi təyyarə gəldi. Həzinin xahişi ilə onu 

Moskvaya qədər mən müşayiət etməli idim. 

Amma məni zorla onun yanından ayırıb başqa iş 

dalınca göndərdilər. Bu, əlbəttə, qəsdən edilirdi. 

Həzi Aslanov ölməməli idi. Yaralanandan sonra 

o, düz 23 saat sağ qaldı. Bu müddətdə onu 

Moskvaya aparmaq üçün ayrılan təyyarə də o 

yatan evin arxasında dayanmışdı‖. Beqiaşvilinin 

fikrincə, H. Aslanov qətlə yetirilib‖ (8). 

II Dünya müharibəsindən sonra bir daha 

Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarında 

oldu. Moskvada rəhbər vəzifədə çalışan Anastas 

Mikoyanın təşəbbüsü ilə Ermənistanda gizli 

"Qarabağ hərəkatı", "Qarabağ komitəsi" təşkil 

olunmuşdu. 

1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların de-

portasiyası həyata keçirildi. 

Mircəfər Bağırov Ermənistanın Dağlıq 

Qarabağla bağlı irəli sürdüyü iddiaları rədd edə-

rək, Moskvaya bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ Er-

mənistana verilərsə, biz də Azərbaycanın ayrı-

ayrı vaxtlarda Ermənistan, Gürcüstan və Sovet 

Rusiyası tərəfindən ələ keçirilmiş bir sıra tarixi 

ərazilərinin geri qaytarılması tələbini irəli sürə-

cəyik. Bu, Stalinin hakimiyyəti dövründə Mircə-

fər Bağırovun atdığı son dərəcə cəsarətli addım 

idi. Beləliklə, ermənilərin planları pozuldu. 

Lakin onlar başqa gediş etdilər. Qərara aldılar 

ki, Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlı-

ları respublikadan çıxarsınlar. Bunun yollarını 

fikirləşib tapdılar. 

1946-cı ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət He-

yəti Ermənistan SSR-nin təşəbbüsü ilə xaricdə 

yaşayan ermənilərin Ermənistan ərazisinə köçü-

rülməsinə dair Fərman imzaladı. Bununla da soy-

daşlarımızın Ermənistandakı tarixi torpaqların-

dan çıxarılmasının yeni mərhələsinə sitat verildi. 

Bu proses bir daha ötən əsrin 80-ci illərinin 

axırı, 90-cı illərinin əvvəlində baş verdi. Ermənis-

tan ərazisində bir nəfər azərbaycanlı qalmadı. 

Erməni terror təşkilatlarının, erməni xüsusi 

orqanlarının təşkilatçılığı ilə Sovet hakimiyyəti 

illərində Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarında 

azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü soyqırım tö-

rədilirdi. Bir sıra hallarda uşaqlar, xüsusən kör-

pələr və nəsilartıran qadınlar hədəfə götürülürdü. 

Fikrimizi yazıçı-publisist Cəlaləddin Qası-

movun araşdırıb ortaya qoyduğu iki hadisəyə 

yönəltmək istəyirik. 

Ötən əsrin 40-ci illərində erməni xüsusi 

xidmət orqanları məxsusi tapşırıqla Tovuza 

xeyli adan göndərmişdi. Sayı yüzlərlə idi. Ermə-

nilər üçün vətən anlayışı yoxdur, harada günləri 

xoş keçirsə, orada məmnuniyyətlə yaşayırlar. 

Özləri xoş gün görür, yerli əhalinin isə yediyini-

içdiyini onlara haram, günlərini qara edir, onlara 

hər cür ziyan vururlar. 

17 yaşında Qazax Tibb Texnikumunu biti-

rib, Tovuza gələn Tamara Adamova (Adamyan) 

xəstəxanada tibb bacısı işlədiyi ilk günlərdən 

məkrli məqsədini həyata keçirməyə başladı. 

1945-1990-cı illərdə o, yüzdən artıq körpə uşa-

ğın qatilinə çevrildi. Tülkü kimi hiyləgər olan 
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bu yaramaz qadın öz çirkin əməllərini fasilələrlə 

görürdü ki, şübhə doğurmasın. Nə idi onun 

çirkin əməli? 

Tamara yenicə doğulmuş azərbaycanlı 

oğlan uşaqlarının göbəyinə zəhərli maddə sürtür-

müş. Analar xəstəxananı tərk edəndən təxminən 

bir ay sonra körpələr ölürmüş. Körpələrin nədən 

öldüklərini tapa bilməyib, onlara qan zəhərlən-

məsindən ölüm diaqnozu qoyulurmuş. O vaxtkı 

statistikadan görünür ki, uşaqların əksəriyyəti 

göbək xəstəliyindən dünyalarını dəyişirmişlər. 

Bir gün, yəni 1973-cü ildə həkim Əsmər 

Orucova Tamara Adamyanı cinayət başında ya-

xalayaraq, onunla əlbəyaxa olur. Xəstəxanadakı-

lar bir-birinə dəyirlər. İşə hüquq mühafizə orqan-

ları qarışır. Tamara bulanlıq sudan quru çıxır. 

Əsmər həkimə inanmırlar. Tamaranın havadarları 

Əsmərin işdən çıxarılmasına nail olurlar. Tamara 

isə öz əməlini yenə də davam etdirir. 

Erməni həkim və tibb bacıları başqa ra-

yonlarımızda da işləyirdilər. Onlar da eyni sse-

nari ilə azərbaycanlı körpələrin axırına çıxırdı-

lar. Qəribədir, sapı özümüzdən olan baltalar, 

prokurorluq və milis işçiləri ciddi araşdırmalar 

aparmaqdansa, Tamara Adamyanı işdə saxlayıb, 

azərbaycanlı həkim Əsmər Orucovanı xəstəxa-

nadan uzaqlaşdırırlar. 

Başqa rayonlarda da bu ―uşaq xəstəliyi‖ 

yayıldığından bunu pambıqçılıqla əlaqələndirir-

lər. Tovuz və başqa bəzi rayonlar pambıqçılıq 

rayonları idi. Pambıq sahələrinə, adətən təyyarə 

ilə havadan texniki dərmanlar (zəhərli maddə-

lər) səpirdilər ki, məhsulun qurdsuz-quşsuz ye-

tişməsinə nail olsunlar. Belə zənn edilirdi ki, qa-

dınlar pambıq yıxmağa getdiklərindən həmin 

zəhərli hava ilə nəfəs alırlar ki, bu da həm özlə-

rinin, həm də körpələrinin səhhətində problem-

lər yaradır. 

Ötən əsrin 50-ci illərdə pambıqçılıq To-

vuzdan rayondan götürüldü, lakin körpələrin 

göbək xəstəliyi aradan qalxmadı. 

Yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başla-

nanda hər şey hamıya məlum oldu. 1990-cı ildə 

İrəvana köçən Tamara Adamova (Adamyan) 

soydaşlarına bildirdi: ―Mən türklərdən qisasımı-

zı aldım. Bilirsiniz nə qədər oğlan uşağı öldür-

müşəm. Sayını itirmişəm. Hər halda yüzdən 

çoxdur. Mənə verilən tapşırığı yerinə yetirdim. 

İndi əslində mənə gördüyüm işlərə görə Ermə-

nistanın Milli Qəhrəmanı fəxri adı verilməlidir‖. 

Birinci Qarabağ müharibəsinə qədər 

Gorus, Xankəndi və Laçında erməni həkimlər 

doğulan azərbaycanlı uşaqlara qarşı cinayətlə 

məşğul idilər. Anna Qriqoryanın nümunəsində 

bu məsələyə aydınlıq gətirək. Anna Laçın xəstə-

xanasının doğum şöbəsinin həkimi idi. O, doğu-

lan körpələrin göbəyinə qəpik qoyub bağlayır-

mış. Uşaqlar dəhşətli ağrılar keçirir, heç cür sa-

kitləşdirə bilmirdilər. Analar körpənin fəryadına 

dözə bilməyib göz yaşlarını axıdırmışlar. Nə hə-

kimlər, nə tibb bacıları körpələrin niyə belə hal 

keçirdiklərini müəyyən edə bilmirdilər. 

Bir müddət sonra uşaqlar ölürdü. 

Anna Qriqoryan da Ermənistana qayıdan-

dan sonra xəbis niyyətini açıqladı: ―Hər erməni-

yə öldürmək üçün bir türk düşür. Mən isə, tək-

başına qadınlığımla 100-dən artıq türk, azərbay-

canlı, müsəlman uşağının canını almışam. Özü 

də nə ilə? Sovet hökumətinin pulu - 1 qəpikliyi 

ilə. Niyə öldürürdüm? Gələcək azərbaycanlı əs-

gərlərin həyatına son qoyurdum‖. 

Azərbaycan ordusunun əsir götürdüyü 

əsgər və zabitlərlə ölkəmizdə beynəlxalq qanun-

lar əsas götürülməklə rəftar edilir, onlar fiziki və 

mənəvi təhqir və zorakılığa məruz qalmırlar. 

Amma erməni tərəfinin əlinə azərbaycanlı əsir 

düşdümü, o, Yer üzündə görünməyən dəhşətli 

işgəncələrə məruz qalırdı və qalır. Erməni vəh-

şiliyi, erməni xisləti budur. 

Mənbələrdən oxumuşam: 21 oktyabr 

1991-ci il tarixdə soydaşımız Mayıl Məmmədov 

ermənilərə əsir düşür. O, 247 gün əsirlikdə olur. 

Sinəsinə dəmir xaçla dağ çəkilir. Neçə dəfə qolu 

sındırılır. Xankəndində zindanda saxlanılır. Ya-

nına Vaqif adlı bir əsgəri gətirirlər. Mayıl həm-

yerlisinə baxıb dəhşətə gəlir. Vaqifin qarnını 

cırmışlar. Bağırsaqları görünür, qollarını arxa-

dan məftillə bağladıqlarından məftil sümükləri-

nə qədər işləyib. Erməni əsgərləri Vaqifi beton 

döşəməyə tullayıb çıxırlar. 

Mayıl onun vəziyyətinə acıyır. Vaqifin 

qollarını açır. Ona tapşırır ki, birdən hənirti, səs 

eşitsə, tez qollarını arxa tərəfə tutsun ki, guya 

qolları bağlıdır. 

Bir müddət keçir. Mayılı da, Vaqifi də 

yuxu tutur. Ermənilər qəflətən içəri girib, görür-

lər ki, Vaqif əllərini başının altına qoyub yatıb. 

Bilirlər ki, onun qollarını Mayıl açıb. Odur ki, 

odun parçası ilə başlayırlar Mayılı döyməyə. 

Onun çığırtısı ərşə dirənir. 
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Sonra keçirlər Vaqif tərəfə. Onun qarnına 

təpiklə necə vururlarsa bağırsaqlarıı yerə tökü-

lür. Vaqif əyilib bağırsaqlarını yerdən qarnına 

yığmağa başlayır. Onu sürüyüb kameradan çıxa-

randa bağırsağı qapıya ilişir. Ağrıdan nərə çəkir, 

fəryad qoparır. Ermənilər onun halına heç fikir 

də vermirlər. Onu sürüyürlər. Çöldən qapını 

bağlayırlar. Vaqifin bağırtısı gəlir. Mayıl yaxın-

laşıb qapının deşiyindən baxır. Ermənilər dəhli-

zin ortasında Vaqifin başını kəsib erməni uşaq-

larına verirlər ki, futbol oynasınlar. Vaqifin cə-

sədini isə yandırırlar. 

Mayıl danışır ki, əsirləri əhəng zavoduna 

aparmışdılar. 20 nəfər idilər. Kimlər ki, yaxın 

qohumları tərəfindən axtarılmırdı, onları əhəng 

quyularına atıb karbitlə yandırırdılar. Özləri də 

kənardan baxıb gülürdülər. Körpə uşaqlar da 

həmin əhəng quyularında yandırıldı. 

Ermənilərin Azərbaycana qarşı məkrli si-

yasətləri, terrorları ara vermirdi. 1988-ciin fev-

ralında Sumqayıt hadisələrini törədib bunu azər-

baycanlıların üstünə atdılar. Bu hadisələr Sum-

qayıtda ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri 

təxribat xarakterli qırğınlar idi. Hadisələrin təş-

kilatçıları Sumqayıt şəhərində yerləşdirilən və 

dilimizi yaxşı bilən erməni təxribatçı qrupları 

idi. Həmin ay İrəvanda kütləvi mitinqlərə start 

verildi. Mitinq iştirakçıları "Ermənistanı türk-

lərdən təmizləməli!", "Ermənistan yalnız ermə-

nilər üçündür!" tipli şüarlar səslənirdi. Sumqayıt 

hadisələri ilə bağlı əsl həqiqət ortaya çıxdı. Bu, 

ermənilərə öz separatçılıq aksiyalarını reallaş-

dırmaq, dünyada azərbaycanlıların vəhşi olduq-

larına, onlarla birgəyaşayışın mümkün olmama-

sına dair təsəvvür yaratmaq və onları qovub Er-

mənistandan çıxarmaq üçün lazım idi. Buna nail 

oldular. Özü də hər cür vəhşilik, amansız qəd-

darlıq yolu ilə. Sonra Dağlıq Qarabağ münaqişə-

si qaldırıldı. Nəinki Dağlıq Qarabağ, habelə 

ətraf 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal olun-

du. Müstəqilliyimizin ilk illəri idi. Ordumuz 

hələ formalaşmamışdı. Azərbaycanlıların tarixi 

əraziləri olan Dağlıq Qarabağdan, habelə 7 ra-

yondan soydaşlarımız vəhşiliklə, qəddarlıqla qo-

vulub çıxarıldı. 

1994-cü ildə atəşkəs elan olundu. Lakin 

bu atəşkəs də tez-tez erməni tərəfindən pozulur, 

insanlar həlak olurdu. Ermənilərin son təxribati 

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də oldu. Azər-

baycan torpaqları hesabına yeni ərazilər işğal 

etmək məqsədilə hücuma keçmək istəyən Ermə-

nistan ordusunun qarşısı alındı. Azərbaycan Si-

lahlı Qüvvələri Ali Baş Komandan cənab İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın düş-

mən işğalından azad olunması uğrunda tarixi 

müharibəyə – Vətən müharibəsinə qalxdı. Azər-

baycan ordusu ötən əsrin 90-cı illərinin ordusu 

deyildi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin qayğısı ilə dünyanın ən 

müasir və güclü ordusuna çevrilmişdi. 

Düşmənə layiqli cavab verildi. Azərbay-

can ordusu 27-28-ci il ərzində BMT-nin, 

ATƏT-in Minsk qrupunun (Rusiya, Fransa, 

ABŞ) görə bilmədiyi, əslində görmək istəmədiyi 

işləri cəmisi 44 gün ərzində başa gətirdi. İşğal 

olunmuş bütün torpaqlarımız azad olundu, 20 

gün ərzində bir güllə belə atılmadan daha 3 

rayon (Kəlbəcər, Ağdam və Laçın) Azərbaycana 

qaytarıldı. Ermənistan Respublikası baş naziri 

təslimçilik sazişini imzaladı və Azərbaycanın 

bütün şərtlərini yerinə yetirdi. 

Düşmənin vəhşiliyini, alçaqlığını, varvar-

lığını, kiçikliyini, murdarlığını, xəyanətkarlığını, 

cılızlığını bunda görmək olar ki, bu ilin noyabr 

ayında Kəlbəcər və Laçından çıxarkən 30 ilə 

yaxın yaşadıqları evlərə od vurdular. Halbuki 

həmin evləri onlar tikməmişdilər. Qovub çıxar-

dıqları, ödürdükləri azərbaycanlıların evləri idi. 

İşğal etdikləri Füzulini, Ağdamı və b. ra-

yonları, kəndləri yerlə yeksən etmişdilər. Sanki 

bu yerlərdə son 30 ildə insan deyil, heyvan, 

millət, xalq deyil, tayfa, həşərat yaşamışdı. 

Həm şagirdlər, həm tələbələr, həm bütün 

Azərbaycan xalqı, eyni zamanda ermənilərin ha-

vadarları bütün bu həqiqətlərdən xəbərdar olma-

lıdırlar. 

Təlim prosesinin imkanlarından, sinifdən-

xaric və məktəbdənkənar tədbirlərdən bu məq-

sədlə istifadə edilməlidir. 

Ermənilər bütün dünyaya səpələnib. An-

traktidada da yaşayırlar yəqin. Öz yurd-yuvaları 

olmayan, dövlətləri olmayan bu tayfalar o döv-

lətə, bu dövlətə sığınıb, özlərini məzlum, yazıq, 

əzabkeş göstərə-göstərə. Bir daha təkrar edirik. 

Haradakı onlara sığınacaq verilibsə, sonradan, 

özlərinə gələndən, həmin dövlətin sayəsində bir 

qədər dirçələndən sonra xəyanətkarlığına, nan-

korluğuna başlayıb, kəsdiyi duz-çörəyi tapdala-

yıb. Başlayıb ki, bura elə bizim dədə-baba yur-

dumuzdur. Ora-bura heyvan sümüyü basdırıb, 
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burada tarixən yaşadıqlarını sübuta yetirmək 

üçün gətirib heyvan sür-sümüklərin göstəriblər 

ki, bu bizim ulu dədələrimizin sümükləridir. 

Rusiyada 2, 5 milyona yaxın; təxminən 10 

il bundan əvvəlki məlumata görə, ABŞ-da - 

483.366 nəfər, bəzi mənbələrdə isə, bundan 3 

dəfə çox; 2002-ci ilin məlumatına görə, Gürcüs-

tanda -248.929 nəfər, o cümlədən onların 

82 586 nəfəri - Tiflisdə; Türkiyədə - 100.000-

dən artıq, o cümlədən 50.000 nəfərə qədər – İs-

tanbulda; Kanadada – 50.500 nəfər; Fransanın 

təkcə Marsel şəhərində - 400.000 nəfər; İran 

İslan Respublikasında – 200 minə yaxın; azər-

baycanda 30 min+60 min nəfər erməni yaşayır. 

Ermənilər Livan əhalisinin 4-5%-ini təşkil edir. 

Ermənilər Rusiya Federasiyasının müxtə-

lif ərazilərində (Moskva, Krasnodar, Stavropol, 

Rostov, Saratov, Samara, Sankt-Peterburq, Vol-

qoqrad və s.) məskən salmışlar. Təkcə Krasno-

dar vilayətində 300 mindən artıq erməni yaşayır. 

Təhsilalanların da bizim də Ermənistana 

və bütün dünyaya sualımız var: görəsən Ermə-

nistanda neçə nəfər azərbaycanlı, neçə nəfər 

amerikalı, neçə nəfər fransız,neçə nəfər alman, 

neçə nəfər kanadalı, italyan, ərəb, türk, rus və s. 

və i.a. yaşayır? Bu ermənilər bu azərbaycanlılar-

dan, gürcülərdən, türklərdən nə istəyirlər? Nə 

zaman özlərinə qoyulacaqlar? 

Daha bir sualımız var: Özünü miskin, 

əzabkeş, yazıq, məzlum xalq kimi göstərib, yal-

varıb-sıtqayan, o dövlətin, bu dövlətin qapısını 

döyən bu tayfanın, qəbilənin rəhbərləri nə 

zaman normal bir millət, normal dünyəvi dövlət 

halına gələcəklər? 

Ermənilərin qondarma tarixinə baxsaq, 

görərik ki, omlar üç əsirdir özlərinin təcavüzə 

qaldıqlarını bəyan edərək ondan-bundan kömək 

istəyirlər. 
Problemin aktuallığı. Təhsilalanlarda erməni 

vəhşiliyi, erməni vandalizmi və barbarlığına dair tə-

səvvürlərin genişləndirilməsi kimi bir problemə mü-

raciət olunması Zəfər sevinci keçirdiyimiz günlərdə 

son dərəcə aktualdır. 

Problemin yeniliyi. Təhsilalanlarda erməni 

vəhşiliyi, erməni vandalizmi və barbarlığına dair təsəv-

vürlərin genişləndirilməsi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tələ-

bələr, magistrantlar, doktorant və dissertantlar 
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SYMPHONY OF CREATIVE HEARTS 

Xülasə. Məqalədə Pedaqogika elmdir, yoxsa sənət? Uşaqlar oxumaq istəmir, yoxsa biz onları oxuda 

bilmirik? suallarına cavab axtarılır. Bundan başqa, zor gücünə verilən biliyin faydasızlığından, müəllimin 

―subyektiv‖ ünsiyyətinin xüsusiyyətlərindən danışılır. Ahəngdar və hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət amili, 

məktəbin əsas probleminin səriştəli valideyndən asılılığı; uğur qazanmağın səbəbinin uşağa sevgi və inam-

dan ibarət olması; təlimin məqsədinin isə xeyirxahlıqdan ibarət olması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Açar sözlər: pedaqogika, ənənəvi pedaqogika, məktəbin əsas problemi, səriştəli valideyn , ahəngdar 

və hərtərəfli inkişaf, uşağa sevgi və inam 

Резюме. В статье пытаются найти ответы на такие вопросы как: педагогика - это наука или ис-

кусство? Дети не хотят читать, или мы не можем им привить любовь к чтению? Помимо этого, об-

суждается бесполезность насильно прививаемых знаний, и особенности «субъективного» общения 

учителя. В центре внимания статьи стоят такие вопросы как: фактор гармоничной и всесторонне раз-

витой личности, зависимость школы от компетентного родителя, залог успеха - любовь и доверие к 

ребенку, а также подчеркивается, что целью обучения должна быть доброта. 

Ключевые слова: педагогика, традиционная педагогика, главная проблема школы, 

компетентный родитель, гармоничное и всестороннее развитие, любовь и доверие к ребенку. 

Summary. The article tries to find answers to such questions as: is pedagogy a science or an art? 

Children don't want to read, or can't we instill in them a love of reading? In addition, it discusses the 

uselessness of forcibly imparted knowledge, and the peculiarities of the "subjective" communication of the 

teacher. The article focuses on such issues as: the factor of a harmonious and comprehensively developed 

personality, the dependence of the school on a competent parent, the key to success is love and trust in the 

child, and it is also emphasized that the goal of education should be kindness. 

Key words: pedagogy, traditional pedagogy, the main problem of the school, competent parent, 

harmonious and comprehensive development, love and trust in the child 
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Əsrarəngiz gözəlliklər yaratmaq, qurmaq, 

qorumaq, idarə etmək yalnız qadir Allaha məx-

susdur. Müqəddəs kitabımız olan ―Qurani-

Kərim‖də də buyurulub ki, Allahdan başqa sizə 

göylərdən və yerdən ruzi bəxş edən bir xaliq 

varmı? Təbii ki, yoxdur! Allah insanlara yaşa-

maq, özünü idarə etmək üçün əql, kamal və id-

rakla yanaşı, min naz-nemət, bol ruzi verib. 

İnsan nəslinin davamlı olması üçün övlad bəxş 

edib. Bu övladların böyüdülməsi, onların təhsil-

tərbiyəsi, şəxsiyyət kimi formalaşdırılması vali-

deynlərdən, tərbiyəçilərdən, məktəbdə isə müəl-

limlərdən böyük məsuliyyət tələb edir. Bu 

böyük bir missiyadır. Hətta mən deyərdim ki, 

bu, İlahi bir missiyadır. Tərbiyəçinin, müəllimin 

əməyi Allahın xəlqetmə qüdrətinin bilavasitə 

davamıdır. Müdriklərdən biri deyib ki, hava və 

qidadan sonra vücudumuzun ən çox tələb etdiyi 

üçüncü şey məhz təhsil-tərbiyədir. Böyüyən 

nəslin təhsil-tərbiyəsinin mahiyyəti, məzmunu, 

qanunauyğunluqları, prinsipləri, metodları və 

təşkili formaları ilə pedaqogika elmi məşğul 

olur. 

Pedaqogika elmdir, yoxsa sənət? 

Pedaqogika elmini bəzi alimlər elm, bəzi-

ləri isə sənət hesab edirlər. Dünya pedaqoji fikir 

klassikləri bir mənalı olaraq sübut ediblər ki, pe-

daqogika elmdir, özü də sosial elmdir. Pedaqo-

gikanı sənət hesab edənlər nəyi əsas götürürlər? 

Adətən sənətkar fərqli bir şey yaradır. Məsələn, 

divardan asılmış ağ kətan bir neçə saatdan sonra 

rəssam fırçasının qüdrəti sayəsində sənət əsərinə 

çevrilir. İnsanları heyrətə salan əsrarəngiz gö-

zəllik yaranır. Müəllim əməyinin nəticəsində isə 

fidan körpələrdə keyfiyyət dəyişikliyi (anato-

mik-fizioloji, psixoloji və sosial) baş verir, fərd-

dən adı böyük hərflə yazılan insan yaradılır. Bu, 

alim, memar, həkim, hakim, müəllim, mühən-

dis, texnoloq, adi bənna ola bilər. Amma hər 

şeydən əvvəl o, insan olmalıdır. J.J. Russo 

―Emil və ya tərbiyə‖ əsərinin sonunda yazırdı: 

‖Emil, nə həkim, nə hakim, nə keşiş, nə də əsgər 

olacaq, o insan olacaq‖. Pedaqogika bu mənada 

həm də sənətdir. Biz insan deyəndə, hər şeydən 

əvvəl onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Bəşəriyyə-

tin bütün mərhələlərində əxlaq və qəbahət, fəzi-

lət və rəzalət həmişə tərəzinin müxtəlif gözlərin-

də yerləşib. Cəmiyyət tərəzinin əxlaq gözünün 

həmişə yüksəkdə olması üçün müəllimlərə borc-

ludur. Bu səbəbdən də müəllimlərə həmişə 

hörmət və ehtiram göstərilib, yaxşı mənada on-

lara sitayiş edilib ki, tərəzinin tarazlığının pozul-

masına imkan verməsinlər, tərəzinin əxlaqi tərə-

fini yuxarıda saxlaya bilsinlər. Əxlaq paltarını 

soyunan ayrı-ayrı fərdlər və ya bütövlükdə cə-

miyyət başqa paltar geyinə bilməz, o mütləq 

məhvə məhkumdur. 

Hər bir insanın kamilləşməsi, şəxsiyyət 

kimi formalaşması, inkişafı, əqlinin, ruhunun və 

cisminin bərabər səviyyədə inkişafı bilavasitə və 

bilvasitə müəllimdən asılıdır. Çünki müəllim 

tərbiyəsi ilə məşğul olduğu insanın əqli, əxlaqi, 

estetik, fiziki imkanlarını, yaş və cinsi xüsusiy-

yətlərini, potensialını nəzərə alaraq onun hissi-

nə, təfəkkürünə, mənəviyyatına və əxlaqına təsir 

göstərir. Bu təsir nəticəsində insan dəyişir, for-

malaşır, fərddən şəxsiyyətə çevrilir, özünü dərk 

edir, çevrəsini dərk edir və nəhayətdə Yaradanı 

dərk edir. Müəllim ayrı-ayrı insanları və bütöv-

lükdə millətləri qaranlıqdan aydınlığa çıxaran 

işığa bənzəyir. Müəllim insanın özünü yetişdirir, 

onun əxlaqını formalaşdırır. Heç bir sivilizasiya, 

heç bir cəmiyyət əxlaqdan kənarda mövcud ola 

bilməz. Görürsünüzmü, müəllimin rolu, missi-

yası, məqamı neçə yüksəkdir! Ona görə də insa-

nın kamillik və müdriklik aləminə qovuşmasın-

da müəllimin rolu valideynin rolundan da 

yüksək hesab edilir. Valideyn bizim bədənimi-

zin tərbiyəçisi olduğu halda, müəllim bizim mə-

nəviyyatımızın, əxlaqımızın, ruhumuzun tərbi-

yəçisidir. Ruh bədəndən üstün olduğu kimi, mü-

əllim də valideyndən üstündür. Həm müəllim, 

həm də valideynlər bizə həyat bəxş edirlər. Va-

lideyn övladına adi həyat verirsə, müəllimlər 

onlara layiqli, ləyaqətli həyat bəxş edirlər. Ona 

görə də müdriklər belə hesab edir ki, millət 

məktəbdə doğulur, məktəbdə ölür. Hansı dövlə-

tin ki, məktəbi mükəmməl, müəllimi peşəkar, 

dərsliyi kamildirsə (qüsursuz) onlar dunyaya 

ağalıq edib, söz sahibi olub. Ayrı-ayrı insanlar 

dünyaya gəldiklərinə görə valideynlərinə, bü-

tövlükdə millət isə müəllimlərə borcludur. Əgər 

məktəb olmasa, müəllim olmasa millət də for-

malaşa bilməz. Yaradıcı ürəklər ancaq məktəb-

də öz ritmində döyünür, müəllim-şagird həm-

rəyliyi və simfoniyası burada baş tutur. Həmişə 

belə olub: qədimdə də, orta əsrlərdə də, müasir 

dövrdə də. Yaradıcı ürəklərin birgə döyünməsi, 

həmrəyliyi və simfoniyası millətin tərəqqisinin 

açarı, onun inkişafının müqəddəm şərtidir. Azər-
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baycan iqtisadi, siyasi, elmi-mədəni, hərbi poten-

sialına və insan kapitalına görə yaradıcı ürəklərin 

simfoniyasını yaradan məktəbə borcludur. 

Azərbaycan məktəbləri sanki “kökdən 

düşüb”. 

Bu gün müəllim-şagird münasibətindəki 

harmoniya pozulub, bu simfoniyada xaric səslər 

eşidilir. Klassik Azərbaycan məktəbləri sanki 

―kökdən düşüb‖. Ayrı-ayrı kurslar, və repetitor-

lar ―meydan sulayır‖. Klassik Azərbaycan mək-

təblərinə ―alternativ‖ olaraq ―ev məktəbləri‖, 

―hazırlıq kursları‖ həndəsi silsilə ilə artmaqda-

dır. Təbliğat maşını (televiziya, radio, mətbuat) 

onların ―vacibliyini‖ insanların beyninə doldur-

maqla məşğuldur. Valideynlərdə belə bir fikir 

formalaşdırmağa çalışırlar: ―Uşağının ali məktə-

bə daxil olmasını istəyirsənsə, kursa qoy, repeti-

tor tut‖. Heç bir repetitorun köməyindən istifadə 

etməyərək yüksək bal toplayan tələbələrimiz var 

və hər il də bunların sayı artır. Həmin şagirdin 

oxuduğu məktəb və ya həmin şagirdin özü 

reklam olunurmu? Qətiyyən yox! Çünki insan-

larda mənəviyyat formalaşdırmalı olan televizi-

yalar bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun 

―işləyir‖. 

Pedaqoji prosesin uğurlu alınmasının yarı-

sı şagirdlərin, yarısı isə müəllimlərin üzərinə dü-

şür. Təlim nailiyyətlərinin niyə aşağı olmasının 

səbəbini müəllimlərdən soruşsaq, təxminən ha-

mısı cavabı eyni cür ifadə edəcək: indiki şagird-

lər tənbəldir, oxumurlar, sözə baxmırlar, inti-

zamları zəifdir. Sonra da əlavə edəcəklər: Biz 

belə deyildik! Fikrin ikinci tərəfinə tamamilə şə-

rikəm. Biz daha çox oxuyurduq, həm də daha 

çox bilirdik. Sonralar məlum oldu ki, bildikləri-

mizin çoxunun həyati əhəmiyyəti yoxdur. Biz 

çox şey bilirdik, həyati zərurət olan məsələləri 

bilmirdik. 

Belə bir söhbət eşitmişəm ki, Şəkiyə bir 

nəfər Sülh korpusunun könüllüsü gəlir. İlk gö-

rüşdə iştirakçılar Amerika haqqındakı bilgilərini 

qoyurlar ortaya. Qonaq heyrətə gəlir, bunların 

hamısımı amerikaşünasdır? –deyə təəccüb edir. 

Heç nə demir. İki gündən sonra gedirlər Şəki 

meşələrinə gəzməyə. Amerikalı yığdığı gülü, 

bitkini onlara göstərərək nə kimi faydalı olması-

nı soruşur? Ətrafdakılar cavab verə bilmir. Onda 

qayıdır ki, Amerika haqqında o qədər bilgi sizin 

nəyinizə gərəkdir. Sizə gərəkli və faydalı nədir-

sə onu da bilmirsinz. 

Bizim informasıyaların çoxu bilik səviy-

yəsində qalırdı, bacarığa və vərdişə çevrilmirdi. 

Çünki o qədər də həyati əhəmiyyəti yox idi. Bir 

fizik dostum var, AMEA-nın müxbir üzvü, elm-

lər doktoru, professordur. O deyirdi ki, universi-

tetdə oxuyanda kristal fizika ilə bağlı kurs keç-

mişdim. Hələ indiyə qədər həmin fənlə bağlı öy-

rəndiklərimdən heç yerdə istifadə etməmişəm. 

Ümumtəhsil və ali məktəblərdə verilən təhsil 

həyatyönlü, şəxsiyyətyönlü, təcrübəyönlü olma-

lıdır. Oxucular yəqin ki, yaxşı xatırlayırlar: 5 il 

Azərbaycan Texniki İnstitutunda radiotexnika 

fakültəsində təhsil alan radio mühəndisinin 

xarab olmuş radiosunu orta məktəbi güclə qur-

tarmış, 9 aylıq texniki-peşə məktəbini bitirmiş 

usta düzəldirdi. Deməli, nəzəriyyə ilə praktika-

nın arasında xeyli məsafə vardı. İndi qayıdaq 

sizi və bizi narahat edən əsas məsələyə: uşaqlar 

niyə oxumur? 

Uşaqlar oxumaq istəmir, yoxsa biz onları 

oxuda bilmirik? 

Övladımızın və ya nəvəmizin 3-4 yaşı 

olanda onların hər birinin istəyi məktəbə getmək 

olur. Evdəkilər də, ailəyə qonaq gələnlər də ―nə 

qəşəng baladır, nə vaxt məktəbə gedir? Və ya 

―qızım oxuyub həkim olacaq xalasına (əmisinə, 

dayısına, babasına) iynə vuracaq, oğlum oxuyub 

prokuror olacaq― deməklə onun şüuraltına mək-

təbin nə isə yaxşı bir yer olması haqqında fikir 

yeridirlər. Uşaqlar məktəbdə tapacaqları dostları 

və ana qədər əziz və mehriban olacaq sinif mü-

əllimləri haqqında düşünürlər. Məktəbə getmək 

arzusu ilə yaşayırlar. Məktəb yaşı çatan ilin sen-

tyabr ayının 1-dən 15-dək bəlkə də hər gün 

məktəb paltarını geyinib-soyunurlar, dəftər-ki-

tablarını çantaya yığıb-boşaldırlar. Hələ su 

qabını demirəm. Su qabındakı suyu neçə dəfə 

dəyişmək olar? Əllərində gül dəstəsi gəlirlər 

məktəbə. Heç bir uşaq məktəbə könülsüz 

gəlmir, 3 ay-5 ay keçir, bu uşaqların bir hissəsi 

məktəbə getmək istəmir, gedənlər də həvəssiz 

gedir. Sinifdən-sinfə keçdikcə bu dinamika artır. 

Sonra valideynlər də, məktəb rəhbərləri də, mü-

əllimlər də narazılıq ifadə etməyə başlayırlar. 

Uşaqlar oxumur, oxumaq istəmir. Görəsən 

bunun səbəbi nədir? İllərlə məktəbə getməyi ar-

zulayan, xəyallar quran uşaqlar görəsən niyə 

məktəbə getmək və oxumaq istəmir? Özlərimi 

oxumaq istəmir, bizmi onları oxuda bilmirik? 

Onların potensial enerjisini kinetik enerjiyə çe-
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virə bilmirik. Daha doğrusu, onların oxuması 

üçün zəruri sağlam təhsil mühiti yarada bilmi-

rik. Bəlkə elə onların hamısının yaxşı oxumala-

rına bizim tələblərimiz, bizim istəyimiz, bizim 

düzgün olmayan baxışlarımız mane olur. Ailə, 

məktəb, cəmiyyət mane olur. 

Viktor Hüqo deyirdi ki, Tanrı, heç bir uşa-

ğı pis olsun deyə, yaratmaz! Bəlkə biz uşaqlarla 

bağlı, onların oxumaları ilə bağlı öz baxışlarımı-

zı dəyişək. Hər bir uşağın ürək döyüntülərini 

eşidək, qayğı göstərək. Aqillər yaxşı deyib ki, 

qayğı ən yaxşı məlhəmdir. Axı, onlar valideyn-

lərindən və müəllimlərindən heç də çox şey istə-

mirlər: səmimi münasibət, hörmət, ehtiram, bir 

də onları ruhlandıracaq söz. 

Məsələn: 

– Səni sevirəm. 

– Sənə güvənirəm. 

– Səninlə qürur duyuram. 

– Bağışla! 

– Səni bağışladım! 

– Sənə qulaq asıram. 

– Sənə inanıram. 

– İstəsən, bacara bilərsən. 

– Çox ağıllısan. 

Bəs biz onlardan nə istəyirik? Bizim kimi 

düşünmələrini. Bizim dediklərimizi olduğu kimi 

təkrar etmələrini. Tarixi dəyişən insanlar isə hə-

mişə fərqli düçüncə sahibləri olub. Vaxtı ilə mü-

əllimlərinin, sinif yoldaşlarının güldüyü uşaqla-

rın bəziləri sonralar öz kəşfləri ilə bəşəriyyəti 

heyran qoyub, onun gedişatını dəyişiblər. Ma-

raqlı bir hind filmi var: ‖Yerdəki ulduzlar‖. Fi-

limdə təsviri incəsənət müəllimi Nikol uşağına 

qayğı göstəməyən, onu döyən, təhqir edən, al-

çaldan, ələ salan valideynə belə bir əhvalat danı-

şır: ‖Solomon adalarında insanlar ağaclıq hissə-

ni otlaq yerlərə çevirmək üçün ağacları kəsmir-

lər. Ağacların ətrafına toplaşıb onu təhqir edir, 

qarğış edirlər. Nəticədə də ağaclar tədricən qu-

ruyur və məhv olurlar‖. 

Hamı dünyanı dəyişmək istəyir.... 
Lev Tolstoy deyirdi ki, hamı dünyanı də-

yişmək istəyir. Ancaq kimsə özünü dəyişmək 

niyyətində deyil. Halbuki siz özünüzü dəyişmə-

yənə qədər dünya da dəyişməyəcək”. Biz mək-

təbdə uşağın təbiətini dəyişmək istəyirik. Hamı-

sını bir küpə salıb onlardan əlaçı, sabah 600-700 

bal toplaya biləcək şagirdlər hazırlamaq istəyi-

rik. Uşağın uşaqlığını, özəl həyatını, əyləncəsi-

ni, yaşam tərzini əlindən alırıq. Ağır təlim yükü 

ilə onlara özlərini ifadə etməyə imkan vermirik. 

Onları özləri kimi deyil, biz istədiyimiz kimi ol-

mağa məcbur edirik. Cəmiyyət buna səfərbər 

olub. Buna nail olmaq mümkündürmü? Təbii ki 

yox!. Buna ehtiyac varmı, təbii ki yox! Axı ata-

lar deyir ki, qanı damara görə alarlar. D. Karne-

qi deyirdi ki, yaddan çıxarmayın ki, siz insanlar-

la qarşılıqlı münasibətlərinizdə məntiqi mühaki-

mə yürüdən vücudla yox, emosional, öz hərə-

kətlərində qürur və hərisliyə qapılan bir vücudla 

iş görürsünüz. Siz yaddan çıxarmamalısınız ki, 

bu qüsurlar böyüməkdə olan uşaqlarda da var. 

Ona görə də onu necə var, elə də qəbul edin, 

illüziyalardan imtina edin, arzu etdiyinizə yox, 

uşaqda real mövcud olana istinad edin. Uşağı 

zorla dəyişdirmək əvəzinə onu başa düşməyə 

çalışın. Belə yanaşma bizdə uşağın halına yan-

mağı, dözümlülüyü və xeyirxahlığı inkişaf etdi-

rir. Şüurumuzun dərinliyində elə imkanlar gizlə-

nir ki, onları hərəkətə gətirməklə insanı fəal və-

ziyyətə, tam gücü ilə fəaliyyətə sövq etmək olar. 

İnsana güclü təsir edən bir stimulu tətbiq etmək-

dənsə, həmişə çoxlu zəif stimullar tətbiq etmək 

daha yaxşı olar. Çünki ümid etdiyimiz güclü sti-

mul heç təsir göstərməyə, amma zəif stimullar-

dan biri yerinə düşə bilər. Hamının başını eyni 

ülgüclə qırxmaq olmaz (M. Şəhriyar). 

Qədim Roma filosofu və dövlət xadimi 

Senekanın “Əfsus ki, biz həyat üçün yox, 

məktəb üçün oxuyuruq” fikri bu gün üçün də 

aktuallığını itirməyib və bu barədə bir daha dü-

şünməyimizə dəyər. Məktəbin fəaliyyətinə 

qiymət verilərkən təlim uğurları birinci götürü-

lür. Yüksək bal toplayan şagirdlər hansı məktəb-

dədirsə, həmin məktəb və onun rəhbərliyi tərif-

lənilir, digərlərinə nümunə göstərilir. Sirr deyil 

ki, qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan şa-

girdlərin uğurlarında repetitorların və onların 

valideynlərinin payı daha çoxdur, nəinki məktə-

bin. Hazırkı qəbul sistemini təkmilləşdirmək 

mümkün deyilmi? Qonşu Türkiyədə YÖS imta-

hanları (məntiq və riyaziyyat) keçirilir, bu sis-

temdən bəhrələnmək olmazmı? Dünyanın ən 

nüfuzlu universitetləri IELTS, TOEFL, SAT im-

tahanlarının (dil bacarıqları, məntiq və riyaziy-

yat) nəticələrini əsas götürür. Mütərəqqi bir mo-

deldir. Niyə bu modeldən istifadə etməyək? 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olacaq 

birisi Çin tarixindən, ABŞ tarixindən nələrisə 
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bilmədiyinə görə az bal toplayır və arzusuna 

çata bilmir. Bu, nə qədər məntiqli bir işdir? 

Çinli və ya amerikalı professor isə Azərbayca-

nın harada yerləşdiyini bilmir. Əgər Azərbaycan 

haqqında heç nə bilmədiyini ona xatırlatsan, o 

səndən nəzakətlə soruşar: ‖Axı, nəyə görə bil-

məliyəm, mən ki, diplomat deyiləm‖. 

Finlandiyada elmi konfransda iştirak edir-

dik. Konfransdan sonra bizi orta məktəbə apar-

dılar, fizika dərsi idi. Azərbaycandan gəldiyimi-

zi desək də, VIII sinif şagirdlərindən heç biri 

onun harada yerləşdiyini bilmədi. Biz isə hər 

şeyi bilməliyik... Hər şey bilməyə cəhd etdiyi-

mizə görə də faydalı şeyləri bilmirik. Zehnimizi 

həyatda bizə o qədər də lazım olmayan ikinci, 

bəlkə də onuncu, yüzüncü dərəcəli informasiya-

larla doldururuq. 

Ənənəvi pedaqogika, yoxsa... 

Ənənəvi pedaqogika praktikaya o qədər 

də dəyişdirici təsir göstərə bilmir. İnzibati-amir-

lik dövründə formalaşan ideoloji ehkamlar pe-

daqogikanı öz təbii inkişaf axarından çıxarmış-

dır. Uşaqların anadan bərabər imkanlarla doğul-

ması, təhsil-tərbiyədə bərabər imkanlara malik 

olması kimi heç bir elmi əsasa söykənməyən fi-

kirlər bu gün özünü doğrultmur. Elm və təcrübə 

sübut edir ki, təhsil-tərbiyənin köməyi ilə çox 

şeyi dəyişmək olar, amma insanın təbiətini də-

yişmək olmaz. Şagirddən bizim kimi, bizim is-

tədiyimiz kimi olacağını gözləmək olmaz, onla-

ra özləri olmalarına kömək etmək ən səmərəli 

yoldur. Yağış təbiətin hər yerinə eyni yağır, 

amma bir yerdə gül-çiçək, digər tərəfdə tikan 

bitir. Bu işdə valideynlərin təzyiqləri daha bö-

yükdür. Onlar bəzən öz uşaqlarını başqalarının 

yanında aşağılayırlar. Sən filankəsin uşağından 

qabiliyyətsizsən. Filankəsin uşağı səndən qabi-

liyyətlidir. O, əlaçı oxuyur, müəllim onu sinif 

iclasında tərifləyir. Bəs sən? Hamıdan yaxşı ge-

yinirsən, yeyirsən, gəzirsən, amma bacarıqsız-

san. Bu kimi sözlər uşaqlarda həm valideynlərin 

özlərinə, həm də adı çəkilən uşağa qarşı kin-kü-

durət yaradır. Ona görə də qəbul imtahanında 

uğurlu nəticə göstərə bilməyənlərin bəziləri va-

lideynlərinin danlağını, məzəmmətini, bəzi hal-

larda təhqirli sözlərini eşitməmək üçün özlərinə 

qəsd edirlər. 

Məktəbin əsas problemi: səriştəli valideyn 

Hazırkı dövrdə məktəblərimizin ən böyük 

problemi səriştəli valideyn problemidir. Azər-

baycanlı ata-analar zəmanənin tələblərinə uyğun 

savadlı övladlar böyütməyə çalışırlar ki, onların 

övladları yüksək balla ali məktəblərə qəbul 

olunsun. Ona görə də kiçik yaşlarından uşaqları 

müxtəlif dərnəklərə (özü də bir neçəsinə) qoyur, 

savadlı olmaları ilə qürrələnirlər. Eyni vaxtda 

bir neçə dil öyrətməyə çalışırlar. Rusiyanın 

dünya şöhrətli neyrobioloqu Tatyana Çerniqov-

skaya isə bu üsulun tamamilə yanlış olduğunu 

bildirir. O deyir ki, müasir uşaqların ən böyük 

problemi tələbkar valideynlərdir: "Kimsə mənə 

deyəndə ki, uşağımın iki yaşı var, amma yazıb-

oxumağı öyrətmişəm. Cavab verirəm ki, axmaq-

san ona görə. Uşağınızın zehni buna hazır ol-

madan onun beynini niyə yükləyirsiniz? Təbii ki, 

istiqamət versəniz, o hər şeyi öyrənər. Çünki 

uşaq beyni ağ kağızdır, intensivdir. Amma erkən 

yaşda ona niyə yazıb-oxumaq öyrədirsiniz? 

Uşaq ona görə 7 yaşında məktəbə gedir ki, 

beyin təhsil yükünə tam hazır olsun. Biz böyük-

lər körpə zehni kimi düşünə bilmirik, elə bilirik 

ki, onlar üçün də tədrisdə mürəkkəb heç nə 

yoxdur. Övladınıza belə işgəncə vermək əvəzinə, 

onlarla matorika sistemini sınaqdan keçirdin. 

Gözəl musiqi dinləyin. Bununla onlara yüksək 

zövq aşılayın. Bundan əlavə, oğlanlarla daha 

konkret və qısa söhbət edin. Əsasən fəal işə yön-

ləndirin. Onlarn enerjisi boldur. Daha geniş 

məkanlarda oynamalarını təmin edin. Ən xırda 

uğurlarına görə tərifləyin. Qızlar isə qrup halın-

da çalışmağı, göz ünsiyyətini, müəllimə yardım 

etməyi sevirlər. Onları bu zövqdən məhrum et-

məyin. Unutmayın, bəzən övladınızın zəif 

yaddaş irsi ona mane ola bilər. Amma uşaqları-

nızı buna görə ittiham etməyin. Bu bacarıq da 

onlara sizdən keçib. İstənilən bir şeyi öyrədəndə 

arada fasilə etməyi unutmayın". 

Zor güçünə verilən bilik.... 
Söhbət dövlətin müəyyənləşdirdiyi stan-

dartların ümumtəhsil məktəbində mənimsənil-

məsindən gedir: milli səviyyədə qəbul olunmuş 

standartlardan. Bunlar minimum standartlardır. 

Qiymətləndirmə Konsepsiyasında bunun 4 sə-

viyyəsi göstərilir. 1-2 səviyyə, 3-4 səviyyə. Tam 

orta məktəbi bitirən şagird minimum bilik, baca-

rıq (oxu, yazı və hesablama bacarığı) və dəyər-

lərə malik olmalıdır. Müxtəlif fəaliyyətlərlə 

bağlı standartlar var ki, bunlar reallaşdırılmalı-

dır. Siz müəllimlər yaxşı bilirsiniz ki, uşaqları 

fəaliyyətə sövq edən daxili motiv çatışmır. Uşa-
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ğı məcburi oxutmaq olmur, o özü oxumaq istə-

məlidir. Zor gücünə verilən bilik ağlı boğur. 

H.C. Ayzenk deyirdi ki: “Əgər biz atı su axuru-

nun yanına gətirə biliriksə, uşağı da bu qayda-

da məktəbə gətirə bilərik. Lakin atı su içməyə 

məcbur edə bilmədiyimiz kimi, uşağı da, əgər o 

bunu istəmirsə, oxumağa məcbur edə bilmə-

rik”. Problem də elə bundadır. Deməli, uşaqla-

rın oxuması üçün zəruri sağlam təhsil mühiti ya-

rada bilmirik. Elə bir şərait, elə bir təhsil mühiti 

ki, şagird özü oxumaq istəsin. Yəqin yaxşı xatır-

layırsınız ki, 70-80-ci illərdə xəstələnən uşaqla-

ra verilən dərman çox acı idi. Onu uşaqlara 

zorla, bəzən də döyə-döyə verirdilər. Bu gün də 

həmin dərman uşaqlara verilir. Amma uşağı 

döyməyə, qorxutmağa ehtiyac yoxdur. Həmin 

dərmana şirin məhlul qarışdırıldığından uşaq 

onu həvəslə içir. Uşaq elə bilir ki, o, şirə içir. O, 

başa düşmür ki, dərman onun içindədir. Bax, biz 

də təhsili elə verməliyik ki, uşaq onun ağırlığını 

hiss etməsin. Zehni əmək ən ağır əməkdir. 

Zehni əməklə məşğul olanların beyni fiziki 

əməklə məşğul olanlardan bir neçə dəfə artıq 

oksigen tələb edir. Problem nədədir? Şagirdlərin 

təfəkkürünün inkişaf tempi mövcud təhsil stan-

dartlarına, qəbul olunmuş proqramlara, öyrətmə 

metodikalarına adekvat deyil. Şagirdləri həddən 

artıq ―ölü‖ faktlar və ikinci dərəcəli materiallar-

la və həm də psixoloji cəhətdən yükləyirik. Həm 

valideynlər, həm də müəllimlər məktəblilərə 

qarşı olduqca tələbkardırlar. Hələ də əksər mək-

təblərdə şagirdlərə qarşı ənənəvi (düzgün olma-

yan) yanaşmalar davam edir. Hafizə məktəbin-

dən təfəkkür məktəbinə keçdiyimizi bəyan etsək 

də bu proses hər yerdə (bütün məktəblərdə) eyni 

getmir. Əksinə, şagirdlər indi daha çox əzbərlə-

məyə meyllidir. Kimin hafizəsi güclüdürsə, kim 

daha çox testin düzgün cavabını yadında saxla-

yırsa, o, daha yaxşı nəticə göstərir, yüksək bal 

toplamış olur. Əksər şagirdlərlə söhbət edəndə 

dərhal hiss edirsən ki, onun təfəkkürü yox, yad-

daşı danışır. 

Zamanın mədəniyyət ölçüləri dəyişsə də... 

İndi monoloji mədəniyyətdən fərqli olaraq 

dialoji mədəniyyət formalaşmaqdadır. Amma 

biz yenə şagirdlərimizə monoloqlar əzbərlədirik. 

Məktəbdə şagirdlərə verilən təhsilin vəzifəsi on-

lara həyat şəraitini keçmiş nəsillərdən bir hədiy-

yə olaraq qəbul etməməyi, onu yaradıcı dəyiş-

məyi, öz həyatını daha yaxşı qurmağı öyrətmək-

dən ibarət olmalıdır. Təhsil insanın ruhunu qida-

landırmalı, onda özünə, öz daxili potensialına və 

onu yaradan Tanrıya inam hissi yaratmalı, onu 

özünüdərkə hazırlamalıdır. Təhsil insanlara istə-

nilən həyat şəraitində düzgün hərəkət etmək qa-

biliyyəti aşılamalıdır. Mahiyyət etibarı ilə bu 

problem yeni yanaşma, yeni pedaqoji təfəkkür 

tələb edir. Hamının bildiyi bir məsələni diqqəti-

nizə çatdırmaq istərdim. 1990-cı illərin əvvəlin-

də Azərbaycanda ictimai-siyasi və iqtisadi və-

ziyyətin kəskin şəkildə dəyişməsi nəticəsində ən 

pis vəziyyətə düşənlər bilirsinizmi, cəmiyyətin 

hansı təbəqəsi oldu? Deyim sizə: ziyalılar oldu. 

Alimlər, elmi işçilər, müəllimlər, yazı-pozu 

adamları kommersiyaya, ticarətə gedə bilmədi. 

Gedənlərin də çoxu uğursuzluğa düçar oldu. 

Onlar öz həyatlarını yeni dövrün tələblərinə 

uyğun qura bilmədi, cəmiyyətlə ayaqlaşa bilmə-

di. Həyatda yerlərini tuta bilmədi, peşəkar müəl-

limlər iqtisadi çətinlik ucbatından məktəbdən 

getməli oldular. Çünki məktəb onları həyata ha-

zırlamamışdı. 

Məktəbdə təhsilin daha maraqlı qurulması 

üçün təhsil alanların təhsilə olan ehtiyacları öy-

rənilməlidir. Bu, təbii ki, həm də cəmiyyətin eh-

tiyacı deməkdir. Belə bir tələbatın öyrənilməsi 

nəticəsində əldə edilən məlumatlar təhlil edilir, 

düzgün layihələşdirmənin aparılması üçün diaq-

nozlaşdırma, proqnozlaşdırma həyata keçirilir. 

D. Karnegi yazırdı: “Hər yay mən balıq ovuna 

gedirəm. Üstünə qaymaq tökülmüş çiyələyi 

şəxsən mən çox sevirəm, lakin öyrəndim ki, qə-

ribə səbəb üzündən balıq soxulcanı üstün 

tutur. Buna görə də balıq ovuna gedəndə özü-

mün nə istədiyim barədə düşünmürəm. Balığın 

nə istədiyi haqqında düşünürəm. Qırmağa tələ 

kimi qaymaqlı çiyələk taxmıram, balığı soxul-

can, yaxud çəyirtkə ilə aldadaraq deyirəm: 

“Dadına baxmaq istəmirsən ki?” 
Təlim prosesinin səmərəsi, şagirdlərin 

təlim uğurları bilavasitə şagirdin mənəvi ehti-

yaclarının, təhsilə olan tələbatlarının nəzərə 

alınmasından birbaşa asılıdır. Müəllim hazır 

bilik verməməli, əlaqələndirici, istiqamətləndiri-

ci, məsləhətçi, ―fikrin mamaçası‖ (Sokrat) ro-

lunda çıxış etməli, şagirdlərə öyrənmənin yolla-

rını öyrətməlidir. Doğrudan da, dosta balıq ver-

məkdənsə ona balıq tutmağı öyrətmək faydalı 

deyilmi? Bu prosesdə şagirdlər passiv olmamalı, 

tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı subyekt kimi əvvəl-
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cədən müəyyən olunmuş nəticələrin əldə edilməsi 

üçün məqsədyönlü fəaliyyət göstərməlidirlər. 

Müəllimin “subyektiv” ünsiyyətinin xü-

susiyyətləri 

Müəllim-şagird münasibətləri qarşılıqlı 

anlaşmaya və humanist ideyalara əsaslanmalı-

dır. Müəllim şagirdlərin daxili aləminə nüfuz et-

məli, onların rəylərini öyrənməli, ideyalarından 

bəhrələnməli, müstəqillik və təşəbbüskarlığını 

rəğbətləndirməli, hörmət hissini tələbkarlıqla 

üzvü surətdə uzlaşdırmalıdır. Homer deyirdi ki, 

təhsil şagirdə hörmətdən başlayır. Konfusi de-

yirdi ki, mən bəzi şeyləri kitablardan, çox şeyi 

yoldaşlarımdan, daha çox şeyi isə şagirdlərim-

dən öyrəndim. Bu gün məktəblərimizdə müəl-

lim-şagird harmoniyasının pozulmasının bir sə-

bəbi də müəllimlərin şagirdlərə subyektiv müna-

sibətidir. Amerika pedaqoqları C. Brofi və T. 

Qudda ―Müəllim və şagird münasibətləri‖ əsə-

rində müəllimin ―subyektiv‖ ünsiyyətinin xüsu-

siyyətlərini təhlil edirlər. Müəyyən olunmuşdur 

ki, pedaqoqlar rəğbət göstərdikləri uşaqlara 

daha çox müraciət edirlər. Biganə qaldıqları şa-

girdlər müəllimin diqqətindən kənarda qalırlar. 

Müəllimlər ―intellektuallara‖, daha intizamlı, 

icraçı şagirdlərə yaxşı münasibət bəsləyirlər. 

Passiv şagirdlər ikinci yerdə dururlar. Müstəqil, 

fəal və özünə güvənən şagirdlər müəllimin 

hüsn-rəğbətindən, demək olar ki, məhrumdurlar. 

C. Brofi və T. Qudd belə nəticə çıxarırlar:

əgər müəllim şagirdlərlə ünsiyyətini təbii və 

fərəh hissi ilə qurmursa, onu özünə ağır bir yük 

sayırsa, belə müəllim artıq məktəbdən getməlidir. 

Müəllimin başlıca silahı sözdür. Bundan 

başqa, onun ehtiyatında xeyli qeyri-verbal ün-

siyyət vasitələri də vardır. Bunlar aşağıdakılar-

dır: 1) mənalı hərəkətlər; 2) intonasiya, səsin 

ucalığı, tembri, nəfəsalma, gülüş, öskürək; 3) to-

xunma ünsiyyət vasitələri; 4) məsafə vasitələri. 

Uğur qazanmağın tək səbəbi: uşağa sevgi 

və inam 

Pedaqoji prosesdə uğur qazanmaq istəyən 

müəllimlərin aşağıdakı tövsiyələrə əməl etməsi 

məsləhət görülür. 

1. Uşağın heysiyyətinə müraciət edin.

2. Şagirdə öz nailiyyətlərini göstərin.

3. Rəqabəti ehtiyatla himayə edin.

4. Şagirdləri tərifləyin. a) tərif spontan baş

verməlidir, onu planlaşdırmaq lazım deyil, 

cədvəl üzrə yerinə yetirilmiş işi göylərə qaldır-

maq lazım deyil; b) xaltura yolu ilə yerinə yeti-

rilən işi tərifləmək intellekti təhqir etmək de-

məkdir; c) tərif konkret olmalıdır, dəqiq ünvan-

lanmalıdır; ç) tərif inandırıcı olmalıdır; 

Şagirdləri tənqid etməyə tələsməyin, əgər 

bu, çox vacibdirsə onda onların halına acıya-acı-

ya onları tənqid edin. Məsələn: 

●ruhlandırıcı tənqid ("Eybi yoxdur. Gələn

dəfə yaxşı yazarsan. Bu dəfə alınmayıb"); 

●tənqid-irad (Sən neyləmisən? Mən sənə

necə ümid bəsləyirdim"); 

●tənqid-anologiya ("Mən sənin kimi olan-

da sənin buraxdığın səhvi buraxmışdım. O 

zaman müəllim mənim payımı verdi"); 

●tənqid-ümid ("Ümid edirəm ki, gələn

dəfə tapşırığı yaxşı yerinə yetirəcəksən"); 

●tənqid-tərif ("İş yaxşı yerinə yetirilib.

Amma bu məsələ ilə bağlı deyil"); 

●şəxssiz tənqid ("Bizim sinfimizdə hələ elə

şagirdlər vardır ki, öz vəzifələrinin öhdəsindən gələ 

bilmirlər. Onların familiyasını deməyəcəyik"); 

●tənqid-narahatlıq ("Mən yaranmış situa-

siyadan olduqca narahatam, xüsusilə bizim şa-

girdlərimiz..."); 

●tənqid-halına yanma ("Mən səni yaxşı

başa düşürəm, sənin vəziyyətini anlayıram, 

ancaq sən də mənim vəziyyətimi başa düş. Axı 

iş yerinə yetirilməyib?"); 

●tənqid-təəssüf ("Mən çox təəssüf edirəm,

amma deməliyəm ki, iş keyfiyyətsiz yerinə yeti-

rilib"); 

●tənqid-təəccüb ("Necə? Məgər sən dərsi

hazırlamamısan? Gözləmirdim..."); 

●tənqid-istehza ("İşlədik, işlədik və axırda

da düzəltdik. İş istədiyimiz kimi alınıb? Deyin, 

bundan sonra adamların gözünün içinə necə ba-

xacağıq?"); 

●tənqid-işarə ("Mən bir adam tanıyıram, o

da düz sənin kimi etmişdi. Sonra onun işi yaxşı 

olmadı"); 

●tənqid-yumşaltma ("Yəqin bu baş verən

hadisədə təkcə sən günahkar deyilsən"); 

●tənqid-nöqsan ("Düzgün eləmədin. Çalış

gələn dəfə bu işi yaxşı gör"); 

●tənqid-tələb ("Sən işi yenidən görməli

olacaqsan"); 

●konstruktiv tənqid ("Tapşırıq düzgün yeri-

nə yetirilməyib. İndi sən nə etmək fikrindəsən?"); 
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●tənqid-ehtiyat etmək ("Mən çox qorxu-

ram ki, gələn dəfə də iş bu səviyyədə yerinə ye-

tirilsin"). 

Pedaqoji prosesin təşkilində diqqət yetiri-

ləsi məsələlərdən biri də şagirdlərə öz nüfuzunu 

qoruyub saxlamağa imkanın yaradılmasıdır. 

Xüsusi psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki, müəy-

yən qüsurlara yol verən 100 nəfər şagirddən 99-

u nə qədər haqsız olsa da, özlərini qınamırlar. 

Çox gözəl! İnsanın bu zəif tərəfindən istifadə 

etmək lazımdır. Qoy şagird elə fikirləşsin ki, pis 

qiymət almasında onun özü yox, ancaq müəllim 

günahkardır. Qoy o, hadisələrin özü üçün əlve-

rişsiz olması və bəxti gətirməməsi ilə özünə bə-

raət qazandırsın. Ona öz nüfuzunu saxlamağa, 

öz qarşısında özünə bəraət qazandırmağa şans 

vermək lazımdır. Müəllim öz yetirmələrinə 

yaxşı ad-san (reputasiya) qazandırmağa çalış-

malıdır. Bəzi xalqlarda valideynlər ən kiçik uğu-

ra görə uşaqlarını tərifləyir, onların hərəkətlərini 

rəğbətləndirirlər. Məsələn, yəhudi ailəsində ata 

və ana heç bir zaman deməz ki, onların uşağı 

tənbəldir, qabiliyyətsizdir, pintidir. Onlar daim 

öz uşaqlarını tərifləyir, onun kompleks üstün-

lüklərə malik olması haqda fikir yaradır və uşağı 

uydurulmuş ideala çatmağa məcbur edirlər. Yə-

hudi məktəblərində pedaqoqlar şagirdləri haq-

qında yaxşı reputasiya yaratmağa çalışırlar. Şa-

girdlər də həmin reputasiyanı doğrultmaq üçün 

səy göstərirlər. Yəhudi tərbiyəsinin başlıca sirri 

də bundan ibarətdir. Əksər hallarda, bu priyom 

özünü doğruldur. 

Uzun illərdir ki, məktəblərimizdə rəğbət-

ləndirmə və həvəsləndirmə metodlarından istifa-

də olunur. Fikrimizcə, hazırkı dövrdə tərbiyənin 

bu metodları cazibəli deyil. Ona görə də, rəğbət-

ləndirmə və həvəsləndirmənin yeni növlərindən 

istifadə etmək lazımdır. Elə təəssürat yaradılma-

lıdır ki, buraxılmış səhvi asanlıqla düzəltmək 

olar. Qoy onlar öz qüvvələrinə inansınlar, sizin 

təklif etdiyiniz hər şeyi yerinə yetirməyə çalış-

sınlar. Müvəffəqiyyətlə oxuyan şagirdlərə 

yüksək səlahiyyətlər vermək lazımdır. Bu məsə-

lədə xəsislik etməyə dəyməz. Şagirdlər müəl-

limlərin diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər. 

Göstərdiyiniz diqqətə görə onlar sizin tapşırıqla-

rınızı necə olursa-olsun yerinə yetirməyə çalışa-

caqlar. Bu baxımdan Sinqapur məktəblərindən 

birinin direktorunun imtahandan qabaq vali-

deynlərə göndərdiyi məktub maraqlıdır. 

Məktubda deyilir: ”Əziz valideynlər uşaq-

larınızın imtahanları tezliklə başlayacaq. Bili-

rəm ki, hər biriniz övladınızın imtahanda uğurlu 

nəticələri üçün narahatsınız. Amma xahiş edi-

rəm unutmayasınız ki, imtahana girən uşaqlar 

arasında riyazi biliklərə ehtiyacı olmayan, tarixi 

və ingilis ədəbiyyatını əhəmiyyətsiz hesab edən, 

kimyadan aldığı qiymətlər önəmli olmayan bir 

musiqiçi, fiziki olaraq sağlam olması fizika dər-

sindən daha əhəmiyyətli olan bir idmançı ola-

caq. Əgər uşağınız bütün fənlərdən yaxşı nəticə 

göstərərsə, bu, çox yaxşıdır. Əgər bunu bacar-

mazsa, xahiş edirik, uşağın özgüvənini əlindən 

alıb qürurunu sındırmayın. Onlar həyatda daha 

böyük işlər üçün uyğun kadr ola bilərlər. İmta-

handa neçə qiymət almasından asılı olmayaraq 

onları həmişə sevəcəyinizi və onları günahlan-

dırmayacağınızı onlara bildirin. Bu zaman 

onlar dünyanı fəth edəcəklər. İmtahan və aşağı 

göstəricilər uşaqların xəyal və bacarıqlarını əl-

lərindən ala bilməz. Bir də düşünməyin ki, hə-

kimlər və mühəndislər dünyada ən xöşbəxt 

adamlardır”. 

Təlimin məqsədi xeyirxahlıqdan ibarət 

olmalıdır 

Məktəblərdə verilən təlimin məqsədi xe-

yirxahlıqdan ibarət olmalıdır (Herbart). Aristo-

tel deyirdi ki, bilikdə irəli gedib tərbiyədə geri 

qalanlar irəli deyil, geri gediblər. Orta əsr Şərq 

fəlsəfi təsəvvürlərinə görə, tərbiyəsiz bilik – 

odunsuz ocaq, biliksiz tərbiyə – bədənsiz ruh 

kimidir. Almaniyada bir məktəb direktoru hər 

tədris ilinin başlanğıcında müəllimlərinə belə bir 

məktub göndərirmiş: "Mən, ölüm düşərgəsindən 

sağ qurtulanlardan biriyəm. Gözlərim heç bir 

insanın görməməli olduğu şeyləri görüb: yaxşı 

təhsil verilmiş və yetişdirilmiş mühəndislərin 

inşa etdiyi qaz otaqları, yaxşı yetişdirilmiş, sa-

vadlı həkimlərin zəhərlədiyi uşaqlar, işini yaxşı 

bilən tibb bacılarının vurduğu iynələrlə ölən 

körpələr, məktəb və universitet məzunlarının öl-

dürüb yandırdığı insanlar. Bu səbəbdən təhsilə 

şübhə duyuram. Sizlərdən istəyim budur: hər 

şeydən əvvəl şagirdlərinizin insan olması üçün 

çalışın. Zəhmətinizin nəticəsi bilikli canavarlar 

və bacarıqlı psixlər olmasın. Oxuma, yazma, ri-

yaziyyat uşaqlarınızın daha çox insan olmasına 

kömək edərsə, onda həqiqətən yararlı olar". 

Bəşəriyyətin intellektual səviyyəsi günbə-

gün, ilbəil artsa da dağıdıcı müharibələr, müxtə-
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lif xəstəliklər, on milyonlarla insanların yurd-

yuvalarından qaçqın düşməsi, ekoloji tarazlığın 

pozulması, narkomaniya, insan alveri, ərzaq və 

su qıtlığı insanların mənəviyyatına güclü təsir 

göstərir, onlardakı insani hissləri öldürür. Bəşə-

riyyətdə özünə möhkəm yer alan yeni ideyalar – 

düşmənçilik, nifrət, rəqabət, dominantlıq huma-

nist ideyaları kökündən silib aparır. Şərqdə baş 

verən hadisələr, ‖bölünmüş dünyanın yenidən 

bölünməsi‖ uğrunda gedən seperat danışıqlar, 

silahlı münaqişələr, irqçilik, terrorçuluq heç də 

yaxşı gələcəkdən xəbər vermir. Dünyada uşaq 

qaçaqçılığı biznesi və fahişəliyi, milli və dini 

dözümsüzlük halları, uşaqlara qarşı aqressiya, 

kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum olan, 

alkoqol, siqaret, narkomaniya aludəçiləri olan, 

cinayət törədən uşaqların sayı hər il artır. Uşaq-

lar və böyüklər arasında məsafə ildən-ilə böyü-

yür, yaranmış çatlar dərinləşir. Valideynlər və 

müəllimlər uşaqlarla bir yerdə olsalar da, onla-

rın ruhi aləmindən xəbərsizdirlər. 

Məktəblərdə təlimə ―ifrat dərəcədə‖ alu-

dəçiliyimiz tərbiyə məsələlərini arxa plana keçi-

rib. Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti intellektli 

insan qıtlığı hiss etmir. Azərbaycanın və xarici 

ölkələrin ali məktəblərini bitirən, yüksək təhsil 

səviyyəsi, kreativ düşüncəsi, fakt və hadisələrə 

fərqli yanaşması, azərbaycançılıq ideyasına sə-

daqəti ilə fərqlənən minlərlə gənc var. Dövlətin, 

ayrı-ayrı təşkilatların, cəmiyyətlərin və vali-

deynlərin dəstəyi ilə xarici ölkələrdə on mindən 

artıq gənc təhsil alır. Bölgələrimizdə də kifayət 

qədər ziyalılar var, fədakarlıqla çalışan müəl-

limlərimiz var. Mən 6 ildən artıq Təhsil Nazirli-

yinin ―Ən yaxşı məktəb‖ və ―Ən yaxşı müəllim‖ 

layihəsinin təşkilat komitəsinin üzvü olmuşam. 

İsmayıllı, Lənkəran, Quba və Şamaxının ucqar 

dağ kəndlərində yaşayan müəllimlər pedaqoji 

fəaliyyətləri ilə bağlı elə təqdimatlar edirdilər ki, 

təşkilat komitəsinin üzvləri heyran qalırdı. 

Bizim bilirsinizmi nəyə ehtiyacımız var? Yaxşı 

insana, yaxşı ataya, yaxşı anaya, yaxşı qonşuya, 

yaxşı pinəçiyə, yaxşı sürücüyə. Məktəbdə veri-

lən təhsil dəyərə çevrilməlidir. Müasir təhsil in-

sanlara bilik verməklə yanaşı, onlara birgəyaşa-

ma və ümumiyyətlə, yaşama mədəniyyəti öyrət-

məlidir. Fikrimizcə, insana xeyirxahlıq hissi aşı-

lamayan təhsilin verilməməsi daha faydalı olar-

dı. Zəmanəmizdə tərbiyə işi bir növ, məzmun və 

mahiyyətinə diqqət azalan mənəvi dəyərlərdən 

birinə çevrilib. Səbəb nədir? Oxucular, yəqin ki, 

yaxşı xatırlayırlar. Vaxt var idi hər bir məktəbdə 

―Əxlaq kodeksi‖ və ―Ədəb qaydaları‖ guşələri 

yaradılardı. Şagirdlərin fənlər üzrə rüblük qiy-

mətləndirilməsi ilə yanaşı yarımillik əxlaq qiy-

mətləndirilməsi həyata keçirilərdi. Düzdür, son-

ralar ―əxlaq‖ sözü ―davranış‖ ifadəsi ilə əvəz 

edildi. Bununla belə, orta məktəbi bitirənlərə 

kamal attestatı ilə yanaşı, onun davranışına dair 

möhürlü xasiyyətnamə də verilirdi. Düzdür, 

orada da müəyyən formallıq var idi. Hansı uşaq-

lar ki, ―5‖ və ―4‖ qiymətlərlə oxuyurdu, onlara 

―nümunəvi davranış‖lı, kiminki, qiymətləri əsa-

sən ―3‖ idi, ona ―kafi davranışlı‖ xasiyyətnamə 

verilirdi. Səhv etmirəmsə həmin qeydlər attesta-

ta da yazılırdı. Sonra həyat göstərdi ki, əxlaqı 

qiymətləndirmə meyarları düzgün deyil, ―kafi‖ 

əxlaqla məktəbi bitirənlərin çoxu sonralar həyat-

da xarüqələr yaratdı, nümunəvi ailə sahibləri ol-

dular, cəmiyyətə faydalı övladlar bəxş etdilər. 

Müxtəlif statistik təhlillər göstərir ki, məktəbdə 

sakit, nizam-intizamlı və əlaçı şagirdlərin həyat-

dakı uğurları o qədər də yüksək olmur, onlar 

çox zaman birtərəfli (“intellerktli” insanlar) bö-

yüyür, insanlarla ünsiyyəti zəif olur. 

Müəllimlərin bu və ya digər şagirdə, on-

ların yaxşı oxumasına görə simpatiyası sinifdə 

xoşagəlməz vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. 

―Zəif‖ şagirdlər həmişə diqqətdən kənarda qalır. 

Təcrübəmi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Mən orta 

məktəbdə oxuyanda müəllimlərimiz sinfimizdə 

əlaçı oxuyan qızları tərifləyirdi. Məktəb direkto-

ru da, sinif rəhbəri də, hətta, valideynlər də 

həmin qızları nümunə göstərirdi. Kafi qiymətlə 

oxuyan qızlara heç kim diqqət yetirmirdi, əksinə 

müəllimlər onları yerli-yersiz tənbeh edirdilər. 

Nəinki yuxarı sinfin, hətta öz sinfimizin də oğ-

lanları həmin qızlara ―sevgi‖ məktubları yazırdı. 

Bəs həyatda nə baş verdi? Dəyər verilməyən, 

yerli-yersiz tənbeh olunan qızlar həyatda daha 

yaxşı valideyn oldular, cəmiyyət üçün dəyərli 

övladlar yetişdirdilər. Təriflənən qızların çoxu 

həyatda öz yerini tapa bilmədi. Bu, müəllimlərin 

düzgün olmayan fəaliyyətinin nəticəsi idi. Bu 

ənənə indi də davam edir. Valideynlər daha çox 

bal toplayan uşaqları öz övladlarına nümunə 

göstərməyi sevirlər. Daha fikirləşmirlər ki, bu 

cür yanaşma onların mənəviyyatını alçaldır, on-

larda stress yaratmaqla yanaşı, həm də təriflənən 

uşağa qarşı nifrət hissi yaradır. Uşağa bu cür ya-



Yaradıcı ürəklərin simfoniyası 

35 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

naşma çox hallarda intihara səbəb olur. Vali-

deynlər, təəssüf ki, bunu nəzərə almırlar. Bu 

problemlə bağlı valideynlərin ciddi şəkildə 

maariflənməsinə ehtiyac var. 

Bu yaxınlarda Allan və Barbara Pizin 

―Bədən dili haqqında mükəmməl kitab‖ında 

belə bir fikrə rast gəldim: Adam sağ gözünün 

gördüyü sahədən üç dəfə çox məlumat alır, 

nəinki sol gözünün gördüyü sahədən. Bu, o de-

məkdir ki, ətrafdakılarla danışanda, informasi-

yanı ətrafdakılara çatdırmaq istəyəndə biz özü-

müzə rahat olan sahəni seçirik. Bu sahə yaxşı 

gördüyümüz tərəfdə sol tərəfə olur. Ontariodakı 

Təhsil Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşı Con 

Kerşner müəllimləri müşahidə edərək onların 15 

dəqiqə ərzində hər 30 saniyədən bir baxdığı isti-

qaməti müəyyənləşdirməyə çalışıb. Onun dedi-

yinə görə, müəllimlər sağdakı şagirdlərə az qala 

məhəl qoymurlar. Onlar vaxtın 44% -ni irəli, 39 

%-ni sola, 17 %-ni sağa baxmaqla keçirirlər. O, 

müəyyən edib ki, sağda oturan uşaqlarla müqa-

yisədə solda oturanlar yazı və tələffüzlə bağlı 

testlərdə daha yaxşı nəticə göstərirlər. Onun gəl-

diyi bir nəticə daha maraqlıdır: müəllimlər 

sağda oturan uşaqlara nisbətən solda oturan 

uşaqlara daha az irad tuturlar. Ona görə də uşaq-

ların yerini dəyişmək lazımdır. 

Psixoloq D.İ. Feldşteyn haqlı olaraq deyir-

di ki, uşaqlar bizim yanımızdadır, lakin bizim 

daxilimizdə deyil, biz onların yanındayıq, lakin 

onlar bizi öz daxillərinə buraxmırlar. Valideyn-

lərlə uşaqların, müəllimlərlə şagirdlərin arasında 

ciddi sərhəd var. Xırda bir anlaşılmazlıq müna-

qişələrə gətirib çıxarır. Nə müəllimlər, nə də 

valideynlər yarana biləcək münaqişədən qaçma-

ğa çalışmırlar. Müəllimlər və valideynlər uşaq-

larla təhsil-tərbiyə işini müasir dövrün tələblə-

rindən daha çox ənənələrə əsasən qururlar. Öz-

ləri 30-40 il əvvəl müəllimlərindən, valideynlə-

rindən nə ―görübləsə‖, indi də onu təkrar edirlər. 

Avtoritarlıq onların qanında və canındadır. Də-

mirçi qılınc düzəltmək üçün dəmiri qızdıraraq 

onu ―döyülməyə‖ hazırladığı kimi, tərbiyəçi 

(müəllim, valideyn) də uşağı təhsil-tərbiyə pro-

sesinə hazırlamalı, onda güclü motivasiya yarat-

mağı bacarmalıdır. Elə bu səbəbdən də V.İ. Ver-

nadski yazırdı: ―Bəşəriyyət müasir ictimai və so-

sial quruluşda böyük ölçüdə artıq reallıqlara 

cavab verməyən və keçmişlərdə itmiş nəsillərin 

təfəkkür və elmi bilikləri səviyyəsinə cavab ver-

məyən ideyalarla idarə olunur‖. 

Əgər keçən əsrin 70-ci illərində “Conni nə 

üçün oxuya bilmir?” sualı Amerika təhsilinin ən 

başlıca suallarından biri idisə, sonralar o, 

“Conni nə üçün düşünə bilmir?” sualı ilə əvəz 

olundu. Şagirdləri fikirləşməyə öyrətməyi vacib 

hesab edən Amerika alimi V. Bruer suala müna-

sibət bildirərkən deyirdi: “Əgər biz Amerikada 

təhsilin səviyyəsini yüksəltmək istəyiriksə, şa-

girdlərə insanı ağıllı, öyrənən, düşünən varlıq 

edən keyfiyyətlər aşılamalıyıq”. İndiki dövrdə, 

əslində, bu, bütün dünyada Hamlet dilemması-

dır: olum, ya ölüm məsələsidir. Düşünmək insa-

nın başlıca qabiliyyəti, onu ifadə etmək əsas tə-

ləbatı, yaymaq isə ən qiymətli azadlığıdır. 

Düzgün düşünmək böyük bir kəşf qədər əhə-

miyyətlidir ki, humanist pedaqogikanın da əsas 

qayəsi budur. 

Ahəngdar və hərtərəfli inkişaf etmiş şəx-

siyyət 

İndiki məktəb öz klassik funksiyasından – 

ahəngdar və hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət 

yetişdirmək missiyasından uzaq düşüb. Biz 

uşaqları həyata yox, ali məktəbə hazırlayırıq. 

Ailə də, məktəb də, cəmiyyət də buna səfərbər 

olub. Elə bil ki, hər gün uşaqlara otağın içində 

üzgüçülükdən danışırıq. Amma bir dəfə də 

olsun hovuza, çaya, dənizə aparmırıq. Uşaqlar 

şəkillərə baxaraq ―üzürlər‖. Elə bil Senekanın 

dövründən bizi əsrlər ayırmır. Azərbaycanda ali 

təhsil haqqında diplom hələ də ―şahlıq taxtı‖nda 

əyləşib. Verilən biliklə alınan diplom ekvivalent 

deyil. Amerika alimi M. Sadlerin maraqlı bir 

fikri var. O, müxtəlif xalqların təhsilə münasibə-

tini aşağıdakı kimi səciyyələndirmişdi: “Təhsildən 

söz düşəndə alman - nə biləcək, fransız – hansı 

imtahanlar olacaq, amerikalı - nə bacaracaq, in-

gilis- karyeram necə olacaq? – deyə soruşur”. 

Mən də özümüzü ora əlavə etmişəm: azər-

baycanlı soruşur:‖ Diplom alacammı?‖. 

Hər bir dövlətin təhsillə bağlı xüsusi məq-

sədi var. Məsələn, ABŞ dünya dövlətləri arasın-

dakı liderliyini nə Avropa dövlətlərinə, nə də 

Yaponiyaya güzəştə getmək niyyətində olmadı-

ğından orada təhsilin məqsədi beynəlxalq iqtisa-

diyyatda millətin liderliyinin təmin olunmasına 

yönəldilmişdir. Türkiyədə isə təhsilin məqsədi 

duyğu birliyi, hiss birliyi, fikir birliyi yaratmaq-

dır. Ölkəmizdə təhsilin məqsədi Azərbaycan 
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dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, 

хalqının milli ənənələrinə və demоkratiya prin-

siplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına 

hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq 

ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı dü-

şünən vətəndaş və şəхsiyyət yetişdirməkdən; 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qоruyan 

və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik 

olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirmə-

yi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, 

müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütə-

хəssis-kadrlar hazırlamaqdan; sistemləşdirilmiş 

bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini 

və iхtisasını daim artırılmasını təmin etmək, təh-

silalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəa-

liyyətinə hazırlamaqdan ibarətdir. Deməli, və-

təndaş və şəхsiyyət yetişdirmək məktəbimizin 

əsas məqsədi olmalıdır. Ayrı-ayrı insanlar dün-

yaya gəldiklərinə görə valideynlərinə, millətlər 

isə məktəbə və müəllimə borcludur. İnsanlıq 

emalatxanası hesab edilən məktəbin əzəli və 

əbədi bir funksiyası var: şəxsiyyət yetişdirmək. 

Bütün uğurlar insanın şəxsiyyəti ilə bağlıdır. 

Bir gün müəllim lövhənin qarşısına keçir 

və tabaşirlə taxtaya böyük “1”rəqəmi yazır. 

Baxın, deyir: ‖Bu sizin şəxsiyyətinizdir. Həyat-

da sahib ola biləcəyiniz ən dəyərli şey‖. Sonra 

1-in yanına “0” yazır. Bu uğurdur, uğurlu bir 

şəxsiyyət. Uğurlu bir şəxsiyyət 1-i 10 edər. 

Sonra yeni bir “0” yazır: ‖Bu təcrübədir, 10 

ikən 100 olursunuz‖. Sıfırlar beləcə artıb gedir. 

Bacarıq, intizam, sevgi... Müəllim əlavə olunan 

hər yeni “0”-ın şəxsiyyəti 10 dəfə zənginləşdir-

diyini bildirir. Sonra silgini əlinə alır və ən baş-

dakı “1”-i silir, lövhədə çoxlu “0” qalır. Demə-

li, insanın şəxsiyyəti yoxdursa, yerdə qalanlar 

heçdir, sıfırdır. Məktəbdə elə insanlar yetişdiril-

məlidir ki, onlar özlərinə dəyər versin, ən gərgin 

və çətin situasiyalarda öz şəxsiyyətlərini qoru-

mağı bacarsın. 
Problemin aktuallığı. Pedaqogika elminin, 

təhsilin, ailə tərbiyəsinin müasir problemləri diqqət 

mərkəzinə gətirildiyi üçün aktualdır. 

Problemin yeniliyi. Pedaqogika elmdir, 

yoxsa sənət? Uşaqlar oxumaq istəmir, yoxsa biz on-

ları oxuda bilmirik? suallarına cavab axtarılır. Mək-

təbin əsas problemi üzərində dayanılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə vali-

deynlər, pedaqoq və psixoloqlar, müəllimlər, habelə 

doktorant və dissertantlar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə: Pandemiya dövründə respublikamızda təhsilin fasiləsizliyinə nail olmaq diqqət mərkəzində 

dayanmışdır. Qarşılıqlı hörmət və anlama əsasında qurulan münasibətlər müəllimin nüfuzunu artırır. Onlayn 

şəraitində keçirilən mühazirə və seminar məşğələlərində də tələbə-müəllim münasibətləri elə qurula bilər ki, 

tələbə şəxsiyyət kimi qiymətləndirildiyini başa düşüb mühazirə və seminar məşğələlərinə məsuliyyətlə yana-

şar, noutbukun, kompüterin qarşısında əyləşər, yaxud mobil telefonun imkanlarından faydalanaraq, müəllimə 

diqqətlə qulaq asar. 
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COVID-19 pandemiyası artıq bir ildir ki, 

Yer üzündə tüğyan edir. Yoluxma və ölüm hal-

larına görə ABŞ, Hindistan və Braziliya ilk yer-

ləri tutur. Birinci mərhələsindən fərqli olaraq 

pandemiyanın ikincı mərhələsi amansızlığı ilə 

fərqlənir, ölüm saçır, canlar alır. Dünyada hələ 

ki pandemiya səbəbindən milyon nəfərdən çox 

insan dünyasını dəyişmişdir. Yoluxma halları da 

günü-gündən artmaqdadır. 

Azərbaycanda da yaz, yay ayları ilə müqa-

yisədə virusa yoluxma halı ən azı on dəfə art-

mışdır, gündəlik ölüm halları da 30-40 nəfər 

arasında dəyişir. Ölkəmizdə məhdudlaşdırma 

hallarının sərtləşdirilməsi gözlənilir. Belə şərait-

də müəssisə və təşkilatların, sənaye və kənd tə-

sərrüfatı, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində çə-

tinliklər özünü göstərir. 

Hazırda çor çox rəsmi yığıncaqlar, ümum-

təhsil, orta ixtisas, texniki-peşə və ali təhsil mü-

əssisələrində dərslər onlayn qaydasında həyata 

keçirilir, təlim prosesi teledərslər şəklində təşkil 

olunur. 

Belə şəraitdə müəllim-tələbə münasibətlə-

ri necə qurulmalı, tələbə auditoriyası necə idarə 

olunmalıdır? Axı birbaşa ünsiyyət yoxdur. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 

qənaətinə görə, ölkəmiz pandemiya dövrünün 

törədəcəyi bəlaları nəzərə alaraq qabaqlayıcı 

tədbirlər görmüş, pandemiyanın geniş yayılma-

sına imkan verməmişdir. Qazanılmış uğurlar də 

düzgün seçilən strategiya nəticəsində mümkün 

olmuşdur. Təcrübəli müəllimlər onlayn dərs, 

mühazirə və seminar məşğələlərində də müəl-

lim-tələbə qarşılıqlı münasibətlərini səmərəli 

qurmağı bacarır və tələbə auditoriyasını düzgün 

idarə edə bilir. 

Pandemiya dövründə respublikamızda 

təhsilin fasiləsizliyinə nail olmaq diqqət mərkə-

zində dayanmışdır. İlk növbədə Nazirlər Kabi-

netinin 30 yanvar 2020-ci il tarixli 35s nömrəli 

sərəncamına əsasən təsdiq edilmiş "Azərbaycan 

Respublikasında yeni koronavirus xəstəliyinin 

yayılmasının qarşısının alınmasına dair Fəaliy-

yət Planı‖nın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 

Təhsil Nazirliyi Tədbirlər Planı hazırlayıb onun 

həyata keçirilməsinə başlamışdır. 

Müşahidə və sorğular göstərir ki, müəl-

lim-tələbə münasibətləri lazımi şəkildə qurul-

madıqda tələbələr müəllimlərindən narazı qalır-

lar. Tələbə oğlan və qızların bu mövqedə olma-

sı, təbii ki, yolverilməzdir. 

Qarşılıqlı hörmət və anlama əsasında qu-

rulan münasibətlər müəllimin nüfuzunu artırır. 

Onlayn şəraitində keçirilən mühazirə və seminar 

məşğələlərində də tələbə-müəllim münasibətləri 

elə qurula bilər ki, tələbə şəxsiyyət kimi qiymət-

ləndirildiyini başa düşüb mühazirə və seminar 

məşğələlərinə məsuliyyətlə yanaşar, noutbukun, 

kompüterin qarşısında əyləşər, yaxud mobil te-

lefonun imkanlarından faydalanaraq, müəllimə 

diqqətlə qulaq asar. 

Azərbaycan tarixi üzrə mühazirə və semi-

nar məşğələlərində tələbələrin diqqətinin Azər-

baycanda Vətən müharibəsinə cəlb edilməsi on-

ların həm marağını, həm də fəallığını artırar. 

Xüsusən ali baş komandan, ölkə prezidenti 

İlham Əliyevin xarici jurnalistlərə müsahibələr-

indəki əsas məqamlar yada salınmalı, cənab Pre-

zidentin xalqa müraciətləri diqqət mərkəzinə gə-

tirilməlidir. 

Tələbələrə məlum olduğu kimi, ötən əsrin 

əvvəllərində erməni-faşist işğalçıları Azərbay-

can ərazisinin beşdə bir hissəsini işğal etmişdi. 

Azərbaycan dövləti işğala etirazla bağlı 

dəfələrlə BMT-yə müraciət etmiş, Ermənistanın 

təcavüzkar siyasətinə münasibət bildirməyi və 

həmin ölkənin işğalçılıq əməllərinə son qoyma-

ğı xahiş etmişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası 

Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı müxtəlif 

vaxtlarda dörd qətnamə qəbul etmişdi. 

Bakı Qızlar Universitetində Azərbaycan 

tarixi üzrə mühazirə zamanı həmin qətnamələr 

diqqət mərkəzinə gətirildi (1): 

 

Nömrəsi Məram Tarix 

822 

Kəlbəcərin işğalından sonra qəbul edilmişdir. Qətnamə bölgədəki hərbi əmə-

liyyatlara son verməyə, erməni qoşunlarının Kəlbəcərdən və son dövrlərdə 

işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməsini tələb edirdi. 

 

30 aprel,  

1993 

853 

Qətnamə bölgədəki hərbi əməliyyatlara son verməyi, erməni qoşunları-

nın Ağdamı və son dövrlərdə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çə-

29 iyul,  

1993 

https://az.wikipedia.org/wiki/BMT_T%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizlik_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_822_sayl%C4%B1_q%C9%99tnam%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99lb%C9%99c%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/30_aprel
https://az.wikipedia.org/wiki/1993
https://az.wikipedia.org/wiki/BMT_T%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizlik_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_853_sayl%C4%B1_q%C9%99tnam%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/29_iyul
https://az.wikipedia.org/wiki/1993
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kilməsini tələb edirdi. Qətnamə, həmçinin 822 saylı qətnaməyə də əməl 

edilməsini tələb edirdi. 

874 

Qətnamə atəşkəs imzalanmasını, hərbi əməliyyatları dayandıra-

raq erməni qoşunlarının son dövrlərdə işğal etdiyi Füzuli (23 avqust 1993), 

Cəbrayıl (26 avqust 1993), Qubadlı (31 avqust) və digər ərazilərdən geri çəkil-

məsini tələb edirdi. Qətnamədə həmçinin əvvəlki 822 və 853 saylı qətnamələrə 

əməl edilməsi tələbi də öz əksini tapmışdı. 

 

14 oktyabr,  

1993 

884 

Tərəflər arasında yenidən hərbi əməliyyatların bərpası ilə nəticələnən atəşkəs 

pozulmaları qınanılır, Ermənistan Respublikasından ermənilərin qondarma 

respublika üzərindəki bütün təsir vasitələrindən istifadə etməsi istənilirdi. Qət-

namə də hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması tələb edilir, son dövrdə 

işğal edilmiş Zəngilan rayonu da daxil olmaqla, digər rayonlardan ermə-

ni silahlı dəstələrinin çıxması tələb edilirdi. Sonda isə əvvəl qəbul edilmiş 822, 

853, 874 saylı qətnamələrə əməl edilməsi tələb edilirdi. 

 

12 noyabr, 

1993 

 

Daha sonra bu ilin sentyabr ayının 27-də 

başlanan Vətən müharibəsinin 44 gün müddətin-

də zəfərlə başa çatması, Ermənistan tərəfindən 

zəbt edilmiş torpaqlarımızın işğaldan azad ol-

ması mühazirədə öncül yer tutur. Qeyd olunur 

ki, ali baş komandanın rəhbərliyi altında müzəf-

fər ordumuzun fədakarlığı, rəşadəti ilə Cəbrayıl, 

Qubadlı, Hadrut, Füzuli, Zəngilan, Şuşa öz 

azadlığına qovuşdu. Həmin şəhər və rayonların-

da Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Noyabrın 

10-da Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ru-

siya Federasiyası Prezidenti və Ermənistan baş 

naziri tərəfindən imzalanan bəyanat yada salınır. 

Qeyd olunur ki, Ermənistanın biabırcasına təs-

lim olması nəticəsində növbəti 20 gün müddə-

tində Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər, 

Ağdam və Laçını tərk edib Azərbaycana təhvil 

verməyi öhdələrinə götürür. 2020-ci il dekabrın 

1-nə qədər haqqında danışılan rayonlarda Azər-

baycan bayrağı dalğalandı. 

Tələbələr onlayn qaydada oxunan mühazi-

rəyə, mövzu üzrə materiala diqqət kəsildilər. 

Tələbə auditoriyası uğurla idarə olundu. Bir tə-

rəfdən müəllim-tələbə münasibətlərinin düzgün 

qurulmasına, digər tərəfdən mühazirənin maraq-

lı və məzmunlu olmasına görə. 

Deməli, tələbə auditoriyanın idarə olun-

masını asanlaşdıran məhz mühasirə mövzusu-

nun maraqlı olması, müəllimin öz şərhinin 

yüksək səviyyədə qurması, auditoriyanı özünə 

cəlb edə bilməsidir. 

Azərbaycan tarixi üzrə mühazirələrdə tələ-

bə oğlan və qızlar başqa məsələlərlə bərabər dü-

nənimiz, bu günümüz, qədim dövlətlərimiz, tor-

paqlarımız, şəhərlərimiz, qalalarımız, əraziləri-

mizin müstəqilliyi, müdafiəsi naminə aparılan 

mətin mübarizələrdən məlumat almaqla bərabər, 

xalqımızın təşəkkülü, mədəniyyəti və s. barədə 

biliklərə yiyələnərək düşünür, müqayisə, tutuş-

durma, təhlil və tərkiblər, ümumiləşdirmələr 

aparmaqla müəyyən nəticəyə gəlirlər. 

Vətən müharibəsindən danışılarkən ali baş 

komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, hərbi 

və siyasəti ön planda dayanmalıdır. 

Cənab İlham Əliyev tarixi şəxsdir. Birləş-

miş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası 27 il 

ərzində özünün qətnamələrindən irəli gələn və-

zifələri yerinə yetirə bilmədi. Azərbaycan Res-

publikası, ölkəmizin milli ordusu ali baş koman-

dan İlham Əliyevin başçılığı altında qısa 

müddət ərzində həmin qətnamələrin icrasına 

nail oldu. 

Tədqiqatlardan, sorğulardan görünür ki, 

tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı mövzular, həmin şəxs-

lərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən müsbət 

nümunələr maraq doğurur, həm təhsilalanlara 

zəruri biliklər verir, həm də onların mənəvi key-

fiyyətlərini (mübarizlik, dözümlülük, qorxmaz-

lıq, vətənsevərlik, milli təəssübkeşlilik, milli 

mənlik, milli qürur və milli iftixar hissləri, qəh-

rəmanlıq, igidlik, mərdlik və s.) inkişaf etdirir. 

Bir məqam diqqət mərkəzində dayanmalı-

dır. Müəllim mühazirənin təsir gücünü artırmaq 

üçün təkcə ―Azərbaycan tarixi‖ dərsliyinin mate-

riallarından istifadə etməməlidir. O, müxtəlif mən-

bələrdən bəhrələnərək mühazirəni oxumalıdır. 

Mühazirələr yüksək səviyyədə aparılmalı, 

maraqlı, təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbi-

https://az.wikipedia.org/wiki/BMT_T%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizlik_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_874_sayl%C4%B1_q%C9%99tnam%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzuli
https://az.wikipedia.org/wiki/23_avqust
https://az.wikipedia.org/wiki/1993
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99bray%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/26_avqust
https://az.wikipedia.org/wiki/1993
https://az.wikipedia.org/wiki/Qubadl%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/14_oktyabr
https://az.wikipedia.org/wiki/1993
https://az.wikipedia.org/wiki/BMT_T%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizlik_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_884_sayl%C4%B1_q%C9%99tnam%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99ngilan_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni
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yələndirici xarakter daşımalıdır. Təhsilləndirici, 

inkişafetdirici və tərbiyələndiricilik təlimin üç 

başlıca funksiyası, vəzifələridir. Mühazirədə 

həmin funksiyaların yerinə yetirilməsi eyni za-

manda təlimin vəzifələrinin həyata keçirilməsi 

deməkdir. 
Problemin aktuallığı. Pandemiya şəraitində 

ali məktəblərdə təlim prosesinin səmərəli təşkili va-

cibdir. Həmin məsələ ilə yanaşı eyni zamanda tələbə 

auditoriyanın idarə olunmasından danışılır. Hər iki 

məsələ aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Pandemiya şəraitində ali 

məktəblərdə təlim prosesində auditoriyanın idarə 

olunması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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CONSEQUENCES OF HOUSEHOLD ELECTRONIC DEVICES ON HEALTHY LIFE 

STYLE OF 10-12 AGED SCHOOL STUDENTS 

 
Xülasə. Müasir texniki və məişət avadanlıqları, elektron cihazlar: televizor, kompüter, mobil telefon-

lar həyatımıza elə daxil olub ki, onlarsız günümüz çətin və maraqsız olar. Amma digər tərəfdən bu cihazlar-

dan düzgün və yerində istifadə etməməklə orqanizmimizi təhlükə qarşısında qoyuruq. Xüsusən də 10-12 

yaşlı məktəblilərin uzun müddət kompüter qarşısında oturmaları onların sağlamlığı üçün kifayət qədər fəsad-

lar törədir. 

Televizor və kompüterlə müqayisədə, mobil telefonların buraxdığı elektromaqnit şüalanması insan 

üçün daha təhlükəli hesab olunur. 
Həkimlər mobil telefonların orqanizmə, xüsusən baş-beyin və eşitmə orqanlarına mənfi təsirini qeyd 

edir. Ona görə mobil telefonla bir dəqiqədən çox danışmaq məsləhət görülmür. 
Açar sözlər: sağlam həyat tərzi, elektron məişət avadanlığı, kompüter, mobil telefon, orqanizmə təsiri, 

hərəki oyunlar. 

 

Резюме. В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования здорового образа жизни 

школьников-подростков. В частности отмечается, что современные технические и бытовые оборудо-

вания, электронные приборы: телевизор, компьютер, мобильные телефоны так плотно вошли в нашу 

жизнь, что сегодня невозможно представить нашу жизнь без них. Но с другой стороны, когда не пра-

вильно используем эти приборы, то ставим под угрозой свой организм. Особенно опасно детям 10-12 

лет долгое время сидеть перед телевизором или компьютером. Далее автор отмечает, какие могут 

быть последствия для здоровья детей от злоупотребления мобильными телефонами. Предлагает боль-

ше быть на свежем воздухе и заниматься подвижными играми. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, электронные бытовые оборудование, мобильные 

телефоны, воздействие на организм, подвижные игры. 

 

Summary. Modern technical and household equpments, electonic devices, TV, computer, cell phones 

are inevatible part of our life and our life without them will be difficult and uninteresting. Neverthless, 

without using these devices appropriately and for proper purposes we create danger for our organism. 

Especially, spending long time using computers by 10-12 years aged students create so much problems for 

their health. 
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Comparing to TV and cmputer, electomagnetic radiation emitted by mobile phones are more 

dangerous for humans. 

Doctors claim ngative impact of mobile phones on our organism, specially on brain and auditiory 

organs.Therefore, speaking more than one minute with phone is not recommended. 

Key words: healthy life style, electronic household equipment, computer, cell phone, effect to 

organism, movement games 

 

Müasir texniki və məişət avadanlıqlar, 

elektron cihazlar həyatımıza elə daxil olub ki, 

onlarsız günümüz çətin və maraqsız olar. Amma 

digər tərəfdən bu cihazlardan düzgün və yerində 

istifadə etməməklə orqanizmimizi təhlükə qarşı-

sında qoyuruq. Məsələn, günlərlə uzun müddət 

kompüter qarşısında oturmaq sağlamlıq üçün ki-

fayət qədər fəsadlar törədir. 

Gündəlik ünsiyyətdə olduğumuz elektron 

cihazlardan biri televizordur. Müasir televiziya 

qəbulediciləri kineskoplu, son vaxtlar isə həm 

də LCD və plazma ekranlıdır. Azərbaycan Tex-

niki Universitetinin televiziya və radio sistemlə-

ri kafedrasının araşdırmasına görə televizorun 

insan orqanizminə təsirində rentgen şüalanması 

ilə bağlı deyilənlərin bir o qədər təhlükəli olma-

dığı qeyd edilir. Televizorun kineskopunun ver-

diyi rentgen şüalanması o dərəcədə aşağıdır ki, 

insan üçün heç bir təhlükə yaratmır. Amma bir 

şərtlə: Əvvəla TV standartları elə tərtib olunub 

ki, keyfiyyətli izlənmək üçün tamaşaçı ekrandan 

ən az beş ekran yüksəkliyi qədər uzaqda otur-

malıdır. Bu zaman izlənmənin, təsvirlərin key-

fiyyəti standarta uyğun olur. Yaxın oturanda 

rentgen şüalanmasını yüksəlir və başqa fəsadlar 

meydana çıxa bilər. Məsələn, ekranın sayrışan 

parlaqlığı yaxın məsafədən baxarkən insanın gö-

zünə mənfi təsir göstərir. 

Ancaq mütəxəssis sahəsi böyük olmayan 

otaqlarda iri ekranlı plazma televizorlarından is-

tifadənin ziyanlı ola biləcəyini vurğulayır. İsteh-

salçı firmalar həmin televizorların hansı şüalan-

ma buraxması ilə bağlı məlumat verməsə də, 

mütəxəssislər bu zaman ultrabənövşəyi şüaların 

yayılmasını istisna etmirlər. 

Televizorun ekranında olduğu kimi, kom-

püterin monitorunun quruluşu da eyni texniki 

prinsiplərə əsaslanır. Amma kompüterlə oyunlar 

oynayan uşaqlar onun monitoruna xeyli yaxın 

məsafədən baxmalı olduğu üçün burada şüalan-

manın orqanizmə təsiri də qaçılmazdır. Uşaqlar 

televizordan xeyli uzaqda oturursa da, monitora 

daha yaxın otururlar. Burada yalnız rentgen şüa-

lanması deyil, digər şüalanmalar da var. Məsə-

lən, ultrabənövşəyi şüalanmalar. Onlar daha təh-

lükəlidir. Ultrabənövşəyi şüalar orqanlara təsir 

edir. Amma hər halda gözə daha çox ziyan 

vurur. Həkim-psixoterapevtlərin fikirlərinə görə, 

kompüterlə işləmə zamanı ən çox təsirə məruz 

qalan gözlər və baş nahiyəsi olur. Ona görə də 

bu ümumi yorğunluğa, yuxusuzluğa, narahatçı-

lığa, əzginlik, qıcığa qarşı həssaslığın artmasına 

səbəb ola, gözlərin qızarması, sulanması, göz 

ağrıları baş verə, ürək döyüntüləri, bədən tem-

peraturunun yüksəlməsi, hər hansı xəstəlik varsa 

bu, kəskinləşə, mədədə, ürəkdə ağrılar meydana 

çıxa bilər. Bundan başqa, təzyiqin enib-qalxma-

sı, boyun ağrılarına da rast gəlinir. Müasir moni-

torlardan fərqli olaraq, kineskoplu köhnə kom-

püter monitorlarının daha çox ultrabənövşəyi 

şüa yaydığı bildirilir. Belə monitorlara qoruyucu 

təbəqə qoyulmasının heç bir əhəmiyyəti olmadı-

ğını sübuta yetirilib. Bununla sadəcə ekranın 

parlaqlığı azalır, şüalanma isə olduğu kimi qalır. 

Televizor və kompüterlə müqayisədə, 

mobil telefonların buraxdığı elektromaqnit şüa-

lanması insan üçün daha təhlükəli hesab olunur. 

Onların şüalanma gücü xeyli böyükdür. Bildiyi-

miz qədər, bəzi telefonların 2 vatta qədər şüa-

landırıcı gücü var. Əsas insana zərər gətirən 

bunlardır. İnsanlar başa düşməlidir ki, mobil te-

lefon qısa danışıq üçündür. Uzun danışmaq 

üçün normal telefondan istifadə olunmalıdır. 

Həkimlər mobil telefonların da orqanizmə, 

xüsusən baş-beyin və eşitmə orqanlarına mənfi 

təsirini qeyd edir. Ona görə mobil telefonla bir 

dəqiqədən çox danışmaq məsləhət görülmür. 

Ümumiyyətlə, bir çox elektron cihazların bir 

otaqda cəmləşməsi yolverilməzdir. Xüsusən 

yataq və istirahət otaqlarında. Əgər elektron ci-

hazlar işləyibsə, otağın havası dəyişdirilməlidir. 

Bəzi hallarda isə insanlar müasir avadan-

lıqlara elə alışqan olur ki, bu, onlarda psixoloji 

problemlərə gətirib çıxarır. İnternetdən-kompü-

terdən, mobil telefondan asılılıq, televizora alu-

dəçilik ona gətirib çıxarır ki, insan hətta istira-

hətə gedəndə, təbiət qoynuna çıxanda da nəyin-
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sə çatışmazlığını hiss edir, özünə yer tapa 

bilmir. 

Son zamanlar ətraf mühitdə radiasiyanın 

artması dəri xəstəlikləri, onkoloji xəstəliklərin 

sürətlə inkişafına səbəb olan amillərdəndir. 

Odur ki, həkimlər belə bir şəraitdə orqanizmin 

sağlam qalmasını təmin etmək üçün diqqətli ol-

mağı lazım bilir. Həkim xüsusən oturaq şəraitdə 

kompüterlə işləməyə məcbur insanlara işə fasi-

lələr verməyi, vaxtaşırı istirahət etməyi, havaya 

çıxmağı, yaşıllığa baxmağı məsləhət görür. Ota-

ğın havasını tez-tez dəyişdirmək, vitaminlərlə 

zəngin qidanın qəbulu da müasir elektron cihaz-

larla təmasda olan adamların sağlamlığına 

müsbət təsir edə bilər. Bütün bu məlumatları fizi-

ki tərbiyə müəllimləri öz dərslərinin nəzəri hissə-

sində 10-12 yaşlı yeniyetmələrə çatdırmaqla on-

ları belə məşğuliyyətlərdən çəkindirə bilərlər. 

10-12 yaşlı məktəblilərin sağlam həyat 

tərzinin formalaşdırılmasında fiziki tərbiyə təd-

birləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu 

tədbirlərin gün rejimində rasional təşkili uşağın 

orqanizminin funksional imkanlarını genişləndi-

rir, zehni əməyin səmərəliyini artırır, yorğunlu-

ğu azaldır. 

Şagirdlər hələ ibtidai sinifdən düzgün hə-

rəki rejimi haqqında təsəvvürə malik olmalı 

səhər gimnastikasının, fiziki tərbiyənin, dərs-

dənkənar vaxtlarda fəal istirahətin əhəmiyyətini 

dərk etməlidir. 

Fiziki tərbiyə prosesində uşağın həyata 

keçirdiyi hərəki fəallıq onun mərkəzi sinir siste-

minin normal inkişafı və analizatorlarının tək-

milləşdirilməsi və onların qarşılıqlı əlaqəsinin 

inkişafı üçün zəruridir. Uşağın hərəki fəaliyyəti 

ilə onun əqli inkişafı arasında sıx əlaqə vardır. 

Məktəblinin sağlam inkişafı üçün hərəkət-

li olmasına, təmiz havada vaxt keçirməsinə də 

xüsusi diqqət vermək lazımdır. Orta sinif şagird-

ləri üçün hərəkət aktivliyi və təmiz havada olma 

müddəti 2,5 saat təşkil etməlidir. 

Yeriş, qaçış, tullanma, qaməti düzgün in-

kişaf etdirən və s. hərəkətlərin təlimi şagirdlərdə 

sürət, çeviklik, dözümlülük kimi fiziki və psixo-

loji keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasına kömək 

edir, bu da onları dolayı yolla əməyə hazırlayır. 

Fiziki hərəkətlərlə müntəzəm məşğul olan şa-

girdlər fiziki cəhətdən möhkəm və sağlam olur, 

müəyyən bir işi daha tez və keyfiyyətlə yerinə 

yetirirlər. 

Fiziki tərbiyə məşğələlərində ritmliliyin 

gözlənilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin aşı-

lanması, müvazinət hərəkətlərinin mənimsədil-

məsi şagirdlərin əməyə hazırlanmasında mühüm 

rol oynayır. Məsələn, müntəzəm olaraq müvazi-

nət hərəkətləri ilə məşq etmiş və bu sahədə lazı-

mi hərəkət vərdişlərinə yiyələnmiş şagirdlər 

müxtəlif növ əmək işlərinə (şəkil çəkmək, 

yazmaq, toxumaq və s.) daha yaxşı hazır olur və 

iş prosesində gec yorulurlar. Bundan əlavə 

bədən tərbiyəsi üzrə nəzəri məlumatların şagird-

lərə çatdırılması da həmin hərəkətlərin icrasının 

effektini artırır, bacarıq və vərdişlərin aşılanma-

sına kömək edir. 

Fizioloji və psixoloji tədqiqatlardan aydın 

olur ki, fiziki hərəkətlər şagirdlərin iş qabiliyyə-

tini artırır, sağlamlığını möhkəmləndirir, fiziki 

inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Nəticədə şagirdlər həmin hərəkətlərlə ar-

dıcıl məşğul olmağa, onları düzgün və dəqiq ye-

rinə yetirməyə çalışırlar. Bu həm də ürək fəaliy-

yətinin yaxşılaşmasına, maddələr mübadiləsinin 

tədricən sürətlənməsinə, əmək prosesi ilə əlaqə-

dar keyfiyyətlərin yüksəldilməsinə, habelə mü-

vafiq hisslərin inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Şagirdlərin əmək qabiliyyətini artıran şərtlərdən 

biri əmək elementlərinə malik fiziki hərəkətlərin 

tənəffüslə uyğunlaşdırılmasıdır. Hərəkətlərin tə-

nəffüslə əlaqələndirilməsi şagirdləri əməyə ha-

zırlamağa zəmin yaradır. Nəhayət, təbii amillə-

rin (hava, günəş, su) vasitəsilə bədənin möh-

kəmləndirilməsi də şagirdlərdə əmək qabiliyyə-

tinin artırılmasına müsbət təsir göstərir. 

Şagirdlərin şəxsi həyatında və fiziki inki-

şafında mütəhərrik oyunların rolu böyük olub, 

onları əməyə hazırlayır, əmək prosesində lazım 

olan şərtləri (intizam, qayda-qanun, çeviklik, 

dəyanətlilik və s.) yerinə yetirməyə alışdırır. 

Oyunlar təşəbbüskarlıq, müstəqillik, mətanət, iş-

güzarlıq, yenilməzlik və s. kimi yüksək keyfiy-

yətlərin mənbəyi olmaqla, uşaqları yaşadıqları 

cəmiyyətə bağlayır, kollektivin şərəfini üstün 

tutur və bunu yerinə yetirməyə cəhd edir. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək istəyirik ki, 

10-12 yaşlı məktəblilərin sağlam həyat tərzinin 

formalaşdırılmasında gün rejiminə riayət etmə-

yin, fəal hərəki istirahət keçirməyin onların 

sağlam böyüməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti 

vardır. Televizor ekranı və kompüter qarşısında 

hər gün saatlarla oturmaq və mobil telefonlarla 
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virtual oyunlar oynamaq isə onların orqanizmi 

üçün çox ciddi təhlükələr yaradır. 
Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, bu-

rada elektron texniki məişət avadanlığından uzun müd-

dət istifadənin 10-12 yaşlı yeniyetmələrin sağlamlığına 

mənfi təsiri şərh edilərək, onların orqanizmin ayrı-ayrı 

orqanlarında törətdiyi fəsadlar göstərilmişdir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 

Məqalədə irəli sürülən müddəalardan, verilən tövsi-

yələrdən orta ümumtəhsil məktəblərində dərs deyən 

fiziki tərbiyə müəllimləri öz təcrübələrində istifadə 

edə bilərlər. 

Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki, 10-

12 yaşlı məktəblilərin sağlam həyat tərzinin forma-

laşmasında zərərli təsirləri aradan qaldırmaqdan ötrü 

şagirdləri fiziki hərəkətlərlə ardıcıl məşğul olmağa, 

onları düzgün və dəqiq yerinə yetirməyə alışdırmaq 

lazımdır. 
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Xülasə. Məqalədə əldə olunan bu günkü qələbələrdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin rolu və onların aşılan-

masında müəllimlərin zəhməti ön plana çəkilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyatını və fəa-

liyyətinin bu sahədə bariz nümunə olduğu qeyd olunmuşdur. Onun uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan 

dünyada fəal mövqe və söz sahibidir. Eləcə də vətənpərvərlik tərbiyəsinin yaxın tarixini şərh edən müəllif 

dahi şəxsiyyətlərin və milli qəhrəmanların timsalında bunu əsaslandırmışdır. 

Açar sözlər: vətənpərvərlik, hərbi hazırlıq, ölkəmizi tanıyaq, milli-mənəvi dəyərlər 

 

Резюме. В статье также освещается роль патриотического воспитания в сегодняшних победах и 

работа учителей по их воспитанию. Было отмечено, что жизнь и деятельность нашего общенацио-

нального лидера Гейдара Алиева являются ярким примером в этой сфере. Благодаря его дальновид-

ной политике Азербайджан имеет активную позицию и голос в мире. Комментируя новейшую исто-

рию патриотического воспитания, автор обосновал ее на примере личностей гениев и национальных 

героев. 

Ключевые слова: патриотизм, военная подготовка, познакомимся с нашей страной, 

национально-нравственные ценности. 

 

Summary. The article also highlights the role of patriotic education in today's victories and the work 

of teachers to educate them. It was noted that the life and activities of our national leader Heydar Aliyev are 

a vivid example in this area. Thanks to his forward-looking policy, Azerbaijan has an active position and 

voice in the world. Commenting on the recent history of patriotic education, the author substantiated it on the 

example of the personalities of geniuses and national heroes. 

Key words: patriotism, military training, get to know our country, national and moral values. 

 

Azərbaycan Ordusunun bugünkü rəşadətli 

qələbələrində biz təhsil işçilərinin də payının ol-

ması qəlbimizi qürur hissi ilə doldurur. Ali və 

ümumtəhsil məktəblərində vətənpərvərlik tərbi-

yəsinin məqsədyönlü şəkildə aparılmasının nəti-

cəsidir ki, bu gün bizim əsgər zabitlərimiz düş-

məni sarsıdıcı zərbələri ilə məğlubiyyətə uğra-

dır, işğal altında qalan torpaqlarımızı Ermənis-
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tan ordusunun tapdağından azad edirlər. Artıq 

bir neçə günlük şiddətli döyüşlərdən sonra ordu-

muz Cəbrayıl rayonunu, Goranboyun Gülüstan 

kəndini, Tərtərin Talış və Suqovuşan kəndlərini 

və s. erməni quldurlarından təmizləyib. İstər 

əhalimizdə, istərsə də Ordumuzda əhval-ruhiyyə 

yüksəkdir və yalnız qələbə üzərində kökləniblər. 

Mən uzun illər təhsil sahəsində çalışan bir 

mütəxəssis kimi gənc nəslə-tələbələrə və şagird-

lərə vətənpərvərlik tərbiyəsinin necə aşılanması 

barədə söhbət açmağı məqsədə müvafiq hesab 

edirəm. Bu istiqamətdə iş apararkən biz ilk növ-

bədə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hə-

yatını və fəaliyyətini nümunə göstərməliyik. 

Gənclərimizə öyrətməliyik ki, Azərbaycanı 

Heydər Əliyev kimi sevməliyik. Ulu öndərimiz 

harada olsa, hansı vəzifədə çalışsa da daim ürəyi 

Azərbaycanla döyünüb. Bütün ömrünü ölkəmi-

zin çiçəklənməsinə həsr edən bugünkü müstəqil, 

güclü, varlı Azərbaycanın memarı olan unudul-

maz rəhbərimiz Vətənimizi dünyanın sivil döv-

lətləri səviyyəsinə qaldırıb. Cəmi otuz il əvvəl 

səsi heç bir yerdə eşidilməyən Azərbaycan indi 

dünyada fəal mövqe və söz sahibidir. Ulu Öndə-

rin siyasi varisi və davamçısı, Prezident İlham 

Əliyev on yeddi illik fəaliyyəti ilə Azərbaycanı 

Avropanın və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sı-

rasına çıxarıb. Təkcə bir faktı diqqətə çatdırım 

ki, məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir ki, hazır-

da Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 güclü ordu-

su sırasındadır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz 

güclü ordusuna inanır və onun arxasında mono-

lit birlik nümayiş etdirir. 

Söhbətin bu yerində vətənpərvərlik tərbiyə-

sinin yaxın tarixinə qısa bir nəzər salmaq istərdim. 

Xatırladıram ki, sovet imperiyası həmişə 

azərbaycanlıların vətənpərvərlik hisslərinin baş 

qaldırılmaması üçün hər cür əks təbirlər görür-

dü. 1941-1945-ci illər faşist Almaniyası ilə mü-

haribədə azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Ta-

qanroq diviziyasının Berlinə ilk daxil olan beş 

diviziyadan biri olmasından sonra da bu ayrı-

seçkilik davam etdi. Azərbaycanlılar hərbi mək-

təblərə yaxın buraxılmır, onlar xidmət etmək 

üçün fəhlə batalyonlarına göndərilirdilər. Bu isə 

bizim hərbi vətənpərvərlik hisslərimizin oyan-

mamasına, silahlardan baş çıxara bilməməyimi-

zə hesablanırdı. Belə vəziyyət 1969-cu ilədək 

davam etdi. 

Həmin il iyulun 14-də Azərbaycan Kom-

munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci 

katibi təyin olunan Heydər Əliyev bəhs etdiyi-

miz bu məsələ ilə ciddi məşğul oldu. Ulu Öndə-

rimiz sovet dövlətinin rəhbərliyi qarşısında mə-

sələ qaldırdı ki, Azərbaycanda milli zabit kadr-

ları hazırlayan ali məktəb açılsın. Ancaq SSRİ 

rəhbərləri buna mənfi cavab verdilər. Onda 

Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Maarif Nazirli-

yinə tabe olan orta ixtisas təhsili verən diviziya 

komandiri Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 

məktəbin açılmasına nail oldu. Bununla da 

Azərbaycanda ilkin hərbi biliklər verən müəssi-

sə fəaliyyətə başladı və həmin məktəb bu gün də 

zabit kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli rol 

oynayır. 

Ali təhsil müəssisələrimizdə və ümumtəh-

sil məktəblərində hərbi hazırlıq dərslərinin ke-

çilməsi öz effektini indi verməkdədir. Düşünü-

rəm ki, tələbələrimizdə və şagirdlərimizdə və-

tənpərlik tərbiyəsinin aşılanması üçün onlara ilk 

növbədə vətənimizin tarixinin, ədəbiyyatının, 

incəsənətinin, öyrədilməsi, dostumuzun-düşmə-

nimizin tanıdılması, milli hisslərin formalaşdı-

rılması vacibdir. Buna aid bir misal çəksək fikir-

lərimiz daha aydın anlaşılar. ―Koroğlu‖ dasta-

nında belə bir epizod var: bir nəfər Çənlibelə 

gələrək Koroğlunun dəlilərinə (4 döyüşçülərinə) 

qoşulmaq istədiyini bildirir. Koroğlu deyir ki, 

mənim bir imtahanım var, əgər ondan çıxsan 

səni öz sıralarımıza qəbul edərəm. Koroğlu sazı-

nı sinəsinə sıxaraq Vətən, torpaq haqqında 

mahnı oxuyur və oxuduqca həmin adamın üzü-

nə diqqətlə baxır. Mahnını qurtarandan sonra 

Koroğlu ona deyir ki, mən oxuduqca sənin üzü-

nə baxırdım. O sözləri qara daş da eşitsəydi 

yumşalıb muma dönərdi, ancaq sənin üzündə bir 

əzələ belə tərpənmədi. Get oğul, səndən Koroğ-

lu dəlisi olmaz. 

Aydın görünür ki, Koroğlu özü Vətənini, 

xalqını sevdiyi, onun xoşbəxt gələcəyi üçün vu-

ruşduğu kimi, ordusuna da vətənpərvər, yurdse-

vər oğulları yığırmış. 

Tarixi keçmişimizdə olan Babək, Uzun 

Həsən, Qara Yusif, Şah İsmayıl Xətai, Nadir 

Şah, Pənah xan, Fətəli xan Xoyski kimi sərkərdə 

və dövlət başçılarımızın örnək həyat və fəaliy-

yətləri gənc nəslə dərindən tədris edilməlidir. 

Abbas Səhhətin məşhur ―Könlümün sev-

gili, məhbubu mənim Vətənimdir, Vətənimdir, 
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Vətənim‖ misrası ilə başlayan, yaxud ölməz 

şairimiz Səməd Vurğunun ― El bilir ki, sən mə-

nimsən, yurdum, yuvam məskənimsən‖ misrala-

rı ilə başlayan ―Azərbaycan‖ şerini hələ də 

əzbər bilirik. Təkcə bu şeirlər Azərbaycanımızı 

bizə nə qədər sevdirib! ―Uzaq sahillərdə‖, ―At-

ları yəhərləyin‖, ―Babək‖ və digər kinofilmləri-

miz bizdə qürur hissini daha da yüksəldir, Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanları Mehdi Hüseynzadənin, İs-

rafil Məmmədovun, general Həzi Aslanovun, 

Qarabağ müharibəsində igidlik nümunələri gös-

tərmiş Vəzir Orucovun, Əliyar Əliyevin, Salatın 

Əsgərovanın, Mübariz İbrahimovun qəhrəman-

lıqları gənclərimizə ən yaxşı örnəkdir. Fəxr edi-

rik ki, biz müəllimlər belə qəhrəmanlar yetişdir-

mişik. ―Bizim Cəbiş müəllim‖ və ―Qanun nami-

nə‖ kinofilmlərimizdə müəllim əməyinin 

yüksək qiymətləndirilməsi bariz şəkildə əks et-

dirilir. Qeyd edirəm ki, coğrafiyamızı-kəndləri-

mizi, şəhərlərimizi, dənizimizi, göllərimizi, dağ-

larımızı, bir sözlə desəm, Vətən torpağının hər 

başını belə uşaq və gənclərə tanıtmaq və sevdir-

mək laxımdır. Demək istəyirəm ki, istər şagird, 

istərsə də tələbə olsun, biz müəllimlər vətənpər-

vərlik tərbiyəsini onlara kompleks şəkildə aşıla-

mağa çalışmalıyıq. Yəni bu məsələdə gələcək 

vətəndaşlarımız hərtərəfli yetişdirilməlidirlər. 

Əgər bu iş belə qurulsa, təbii ki, şirin bəhrələri 

olacaq. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ―Ölkəmizi 

tanıyaq‖ layihəsinin həyata keçirilməsi böyük 

effekt verir. Artıq neçə illərdir ki, şagirdlərimi-

zin yay tətillərində ölkəmizin müxtəlif guşələri-

nə səfərləri təşkil edilir. Dövlətimiz tərəfindən 

maliyyələşən bu tədbirlər çərçivəsində şagirdlər 

tarix, ədəbiyyat, coğrafiya dərslərində adını 

oxuduqları yerləri görəndə bu onların yaddaşın-

da həkk olunur, ölkəmizin guşələri haqqında 

aydın təsəvvürlər yaranır. Onlar hiss edirlər ki, 

vətənin bu gözəl guşələrini - Gəncəni, Kəpəz 

dağını, Göygölü, Şəki xan sarayını, Naxçıvanda 

Möminə Xatun türbəsini, Batabat gölünü, Ba-

damlı, Sirab çeşmələrini, Qazaxda Göyəzən da-

ğını, Bakıda Qız qalasını, Şirvanşahlar sarayını, 

Qubadakı Soyqırımı Memorial Kompleksini və 

digər saysız-hesabsız görməli yerləri bir dəfə 

görməklə həmişəlik yadda saxlamaq və sevmək 

olar. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ Azərbay-

canın qədim yaşayış məskənlərindən biri kimi 

dini, tarixi abidələrlə zəngindir. Torpaqlarımız 

işğaldan azad ediləndən sonra, o yerlərə mək-

təblilərin və tələbələrin tənəzzöhləri və səyahət-

lərini təşkil etmək lazım gələcək. Qoy onlar 

dədə-babalarımızın əlləri tikdikləri Əsgəran qa-

lasını, Şuşa qalasını, Şuşadakı Xan sarayını, 

Topxana meşəsini, Gövhər ağa məscidini, Bül-

bülün, Xan Şuşinskinin, Xurşidbanu Natəvanın, 

Mir Mövsüm Nəvvabın, Qasım bəy Zakirin ev-

muzeylərini görsünlər. Qoy onlar Xarıbülbülü 

öz Vətənində-Şuşada görsünlər. 

Bu məqamda cəmi üç il əvvəl yaradılmış 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun diqqətəlayiq 

təcrübəsini qeyd etmək yerinə düşər. Orada tələ-

bələrə Vətən, torpaq sevgisi aşılamağın nümu-

nəvi metodlarından istifadə edilməsi təqdirə la-

yiqdir, desək, yerində olar. Burada həyata keçi-

rilən çoxsaylı tədbirlərdən yalnız biri barədə da-

nışmaq kifayət edər. Yada salaq ki, institutun 

rektorluğu müəllim tələbələrdən ibarət böyük 

bir heyətlə Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 

kəndinə gediblər. Orada mədəniyyət evində 

kənd əhalisi ilə görüş keçiriblər, məktəbə qonaq 

gedərək məktəblilərə dərs ləvazimatları və 

Azərbaycan bayraqları hədiyyə ediblər. Kənddə-

ki Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət edən müəl-

lim və tələbələr həmin səfərdən zəngin təəssür-

atlarla qayıdıblar. Ancaq oradan Lələtəpə yü-

səkliyinə, təpənin əzəmətini daha da artıran 

Azərbaycan bayrağına tamaşa etmələri ən şirin 

və unudulmaz bir xatirə kimi yaddaşlarına həkk 

olunub. İnstitutun müəllim tələbə kollektivləri-

nin Qubaya, Şamaxıya və Qəbələ rayonlarındakı 

tarixi yerlərə səfərləri tələbələrdə təsirli təəssü-

ratlar yaradıb. İnstitutda Qarabağ müharibəsinin 

veteranları ilə görüşlər tələbələrin vətənpərvər-

lik tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Milli adət-ənənələrimizi bilmək və onlara 

sevə-sevə əməl etmək, dövlət atributlarını tanı-

maq və onlara hörmət etmək gənc nəslin şüu-

runda möhkəm yer tutmalıdır. Fərəhlə deyə bilə-

rik ki, təhsil sahəsinin işçiləri bu işin öhdəsin-

dən bacarıqla gəlirlər. Çünki nəticə göz önündə-

dir. Hətta birinci sinif şagirdləri belə Prezidenti-

mizi, Azərbaycan bayrağını, gerbini tanıyır, 

Himnimizi əzbər bilir. Bizim vaxtilə hazırladığı-

mız gənclər indi amansız döyüşlərdə bir addım 

da olsa geri çəkilmir, əksinə, erməni qoşunlarını 

möhkəmləndirdikləri səngərlərdən və istehkam-

lardan vurub çıxarır, öldürücü zərbələri ilə geri 

çəkilməyə məcbur edir. 
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Vaxtilə çalışdığım orta və ali məktəblərdə 

mənim də gənc nəslin bu cür yetişdirilməsində 

əməyim olduğu üçün özümü xoşbəxt sayıram. 

Deməli, uzun illər çəkdiyimiz zəhmət hədər get-

məyib, gərgin əməyimiz nəticəsində oğullarımız 

erməni vandallarına qarşı döyüşlərdə şir kimi 

vuruşurlar. Onlar Vətən uğrunda şəhid olmağı 

böyük şərəf hesab edərək düşmən üzərinə qorxu 

bilmədən gedirlər, hətta bu günlərdə bir qolu ol-

mayan vətəndaşımızın ―Ordumuza bir əlimlə də 

kömək edərəm‖ deməsi bir müəllim və ana kimi 

gözlərimi yaşla doldurdu. Ancaq o göz yaşları 

kədərdən yox, keçirdiyim qürurdan doğmuşdu. 

Əlbəttə, çox gözəl deyilib ki, ―Torpaq- uğrunda 

ölən varsa Vətəndir!‖ ―Torpaqdan pay olmaz!‖ 

deyən ordumuzun döyüşçüləri heç nəyə baxma-

dan irəli gedir, murdar erməni təcavüzkarlarını 

torpaqlarımızdan qovur. 

Üzümü düşmənlə qarşı-qarşıya olan Azər-

baycan Ordusuna tutub deyirəm: Qəzavətiniz 

mübarək olsun, igid oğullarımız, Allah sizi hifz 

etsin, qələbə şirinliyini xalqımıza bəxş edəsiniz! 
Problemin aktuallığı. Azərbaycan dövlətçili-

yinin, ideologiyasının müəllimlər tərəfindən təbliği-

nin genişləndirilməsi. 

Problemin elmi əhəmiyyəti. Gənc nəslə-tələ-

bələrə və şagirdlərə vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşı-

lanması yolları, ilk növbədə ölkəmizin tarixinin, 

ədəbiyyatının, incəsənətinin, öyrədilməsi, dostumu-

zun-düşmənimizin tanıdılması, milli hisslərin forma-

laşdırılması. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 
Məqalə məktəb və pedaqoji fikir tarixində müəllim 

və tədqiqatçılar üçün faydalı mənbə olacaq. 
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FORMATION HEALTHY LIFESTYLE OF PUPILS IN THE SECONDARY SCHOOLS 

 
Xülasə. Məqalədə ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin sağlam həyat tərzinin formalaşmasından bəhs edi-

lir. Müəllif sağlam həyat tərzi anlayışına aydınlıq gətirir və onun istiqamətlərini göstərir. Bu sahədə yazılmış 

fikirləri ümumiləşdirərək şagirdlərin fiziki, psixiososial və mənəvi sağlamlığı üzrə sistemli işin aparılmasını 

zəruri hesab edir. Pandemiya dövründə müəllimin köməyi ilə hər bir şagirdin fərdi inkişaf planının tərtib 

edilməsini məqsədəuygun sayır. 

Açar sözlər: həyat tərzi, sağlamlıq, psixi, fiziki, mənəvi, sosial, pandemiya, inkişaf, şagird 

 

Резюме. В статье рассматривается здоровый образ жизни учащихся средних школ. Автор рас-

крывает сущность понятия здорового образа жизни и указывает его направления. Обобщая взгляды, 

высказанные в этой области, он считает необходимым проводить систематическую работу по физиче-

скому, психическому, социальному и духовному развитию здоровья учащихся. Во время пандемии 

считает целесообразным разработать индивидуальный план развития для каждого ученика с по-

мощью учителя. 

Ключевые слова: образ жизни, здоровье, психический, физический, духовный, социальный, 

ученик 

Summary. The article discusses the healthy lifestyle of secondary school students. The author reveals 

the essence of the concept of a healthy lifestyle and indicates its directions. Summarizing the views 

expressed in this area, he considers it necessary to carry out systematic work on the physical, mental, social 

and spiritual development of the health of students. During a pandemic, he considers it advisable to develop 

an individual development plan for each student with the help of a teacher. 

Key words: lifestyle, health, mental, physical, spiritual, social, learner 

 

Şagirdlərin sağlamlığının qorunması, 

möhkəmləndirilməsi və bərpa olunması yüksək 

sosial əhəmiyyət kəsb edir. Müasir məktəb şa-

girdləri gələcəkdə Azərbaycanın hərtərəfli inki-

şafını təmin edəcək şəxslərdir. Onların sağlam-

lığındakı geriliklər cəmiyyətin və dövlətin iqti-

sadi və sosial sferasında, həmçinin ölkəmizin 

bütövlüyünün qorunmasında böyük itkilərin ya-

ranmasına səbəb ola bilər. Ölkəmizin ictimai-si-

yasi və iqtisadi həyatının inkişafı, həmçinin bü-

tövlüyünün qorunması yeni nəslin milli-mənəvi, 

intellektual və fiziki sağlamlığı ilə bağlıdır. 

Sağlam həyat tərzi hər bir şagirdin gələcək 

həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. 
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Zəif ekologiya, passiv həyat tərzi, qida məhsul-

larında olan kimyəvi qatqılar, hər növ məişət 

texnikası və mobil telefonların istifadəsi şagird-

lərin sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bunun 

nəticəsində yalnız şagirdlər deyil, digər insanlar 

da müxtəlif xəstəliklərə düçar olurlar. Şagirdin 

sağlam həyat tərzi onun əhval-ruhiyyəsinin, 

zehni və fiziki sağlamlığının təməlini qoyur. 

Ona görə də bu işi məktəbdən formalaşdırmaq 

zəruridir. Çünki onların bu cür həyata sonradan 

alışdırılmasında müəyyən çətinliklər özünü bü-

ruzə verir. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev öz çıxışlarında 

bu məsələ üzərində tez-tez dayanır və deyirdi: 

―Hər bir millətin, hər bir ölkənin gələcəyi sağ-

lam gənclərdir, Müstəqil Azərbaycanda təlim-

tərbiyə alan hər bir gənc gələcəkdə Azərbayca-

nın mənafeyi üçün çalışmağı qarşısına məqsəd 

kimi qoymalıdır‖, ―Məktəb illərini boş keçirmə-

yin, öz fiziki sağlamlığınıza fikir verin. Onun 

üçün də gərək siz sağlam həyat tərzində yaşaya-

sınız....‖ (Əliyev H.Ə.). Vətən müharibəsi döv-

ründə ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinin azad 

olunması yolunda gənclərimizin fədakarcasına 

vuruşması bu fikirlərin nə qədər qiymətli oldu-

ğunu bir daha sübut etdi. 

Müasir dövrdə dünyada gedən proseslər, 

ictimai həyatın gərginləşməsi, yoluxucu xəstə-

liklər, xüsusən də indiki dövrümüzdə karonavi-

rus pandemiyasının müxtəlif sahələrə vurdyğu 

zərbələr, texniki, ekoloji, psixi, siyasi və hərbi 

xarakterli risk faktorlarının artması insanların 

sağlamlıq vəziyyətində problemlər yaradır və 

sağlam həyat tərzini necə qurmaq problemini bir 

daha aktual edir. Yalnız sağlam insan yaşadığı 

cəmiyyətdə öz fiziki, psixi, sosial, iqtisadi və 

mənəvi potensialını reallaşdırmaqla yüksək 

əmək qabiliyyətinə malik olur və uzun, fəal, mə-

nalı ömür yaşayır. 

Bu gün insanın sağlamlığı, sağlam həyat 

tərzi bütün dünyanın ən ümdə məsələlərindən 

biri kimi ön planda durmuşdur (karonavirusla 

mübarizə buna sübutdur). ÜST koronavirus vi-

rusunun pandemiya kimi xarakterizə olunduğu-

nu açıqlamış, bu barədə təşkilatın baş direktor 

Tedros Gebreysus açıqlama vermişdir. 

―Biz koronavirusun sürətlə yayıldığından 

və üzərindəki hərəkətsizlikdən çox narahatıq» 

demişdir. Gebreyesus, COVID-19-un tarixdə 

nəzarət altına alınan ilk pandemiya ola biləcəyi-

ni də söyləmiş və erkən addımların atılmasının 

korona-virusun yayılmasını ləngidə və infeksi-

yanın qarşısını ala biləcəyini əlavə etmişdir‖ [6]. 

Tədqiqatımızn məqsədi şagirdlərdə sağ-

lam həyat tərzinin tərbiyəsi və formalaşmasının 

fiziki, psixoloji və pedaqoji əsaslarının araşdırıl-

ması məsələsinin təhlili və Respublikamızın ic-

timai fikrində və təhsil sistemində bu sahədə 

toplanmış baxışların və təcrübənin ümumiləşdi-

rilməsi və sistemləşdirilməsi, şagirdlərin bu mə-

sələlərə münasibətinin öyrənilməsi, nəzəri və 

praktik əhəmiyyət kəsb edən elmi müddəaların, 

tövsiyə və təkliflərin irəli sürülməsi olmuşdur. 

Şagirdin sağlam həyat tərzi gündəlik fəa-

liyyətinin məişət, təlim, mədəniyyət və digər tə-

rəflərini düzgün təşkil etməklə, öz yaradıcılıq 

potensialını həyata keçirməsidir. Məlumdur ki, 

pandemiya dövründə bu işin aparılması xeyli 

çətinləşmişdir. Sağlam həyat tərzi şagirdin xari-

ci mühitə uyğunlaşması, orqanizmin bütün 

orqan və sistemlərinin ahəngdar və qarşılıqlı 

fəaliyyət göstərməsi nəticə-sində yaranan vəziy-

yətidir. İndiki dövrdə rastlaşdığımız çətinliklər 

bu vəziyyəti qorumağa xeyli maneələr törədir. 

―Həyat tərzi‖ anlayışı insanların davranışı 

və daxili mədəniyyəti, həyat amalı və keçirdiyi 

həyat səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Şagirdlərin 

düzgün həyat tərzi keçirməsində birinci növbədə 

ailənin, məktəbin və cəmiyyətin rolu böyükdür. 

Bu, həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi şəraiti ilə 

sıx bağlıdır. Eyni zamanda şagirdin həyat tərzi 

bir çox hallarda onun fəaliyyət motivləri və ma-

raqları, psixi xüsusiyyətləri, sağlamlıq vəziyyəti, 

orqanizmin funksional imkanlarından birbaşa 

asılıdır. 

Sağlam həyat mövqeyi isə fərdi xarakter 

daşıyır. Bu mövqeyin formalaşması üçün şagir-

din gündəlik həyatına yeni, sağlamlığı və inkişa-

fı üçün xeyirli vərdişlərin, biliklərin, davranışla-

rın daxil edilməsi zəruridir. Sağlamlığa xələl gə-

tirən adətləri aradan qaldırmaq, tədricən onlar-

dan uzaqlaşdırmaq və elə biliklər aşılamaq olar 

ki, onların əsasında sağlamlığın xeyrinə olan 

həyat tərzi hər bir şagirdin həyat mövqeyinə 

çevrilsin. 

Sağlam həyat tərzinin əsas istiqamətləri 

aşağıdakılardır: 

Fiziki sağlamlıq insanın təbii əhval-ruhiy-

yəsini əks etdirən, orqanizmin bütün orqan və 

sistemlərinin normal fəaliyyətini müəyyənləşdi-
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rən dəyərdir. ÜST qeyd edir ki, sağlamlıq özün-

də sosial, fiziki və mənəvi rifahdan ibarət amil-

lər kompleksini ehtiva edir. 

Şagirdlərin fiziki sağlamlığının qorunması 

üçün gün rejiminə aşağıdakılar daxildir: 

1. Şagirdin idamanla məşğul olması. 

2. Bədənin möhkəmləndirilməsı. 

3. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməsi. 

4. Düzgün qidalanma. 

5. Fiziki aktivlik. 

6. Müsbət emosiyalar. 

Psixi sağlamlıq mərkəzi sinir sisteminin 

fəaliyyətindən asılı olaraq, düşün-mənin keyfiy-

yəti, diqqət və yaddaşin inkişafı, emosional 

stabillik və iradi keyfiyyətlərin inkişafı ilə mü-

əyyən edilir. 

İnsan fiziki və psixi cəhətdən sağlam ola 

bilər. Lakin o, millətin, cəmiyyətin qəbul etdiyi 

əxlaq və mənəviyyat normalarına riayət etmirsə, 

mənəvi cəhətdən cılız və düzgün adam kimi 

qəbul edilir. Odur ki, mənəvi sağlamlıq insanın 

sağlamlığının ən yüksək zirvəsi hesab olunaraq 

onun daxili aləmini özündə ehtiva edir. 

İnsanın mənəvi sağlamlığının əlamətləri 

onun daxili mədəniyyəti, ətrafındakı insanlara 

münasibəti, birgə yaşamaq qabiliyyəti, müxtəlif 

hadisələri düzgün, vicdanla qiymətləndirmək 

bacarığı, öz xalqının və dünya xalqlarının mədə-

niyyət dəyərləri və mənəvi sərvətləri ilə tanışlı-

ğı, normal həyat tərzinə zidd olan adət və vər-

dişləri qəbul etməməsidir. 

Prof. O.Q. Həsənli ―Dəyişən dünyada 

psixi sağlamlıq aktual məsələdir‖ adlı məqalə-

sində sosial sağlamlıq haqqında yazır: ―Bütün 

dünyada şəxsiyyətin sosial sağlamlığı daha çox 

onun gerçəkliyi adekvat qavraması, ətraf aləmə 

marağı, fiziki və ictimai mühitə uyğunlaşması, 

istehlak mədəniyyəti, təmənnasızlığı, davranışda 

demokratizmi və s. ilə ifadə olunur‖ [4, s. 61]. 

Böyüməkdə olan uşaqlar yaşlılara nisbə-

tən cəmiyyət, millət, dövlət və onun institutları 

kimi reallıqlarla az əlaqəli olmasına baxmaya-

raq, onlarla zərif bağlarla əlaqəlidir. Hər bir 

uşaq müəyyən yaş dövründən sonra şüuraltı hə-

rəkətlər və daxili inamla bağlı davranış seçimi 

edir. O eyni zamanda əhatə olunduğu həyatdan, 

cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda, özünə qapa-

naraq qala bilməz. Biz bunu 2020-ci ilin 14 iyul 

tarixində gənclərin kütləvi aksiyasında müşahi-

də etdik. General Polad Həşimovun erməni fa-

şistləri tərəfindən qətlindən qəzəblənən gənclər 

kütləvi şəkildə torpaqların işğaldan azad olun-

masına hazır olduqlarını bütün dünyaya nüma-

yiş etdirdilər. 

H.A. Cəfərov ―Ümumi və pedaqoji valeo-

loqiyanın bəzi aspektləri‖ [2, s. 99-115] məqalə-

sində ―valeoloqiya‖ anlayışına aydınlıq gətirə-

rək qeyd edir ki, ―valeo‖(va-lere) latın sözü 

olub, mənası sağlamlıq, can sağlığı deməkdir. 

Lakin sağlamlıq dedikdə yalnız xəstəliyin, 

yaxud fiziki qüsur və çatışmazlığın olmaması 

deyil, habelə şəxsiyyətin cismani, intellektual, 

əxlaqi-psixoloji və mənəvi rifahında vəhdətin 

gözlənilməsi, təmin edilməsi başa düşülür. Bu 

sahənin kiçik tarixinə və ümumi məsələlərə to-

xunan müəllif Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi zamanı insanların, o cüm-

lədən uşaq və yeniyetmələrin vəhşicəsinə öldü-

rülməsindən, erməni cəlladları tərəfindən işgən-

cələrə məruz qalmasından və bütün bu vəhşilik-

ləri görmüş qaçqın uşaqların psixikasının nə də-

rəcədə pozulmasından, uzun müddət bunun təsi-

ri altında qalmasından bəhs edir. 

Sağlam həyat tərzi müəllifin fikrincə 

təlim, əmək və istirahət rejiminə riayət etmək-

dən başlayır. Bu isə hər bir şagirddə fərdi səciy-

yə daşıyır və daşımalıdır. Müəllimlər, valideyn-

lər, tibb işçiləri və xüsusilə şagirdlərin özləri 

dərk etməlidirlər ki, məktəb həyatı dövründə 

sözün əsl mənasında cins – yaş və əmək qabiliy-

yəti yaş dövrünə keçid baş verir. Bu orqanizmin 

böyüməsi və inkişafı, səhhətin, sağlam-lığın 

möhkəmləndirilməsi, şəxsiyyətin yaradıcı qüv-

vəsi, gücü və qabiliyyətinin formalaşdırılması 

dövrüdür. 

Dos. K.Ə. Səmədov ―Narkomanlıq 

ümumtəhsil məktəb şagirdləri arasında aktual 

sosial – pedaqoji problem kimi‖ [5, s. 163-165] 

adlı məqaləsində ümumtəhsil məktəb şagirdləri 

arasında aparılan tərbiyə işindən, qarşıya çıxan 

çətinliklərdən, narkomanlıq kimi çətin zərərli 

vərdişlərin qarşısının alınmasından, onu yaradan 

səbəblərdən, məktəblilərin sağlam həyat tərzi 

sürmələrinə kömək göstərən profilaktik işin sə-

viyyəsinin yüksəldilməsindən bəhs edir. Müəllif 

qeyd edir ki, fərdin sosial-şəxsi inkişafı prose-

sində məhv etmək amili ilə xarakterizə olunan 

narkomaniya çox yüksək dərəcədə sosiumun 

mənəvi, yaradıcı, intellektual və əmək potensia-

lını aşağı endirir. 
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Ölkəmizin ekoloji vəziyyətindən yazan 

H.A. Cəfərov ―Obyektiv və subyektiv amillərin 

sağlam həyat tərzinə təsiri‖ [3,s.59-66] mövzu-

sunda yazdığı məqalədə torpağın, suyun, hava-

nın insanlar tərəfindən çirkləndirilməsindən, 

Kür və Araz çaylarının daha çox narahatlıq do-

ğurduğundan, Araz çayına Ermənistanın sənaye 

müəssisələrindən axıdılan zəhərli tullantılarla 

çirkləndirilməsindən, Xəzər dənizi-nin suyunun 

yüksəlməsindən, ətraf mühiti çirkləndirən bərk 

məişət tullantılarından bəhs edir....Müəllif qeyd 

edir ki, insanlar sadə bir həqiqəti dərk etmək is-

təmirlər: birincisi, ətraf mühiti müxtəlif məişət, 

sənaye və s. tullantıları ilə çirkləndirdikcə onla-

rın ekoloji şəraiti də pisləşir; ikincisi, doğma tə-

biətə vurulan zərbə ilə mənşəyi məlum və çox 

vaxt naməlum, çoxlu miqdarda insan tələfatına 

səbəb olan, müasir tibb elminin hələlik tapa bil-

mədiyi anomal xəstəliklərin yaranması düz mü-

tənasiblik təşkil edir....Bu da vaxtından tez yor-

ğunluğa, eşitmə qabiliyyətinin pozulmasına, 

huşsuzluğa, diqqətsizliyə, narahatlığa, halsızlı-

ğa, süstlüyə, uşaqların, şagirdlərin və tələbələrin 

potensial imkanlarının zəifləməsinə gətirib çıxa-

rır. Təəssüflə qeyd etmək olar ki, Vətən Mühari-

bəsindən sonra azad olunmuş torpaqlarda yırtıcı 

düşmənin döyüş meydanında bacarmadığını 

dinc əhalinin yaşadığı yerlərdə nümayiş etdir-

diyini müşahidə edirik. Onlar şəhərlərimizi, 

kəndlərimizi xarabalığa çevirmiş, zəhərli mina-

larla minalamış, bombalarla və raketlərlə atəşə 

tutmuş, dinc insanları, o cümlədən uşaqları, qa-

dınları, qocaları məhv etmiş, təbiətimizin eko-

loji vəziyyətini pozulmuşdur. 

Mövcud ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, şa-

girdlərin sağlam həyat tərzinə dair müəyyən qə-

dər kitab, dərs vəsaiti, məqalələr vardır. Lakin 

bu gün vəziyyət daha gərgindir. Dediyimiz çə-

tinliklərlə yanaşı, koronovirus pandemiyası döv-

ründə özünü və ətrafdakıları qorumaq, sağlam 

həyat tərzi haqqında danışmaq daha da çətinləş-

mişdir. Şagirdləri sağlam həyat fəaliyyətinə cəlb 

etmək üçün sistemli işin aparılmasına ehtiyac 

vardır: 

– düzgün gün rejiminin müəyyənləşdiril-

məsi; 

– rasional qidalanma; 

– fiziki tərbiyə və idmanın təbliği; 

– asudə vaxtın səmərəli keçməsi ( ailədə 

məktəbdə, cəmiyyətdə davranış qaydaları və ün-

siyyət haqqında söhbətlərin təşkili, məişət, mə-

dəniyyət, iqtisadiyyat və siyasi sahələrdə bilik-

lərin verilməsi, təəssüf ki, indiki pandemiya 

dövründə kompüter və telefondan uzaq olmaq 

mümkün deyil); 

– məktəb rəhbərliyinin və müəllimlərin 

ailə ilə sıx əlaqəsi; 

– onlayn dərslərə nəzarət və nəticələrin 

qiymətəndirilməsi; 

– zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq; 

– sağlam həyat tərzinin formalaşdırılma-

sında islam dəyərlərindən istifadə; 

– mənəvi zənginliklə fiziki sağlamlığın 

vəhdətinə nail olmaq; 

– ölkənin müharibədən sonrakı dövründə 

məlumatlara adekvat reaksiya vermək. 

Ailədə sağlam həyat tərzi nə nəzarət güc-

ləndirilməlidir. Pandemiya dövründə tələb olu-

nan qaydalara riayət edilməlidir. Düzgün vərdiş-

ləri yalnız özləri müvafiq həyat tərzi sürən vali-

deynlər aşılaya bilər. Ən əsası, şagirdə nəyin 

mənfi təsir edə biləcəyini aydın şəkildə anlat-

maqdır. Əlbəttə ki, bunların içərisində valideyn-

lər üçün çox problem yaradan texnoloji tərəqqi-

nin möcüzələri də vardır. Yuxarıda qeyd etdiyi-

miz kimi söhbət kompüter və telefonlardan 

gedir. İnternetin yaranması ilə kompüterin mək-

təblilərə zərərli təsiri yalnız görmə və qamətin 

pisləşməsində deyil, həm də məktəblilərin mə-

nəvi xüsusiyyətlərinə təsirində ifadə olunur. Bir 

şagirdin və bir yetkinlik yaşına çatmış gəncin 

sağlam həyat tərzi bəzən şübhə doğurur. Həqi-

qətən, XXI əsrdə kompüter asılılığı kimi bir 

problem var. Bəzi hallarda bu, ruhi xəstəlik sa-

yılır və psixiatrın müdaxiləsini tələb edir. Tele-

fonla oynamaq, hərəkətsiz oturmaq, hər hansı 

bir passiv əyləncə kimi artıq çəki ilə nəticələnir. 

Valideynlər məktəblilər üçün bir növ qrafiki 

təmin edəcək və ya heç olmasa kompüterdə və 

telefonla vaxt keçirmə müddətini məhdudlaşdı-

ran bir rejim yaratmalıdırlar. Əsas odur ki, uşaq-

ların bunu etməsini qəti şəkildə qadağan etmək 

düzgün olmaz, çünki nəticələri gözlənilməz ola 

bilər. Deməli, bir şagird üçün sağlam həyat 

tərzi, ilk növbədə rejimə uyğun gün olmalıdır. 

Gündəlik planlaşdırılan işlər hər şeyi etmək üçün 

vaxt tapmağa kömək edir və eyni zamanda bədə-

nin düzgün iş qabiliyyətinə alışmasına kömək 

edir. Gündəlik rejimin fərdi bir anlayış olduğunu 
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şagirdlərə xatırlamaq vacibdir. Şagird özü cədvəl 

qurmağın daha asan olduğunu söyləyəcək. 

Məktəblilərin düzgün qidalanması da 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Gün ərzində karbo-

hidratlar, yağlar, zülalların yanında bədənin sağ-

lamlığı və böyüməsi üçün lazım olan bütün vita-

minləri qida ilə almaq vacibdir. Yanlış bəslənmə 

səbəbindən, belə bir gənc yaşda tamamilə arzu-

olunmaz olan sağlamlıq problemləri yarana 

bilər. Məktəblilər ümumiyyətlə çox güc və ener-

ji sərf edirlər, buna görə bədənin ehtiyaclarına 

cavab verən qida almalıdırlar. 

Uşaqlar idmanın müxtəlif növləri ilə 

məşğul olmalıdırlar. İndiki pandemiya dövründə 

bunu parklarda, həyət meydançalarında və bul-

varda quraşdırılmış idman avadanlıqlarında həya-

ta keçirə bilərlər. Məktəblərdə pis vərdişləri olan 

bir çox şagirdlərə də rast gəlinir. Bu fenomeni -

aradan qaldırmaq üçün ailədə və məktəbdə əv-

vəlcədən maarifləndirmə işi aparmaq, siqaret 

çəkməyin və alkoqolizmin arzuolunmaz nəticələ-

ri barədə məsləhət vermək və danışmaq lazımdır. 

Lakin sağlam həyat tərzinin bütün istiqa-

mətlərinə aid biliklərin epizodik verilməsi kifa-

yət deyil. Yuxarı sinif şagirdlərinin həm yaş 

dövrü, həm qarşılaşdığı problemlər, həm də bəzi 

―maraqları‖ daha çox narahatlıq doğurduğu 

üçün onların sağlam həyat tərzinə cəlb edilməsi 

bu işin dərindən araşdırılmasını və məktəb təc-

rübəsinin öyrənilməsini, onların özlərinin meyl 

və maraqlarının nəzərə alınmasını, valideynlərin 

maarifləndirilməsini tələb edir. 

Beləliklə, şagirdlərin sağlam həyat tərzi 

haqqında biliklərinin formalaşdırılması mexa-

nizminin məzmununu ailədəki mühit, ictimai 

münasibətlər və elmi-pedaqoji proses təşkil edir. 

Buna aşağıdakılar aiddir: 

– təbiət elmlərinin idraki dəyərlərinin şa-

girdlərin ümumi mədəniyyətinin, dünyagörüşü-

nün və sağlamlıq mədəniyyətinin formalaşdırıl-

masında rolunun müəyyənləşdirilməsi, öyrən-

mək üçün zəruri olan aktual və əhəmiyyətli bi-

liklərin verilməsi; 

– sağlamlıq haqqında müasir, dünyəvi 

əhəmiyyətə malik olan biliklərin sistemləşdiril-

məsi və fənlərin məzmununa daxil edilməsi; 

– müəllim hazırlığında, ixtisasının artırıl-

masında və yenidənhazırlanmasında şagirdlərin 

sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması üzrə bi-

liklərin verilməsi; 

– ailədə şagirdlərin meyl və maraqlarının nə-

zərə alınması və onun inkişafına təkan verilməsi; 

– şagirdlərin problemlərinə dair tədbirlərin 

keçirilməsi və ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxa-

rılması. 

Müşahidələr göstərir ki, idman və incəsə-

nət nümunələrindən istifadə etməklə şagirdlər 

mənəvi qida, zövq, ruh yüksəkliyi əldə etməklə 

yanaşı, rəqslərlə, tamaşalarla da fəal olurlar. On-

ların mənəvi və fiziki cəhətdən inkişafı ilə yana-

şı davranışları da cilalanır. Bütün bunlar şagird-

lərdə təlimə və məktəb həyatına böyük maraq 

yaradır, əqli, estetik və fiziki inkişafına müsbət 

təsir göstərir. Bu baxımdan da idman və incəsə-

nət nümunələrindən geniş istifadə etmək təlimin 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaradır və 

təhsilalanların sağlam həyat tərzinə, ruhuna 

müsbət təsir göstərir. 

Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə də 

şagirdlərin daim düşmən təxribatı haqqında mə-

lumatlandırılması, hadisələrin düzgün qiymət-

ləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin formalaşdı-

rılması üzrə mütəmadi olaraq işlərin aparılması, 

vətənpərvərlik hisslərinin yüksəldilməsi vacib 

şərtlərdir. 

Covid 19 pandemiyasının tüğyan etdiyi 

bir dövrdə öz sağlamlığının və ətrafdakıların qo-

runması üçün zəruri olan bilik və vərdişlərin 

daim təbliğ olunması bütün dünyanın qarşısında 

duran vəzifədir. Bu vərdişlərin həyat tərzinə 

çevrilməsi və bununla yanaşı fəaliyyətin davam 

etdirilməsi günün tələbidir. Bununla əlaqədar 

olaraq pandemiya dövründə müəllimin köməyi 

ilə hər bir şagirdin özünüinkişafı üzrə fərdi iş 

planının tutması məqsədəuyğundur. 
Problemin aktuallığı: şagirdin sağlam həyat 

tərzi onun rifahının, zehni və fiziki sağlamlığının tə-

məlidir. Bu işi məktəbdən formalaşdırmaq zəruridir, 

çünki onların bu cür həyata sonradan alışdırılmasın-

da müəyyən çətinliklər özünü büruzə verir. 

Problemin elmi əhəmiyyəti: bu sahədə yazıl-

mış elmi fikirləri ümumiləşdirərək şagirdlərin fiziki, 

psixi, sosial və mənəvi sağlamlığı üzrə sistemli işin 

aparılması zəruri hesab edilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və təbliği: 
sağlam həyat tərzi normalarının şagirdlər arasında 

yayılması və möhkəmləndirilməsi işi üçün nəzərdə 

tutulan praktik tövsiyələr və təkliflər tədqiqat işində 

öz əksini tapmışdır. 
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FOSTERING CONSCIENCE IN STUDENTS 

 
Xülasə. ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanununda, ―Azərbaycan Respublikasında 

təhsinin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda təhsilin, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə son də-

rəcə mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində istər ailələr, istərsə də təhsil müəssisə-

ləri böyüyən nəslin təlimi ilə yanaşı tərbiyəsinə də ciddi fikir verməlidirlər. Şagirdlər ölkəmizin ləyaqətli və-

təndaşları, ailələrin nümunəvi üzvləri kimi böyüməli, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməlidirlər. Həmin 

nəcib keyfiyyətlər arasında vicdan hissinə malik olmaq, vicdanın səsinə qulaq asmaq, ədalətli, insaflı olmaq 

son dərəcə mühümdür. Müəllif öz məqaləsində şagirdlərdə vicdan hissinin tərbiyə olunması məsələlərinə 

diqqət yetirir. 

Açar sözlər: vicdan, vicdan hissi, vicdan hissinin tərbiyə olunması,vicdanlı, vicdansız 

 

Резюме. В законе Азербайджанской Республики «Об образовании» - «Государственная страте-

гия развития образования в Азербайджанской Республике» - поставлены чрезвычайно важные задачи 

для системы образования, в том числе и для средних школ. В новой педагогической среде и семьям, и 

образовательным учреждениям необходимо уделять пристальное внимание образованию и воспита-

нию подрастающего поколения. Ученики должны вырасти достойными гражданами нашей страны, 

примерными членами семьи, приобрести высокие моральные качества. Среди этих благородных ка-

честв чрезвычайно важно иметь чувство совести, прислушиваться к совести и быть справедливым. В 

своей статье автор делает акцент на воспитании у учащихся чувства совести. 

Ключевые слова: совесть, чувство совести, воспитание совести, совестный, бессовестный 

 

Summary. The Law "On Education" of the Republic of Azerbaijan - "State Strategy for the 

Development of Education in the Republic of Azerbaijan" - sets extremely important tasks for the education 

system, including secondary schools. In the new educational environment, both families and educational 

institutions need to pay close attention to the education and upbringing of the younger generation. Students 

must grow up as worthy citizens of our country, exemplary family members, and acquire high moral 

qualities. Among these noble qualities, it is extremely important to have a sense of conscience. In their 

article, the author focuses on fostering a sense of conscience in students. 

Keywords: conscience, sense of conscience, fostering conscience, conscientious,conscienceless 
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Hər bir şəxsin ailəsinin gözəl, nümunəvi 

nümayəndəsi, ata-anasının sevinc, iftixar, fərəh 

və qürur mənbəyi kimi, Vətənin də ləyaqətli və-

təndaşı kimi böyüməsi arzu olunur. Onda ailə 

də, cəmiyyət də möhkəm olur, düşmənlərimizə 

layiqli cavab veririk. 

Mənəvi kamilləşmədən, əxlaqi saflaşma-

dan ötrü insan, uşaqlar, gənc nəsil bir sıra xüsu-

siyyətlərə, keyfiyyətlərə sahib olmalıdır. Onla-

rın sırasında vicdanlı olmaq çox mühümdür. 

Mir Möhsün Nəvvabın sözləridir: ―Canı-

nın salamatlığını və varının qədrini bil ki, dün-

yada rahat yaşayasan‖ (1, s. 25). 

Fəqət Azərbaycanın məşhur şairi, filoloqu, 

rəssamı, musiqişünası və xəttatı M.M. Nəvvab eyni 

zamanda buyurmuşdur: ―Vicdanın müalicəsini ca-

nının müalicəsindən üstün tut, vicdanının bünövrəsi 

olmasa, canının da bünövrəsi sınıq olar‖ (1, s. 46). 

Göründüyü kimi, böyük mütəfəkkir vicdanın 

müalicəsini canının müalicəsindən daha vacib 

hesab edirdi. Bu, təsadüfi deyildi. Sadəcə yemək iç-

məklə, mədəni doldurmaqla, əyləncə məclislərində 

gün keçirməklə, var-dövlətə sahiblənmə ilə xoşbəxt 

olmaq olmaz. Əgər zəngin olmaq, hər gün kef məc-

lislərində əylənmək əsas olsaydı, varlı adamlar ha-

mıdan çox yaşayardılar, heç ölməzdilər. 

Həyatda elə şəxslər vardır ki, vicdandan 

məhrumdurlar, onları yalnız var-dövlət, şöhrət, 

əyləncə maraqlandırır. Belələri başqalarının çə-

tinliklərini, əzablarını sadəcə görmürlər. Hətta 

nəinki görmürlər, hələ üstəlik öz hərəkətləri, 

münasibətləri ilə onların dərdlərini daha da artı-

rırlar. Bunlar vicdansız adamlardır. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ində vic-

dansız sözünün mənası belə izah edilir: ―Vicdan-

sız – vicdanı olmayan, öz hərəkəti üçün cəmiyyət 

qarşısında mənəvi məsuliyyət hiss etməyən, ürək 

hissi təmiz olmayan; insafsız‖ (2, c. 4, s. 485). 

Deməli, mənəvi keyfiyyətlərə, o cümlədən 

vicdana malik olmaq, vicdanın səsinə qulaq 

asmaq lazımdır. 

Digər mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasına 

uşaqların kiçik yaşlarından başlanılmasının 

lazım gəldiyi kimi, onlarda vicdan hissinin for-

malaşdırılması üzrə işlər da erkən yaşlardan 

aparılmalıdır. Təbii ki, bu sahədə ailənin – vali-

deynlərin, ailənin digər yaşlı üzvlərinin (baba, 

nənə, əmi, bibi, dayı, xala, böyük övlad və b.) 

üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Vicdan hissinin 

formalaşdırılması istiqamətində ailədə görülən 

işlər məktəbəqədər müəssisələrdə, sonralar 

ümumtəhsil məktəblərində davam etdirilməlidir. 

Şəxsiyyətin şüurunda baş verən dəyişik-

liklər məktəb həyatında öz əksini tapır. Yeni pe-

daqoji təfəkkür şəraitində məktəbin qarşısında 

şagirdlərdə ruhi-mənəvi idealların təcəssüm et-

dirilməsi, onlarda vətənpərvərlik, yurdsevərlik, 

mərdlik, mübarizlik, vətənimizin taleyi, tərəqqi-

si üçün məsuliyyət daşımaq və s. bu kimi 

mühüm vəzifələr dayanır. Onların sırasında vic-

danın tərbiyə olunması mühüm yer tutur. 

Pedaqoji kolleclərdə, Gəncə Dövlət Univer-

sitetinin və Bakı Dillər Universitetinin magistratu-

ra pilləsində ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ fənni ke-

çilir. Professor A.N. Abbasov həmin adda dərsliyi 

həm kolleclər üçün, həm də universitetlər üçün 

hazırlamış və nəşr etdirmişdir. Kolleclər və uni-

versitetlər üçün yazılmış hər iki dərsliyə ayrı-ayrı-

lıqda respublika Təhsil Nazirliyinin qrifi alınmış 

və 10 ildən artıqdır ki, istifadədir. 

Dərslikdə II bölmə ―Əxlaqın əsas kateqo-

riyaları‖ adlanır. Bu bölmədə ―Xeyirxahlıq‖ və 

yaxşılıq‖, ―Borc. Mənəvi borc‖, ―Şərəf və ləya-

qət‖, ―Namus, ―İsmət‖, ―Həya‖, ―Məsuliyyət‖, 

―Həyatın mənası və xoşbəxtlik‖, ―Əxlaqi key-

fiyyətlər və Azərbaycan vətəndaşlarının mənəvi 

simasını təşkil edən səciyyəvi xüsusiyyətlər‖ 

kimi mühüm mövzularla yanaşı eyni zamanda 

―Vicdan. Vicdanlı olmaq şəxsiyyətin mühüm 

mənəvi keyfiyyəti kimi‖ mövzusu da (3, s. 88-

92) özünə yer almışdır. 

Valideynlər uşaqlarında vicdan, vicdanlı 

olmağın, ,vicdanın səsinə qulaq asıb ədalətli, in-

saflı olmağın vacibliyinə dair söhbətlər aparar-

kən danışılan dərslikdən, xüsusən dərsliyin 

həmin bölməsindən faydalana bilərlər. Vaxtilə - 

2008-2009-cu illərdə Bakı Sənaye Pedaqoji 

Kollecində, M.Ə. Sabir adına Pedaqoji Kollecdə 

(hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci) 

təhsil alan, ―Milli əxlaq və ailə etikası‖ dərsləri 

keçmiş tələbə qızların bir çoxu ailə qurmuş, öz 

övladlarına vicdan hissinin aşılanması üzrə işdə 

dərsliyin materiallarından istifadə edirlər. 

―Ailə pedaqogikası‖ dərsliyi 6) və ―Ailə 

pedaqogikası: Müntəxəbat‖ dərs vəsaiti (7) də 

bu sahədə böyük kömək göstərə bilər. 

Ailədə uşaqlarla, ümumtəhsil məktəblərin-

də sagirdlərlə tərbiyəvi işlərin təşkili zamanı ilk 

növbədə vicdan haqqında, onun nə demək oldu-

ğu barədə təsəvvür yaradılmalıdır. 
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―Azərbaycan dilinin izahlı lüğət‖də vicdan 

anlayışına aydınlıq gətirilmişdir. Diqqət yetirək: 

―Vicdan öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət 

hissi; təmiz ürək hissi, öz hərəkətlərinin yaxşı 

və ya pis olduğunu duyma‖ (2, c. 4, s. 484). 

Eyni zamanda vicdanlı sözünün də mənası 

aydınlaşdırılmışdır. Şagirdlərə ―Vicdan nədir‖ 

sualı ilə yanaşı eyni zamanda ―Vicdanlı olmaq 

nə deməkdir?‖, ―Kimi vicdanlı adam adlandır-

maq olar?‖ sualı ilə müraciət edilə bilər. 

―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖nin dördün-

cü cildinə əsasən, həmin suala cavab vermək müm-

kündür: ―Vicdanlı – vicdanı olan, öz iş və hərəkəti 

üçün mənəvi məsuliyyət hiss edən; ürəyindəki 

təmiz hiss qüvvətli olan; insaflı‖ (2, c. 4, s. 485). 

Valideyn, yaxud müəllim göstərir ki, 

vicdan deyəndə yaşından asılı olmayaraq hər bir 

şəxsə nümunəvi davranış və rəftarı, ünsiyyət tər-

zini və düşüncəni anladan, onda sağlam mühaki-

mənin formalaşdırılmasına və lazımi qənaətə 

gəlməsinə kömək göstərən, əyri ilə doğrunu bir-

birindən ayıran mənəvi xüsusiyyət başa düşül-

məlidir. İnsanın öz vicdanına müraciət etməsi, 

ona qulaq asması və onun dediklərini yerinə ye-

tirməsi zəruridir. 

Vicdan bütün şəxslərdə mövcuddur. Fəqət 

hərəyə nə isə başqa bir cür xasdır. insanları bir-bir-

lərindən fərqləndirən əsas cəhət onların öz vicdan-

larının səsinə hansı səviyyədə cavab vermələridir. 

Şagirdləri mütəfəkkirlərin vicdana dair fi-

kirləri ilə tanış etmək olar. Xaqani Şirvani yazır-

dı: ―Ağlın varsa, gücə, qızıla, nüfuza tabe olma! 

Qoy sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın 

olsun‖ (4). 

Vicdanla bağlı Nizami Gəncəvinin də qiy-

mətli fikirləri vardır. Dahi şair ―İsgəndərnamə‖ 

poemasının ―İqbalnamə‖ hissəsində deyirdi: 

Dəmiri aynatək parladan insan, 

Pası silməlidir öz vicdanından (5, s. 482). 

Bu fikir də son dərəcə dəyərlidir: ―Üzü 

qara, vicdanı çirkinliklə dolu olanlar, bizim və-

tənsevər, vicdanlı və namuslu hərəkətlərimizi 

xırda və çirkin ehtirasları naminə çirkin göstər-

məyə çalışırlar‖. Bu sözlər isə, Türkiyə Respub-

likasının yaradıcısı və ilk prezidenti Mustafa 

Kamal Atatürkə məxsusdur. 

Aparılmış məqsədyönlü və sistemli iş nə-

ticəsində məktəblilər anlamalıdırlar ki, vicdan 

insanın daxili mədəniyyətinin, əxlaqi məsuliy-

yətinin ifadəçisidir. İnsanların haqqı tapdalanan-

da, onlar incidiləndə, bürokratlarla rastlaşanda 

və sən də bütün bunların şahidi olanda dayanıb 

durmaq, öz sözünü deməmək, həmin şəxsin mü-

dafiəsində dayanmamaq olmaz. Seyirçi olmaq, 

müdaxilə etməmək, tərəfində durmamaq nəticə-

sində sonradan adamın vicdanı ağrıyar. 

Məsələ səninlə bağlıdrsa, ədalətli olmalı-

san, tapşırığa baxmamalısan, mənafe güdməmə-

lisən – müraciət edənin köməyinə yetməlisən. 

Şagirdlər öyrənirlər ki, vicdanlı şəxslər xeyir-

xah və təmənnasız olur, öz işlərini vicdanla yerinə 

yetirdikdə bundan qəlb rahatlığı duyur, sevinir, vic-

danı sakit olur, adamların gözlərinin içinə düz baxa 

bilir, heç kimdən kobud söz eşitmir, təhqir görmür. 

Vicdanlı adam kiminsə xətrinə dəymir. 

Eyni zamanda şagirdlər bilməlidirlər ki, vic-

danlı adam həm də eləsinə deyilmir ki, özünə süni 

hörmət qazanmaq, ―sağ ol‖lar eşitmək, təriflən-

mək üçün kim gəldi güzəştə getsin. ―Kim gəldi‖ 

deyəndə, yəni hansısa etik qaydaya göz yumaraq, 

qanunun tələblərini pozaraq əyri işə qol qoymaq-

dır. Belədə o, əksinə, məsuliyyətsizliyə yol verir. 

Özünə gələndə, gördüyü düzgün olmayan işlərinə 

görə xəcalət çəkməli olur, vicdanı ağrıyır. 

Şagirdlərlə iş zamanı onların diqqəti Bəx-

tiyar Vahabzadənin ―Etiraf‖ poemasına yönəldi-

lə bilər. Xalq şairi yazırdı: 

Dünyada vicdanın təmizliyindən, 

Yumşaq bir döşəkçə tanımıram mən... 

...Özgənin danlağı xoşdur min kərə 

Vicdan danlağından, söz danlağından. 

Xoşbəxtdir uymayıb özgə səslərə 

Vicdanın səsini dinləyən insan‖. 

Bu il sentyabrın 27-də ölkəmiz erməni-fa-

şist işğalçılarına layiqli cavab vermək, işğal 

olunmuş ərazilərimizi onlardan azad etmək üçün 

Vətən müharibəsinə başladı. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri müasir silahlarla təchiz olunmuş əsl 

XXI əsrin ordusu idi. Zabit və əsgərlərimizə 

sonsuz ruh yüksəkliyi xas idi. Azərbaycan Res-

publikası Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordu-

muz hər günü qələbələrlə qeyd edirdı. 27-28 il 

ərzində Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməyən 

beynəlxalq təşkilatların əksinə olaraq cəmi 44 

gün ərzində Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı 

düşməndən azad etdi. Ermənistan ordusu dar-

madağın edildi, düşmən on mindən artıq canlı 

qüvvə itirdi. Bizim zabit və əsgərlərimiz ildırım 

sürəti ilə irəlilədiyi halda, Ermənistan tərəfində 
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fərarilik halları həddini aşmışdı, onlar hərbi tex-

nikanı döyüş meydanında qoyub qaçırdılar. 

Axırda Ermənistan baş naziri təslimçilik sazişini 

imzaladı. 20 gün ərzində daha 3 rayonu – Kəl-

bəcər, Laçın və Ağdamı müharibədə məğlub ol-

duğu üçün bir güllə də atılmadan, qan tökülmə-

dən öz xoşu ilə Azərbaycan tərəfinə təhvil verdi. 

Müharibənin öz qanunları var. Qadağan 

olunmuş silahlardan döyüşlərdə istifadə etmək 

olmaz. Mülki şəxsləri, təcili yardım maşınlarını, 

xəstəxanaları, yaşayış binalarını hədəfə götür-

mək olmaz. 

Azərbaycan tərəfi bütün beynəlxalq qayda-

qanunlara əməl etməklə, vicdanla müharibəni 

apardı. Bizim mübarizəmiz haqq işimizlə bağlı 

idi. Ermənistan havadarlarının köməyilə bizim 

torpaqları işğal edib qondarma Dağlıq Qarabağ 

respublikası yaratmaq istəyirdi. Xaricdən ona bir 

çox xristian dövlətləri dəstək verirdi. Lakin bu 

dəfə Ermənistanın burnu ovuldu, Azərbaycan ona 

öz gücünü, dəmir yumruğunu göstərdi. 

Ermənistan rəhbərliyi müharibəyə vicda-

nını, mənliyini, insanlığını, şərəf və ləyaqətini 

itirmiş halda qoşuldu. Özü və havadarları dün-

yada belə bir rəy formalaşdırmağa çalışırdılar 

ki, guya Azərbaycan heç bir dövlət, o cümlədən 

Ermənistanın özü tərəfindən tanınmamış, qon-

darma Dağlıq Qarabağ respublikasının ərazisinə 

hücum edib. Hətta Fransanın prezidenti Emma-

nuel Makron belə bir sərsəm çıxış etdi ki, Azər-

baycana imkan verməyəcək ki, o, Dağlıq Qara-

bağ respublikasının ərazisini işğal etsin. 

Bu, ağ bir yalan idi. Əslində Ermənilər bu 

əraziyə haradasa vur-tut 200 il bundan əvvəl 

İran və Türkiyədən köçürülmüşlər. Bu torpaqlar 

haradan onların ola bilərdi? 

Müharibə qanunlarının ziddinə, beynəlxalq 

qaydaları pozaraq və vicdanlarını itirərək Ermə-

nistan tərəfi dinc əhaliyə, mülki şəxslərə və mülki 

obyektlərə ballistik raket zərbələri endirdilər. Er-

məni vəhşiliyi, varvarlığı nəticəsində döyüş mey-

danından uzaqlarda yerləşən Gəncə və Bərdədə 

xeyli dinc sakin həlak oldu, çoxmərtəbəli binalar, 

mülki obyektlər yerlə-yeksan oldu. Tərtər, Ağca-

bədi, Daşkəsən, Xızı, Kürdəmir, Siyəzən və b. bu 

kimi şəhərlər müntəzəm, aramsız artilleriya atəşlə-

rinə tutuldu, minlərlə, on minlərlə mərmilər, rayon 

mərkəzlərimizi və kəndlərimizi viranəyə qoydu. 

100 nəfərdən çox mülki şəxs həlak oldu, 400 nə-

fərdən çox insan yaralandı. 

Ermənilər işğal altında olmuş rayonlarımı-

zı elə dağıtmışdılar ki, bir bina, bir ağac belə 

qalmamışdı. Üstəlik Kəlbəcərdən, Ağdam və 

Laçından çıxarkən evlərə, meşələrə, mülki ob-

yektlərə od vurmuş, heyvanları öldürmüşdülər. 

Vicdandan danışarkən şagirdlərə bunu da 

anlatmaq lazımdır ki, elə millətlər, elə dövlət 

başçıları vardır ki, vicdan hissi, ədalət, huma-

nizm onlara yaddır, demokratiyadan danışa-da-

nışa vicdanlarını itirir, vəhşiliyə yol verirlər. 
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəbinin 

qarşısında bir çox vəzifələr qoyulmuşdur. Həmin və-

zifələrdən biri də böyüyən nəslin təlimi ilə yanaşı tər-

biyəsinə ciddi fikir verilməsidir. Məktəblilərdə vicdan 

hissinin formalaşdırılması təlim prosesində və sinif-

dənxaric tədbirlər zamanı aparılacaq tərbiyə işlərinin 

mühüm istiqamətlərindən biri kimi aktualdır. 

Problemin yeniliyi. Şagirdlərdə vicdan hissi-

nin tərbiyə olunması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dok-

torant və dissertantlar, magistrantlar, ümumiyyətlə, 

gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermə-

nistan ordusuna sarsıdıcı zərbələr endirərək, 30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən tapdağında olan ərazilərimizi 

azad etdi. İstər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ Müharibəsində - Vətən müharibəsində zabitlərimiz və əsgər-

lərimiz böyük igidlik, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmiş, beləliklə, zəfər qazanmışlar. Azərbaycan bayraqları 

hazırda işğaldan azad olmuş şəhər və rayonlarımızda, kəndlərimizdə dalğalanır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamı ilə döyüşçülərə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Böyük Vətən Müharibəsi Qəhrəma-

nı fəxri adları verilmiş, son zamanlar təsis olunmuş bir sıra orden və medallarla təltif edilmişlər. 

Həm I, həm də II Qarabağ müharibəsində, eyni zamanda bu iki müharibə arasındakı dövrlərdə bir çox 

şəxsə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adı verilmişdir. Təqdim olunan məqalədə şagirdlərin Azərbayca-

nın Milli Qəhrəmanlar ruhunda tərbiyə olunması məsələsi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Açar sözlər: şagirdlər, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları ruhunda, 

qəhrəmanlar ruhunda tərbiyə, Azərbaycan ordusunun qələbəsi 

 

Резюме. Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующе-

го господина Ильхама Алиева нанесли сокрушительные удары армянской армии и освободили наши 

территории, которые почти 30 лет находились под оккупацией врага. Как в Первой, так и во Второй 

Карабахской - Отечественной войне наши офицеры и солдаты проявили большое мужество и героизм 

и тем самым одержали победу. В настоящее время азербайджанские флаги развеваются в наших осво-

божденных городах, районах и селах. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики бой-

цы были удостоены почетных званий Национального Героя Азербайджана, Героя Великой Отече-

ственной войны, награждены рядом учрежденных в последнее время орденов и медалей. 

Во время Первой и Второй Карабахской войны, а также в период между этими двумя войнами 

многим людям было присвоено почетное звание Национального Героя Азербайджана. Статья посвя-

щена воспитанию учащихся в духе национальных героев Азербайджана. 

Ключевые слова: ученики, Национальные Герои Азербайджана, воспитание в духе 

Национальных Героев Азербайджана, воспитание в духе героев, победа азербайджанской армии 
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Summary. The armed forces of Azerbaijan under the leadership of the Supreme Commander-in-

Chief, Mr. Ilham Aliyev, inflicted crushing blows on the Armenian army and liberated our territories, which 

had been under enemy occupation for almost 30 years. Both in the First and in the Second Karabakh - 

Patriotic War, our officers and soldiers showed great courage and heroism and thus won a victory. Currently, 

Azerbaijani flags are waving in our liberated cities, regions and villages. By the order of the President of the 

Republic of Azerbaijan, the fighters were awarded the honorary titles of the National Hero of Azerbaijan, 

Hero of the Great Patriotic War, and were awarded a number of orders and medals established recently. 

During the First and Second Karabakh wars, as well as in the period between these two wars, many 

people were awarded the honorary title of the National Hero of Azerbaijan. The article is devoted to the 

education of students in the spirit of the national heroes of Azerbaijan. 

Key words: students, National Heroes of Azerbaijan, education in the spirit of National Heroes of 

Azerbaijan, education in the spirit of heroes, victory of the Azerbaijani army 

 

1939-cu ildə İkinci Dünya müharibəsi 

başladı. Istər Birinci Dünya müharibəsini, istər-

sə də İkinci Dünya müharibəsinin müəllifi Al-

maniya idi. İkinci Dünya müharibəsi Almaniya 

ordusunun Polşaya hücumu ilə başladı. Almani-

ya SSRİ-yə 1941-ci ildə hücum elədi. SSRİ tari-

xinə Almaniya ilə müharibə Böyük Vətən mü-

haribəsi adı ilə düşdü. Sovet hökumətinin müs-

təmləkəsində olduğumuzdan bu müharibə digər 

respublikalar üçün olduğu kimi bizim üçün – 

Azərbaycan üçün də Böyük Vətən müharibəsi 

sayıldı. Düz ötən əsrin 90-ci illərinə - ikinci dəfə 

müstəqilliyimizə qovuşana qədər. Bu müharibə-

də 300 mindən artıq azərbaycanlı həlak olmuş, 

çoxsaylı soydaşımız yaralanmış, əlil olmuşdu. 

Ona görə də istər-istəməz o günləri anmamaq, 

müharibənin iştirakçıları olmuş həmyerlilərimizi 

hörmətlə xatırlamamaq mümkünsüzdür. 

Amma bizim üçün əsl Vətən müharibəsi 

2020-ci ildə oldu. Erməni qəsbkarları tərəfindən 

işğal olunmuş torpaqları azad etmək üçün xalqı-

mız ayağa qalxdı, Azərbaycan ordusu silaha sa-

rıldı. Ali Baş Komandan əmr verdi: Düşmən hü-

cuma keçib. Məqsədi əlavə torpaqlarımızı işğal 

etməkdir. Onları susdurmaq lazımdır. Əks hücu-

ma keçin. 

44 gündə zəfər qazandıq. 

İstər I Qarabağ müharibəsində, istərsə də 

II Qarabağ müharibəsində - Vətən müharibəsin-

də, həmçinin 1990-2020-ci illərdə Qarabağ mü-

naqişəsiz zamanı bir çox soydaşlarımıza Milli 

Qəhrəman fəxri adı verilib. Onların qəhrəman-

lıqları ilə şagirdləri tanış etmək son dərəcə va-

cibdir. Elə milli qəhrəmanlar vardır ki, şagird-

lərdən kiminsə qohumudur, qonşusudur, atası-

dır, əmisi, dayısıdır. Bu milli qəhrəmanların bir 

qismi canlı əfsanə olaraq haqq dünyasına qovu-

şublar, bir qismi isə sağdırlar, müxtəlif sahələr-

də çalışırlar, həyatda onlarla rastlaşırıq, təhsil 

müəssisələrinə dəvət olunaraq şagirdlərlə onla-

rın görüşləri təşkil edilir. Məktəblilər onlardan 

qəhrəmanlıq dərsləri alırlar. 

Müharibələr dağıntılarla, canlı qüvvə və 

hərbi texnika baxımından itkilərlə müşayiət olu-

nur. Lakin ən çətin və ağrılı olanı yer üzünün 

əşrəfi olan insan ölümüdür. 

I Dünya müharibəsinə 70 milyondan çox 

hərbçi cəlb edilmişdi. Bu müharibə səbəbindən 

ümumilikdə təxminən 10 milyon əsgər və zabit 

həlak olmuş, 20 milyondan artıq adam da yara-

lanmış, əlil olmuşdu. Müharibənin törətdiyi ağır 

şərait nəticəsində hədsiz insan aclıq və xəstəlik-

dən ölmüşdür. ―50 milyon da ispan qripinin qur-

banı oldu‖ (1). 

10 milyon adamın həlak olması ―mühari-

bənin davam etdiyi hər dəqiqədə 4 əsgərin öl-

məsi deməkdir‖ (1). 

Müharibə zamanı hərbi xərclərin təxminən 

200 milyard dollar olduğu (dolların indiki kursu 

ilə 12 trilyon dollar) məlum olur. Dağıntılar və 

başqa zərərlərlə bir yerdə I Dünya müharibəsi 

haradasa 360 milyard dollar (21,5 trilyon dollar) 

civarındadır. 

İkinci Dünya müharibəsi isə, 10 milyon-

larla insanın həyatını aldı: döyüş meydanların-

da, əsirlikdə, hərbi düşərgələrdə 27 milyon 

əsgər və zabit həlak oldu. Bütün bunlarla bəra-

bər, müxtəlif ölkələrdən təxminən 25 milyon 

dinc sakin həyatdan köçdü. 

Birinci Qarabağ müharibəsi, ümumiyyət-

lə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi səbəbindən min-

lərlə hərbiçimiz və dinc sakinizmi həlak olmuş-

dur. Ermənistan və Qarabağdan 800.000 azər-

baycanlı məcburi köçkün olmuşdur (3). 1991-

1994-cü illərdə Qarabağda və dövlət sərhədində 

baş vermiş döyüş əməliyyatlarında 11.557 Azər-
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baycan hərbçisi şəhid olub (4). Həmin dövrdə 

Azərbaycana dəyən maddi ziyan on milyardlarla 

hesablanır. 

2020-ci il sentyabrın 27-da başlayan və 

həmin il noyabrın 10-da başa çatan Vətən müha-

ribəsində, başqa sözlə ―Dəmir yumruq‖ mühari-

bəsində Azərbaycan ordusunun 2783 nəfər əsgər 

və zabiti həlak olmuşdur. İtkin düşmüş hərbi 

qulluqçumuzun sayı 100 nəfərdən artıqdır. 

Şagirdlər Azərbaycanın Milli Qəhrəman-

larını yaxından tanımalıdırlar. Onlar Azərbayca-

nımızın müstəqilliyi, azadlığı, suverenliyi, ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmışlar, döyüş-

lərdə yaralanmışlar, şəhid olmuşlar, şikəst olan-

ları var. qəhrəmanlar unudula bilməz, yaddan 

çıxmamalıdrlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 9 dekab 2020-ci il sərən-

camı ilə ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində 

xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yeri-

nə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə general-

mayor Polad İsrayıl oğlu Həşimov – (ölümün-

dən sonra), polkovnik İlqar Anzor oğlu Mirzə-

yev – (ölümündən sonra), ehtiyatda olan baş 

çavuş İbad Mövsüm oğlu Hüseynova Azərbay-

canın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. 

İlk növbədə general-mayor Polad İsrayıl 

oğlu Həşimov haqqında təsəvvür formalaşdırılır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il sərən-

camı ilə ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində 

xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yeri-

nə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə general-

mayor Polad İsrayıl oğlu Həşimov – (ölümün-

dən sonra), polkovnik İlqar Anzor oğlu 

Mirzəyev –(ölümündən sonra), ehtiyatda olan 

baş çavuş İbad Mövsüm oğlu Hüseynova Azər-

baycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. 

İlk növbədə general-mayor Polad İsrayıl 

oğlu Həşimov haqqında təsəvvür formalaşdırılır. 

Şagirdlər öyrənirlər ki, Polad Həşimov əslən 

Qəbələdəndir. 1975-ci ildə rayonun Vəndam 

kəndində doğulmuşdur. Sonralar ailəsi ilə Sum-

qayıta köçmüş, şəhərin 28 nömrəli məktəbində, 

sonradan 34 nömrəli məktəbində oxumuş; 

Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə hərbi 

təhsil almışdır. İki oğlu, bir qızı vardı. Polad 

Həşimov bir sıra medallarla, III dərəcəli Vətənə 

xidmətə görə, II dərəcəli Vətənə xidmətə görə 

ordenləri ilə təltif olunmuşdu. O, 2-4 aprel 

2016-cı ildə Talış qəsəbəsi uğrundakı döyüşlər-

də Birinci Ordu Korpusunun Qərargah rəisi 

olub. Döyüşlərdə yaralanıb. 2019-cu ildə ona 

general-mayor rəbi rütbəsi verilib. III Ordu Kor-

pusunun Qərargah rəisi təyin edilib. Polad Həşi-

mov 14 iyul 2020-ci ildə Tovuz istiqamətindəki 

gərgin döyüşlərdə Ermənistan ordusunun hücum 

cəhdinin qarşısını alan zaman qəhrəmancasına 

həlak olmuşdur. 

Haqqında "Polad generalımız", "Polad Hə-

şimov xatirələrdə" adlı kitablar nəşr edilib. Qəbələ 

şəhərində adına küçə verilib. Büstü hazırlanıb. 

İlqar Anzor oğlu Mirzəyev 1973-ci il 

mayın 8-də Gürcüstanın Qardabani şəhərində 

anadan olmuşdur. Milli ordumuzun polkovniki 

idi. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbinin, 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 

Akademiyasının məzunu idi. Bir oğlu, bir qızı 

vardı. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında hərbi 

xidmətdə olmuşdu. 2019-cu ildən 3-cü Ordu 

korpusunun Artilleriya rəisi idi. 2020-ci il iyu-

lun 14-də general-mayor Polad Həşimovla bir-

likdə Tovuz istiqamətində olan döyüşlər zamanı 

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Məzarı Bakıda 

– II Fəxri Xiyabandadır. 

Rəfael Şərafət oğlu Həbibov 4 aprel 

1964-cü ildə Əli Bayramlı (hazırda Şirvan) şə-

hərində doğulmuşdur. Hələ şəhərin 14 nömrəli 

orta məktəbində oxuduğu illərdən onun idmana 

və ibtidai hərbi hazırlıq fənninə sonsuz marağı 

vardı. O zamanlar Azərbaycanımız SSRİ deyi-

lən bir dövlətin tərkibində idi. Rəfael Baltik ət-

rafında hərbi xidmətdə olmuşdu. Hərbi işə ma-

rağı onu Leninqraddakı (hazırda Sankt-Peter-

burq) hərbi məktəbə gətirib çıxarmış, hərbi təh-

silini başa vuraraq, leytenant rütbəsi almış, zabit 

kimi orduda xidmətə başlamışdır.  

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azər-

baycan ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşanda Rə-

fael artıq ölkəmizin zabiti kimi fəaliyyət göstərirdi.  

I Qarabağ müharibəsi başlananda o, öl-

kəmizə ərazi iddiasında olan erməni-faşist işğal-

çılarına qarşı vuruşlarda iştirak etdi. Hərb sahə-

sindəki peşəkarlığı, səriştəliliyi ilə seçilirdi.  

Tezliklə təcrübəli zabit kimi tanındı, ermənilərin 

bağrını yardı.  Təzəkənd, Narıncılar, Zodqızıl, 

Mədəni Ala Qala, Ağdaban, Çörəkdar, Çapar və 

s. kəndlər uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə fə-

dakarlıq göstərdi. 
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Həmin vaxtlar kəndlərimizin bir çoxu er-

məni işğalçılarından təmizləndi.    Rəfael Kəlbə-

cər uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak etdi. 

Kəşfiyyatçılarımız döyüşlərdə mühasirəyə alın-

mışdı. R. Həbibov hərbi fənd işlədərək, sərənca-

mında olan əsgərlərlə onları xilas edir, eyni za-

manda düşmənin PDM-24 maşını və heyəti də  

məhv edilir.
 
 

Rəfael Həbibovun qəhrəmanlığı, fəda-

karlığı dillər əzbəridir. Lakin müharibə mühari-

bə olaraq qalır. Nə qədər cəsur, çevik, qorxmaz, 

döyüşkən olsan da bəzən düşmən gülləsindən 

azad ola bilmirsən. 1992-ci il iyulun 6-da Cö-

rəkdar  və Tozlukörpü istiqamətində döyüşlərdə 

Rəfael də ağır yaralandı və şəhid oldu. 

Ölümündən sonra Rəfael Həbibov Azər-

baycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görül-

müşdür. Bu ad ona ölkə  Prezidentinin 1994-ci il 

avqustunda imzalanan  fərmanla verilmişdir. 

 Şirvan (keçmiş Əli Bayramlı) şəhər 14 

saylı orta məktəbi hazırda Rəfael Həbibovun   

adını daşıyır. 

Biz bu məqalədə yalnız  1994-2020-ci il-

lərdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq 

görülmüş bəzi hərbiçilərin hünərlərini yada 

saldıq. Şagirdlər və tələbələrlə digər Milli Qəh-

rəmanlarımızın (Mübariz İbrahimov, Əlif Hacı-

yev, Ramiz Qəmbərov, Allahverdi Bağırov  və 

b.) həyatı və fəaliyyəti, döyüş yolu ilə bağlı təd-

birlərin keçirilməsi də çox məqsədəuyğundur. 
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin Azərbayca-

nın Milli Qəhrəmanlar ruhunda tərbiyə olunması öz 

aktuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Şagirdlərin Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanlar ruhunda tərbiyə olunması kimi 

bir məsələ diqqət mərkəzində dayanmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə xüsu-

silə gənc müəllimlər, sinif rəhbərləri, uçaq birliyi rəh-

bərləri və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATĠON OF THE COMPONENTS 

OF PEDAGOGICAL MONITORING 

 
Резюме. Компоненты педагогического мониторинга являются важными и обязательными в ме-

ханизме оценивания. Они дополняют друг друга. В совокупности все компоненты создают техноло-

гию мониторинга. Технология организации педагогического мониторинга основана на алгоритме 

последовательных шагов. Эти шаги разрабатывают и реализуют отдельные оценочные процедуры. 

Все это в целом отражают теоретические и практические основы компонентов оценочные процедуры. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, компоненты, оценочные процедуры, 

теоретические и практические основы, школа. 

 

Xülasə. Pedaqoji monitorinqin komponentləri vacib və məcburidir. Onlar qiymətləndirmə mexaniz-

mində bir-birini tamamlayaraq birlikdə qiymətləndirmə monitorinqi üçün bir texnologiya yaradır. Pedaqoji 

monitorinqinin təşkili texnologiyası ardıcıl addımlar alqoritminə əsaslanır və bu addımlar ayrıca qiymətlən-

dirmə prosedurlarını hazırlayıb, tətbiq edir. Bütün bunlar ümumilikdə qiymətləndirmə prosedurlarının tərkib 

hissələrinin nəzəri və praktik əsaslarını əks etdirir. 

Açar sözləri: pedaqoji monitorinqi, komponentlər, prosedur, nəzəri və praktik əsaslar, məktəb. 

 

Summary. The components of pedagogical monitoring are important and indispensable in the 

assessment mechanism. They complement each other. Taken together, all the components create the 

technology of pedagogical monitoring. The technology of organizing pedagogical monitoring is based on an 

algorithm of sequential steps. These steps design and implement separate assessment procedures. All this as 

a whole reflects the theoretical and practical foundations of the components of the assessment procedure. 

Key words: pedagogical monitoring, components, assessment procedures, theoretical and practical 

foundations, school. 

 

В настоящее время в системе школь-

ного образования Азербайджана широко 

используется педагогический мониторинг 

как технология управления его качества, как 

подход к контролю над его явлениями и 

процессами. 

Модернизация отечественной школы в 

современных условиях посредством педаго-
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гического мониторинга определяет качество 

учебно-воспитательного и коррекционно-об-

разовательного процессов, уровень сформи-

рованности обязательных результатов обуче-

ния, состояние условий обучения-воспита-

ния и всестороннего развития учащихся, сте-

пень развития достижений учащихся. 

Педагогический мониторинг обуслов-

ливает следующие главные показатели, отра-

жающие оценки выполнения требований го-

сударственного стандарта образования: обра-

зовательные достижения по отдельным пред-

метам; удовлетворенность образованием; 

степень участия в образовательном процессе. 

Отсюда следует, что педагогический монито-

ринг – это сознательно организованная про-

цессуальная процедура для наблюдения за 

отслеживанием протекания конкретного 

предмета с целью выявления его соответ-

ствия желаемому результату государствен-

ных требований. 

Известно, что организационная структу-

ра мониторинга воссоздает процессуальные 

процедуры. Каждая процессуальная процедура 

выступает как его главный компонент оцени-

вания. В целом все компоненты составляют 

механизм педагогического мониторинга. 

В рамках данной статьи с целью опре-

деления значимых компонентов педагогиче-

ского мониторинга используем позиции пе-

дагогической диагностики и педагогической 

экспертизы. Почему? Потому что, для того, 

чтобы понять и усовершенствовать теорети-

ческие и практические основы педагогиче-

ского мониторинга целесообразно сопоста-

вить его основы с основами педагогической 

диагностики и педагогической экспертизы, 

считающиеся однородными инструментами 

оценивания (таблица 1). 
 

Таблица 1. Суть основ педагогического мониторинга, педагогической диагностики, 

педагогической экспертизы в оценивании 

 

Краткая характеристика основ оценивания: 

в педагогическом мониторинге в педагогической диагностике в педагогической экспертизе 

Основа педагогического мони-

торинга базируется на стандар-

тах и эталонах, а значит, его эф-

фективность во многом зависит 

от корректности заданных 

норм. Одна из основных проб-

лем мониторинга - проблема из-

меримости его показателей. 

 

В основу педагогической ди-

агностики положены спе-

циальным образом разрабо-

танные технологии, методи-

ки, тестовые задания и т. п. 

Результаты диагностики зави-

сят от применяемых методов: 

от степени их разработаннос-

ти, качества и соответствия 

изучаемому объекту. 

В основе любой педагогиче-

ской экспертизы лежат субъек-

тивные мнения экспертов, от 

которых и зависит ее эффек-

тивность. Экспертиза обуслов-

лена компетентностью специа-

листов, участвующих в ее про-

ведении. 

 

Подчеркнем, что результатом сопостав-

ления теоретических и практических основ 

педагогического мониторинга, педагогиче-

ской диагностики, педагогической эксперти-

зы является получение и набор главных ха-

рактеристик в образовании, которые позвол-

яют обнаруживать отличие педагогического 

мониторинга от них, выделить его специфи-

ческую сторону. 

Итак, основы педагогического монито-

ринга, педагогической диагностики и педаго-

гической экспертизы имеют точки соприкос-

новения в определенных компонентах оце-

нивания и различие выражается в способах 

достижения цели. Еще, педагогический мо-

ниторинг в отличие от педагогической диаг-

ностики и педагогической экспертизы боль-

ше ориентирован на государственные нормы 

и стандарты. Поэтому для сравнения и изме-

рения данных он строится на четких основа-

ниях. Таким основанием может выступать 

соответствие образовательному стандарту. 

При помощи интерпретации точек соп-

рикосновения в определенных компонентах 

оценивания педагогического мониторинга, 

педагогической диагностики и педагогиче-

ской экспертизы структурируется система, 

формирующие этапы (компоненты) педаго-

гического мониторинга (таблица 2). 
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Таблица 2. Интерпретация компонентов по организации 

и проведению педагогического мониторинга 

Этапы (компоненты) 

мониторинга 

Содержание компонентов 

Первый этап – целепо-

лагающий: 

– формулировка цели и задачи мониторинга;

– определение специфических особенностей мониторинга;

– выделение критериев и показателей мониторинга;

– выбор формы мониторинга.

Второй этап – проек-

тирующий: 

Как? Кто? Когда? Где? Зачем? (цели и задачи мониторинга). 

Третий этап – оценоч-

но-статистический: 

– собираются сведения об объекте мониторинга и его сферы;

– проводится систематизация полученных данных и их

оценка. 

Четвертый этап – 

прогнозирующий: 

– дается прогноз по результатам мониторинга;

– выносится методические рекомендации.

Обобщая теоретические и практиче-

ские основы мониторинга, диагностики и 

экспертизы, можно сделать вывод о том, что 

компоненты педагогического мониторинга 

организованы, в основном, нижеследующим 

образом: 

1). Наблюдения за объектом монито-

ринга, факторами воздействия. 

2). Сбор информации - активный, целе-

направленный и, что очень важно, плановый. 

3). Обработка полученных данных 

(сравнения и измерения) - их интерпретация, 

при этом часть данных для анализа может 

поступать из иных источников, как правило 

уже существующих. 

Значит, «мониторинг касается не 

только предложений, но и конкретных шагов 

по решению проблем. Существуют три ос-

новных компонента мониторинга: Сбор дан-

ных. Анализ данных. Принятые меры» [8]. 

Рассмотрим педагогические позиции 

по отношению к педагогическому монито-

рингу, имеющиеся в азербайджанской науч-

но-педагогической литературе (таблица 3). 

Таблица 3. Педагогические позиции о мониторинге и об оценивании в образовании 

Авторы Мониторинг и оценивание - это: Ключевые слова 

Аббасов А.Н. Оценивание в школе должно быть направлено на сле-

дующее, о котором должен знать и уметь учитель-

эксперт: 

– четкое представление об интегративных вари-

антах современной системы преподавания и оце-

нивание эффективность их применения на уроках; 

– оценивание методики преподавания, организации

урока и результатов; 

– оценивание уровня взаимоотношений учителя и

школьников; 

– выявление и оценивание теоретической и мето-

дической подготовки учителя; 

– оценивание эффективность воспитательного

процесса в классе и в школе, современных принципов 

воспитания; 

– должен уметь проектировать различные системы

преподавания и воспитания с учетом возрастных осо-

бенностей, интересов и уровня развития учащихся 

[3]. 

Оценивание, учи-

тель-эксперт, уро-

вень преподава-

ния и воспитания. 
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Ахмедов А.Э., 

Шарифов Т., 

Аббасов Э.М. 

Процесс (формативное оценивание), посредством ко-

торого устанавливается прогресс учащихся в учебной 

деятельности, потребность их импульсивности в 

темпе их движений, а также же в определении аль-

тернативных методов и правильных направлений пре-

подавания [7]. 

Формативное оце-

нивание, поиск 

альтернативных 

методов обучения. 

Бейлеров Э.Б Оценивание достижений учащихся по всем учебным 

предметам соответственно стандартам образова-

ния, а также оценивание в области педагогических 

проблемам преподавания в целях повышения качества 

обучения [4]. 

Оценивание зна-

ний учащихся по 

всем учебным 

предметам. 

Гаджиева Т. Внутренний процесс управления, который позволяет 

осуществлять постоянный контроль качества обра-

зования. Он может определить сильные и слабые 

стороны образовательной деятельности и внести 

практические предложения для достижения ожидае-

мых результатов [8]. 

Процесс управле-

ния, контроль 

Джабраилов И.Г. Процесс, оценивающий достижения учащихся не 

только уровень их учебных знаний, умений, навыков, 

но и уровень их нравственных качеств и лидерских 

способностей [6]. 

Оценивание, диаг-

ностика знаний 

учащихся 

Джавадов И.А. Процесс, обеспечивающий прозрачность оценок оцен-

ки успеваемости учащихся, уровня их знаний, умений и 

навыков с учетом концепции общего образования, сис-

тематично информирующий о результатах учебных 

достижений учащихся [5]. 

Процесс системы 

оценивания уров-

ня развития обра-

зования. 

Анализируя суждения азербайджан-

ских ученых-педагогов о педагогическом мо-

ниторинге оценивания в образовании можно 

определить теоретические и практические 

основы его компонентов и сделать вывод о 

том, что отличительной чертой педагогиче-

ского мониторинга от обычной оценки зна-

ний учащихся состоит в предоставлении им 

оперативной обратной связи об уровне усво-

ения учащимися учебного материала, то есть 

педагогический мониторинг быстро собира-

ет, обрабатывает, сохраняет и распространя-

ет информацию, позволяющая судить об 

уровне учебных знаний в любой период обу-

чения учащихся и дает прогноз их развитию. 

Механизм педагогического мониторин-

га основана на базе отработанной стандарт-

ной методики, структурированная на трех 

его компонентах (этапах): подготовитель-

ный, практический и аналитический. Данная 

методика имеет значимые инструментарий, 

составляющие теоретические и практические 

основы компонентов педагогического мони-

торинга (схема 1). 

Схема 1. Значимые инструментарии как основы 

компонентов педагогического мониторинга. 
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Схема (1) показывает, что при помощи 

практически значимых инструментарий 

воспроизводится сопоставление всех 

результатов педагогического мониторинга. 

Рассмотрим педагогический монито-

ринг в качестве внутришкольной мониторин-

говой службы, которая обеспечивает высо-

кое качество школьного образования в сфере 

оценивания учебных достижений учащихся 

(схема 2). 

Схема 2. Структура функционирования внутришкольной мониторинговой службы. 

Обобщая содержание схемы (2) можно 

сделать вывод о том, что организационной ос-

новой педагогического мониторинга является 

годовая его циклограмма, которая утвержда-

ется директором школы и обязательна для ис-

полнения ее работниками. В состав лиц, осу-

ществляющих мониторинг, включаются за-

меститель директора по учебно-воспитатель-

ной работе, руководители школьных предмет-

но-цикловых комиссий, педагог-психолог, пе-

дагог-социолог, учителя, родители. 
Актуальность проблемы. Сегодня одним 

из важнейших приоритетов отечественного обра-

зования является обеспечение его качества пос-

редством педагогического мониторинга. 

Научная новизна проблемы. Освещены 

теоретические и практические основы по усовер-

шенствованию компонентов педагогического мо-

ниторинга, являющиеся практически значимыми 

для образовательных школ. 

Практическая значимость проблемы. 

Полученные результаты по данной теме являют-

ся полезным педагогическим материалом для 

чтения курсов в образовательных школах и ис-

пользованы при разработке учебно-методиче-

ских материалов для субъектов школьного обра-

зования. 
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NEGATIVE INFLUENCE OF NON-TRADITIONAL RELIGIONS AND COMMUNITIES 

(SECT) ON SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS 

Xülasə. Hazırda qloballaşan dünyamızda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlərin uşaq və yeniyetmələrin so-

siallaşmasına göstərdiyi mənfi təsirlər aktual bir mövzuya çevrilmişdir. Sosial pedaqogikada mezoamil kimi so-

siallaşmaya təsir göstərən dini amil heç də mənfi bir hal kimi qəbul edilməməlidir. Əksinə sosial pedaqoji ba-

xımdan İslam dininin əxlaqi-mənəvi tərəfləri ilə uşaq və yeniyetmələrin cəmiyyət üçün xeyirli ola biləcək bir 

vətəndaş kimi yetişmələrinə nail olmaq mümkündür. Amma dünyada yayılan qeyri-ənənəvi dini təriqətlər keçid 

yaş dövrünü yaşayan yeniyetmələrin normal sosiallaşma prosesinə mənfi təsir göstərirlər. Belə hallara respubli-

kamızda da rast gəlmək mümkündür. Qeyri-ənənəvi dinlərin mənfi təsirlərindən yeniyetmələri qorumaq üçün 

sosial pedaqoq və tərbiyəçilərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Sosial pedaqoji işi təşkil edən mütəxəssislər 

bunları nəzərə almaqla ciddi şəkildə yeniyetmələrə qarşı diqqət və qayğılarını artırmalıdırlar. 

Açar sözlər: sosiallaşma, qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər, yeniyetmə, asosial, kütləvi psixoz, sosial 

pedaqoji profilaktika 

Резюме. Подростковый возраст считается наиболее противоречивым возрастом, характеризую-

щимся переходом из детства во взрослую жизнь. В этом возрасте подростки склонны общаться с 

большим количеством людей и окружающих их людей. Кроме того, подростки, как правило, более 
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склонны жить в жизни обновления и независимости. Эти ситуации связаны как с физической, так и с 

психической изменений организма у подростков. Наряду со всем этим, подростки иногда имеют тен-

денцию вести более «уличную» жизнь, когда им мало заботы и общения со своими семьями и род-

ственниками. Иногда они могут встречаться на улице с членами нетрадиционных сектантских общин. 

В конце концов, это может привести к тому, что они станут активными членами этих нетрадицион-

ных религиозных сект в будущем. В будущем эти ситуации могут превращать подростков человеком 

опасным для общества . Когда мы смотрим на эти вещи, повышение социальных педагогических пот-

ребностей молодежи должно стать насущной проблемой для общества, в котором мы живем. 

Ключевые слова: социализация, нетрадиционные религии и секты, подростковый, массовый 

психоз, социально-педагогическая профилактика. 

 

Summary. Adolescence is considered the most controversial age, characterized by the transition from 

childhood to adulthood. At this age, teens tend to communicate with a large number of people and the people 

around them. In addition, adolescents tend to be more inclined to live in a life of renewal and independence. 

These situations are associated with both physical and mental changes in the body of adolescents. Along with 

all this, adolescents sometimes have a tendency to lead a more ―street‖ life when there is little concern and 

communication with their families and relatives. Sometimes they can meet on the street with members of 

non-traditional sectarian communities. In the end, this may lead them to become active members of these 

non-traditional religious sects in the future. In the future, these situations may turn adolescents a person 

dangerous to society. When we look at these things, raising the social pedagogical needs of young people 

should become an urgent problem for the society in which we live. 

Key words: socialization, non-traditional religions and sects, adolescent mass psychosis, social and 

pedagogical prevention. 

 

Bioloji varlıq olaraq dünyaya gələn uşaq, 

doğulduğu andan fasiləsiz sosiallaşma prosesi-

nin iştirakçısına çevrilir. İlk gündən sosial-icti-

mai təsirin obyektinə çevrilən uşaq zaman-

zaman müxtəlif sosial mühitdən (ailə, qohumlar, 

qonşuların, dostların, tanışların, tərbiyə və tədris 

müəssisələri, daxil olduğu kollektivləri, əhatəsi, 

və s.) və müxtəlif yaş dövründən (pedaqoji, psi-

xoloji və herontoloji baxımdan: çağalıq və kör-

pəlik dövrü (0-3 yaş); məktəbəqədər dövr (3-6 

yaş); kiçik məktəbli dövrü (6-10 yaş); yeniyet-

məlik dövrü (10-15 yaş); gənclik dövrü (15-30 

yaş); yetkinlik dövrü (30-60 yaş); ahıllıq dövrü 

(60-75 yaş); qocalıq dövrü (75-90 yaş); uzun-

ömürlülük dövrü (90-150 yaş) keçərək müxtə-

lif sosial statuslar və rollar qazanır. İlk addımla-

rı-bünövrəsi ailə mühitindən, çağalıq və körpə-

lik dövründən başlayan sosiallaşma prosesinə, 

ailə öz üstün ictimai təsirini uzun müddət-gənc-

lik dövrünə kimi qoruyub saxlaya bilir. Ailələrin 

(xüsusilə də əksər azərbaycanlı) sosial statusu, 

sosialyönlülüyü, sosiallaşma prosesinin istiqa-

mətləndirən əsas amildir. Ailədən istiqamətlə-

nən bu sosiallaşma prosesi sonralar öz davamını 

bu və ya digər şəkildə müxtəlif sosial mühitlər-

də və mərhələlərdə inkişaf etdirə bilər. 

Bu baxımdan ümumbəşəri dəyərləri özün-

də ehtiva edən İslam dini, ailələrdə uşaqların so-

sial varlıq kimi inkişafında müstəsna rol oyna-

yır, onların mənəvi keyfiyyətlərini formalaşma-

sına öz müsbət təsirini göstərir. Eyni zamanda 

ailənin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına eti-

barlı zəmin yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, ai-

lədə uşaq sosial təcrübəni ailə üzvlərinin düzgün 

dini baxışlarının təsiri ilə qazanmalıdır. Əks təq-

dirdə uşağın dünyagörüşü, həyata baxışları mü-

əyyən qədər dünyəvilik prinsipindən uzaqlaşır, 

uşağın emosional sferası daha çox dini baxım-

dan təşəkkül tapır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, 

son dövrlərdə bir çox qeyri-ənənəvi dinlərin və 

təriqətlərin (Bəhailik, Krişnazim, Munçuluq, İb-

rahimilik ―Həyatverici lütf‖ və ―Baptist‖, ―Mə-

həbbət kilsəsi‖, ―İeqova şahidləri‖, ―Yeddinci 

gün adventistləri‖, ―Yeni həyat‖, Həyat sözü", 

―Oşo‖ sektalarının adını çəkmək olar) gənclər ara-

sında təbliği narahatlıq doğurur. Bu məsələlərə 

bizim ölkədən də yan keçməyən qloballaşma pro-

sesi də öz təsirini göstərir. Yeni müsavat onlayn 

ictimai-siyasi qəzetinin 25.04.2009 tarixli nömrə-

sində ―Azərbaycanda ənənəvi və qeyri ənənəvi-

dini cərəyanlar‖ adlı məqalədə ölkədə 534 dini 

icma qeydiyyatdan keçdiyi qeyd olunur [10]. 

Sürəkli davam edən qloballaşma prosesi 

elm və texnika ilə yanaşı sosial həyatımıza (xü-

susilə də gənclərin), milli-mənəvi dəyərlərimizə 

düşünülmüş şəkildə, ya da qərəzsiz olaraq bir 
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çox yad ünsürlərin daxil olmasını təmin edir. 

Belə hallar daha çox yeniyetməlik və gənclik 

dövründə baş verir. Qeyri-ənənəvi dinlərin və 

təriqətlərin təsirinə düşən uşaqların sosiallaşma-

sı prosesi özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir. 

Belə olan halda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqət-

lərin təsirinə düşən uşaqlar, bunu qeyri-adi hərə-

kətləri ilə də büruzə verirlər. Misal olaraq onlar 

ya həddən artıq səbəbsiz olaraq kədərli və 

passiv görünə bilərlər ya da səbəbsiz olaraq çox 

gülüb danışan və aktiv olurlar. Əgər diqqətlə 

nəzər yetirsək görərik ki, qeyri-ənənəvi dinlərin 

və təriqətlərin təsiri altında sosiallaşan uşaqlar-

la, normal ailələrdə sosiallaşan uşaqlar arasında 

böyük fərqlər mövcuddur. Belə fərqləri biz həm 

məktəb mühitində, həm də ictimai həyatda aşkar 

şəkildə müşahidə edə bilərik. Qeyri-ənənəvi 

dinlərin və təriqətlərin təsiri ilə yaşayan ailələr-

də böyüyən uşaqların dərslərə davamiyyəti 

əksər hallarda zəif olur. Yoldaşları ilə münasibət 

qurmaqda çətinlik çəkirlər, daha çox öz hisləri-

nə qapılırlar. Belə uşaqların dünyəvi təhsilə 

qarşı münasibətləri də passiv olur. Onlar mütləq 

qaydada üzv olduqları dini təşkilatların iradəsini 

təbliğ edirlər. Qeyri-ənənəvi dinlərin və təriqət-

lər sekta xarakterli baxışları ilə öz üzvlərini, 

həm də onların ailələrini də dünyəvilikdən 

uzaqlaşdırmağa cəhd göstərirlər. Bununla bağlı 

tanınmış rus sosial-pedaqoqu A.V. Mudrik qeyd 

etmişdir: ―Dini təşkilatların sosiallaşma təsirini 

həm inanc sahibləri həm də onların ailələri öz 

üzərlərində hiss edirlər. Bundan başqa müxtəlif 

konfessiyalar öz sıralarına yeni inanc sahinlərini 

cəlb etmək üçün aktiv işlər həyata keçirirlər‖ [ 

6. s. 58]. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, qeyri 

ənənəvi dinlər və təriqətlərin təsiri altına daha 

çox yaş dövrləri içərisində yeniyetmələr düşür. 

Ona görə də yeniyetməlik yaşı dövrünə bir çox 

mütəxəssislər ―təhlükəli döngə‖, ‖keçid‖ dövrü 

adını vermişlər. Həmçinin yeniyetmələrdə baş 

verən psixofizioloji dəyişikliklər onlarda ―ya-

lançı böyüklük hissini‖ formalaşdırır. Bu hal nə-

ticə etibarilə yeniyetmələrin daha çox ətrafında 

olan insanlarla ünsiyyətə daxil olmalarını mo-

tivləşdirir. Ünsiyyət tələbatını ailə və məktəbdə 

ödəyə bilməyən yeniyetmə küçə və asosial 

qruplarda özünü tapmağa cəhd edir. Azərbayca-

nın tanınmış pedaqoqlarından olan Ə.Ə. Ağayev 

bu barədə qeyd etmişdir: ―Böyüklərdən fərqli 

olaraq küçədə yeniyetmələr öz statuslarını qa-

zanırlar. Onlar öyüd nəsihətləri dinləməyi xoşla-

mırlar, çox zaman onlardan qaçırlar‖ [1, s. 49]. 

Qeyri ənənəvi dinlər və təriqətlərin ―mis-

sionerləri‖ öz qurbanlarını daha çox küçədə ax-

tarırlar. Küçədə, avtobus və dəmir yolu dayana-

caqlarında, parklarda və metrolarda əllərində 

rəngli cəzbedici üz qabığı olan kitabları, mun-

cuqlar və təsbehləri tutub saxlayan insanlara rast 

gəlmək mümkündür. Onlar insanlara yaxınlaşıb 

siz Krişna barədə eşitmisinizmi? İsa peyğəmbə-

rin geri dönüb əzab çəkən insanları xilas edəcəyi 

günə çox az zaman qalmışdır. Siz insanı ilk qar-

şılayanlardan biri olmaq istərdinizmi? Siz bu il 

dünyanın sonu olacağı barədə bilirsinizmi? Siz 

əbədi xoşbəxt olmaq və xoşbəxt insanların ara-

sında yaşamaq istəyirsinizmi? Belə suallarla 

müraciət edən insanların qeyri ənənəvi dini və 

təriqətləri təbliğ edən missionerlərin olmasına 

şübhə belə etmək olmaz. Amma onlar heç bir 

zaman sektaların düşüncələrini təbliğ etdiklərini 

boyunlarına almazlar. Beləliklə, zahirən çox 

mərhəmətli və səxavətli kimi görünən sekta 

missionerləri öz qurbanlarını rahat şəkildə küçə-

də tapa bilirlər. Bununla yanaşı ailədə valideyn-

ləri, məktəbdə isə müəllimləri tərəfindən onlara 

verilən nəsihət və öyüdləri dinləmək istəməyən 

yeniyetmələr küçədə sosiallaşırlar. Bəzən küçə-

də ünsiyyət tələbatını ödəmək istəyən yeniyet-

mələr qeyri ənənəvi dinlər və təriqətlərin ideya-

larını təbliğ edən ―missionerlərlə‖ rastlaşırlar. 

Çox zaman belə ünsiyyət və təmasın qurulması 

nəticəsində yeniyetmənin dini sektaya qoşulma-

sı baş verir. Böyüyüb boya çatdıqları ailələri və 

yaxınları tərəfindən yeniyetmələrə qarşı yaranan 

soyuq münasibət və nəzarətsizlik nəticədə onları 

cəmiyyətlə əks mövqedə duran yad ünsürlərə 

qoşulmasını təmin edir. ―Bir çox hallarda yeni-

yetmələri nə evdə, nə də məktəbdə anlamaq is-

təmirlər, onlar isə suallarına cavabı onlara 

doğma olmayan ―başqa yerlərdə‖ axtarmalı 

olurlar ‖ [V.Ö. Orucov. Alim olmaq asandır, ya 

adam? 26.04.2019]. Fikrimizcə, həmin bu 

―başqa yerlər‖ məhz qeyri-ənənəvi dini təriqət-

lər də ola bilər. Bildiyimiz kimi sovet dönəmin-

də dinlərin təbliği qəti qadağan idi. Sovet dövlə-

tinin qurulmasının başlanğıc dönəmlərində bir 

çox din xadimlərindən bir qismi güllələnmiş, 

digərləri isə Sibirə gedər gəlməzə sürgün edil-

mişdilər. Sonrakı dönəmlərdə isə dinlərin açıq 

şəkildə təbliğinə görə sovet vətəndaşları ciddi 
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şəkildə cəzalandırıla bilərdilər. Bu qorxu hissi 

bir çox insanların gizli şəkildə ibadət etmələrinə 

şərait yaradırdı. Eyni zamanda sovet vətəndaşı 

dünyada yayılan və etiqad edilən bir çox qeyri-

ənənəvi dini təriqətləri mövcudluğundan o qədər 

də xəbərdar deyildilər. Sovet dövlətinin dağıl-

masından sonra suverenliyini və müstəqilliyini 

qazanmış dövlətimizə birdən birə daxil olan 

bəzi dini təşkilatların missionerləri əqidələrinin 

təbliği üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Bir çox 

insanlar öz mənəvi boşluqlarını doldurmaq məq-

sədilə özləri də bilmədən belə qeyri-ənənəvi 

dini təşkilatların təsiri altına düşürdülər. Bəziləri 

onlara verilən maddi yardım və gələcəkdə vəd 

edilən xoşbəxt həyat müqabilində sektaların to-

runa düşürlər. Qeyri ənənəvi dinlərin təbliğatçı-

ları üzvlərinin düşüncələrinə öz ideyalarını xü-

susi şəkildə sirayət etdirə bilirdilər. Bu sirayətin 

təsiri nəticəsində üzvlər başqa dini əqidələrə 

qarşı nifrətlə yanaşırlar. Bununla bağlı araşdır-

maçı alimlərimizdən C. İskəndərli qeyd etmiş-

dir: ― Təəssüflər olsun ki, ateist keçmişdən 

miras qalmış dini savadsızlıq mənfi tendensiya-

lara da yol açmışdır. Cəmiyyətin dini məlumat-

sızlığından istifadə edən və xaricdən maliyyələ-

şən islam və qeyri-islamyönlü missioner təşki-

latlar humanitar və yalançı dini şüarlar altında 

gizlənərək. Dövlətimizin dünyəvi xarakterini 

dəyişməyə, cəmiyyətdə dini ayrı seçkilik yarat-

mağa, toplumda xaos və iğtişaş toxumu səpmə-

yə, onu bir birinə düşmənçilik mövqeyindən ya-

naşan müxtəlif təriqətlərə parçalamağa-qısası, 

azərbaycanlılar arasında zərərli ideyalar yayma-

ğa çalışırlar‖ [5, s. 3]. Misal olaraq ―krişnaidlə-

r‖in düşüncələrinə görə onlardan başqa digər 

əqidə sahibləri olan insanlar mənəvi cəhətdən 

təmiz deyillər. Onlar öz üzvlərinə başqa insan-

larla az ünsiyyətdə olmağı tələb edirlər. əgər ün-

siyyətdə olsalar belə yalnız ―krişna şüuru‖ barə-

də məlumat versinlər. Daha çox üzvlər qazan-

maq üçün krişnaidlər ildə bir neçə dəfə pulsuz 

ədəbiyyat paylayır, yemək süfrəsi açırlar. Kriş-

naidlərin rəhbərləri zahirən çox mərhəmətli və 

ədalətli görünsələr də sekta daxilində xüsusi 

qəddarlıqları ilə seçilirlər. Onlar başqa əqidə 

sahiblərinə qarşı dözümsüzlük nümayiş etdirir-

lər. Dini sekta üzvlərindən başqa digər insanlar-

la ünsiyyətdə az olması yeni üzvlərin ―beyinləri-

nin daha tez yuyulmasına‖ şərait yaratmış olur. 

Həmçinin sekta rəhbərlərinin qəti təkidi ilə 

üzvlərin əksəriyyəti ya evlənməməli ya da başqa 

əqidəli insanlarla ailə qurmamalı idilər. Qeyri-

ənənəvi dini təriqətlərin daxilində ən ziddiyyətli 

və amansız təriqət Vəhhabilik hesab olunur. 

Vəhhabilik təriqəti ―Sələfilik‖ adı altında nəinki 

başqa dinlərə qarşı həmçinin islam dininə qulluq 

edən digər təriqət üzvlərinə qarşı xüsusi şəkildə 

radikallıqları ilə fərqlənirlər. 

Hal-hazırda dünyanın qaynar nöqtələrin-

dən hesab edilən İraq, Suriya, Əfqanıstan və 

digər ölkələrdə İŞİD (―İraq Şam İslam Dövləti‖) 

terror qruplaşmaları tərəfindən dinc insanlara 

qarşı amansız işgəncələr və törədilən qəddarlıq 

qeyri-ənənəvi dini təriqətlərin nə qədər təhlükəli 

olmasını bir daha ortaya qoymuş olur. İŞİD tə-

rəfdarları digər islam dini təriqətlərinə qulluq 

edənləri ―kafir‖ elan etmişlər. İşidçilər dünyanı 

iki yerə ayırmışlar. İşidçilərin işğalı altında ol-

mayan ərazilər onların fikrincə kafirlərin yaşadı-

ğı yerlərdir. İşidçilərin fikrincə, onların əqidə-

sində olmayan, onlar kimi düşünməyənləri yaşı 

və cinsindən asılı olmayaraq öldürmək savabdır. 

İşidçilər kimi düşünməyən insanların qanı, malı 

onlara halaldır. İşid üzvü kimi düşünməyən in-

sanları ən ağır işgəncələrə məruz qoyurdular. Bu 

cür yalnız qeyri-ənənəvi dini təriqətlər və ya 

dini sektalara düşünə bilirlər. Özlərini islam təb-

liğatçısı hesab edən belə radikal qeyri-ənənəvi 

dini təriqətlər müqəddəs hesab etdikləri Qurani 

Kərimdə qeyd edildiyi kimi ―Dində məcburiyyət 

yoxdur‖ ayəsini bəlkə də bilərəkdən ya gizlədir-

lər [4, s. 41. surə 2, ayə 256]‖. Dində məcburiy-

yət yoxdur amma dini məcburi şəkildə insanları 

qorxutmaqla təbliğ edən qeyri-ənənəvi dini tə-

riqətlərin rəhbərləri tarix və bəşəriyyət qarşısın-

da böyük məsuliyyət daşıyırlar. Çünki onların 

bu istiqamətdə apardıqları təbliğ və təşviqatla-

rının acı nəticəsi daha çox özünü uşaqlarda və 

yeniyetmələrdə göstərir. 

Qeyri-ənənəvi dini təriqətə üzv olan in-

sanlarda daha çox başqa əqidə sahiblərinə qarşı 

dözümsüzlük formalaşdırılır. Dini sektalara rəh-

bərlik edənlərin düşüncələrinə görə həqiqəti 

yalnız onlar təbliğ edə bilərlər. Digər dini baxış 

və əqidə sahiblərinin isə yanlış yolda olduğunu 

dəfələrlə öz üzvlərinin beyninə yeridirlər. Qey-

ri-ənənəvi dinlərin və təriqətlərin rəhbərləri ətra-

fına kifayət qədər öz ideyalarına sədaqətli olan 

və əmrlərini qeyd şərtsiz icra edənləri toplamaq-

la üzvlərinin sayını artırmağa cəhd göstərirlər. 
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Yeni üzvləri daima öz təsirləri altında saxlamaq 

üçün dini sekta rəhbərləri təlqin, təsir və inan-

dırma üsulundan məharətlə istifadə edirlər. Bəzi 

qeyri-ənənəvi dinlərin və təriqətlərin təşkilatçı-

ları süni şəkildə xoşbəxtliyi nümayiş etdirmək 

üçün narkotik maddələrdən də istifadə edirlər. 

Davamlı şəkildə dini sektalarda istifadə edilən 

aludəçilik və asılılıq yaradan narkotik maddələr 

sekta üzvlərini rəhbərlərinin əmrlərinə tabe ol-

mağı daha da möhkəmləndirir. Qeyri-ənənəvi 

dinlər və təriqətlər tərəfindən yeniyetməlik ya-

şında olan məktəblilərin dəfələrlə zorakılıq və 

istismara məruz qalması barədə çoxlu sayda 

faktlar mövcuddur. Digər bir təsir etmə üsulu 

isə dini sekta üzvlərində qorxu və xof hissini 

formalaşdırmasıdır. Belə bir metod daha çox 

uşaqlara təsir göstərir və gələcəkdə onları müti-

ləşdirir. Məktəbli uşaqlar belə qorxuların təsiri-

nə düşdükdə, məktəb həyatından uzaqlaşmalı 

olurlar. 

Belə bir şəraitdə ilk növbədə nələri qoru-

maq lazım olduğunu dəqiq bilməliyik. Vaxtında 

lazımi tədbirlər görülməzsə, qeyri-ənənəvi din-

lərin və təriqətlərin sosial təsirinə düşən yeni-

yetmələrin çoxu gələcəkdə cəmiyyət üçün təhlü-

kəli şəxsiyyətə çevrilir. Belə yeniyetmələrin so-

sial-müdafiəsi gücləndirilməli və onlara aparılan 

sosiallaşma işinın mövcud metodları təkmilləş-

məli və yeniləri də yaradılmalıdır. Aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, bəzi dini sektalar hətta 

öz üzvlərinin kütləvi şəkildə intiharlarına da 

səbəb olmuşlar. Qeyri ənənəvi dini təriqət və 

sektalarda kütləvi intihar hadisələrindən biri 

1978-ci ildə ABŞ-da baş vermişdir. ―Xalq mə-

bədi‖ adı ilə tanınan dini sekta üzvlərindən 912 

nəfər Qayana adlanan cəngəllikdə kütləvi şəkil-

də özlərinə qəsd etmişdilər. Bu hadisənin ən fa-

ciəvi tərəfi isə kütləvi şəkildə özlərini öldürmüş 

insanların içərisində uşaqlar və yeniyetmələrin 

olması idi [7, s. 18-21]. Aparılan araşdırmalar 

nəticəsində müəyyən edildi ki, ―Xalq məbədi‖ 

üzvlərindən bəziləri bu hadisədən sonra davamı 

olaraq müxtəlif yerlərdə özlərinə qəsd etmişdi-

lər. Bu hadisə nəinki bütün Amerika xalqını 

həmçinin dünyanı belə sarsıtmış oldu. Beləliklə 

bir daha oxşar hadisələr baş verməsin deyə Ame-

rika dövləti bütün qeyri-ənənəvi dinləri və tə-

riqətləri qeydiyyata aldı. Qeyri-ənənəvi dinlər və 

təriqətlərin işləri tam şəkildə nəzarətə götürüldü. 

Həmçinin qeyri ənənəvi dini təriqətlərin 

dini fikirləri yeniyetmələrə psixoloji sirayət et-

məsi faktı müşahidə edilmişdir. Psixoloji sirayə-

tin təsirinə sekta tipli qruplarda üzvlər daha 

güclü şəkildə düşürlər. Qeyri ənənəvi təriqətlər-

də icra edilən monoton rituallar əsasən uşaqlara 

güclü hipnotik təsir göstərir. Uzun müddət fasi-

lələrlə davam edən belə rituallar yeniyetmələrin 

mütiləşməsinə səbəb olur. Tanımış pedaqoq və 

psixoloqlarımızdan biri kimi tanınan prof. Ə.Ə. 

Əlizadə bu barədə əsərində vurğulamışdır: ―Psi-

xoloji sirayət nədir? Müxtəlif dini ekstaz, kütlə-

vi psixoz hadisələri, ritual rəqslər, əhəmiyyətli 

idman yarışları və ya panika şəraitində adamla-

rın davranış və rəftarını xatırlayın‖[ 3, s. 109]. 

Özünü həyatda təsdiqləməyə çalışan artıq böyü-

düyünü zənn edən yeniyetmələr qeyri-ənənəvi 

dini təriqətlərin daxilində sanki özlərini sərbəst 

hiss edirlər. Amma bu hal ilk baxışda müstəqil-

lik kimi görünə bilər. Sonralar yeniyetmənin hə-

yatı üçün təhlükəli ola biləcək sonluqların baş 

verməsi müşahidə edilir. Çox zaman qeyri ən-

ənəvi dini təriqətlərdə özünə yer qazanan yeni-

yetmələr bura ailələri ilə də qoşula bilərlər. 

Əgər ailə üzvləri artıq hansısa dini sektadadırsa 

o çalışacaq ki, digər ailə üzvlərini də bura cəlb

etsin. Yeniyetmələr üçün yoldaşlıq münasibətlə-

rinə daxil olmaq xarakterik bir xüsusiyyətdir. 

Yoldaşlıq münasibətlərinə daxil olan yeniyet-

mələr ünsiyyət tələbatlarını ödəmək üçün maraq 

dairələrini genişləndirməyə çalışırlar. Bəzən 

belə yoldaşlar yeniyetmənin qarşısına küçədə 

çıxır. Bununla bağlı sosial-pedaqogika istiqamə-

ti üzrə tanınmış alimlərimizdən olan prof. H.Ə. 

Əlizadə qeyd etmişdir: ―Yeniyetməlik yaşında 

yoldaşlıq münasibətlərinin coğrafiyası da tədri-

cən dəyişir. Uşaqların bir çoxu öz axtarışlarında 

küçə (həyət) qruplarına gəlib çıxırlar. Küçə 

(həyət) qruplarının neqativ effektləri də var və 

onların neytrallaşdırılması sosial pedaqoji kon-

tekstdə son dərəcədə əhəmiyyətlidir‖ [ 2, s. 89]. 

Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, yeniyet-

məlik yaşı uşaqlıqdan yetkinlik yaşına doğru bir 

keçid kimi xarakterizə edilən ən təzadlı bir yaş 

dövrü hesab edilir. Bu yaş dövründə yeniyetmə-

lər daha çox yaxınları və ətrafda yaşayan insan-

larla ünsiyyət qurmağa meylli olurlar. Həmçinin 

yeniyetmələr həyatda yeniliyə, müstəqilliyə, bö-

yüklük hissini yaşamaq istəyinə qarşı daha çox 

meyl göstərmiş olurlar. Belə hallar yeniyetmələ-
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rin orqanizmlərində baş verən həm fiziki həm də 

psixi dəyişkənliklərlə əlaqədardır. Bütün bunlar-

la yanaşı yeniyetmələr bəzən ailələri və yaxınla-

rı tərəfindən az qayğı və ünsiyyət gördükdə 

daha çox ―küçə‖ həyatına meylli olurlar. Bəzən 

onlar küçədə təmas qurduqları insanlar arasında 

qeyri-ənənəvi təriqətlərin üzvlərinin təsirinə 

düşə bilirlər. Bu da nəticə etibarilə onların gələ-

cəkdə həmin qeyri-ənənəvi dini təriqətlərin bir 

fəal üzvlərinə çevrilmələrinə şərait yarada bilər. 

Belə hallar yeniyetmələri normal sosiallaşma 

prosesindən uzaqlaşdırmaqla yanaşı onların təh-

lükəli asosial bir insana çevrilmələrinə zəmin 

yaratmış olur. Qeyri-ənənəvi dinlərin və təriqət-

lərin cəmiyyətdə yol açdığı fəsadlarla bağlı təd-

qiqatlar aparan Süleymanov T.M. qeyd etmişdir: 

―Gənclərin xilası üzrə komitənin hesabatına 

görə müxtəlif sektaların 5 milyona yaxın üzvü 

var. Bunların arasında 18 yaşa qədər olanların 

sayı 500 mindir, 18 və 25 yaşında olanların sayı 

isə bir milyona yaxındır. 250 minə yaxın ailə ta-

mamilə dağılmışdır. Eyni sayda uşaq və yeni-

yetmələr ailə üzvləri tərəfindən dini sektalara 

qoşulması nəticəsində sahibsiz qalmışlar ― [8, s. 

4]. Bütün bunları nəzərə almaqla qeyri-ənənəvi 

dinlərin yeniyetmələrə sosial pedaqoji istiqa-

mətdə qayğını artırmaq yaşadığımız cəmiyyət 

üçün aktual bir məsələyə çevrilməlidir. Bütün 

bunları nəzərə almaqla yeniyetmələrin qeyri-ən-

ənəvi dinlər və təriqətlərin təsirinə düşməmələri 

üçün aşağıdakı sosial pedaqoji işləri həyata ke-

çirmək olar. 

1. Cəmiyyətimizdə sağlam şəxsiyyət ye-

tişdirmək istiqamətində yeniyetmələr və onların 

ailələri ilə qeyri ənənəvi dinlər və təriqətlər ba-

rədə sosial-pedaqoji maarifləndirmə işlərini hə-

yata keçirmək 

2. Ailədə və məktəbdə yeniyetmələrə nə-

zarəti artırmaq 

3. Yeniyetmələrin daha çox ünsiyyətdə ol-

duqları sosial qrupları nəzarətə götürmək 

4. Qeyri-ənənəvi dinlərin və təriqətlərin 

təsirinə məruz qalmamaları üçün yeniyetmələrlə 

profilaktik işləri gücləndirmək. 

5. Qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlərin ye-

niyetmələrin sosiallaşmasına göstərə biləcəyi 

mənfi təsirləri azaltmaq istiqamətində yeniyet-

mələrin ailələri ilə sosial pedaqoji işlərin həyata 

keçirilməsi 

6. Yeniyetmələrin asudə vaxtlarını səmə-

rəli keçirmələri üçün sosial-pedaqoji işlərin hə-

yata keçirilməsi 

7. Küçədə və ictimai yerlərdə yad adam-

larla az ünsiyyətdə olmaq. 
Problemin aktuallığı. Qeyri-ənənəvi dinlərin 

və təriqətlərin yeniyetmələrin sosiallaşmasına təsiri 

az müraciət olunan sahədir. Ona görə məqalə aktual-

lığı ilə sçilir. 

Problemin yeniliyi. Qeyri-ənənəvi dinlərin və 

təriqətlərin yeniyetmələrin sosiallaşmasına mənfi tə-

siri diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər. 
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CAUSES OF CONFLICTS BETWEEN TEACHER AND STUDENT 

Xülasə. Məktəbdə münasibətlərin düzgün qurula bilməməsi çox zaman münaqişə deyilən bir anlayışın 

gündəmə gəlməsinə səbəb olur. Bu münaqişələrin özünəməxsus səbəbləri vardır. Bu səbəblər ondan irəli 

gəlir ki, istər müəllimlər, istərsə də valideynlər adətən pedaqoji-psixoloji baxımdan, həyata hazır olmur, mü-

əllim haqqında yanlış informasiyanı qeyri-şərtsiz qəbul edir, məktəblə əlaqə yaratmağa çalışmır, uşaqlarla sə-

mimi olmağa ehtiyac duymur 

Açar sözlər: müəllim, şagird, reputasiya, münasibət. 

Резюме. В школе неумение строить отношения часто приводит к концепции конфликта. У этих 

конфликтов есть определенные причины. Эти причины заключаются в том, что и учителя, и родители 

обычно не готовы к жизни с педагогической и психологической точки зрения, безоговорочно прини-

мают ложную информацию об учителе, не пытаются общаться со школой, не чувствуют необходи-

мости быть искренними с детьми. 

Ключевые слова: учитель, ученик, репутация, отношения. 

Summary. At school, failure to build relationships often leads to the concept of conflict. There are 

specific reasons for these conflicts. These reasons are that both teachers and parents are usually unprepared 

for life from a pedagogical and psychological point of view, unconditionally accept misinformation about the 

teacher, do not try to communicate with the school, do not feel the need to be sincere with children. 

Key words: teacher, pupil, the reputational, attitude. 

Uşaqların fərdi xüsusiyyəti onun inkişafı-

na müvafiq formada təsir göstərir. Onun şəxsiy-

yət kimi inkişafı başqa uşaqlarla qarşılıqlı mü-

nasibətlərinin xarakteri ilə şərtlənir. Uşaqların 

münasibətində subyektiv, psixoloji amillər həll 

edildikdə həmin amillər münasibətlər sistemin-

də özünəməxsus iz buraxır. Məhz buna görə də 

müəllim-şagird münasibətini düzgün həyata ke-

çirmək üçün qarşılıqlı münasibətdə olan zaman 

bir-birlərinin subyektiv mövqeyini öyrənməyə 

çalışırlar. Qrupda müəllim-şagird münasibətləri-

nin səviyyəsini sosial-psixoloji iqlimin necə ol-

masından görmək olur. Müəllim-şagird münasi-

bətləri müxtəlif məzmunda olsa da, həmişə şa-

xəli xarakter daşıyır. Bunun səbəbini müəllim və 

şagirdlərin bir-birinin məziyyətlərini, çatışmaz-

lıqlarını, zəif cəhətlərini axtarmasında görmək 

olar. Təbiidir ki, müəllim şagirdini bütövlükdə 

tanımalıdır. Şübhəsiz ki, onlar haqqında hər şeyi 

bilməlidir. Şagirdlər bu halı duysalar da bu 
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zaman müəllimin onlara münasibətində bu xü-

susiyyətin necə təzahür edə biləcəyini görməyə 

çalışırlar. 

Çox zaman müəllim şagirdini öyrənməyə 

çalışmağa cəhd göstərənədək şagirdlər onları 

öyrənirlər. Şagirdlər müəllimin başlıca məziy-

yətlərini özlərinə məxsus ölçülərlə məharətlə 

mənalandırırlar. Müəllimin xeyirxahlığı, huma-

nistliyi, ədalətliliyi, obyektivliyi şagirdin ona 

münasibəti ilə ölçülür. Bu dəyərləndirmə yaş öt-

dükcə rəngarəngləşir, əhatə dairəsi genişləndiri-

lir. Eyni zamanda, şagirdlərin yaşları artdıqca 

müəllimin fikirləri də, düşüncələri də dəyişir, 

lakin onların bir-birinə qarşı münasibətlərində 

ilk düşüncələrlə son qavrama bərabər addımla-

yır. Bu proses müəllimin reputasiyası ilə bağlı-

dır. Reputasiya (fransızca reputation – fikirləş-

mək, düşünmək, hər hansı bir adamın məziyyət-

ləri və ya çatışmazlıqları haqqında yaranan rəyə 

deyilir). 

Müəllim-şagird reputasiyasını bir-birindən 

fərqləndirirlər. Müəllimlərlə bağlı: məktəb rəh-

bərləri, müəllimlər və valideynlərlə qarşılıqlı 

münasibətdə; şagirdlərlə əlaqəli: müəllim və 

sinif rəhbərləri ilə, valideynlərlə, yoldaşları ilə 

qarşılıqlı münasibətdə reputasiya özünü təzahür 

etdirir. 

Pedaqoji ünsiyyətin öz xüsusiyyətləri 

mövcuddur. Hər bir müəllim öz şagirdi haqqın-

da müəyyən təsəvvürə malik olmalıdır. Hələ I 

sinfə gələn şagirdi empirik olaraq müəllimlər 

dərk etməyə çalışırlar. Şagirdlər də müəllimin 

bütün sözlərini həvəslə dinləyir və işə qoşulur-

lar. Onlar hər vəchlə müəllimin xoşuna gəlməyə 

çalışırlar. Şagirdi ―yaxşı‖ və ya ―pis‖ uşaq kimi 

tanıyan müəllim yeri gəldikcə onları ya təriflə-

yir və yaxud da pisləyir. Müəllim tərəfindən tez-

tez təriflənən və ya pislənən şagird haqqında 

həm müəllim, həm də şagird kollektivi arasında 

ya yaxşı, ya da pis fikir formalaşır. Bu reputasi-

ya şagirdləri təhsil aldığı müddətdə ―izləyir‖, 

yaxşı halda onun fəaliyyətinin genişlənməsinə, 

pis halda müəllim-şagird münasibətlərində mü-

naqişələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Çox 

halda bu və ya digər şagird haqqında fikirlərini 

bölüşdürən müəllimlər bir-birlərini müdafiə et-

məkdən də yan ötmürlər. 

Demək, bir müəllimin şagird haqqında 

gəldiyi fikirlə bütün müəllimlər arasında ümumi 

rəy yaranmış olur. Bu reputasiya müəllim-şagird 

münaqişəsinin daha da dərinləşməsinə səbəb 

olur. K. Blaqa və M. Şebekin qeyd edirlər ki, şa-

gird barəsində pedaqoji kollektivdə müəyyən bir 

rəyin yaranmasında ―müəllimlər otağındakı söh-

bətlər" mühüm rol oynayır və uzun müddət əsas 

informasiya kimi müəllimlərin ona münasibəti-

nə təsir göstərir. Görkəmli pedaqoq A.S. Maka-

renko koloniyaya qəbul edilən hər bir uşağa kol-

lektivə qəbul etməzdən əvvəl tonqal qaladar və 

paltarlarını dəyişib öz əli ilə odda yandırması 

tapşırığını verərdi. Bununla da uşağın pis keç-

mişini "yandırmış" olurdu. A.S. Makarenko ko-

loniyada uşaqların keçmişini nəzərə almırdı, on-

ların tərcümeyi-halına aid məlumatları qəsdən 

tərbiyəçilərdən və kolonistlərdən gizlədərdi. 

Uşaqların əksəriyyətinin davranışında, rəf-

tarında yaranan qeyri-normal hərəkətlər müəl-

limlərin onlar haqda xoşagəlməyən münasibət 

bəsləməsindən irəli gəlir. Müəllimlər tərəfindən 

tez-tez eşidilən "çətin uşaqdır", "oxumaq istə-

məyən şagirddir", "çox savadsızdır", "intizam-

sızdır" ifadələri şagirdlərin onlara münasibətini 

şərtləndirən amillərdəndir. Müəllimlər çox halda 

şagirddə nöqsanları daha tez görürlər. Bu nöq-

sanların köklərini ailə ilə bağlayaraq onun ünva-

nına bağışlanmaz sözlər deyirlər. Beləliklə, şa-

girdin kollektivdə nüfuzdan düşməsinə şərait 

yaratmış olurlar. Şagird-müəllim arasında peda-

qoji sədd pozulur. Şagirdlərin müəllimlərə mü-

nasibəti münaqişələrə yol açmış olur. Reputasi-

ya baxımından yaranan münaqişələr aşağıdakı 

səbəblərlə şərtlənir: 

1. Şagirddə mövcud olan çatışmazlıqların 

tez-tez onun üzünə vurulması; 

2. Müəllimin şagirdin xarakter xüsusiyyə-

tini nəzərə ala bilməməsi; 

3. Kollektiv qarşısında şagirdi nüfuzdan 

salması; 

4. Müəllimin kollektivində şagird haqqın-

da xoşagəlməyən fikri formalaşdırması; 

5. Şagirdə müraciətinin səmimi olmaması. 

Müəllimlərin şagirdləri ilə ünsiyyətini çə-

tinləşdirən və münaqişəyə səbəb olan cəhətlər 

də çoxdur. Bu sıraya aşağıdakılar daxildir: 

1. Müəllimin ədalətsizliyi; 

2. Şagirdlər arasında fərqlər yaratması; 

3. Şagirdlərinə qarşı laqeyd münasibəti; 

4. Özünü sevməsi; 

5. Şagirdlərin istəklərinə məhəl qoymaması; 

6. Şagirdi dinləmək istəməməsi. 
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Müəllim-şagird münasibətlərində vali-

deynlərin də böyük rolu vardı. Övladını məktə-

bə yola salan valideyn məktəbdə yoldaşları və 

müəllimləri ilə necə münasibət quracağı tapşırı-

ğını da verir. Müəllim isə valideynin övlada ver-

diyi tərbiyənin nəticəsini axtarmağa çalışır, on-

ların səhvini uşaqda araşdırır. Onlar bu yolla bir 

tərəfdən ailənin və valideynlərin, digər tərəfdən 

şagirdin reputasiyasını üzə çəkirlər. 

Müəllim-şagird münasibətlərində yaranan 

münaqişə aqressiyanın yaranmasına gətirib çı-

xarır. Aqressiya ona görə yaranır ki, insan gene-

tik və konstitusional olaraq belə bir hərəkətlərin 

icrasına "proqnozlaşdırılıb". Bu səbəbdən də so-

sial mühitdə olan pozitiv dəyişiklik belə onun 

yaranmasının qarşısını ala bilmir. Görkəmli psi-

xoloqlardan L. Berkoviç, R. Beron, R.Riçard-

son, K. Xorni, V. Frankl aqressiyanın mahiyyə-

tini açıqlamaqla bərabər, onun yaranma səbəblə-

rini də izah edirlər. K. Xorni aqressiyaya səbəb 

faktını "nevroloji tələbatlar gücdədir" fikri ilə 

izah edərək yazır: "Bu tələbat onun özünə görə 

güc tətbiq etmə, başqalarına hörmətsizliyə görə, 

əsassız öyrənmənin, təriflənmənin gücü və zəif-

liyə nifrətə meyldən yaranır. Güclərini açıq şə-

kildə göstərməkdən qorxan insanlar intellektual 

istismar və üstünlük vasitəsilə başqalarını idarə 

etməyə cəhd edə bilərlər. Bu istiqamətin meylini 

digər variantı iradənin gücünə inam tələbatıdır. 

K. Xorni digər "nevrotik" aqressiv zərbələri xa-

tırladır. Bunlar: "Başqasını istismar etməyə 

meyl", "şəxsi uğurlara meyl" və s. ibarətdir. 

Aqressiya daha çox o zaman özünü təza-

hür etdirə bilir ki, şagird haqqında müəllimləri 

yoldaşlarında mənfi fikir formalaşdırır. Özünü 

təzahür etdirən reputasiya problemi ilə şagird 

heç vəchlə barışa bilmir, şagird yoldaşlarının 

ona qarşı yaranmış pis münasibətləri ilə heç cür 

razılaşmaq istəmir. Belə halda müəllim-şagird 

münaqişəsi son pilləyə yüksəlir. 

Təbiidir ki, müəllimlər bütün şagirdlər tə-

rəfindən eyni dərəcədə qavranılmırlar. Bir qismi 

səmimiliyi, digəri sərtliyi, başqa biri kobudluğu 

baxımından müəllimini unuda bilmir. Səmimili-

yi ilə seçilən və şagirdlərlə dostluq mövqeyində 

olan müəllimlə şagird arasında münaqişə yaran-

mır, əgər yaranarsa bu keçici xarakter daşıyır. 

Şagird səhv hərəkətlərini görür və müəllimindən 

üzr istəməkdən çəkinmir. Lakin sərt və kobud 

davranışlı müəllimlə tez-tez şagirdlər arasında 

münaqişə yaranır və bu uzunmüddətli problemə 

çevrilir. Belə xarakterli müəllimlər də özlərinə 

haqq qazandırmaq məqsədilə şagird haqqında 

yoldaşlarında mənfi hisslər yaratmağa çalışırlar. 

Uzunmüddətli münaqişələrin yaranmasına səbəb 

olan ən mühüm amil reputasiya problemi olur. 

Bu baxımdan da müəllimləri şərti olaraq aşağı-

dakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Şagird haqqında yanlış fikrə inanan mü-

əllimlər. Bu tip müəllimlər asanlıqla şagird ba-

rəsindəki yanlış fikirlərin təsiri altına düşür, on-

ların davranış və rəftarını bu baxımdan hesaba 

alırlar. Onlar şagirdlərində yalnız nöqsanlar ax-

tarır, onun müsbət cəhətlərini görməyə çalışma-

dıqlarına görə yaratdığı mənfi fikri təhsillərinin 

sonunadək özlərində yaşadırlar. 

2. İkinci tipə mənsub olan müəllimlər şa-

gird barəsindəki mənfi fikirlərə çox da əhəmiyyət 

vermirlər, çox halda mənfi fikirlərə tənqidi yana-

şır, davranış və rəftarını obyektiv qiymətləndirir-

lər. Belə müəllimlər yaranmış ümumi rəyi təhlil 

etməyə və şagirdlərdə müsbət emosiyalar yarat-

mağa çalışırlar. İstər "problemsiz", istərsə də "de-

viant" şagirdlərə qarşı ədalətlə yanaşır, onlara 

münasibətdə heç bir fərqə yol vermirlər. 

3. Qeyri-rəsmi qarşılıqlı münasibətlərə

meylli üçüncü tip müəllimlər. Onu da qeyd edək 

ki, qeyri-rəsmi münasibətlər əslində heç kim tə-

rəfindən müəyyən edilmir. Bu cür münasibətlər 

yarandıqda mühüm psixoloji reallığa çevrilir. 

Şagirdlərlə ünsiyyətdə olan müəllimlər qeyri-

rəsmi fikirləri ilə şagirdlər tərəfindən seçilir, şa-

girdlərin onlara inamı azalır, tələblərdə vahidli-

yə əməl edilmir, sözlə işin vəhdəti özünü doğ-

rulda bilmir. Qeyri-rəsmi münasibətlər adi mə-

sələ kimi dəyərləndirilə bilməz. Belə müəllimlər 

antipatiyanın görünməz telləri ilə kollektivə 

nüfuz edərək onun hər bir üzvünə, eləcə də kol-

lektivin fəaliyyətinə müəyyən təsir göstərir, mü-

vafiq psixoloji iqlim yaradır. Qeyri-rəsmi müna-

sibətlər şagirdlərin bir-birləri haqqında və ya bir 

neçə şagird haqqında müəyyən rəylər formalaş-

dıra bilir. Məsələn, dərsdə müəllimin şagirdə: 

―Niyə yoldaşlarının arxasında gizlənirsən, dərsi-

ni yaxşı oxumağın üçün?‖ və yaxud ―Sizin qrup 

məktəbdə pis hərəkətləri ilə fərqlənir. Siz nə 

zaman özünüzü əsil şagird kimi aparmağı öyrə-

nəcəksiniz?‖ deməsi müəllim haqqında müsbət 

fikir formalaşdıra bilmir. Şagirdlərdə özünəinam 

hissini zəiflədir. 
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4. Şagirdlərinə qarşı kin bəsləyən dördün-

cü tip müəllimlər uşaqlara qarşı neqativ mövqe 

tutanlardır. Kin saxlamaq və ya mənsub olmaq 

tipli münasibət şagirdlər arasında da ədalət, düş-

mənçilik və nifrət kimi hisslərin yaranmasına 

səbəb olur. Şagirdlərə qarşı kin bəsləməyin sə-

bəbləri müxtəlifdir: 

– müəllimin psixologiyasında təzahür 

edən məsələ baxımından; 

– şagirdinin valideyni ilə yaranan münaqi-

şənin təsirindən; 

– şagirdin ―özündənrazı‖ olmasından, mü-

əllimini bəyənməməsindən; 

– şagirdlərin onu sevməməsi və ona ―la-

qeyd‖ münasibət bəsləməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kin hər şeydən 

əvvəl insan psixologiyasından doğan bir hadisə-

dir. Müəllim öz maraqlarına, keyfiyyətinə görə 

digərlərindən fərqlənir. Həyatda heç bir şeyə 

nail olmayan müəllimdə şagirdinin imkanlı vali-

deyninə qarşı paxıllıq, gözü götürməmək hissi 

yaranır. Bu isə tədricən sərt kin kimi keyfiyyətin 

yaranmasına səbəb olur. 

Adətən heç də həmişə kin bəsləmək kimi 

münasibətlərin yaranması müəllim tərəfindən 

olmur. Burada obyektiv amillərin rolu da inkar 

olunmazdır. R.S. Nemov insanlar arasında kin, 

düşmənçilik münasibətlərin yaranmasına səbəb 

olan subyektiv amillərdən bəhs edərək qeyd edir 

ki, çox halda insanların bir-birini başa düşə bil-

məmələrinə, onlar arasında ziddiyyətlərin, müx-

təlif konfrantasiyanın yaranmasına gətirib çıxa-

rır. Müəllimlə şagird arasında yaranmış kin sax-

lamaq münasibətləri bütün hallarda müəllim və 

şagirdlərin birində gizlin və ya açıq şəkildə, qar-

şıdurma ustanovkası yaradır. Nəticədə onların 

bir-birinə qarşı bütün davranışı elə ilk andan 

qarşılıqlı pislik etməyə yönəlmiş olur. Müəllim 

və ya şagird arasında yaranan kin vəziyyəti hər 

iki nəsillə bağlı ―Çox sərt müəllimdir, çox kinli-

dir‖. ―Qrupun çox kinli şagirdidir‖, ―Sirkə tünd 

olsa öz qabını çatladar‖. ―Hirsi heç vaxt müəlli-

mə qarşı sönmür‖ kimi fikirlərdə təzahür edir. 

Belə fikirlər müəllimlər və şagirdlər haqqında 

xoşagəlməyən rəyin yaranmasına səbəb olur. 

Müəllim-şagird münasibətlərində həlledici 

yeri onların bir-birini qavraması tutur. Bu 

zaman şagird haqqında ilkin təsəvvürün yaran-

ması daha önəmlidir. Əldə edilən ilkin məlumat-

lar şagird haqqında müəllimdə müsbət və ya 

mənfi orkol (himayə) effekti yarada bilir. İlkin 

müşahidə və ya digər müəllimin uyğun olmayan 

məlumatı fənn müəllimində çalışqan şagird haq-

qında belə mənfi fikir yaradır. Nəticədə bu ilkin 

təəssüratın təsiri altında həmin şagirdin həqiqi 

keyfiyyətini qavraya bilmirlər. Sanki ən yaxşı 

davranışını da görmək istəmirlər. Müəllimdə 

həmin şagird haqqında mənfi orkolun yaranması 

buna səbəb olur. Tənbəl, zəif şagird haqqında 

başqa müəllimin yersiz tərifləri müəllimdə şa-

girdə qarşı müsbət orkolun yaranmasına səbəb 

olur. Müəllim-şagird münasibətlərində reputasi-

yanın münaqişə zamanı özünü təzahür etdirməsi 

ilə bərabər, şagird haqqında müsbət fikirlərin 

yaranmasında da meydana çıxır. 

Amerika pedaqoqları C. Brofi və T.Qudda 

―Müəllim və şagird münasibətləri‖ əsərində mü-

əllimin ―subyektiv‖ ünsiyyətinin xüsusiyyətlərini 

təhlil edirlər. Onlar qeyd edirlər ki, müəllimlər 

rəğbət bəslədikləri şagirdlərə daha çox müraciət 

edirlər. Biganə qaldıqları şagirdlər müəllimin 

diqqətindən kənarda qalır. Müəllimlər ―intellek-

tuallara‖, daha intizamlı, icraçı şagirdlərə yaxşı 

münasibət bəsləyirlər. Passiv şagirdlər ikinci 

yerdə dururlar. Müstəqil, özünə güvənən şagird-

lər müəllimin hüsn-rəğbətindən, demək olar ki, 

məhrumdurlar. Bu səbəbdən şagird-müəllim mü-

naqişəsinin yaranmasına yol açılmış olur. Peda-

qoji proses uğursuzluqlarla tamamlanmış olur, 

sinif münaqişəsinin təsiri altına düşülür. 

C. Brofi və T. Qudd qeyd edirlər ki, əgər 

müəllim şagirdlərlə ünsiyyətini təbii və fərəh 

hissi ilə qurmursa, onu özünə ağır bir yük sayır-

sa, belə müəllim artıq məktəbdən getməlidir. 
Problemin aktuallığı. Münaqişələr və onların 

yaranma səbəbi çox müxtəlifdir. Onlardan vahid 

çıxış yolu olmadığı üçün aradan qaldırılması peda-

qoji səriştəyə malik olmaq müvafiq şəraitin yaradıl-

masına nail olunmalıdır. 

Problemin yeniliyi. Hər bir sosial təzahür 

kimi pedaqoji münaqişə zaman çərçivəsində cərəyan 

edən proses kimi nəzərdən keçirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə dok-

torant və dissertantlar, magistrantlar üçün faydalı 

olacaqdır. 
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Xülasə. Məqalə təhsil innovasiyalarının tələbələri təlim zamanı idarəetmə nöqteyi-nəzərindən nəzər-

dən keçirilməsinə həsr edilmişdir. Məqalədə təlimin məqsədi ilə təlimin məzmunu arasında əlaqə rolunu oy-

nayan təhsil texnologiyaları təhlil edilmişdir. Tələbələrin təlim keyfiyyətinin tərkib hissələrinin rolu qeyd 

edilmişdir. İnnovativ təhsil prosesinin həyata keçirilməsində həll edilməsi lazım olan vəzifələr sadalanmışdır. 
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Резюме. Статья посвящена рассмотрению образовательных инноваций с точки зрения управле-

ния ими при обучении студентов. Анализируются образовательные технологии обучения, выступаю-

щие взаимосвязью между целью обучения и содержанием обучения. Была отмечена роль составляю-

щих элементов качества подготовки обучающихся. Перечислены задачи, которые должны быть реше-

ны при осуществлении инновационного образовательного процесса. 

Ключевые слова: инновации, инновационный образовательный процесс, образовательные 

технологии, обучающийся, педагог, взаимодействие. 
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Summary. The article is devoted to the consideration of educational innovations from the point of 

view of their management when teaching students. The educational technologies of education are analyzed, 

which act as the relationship between the purpose of training and the content of training. The role of the 

constituent elements of the quality of training of students was noted. The tasks that should be solved in the 

implementation of innovative educational process are listed. 

Keywords: innovations, innovative educational process, educational technologies, student, teacher, 

interaction. 

Во многих странах проводятся рефор-

мы и постоянно внедряются инновации в об-

ласти технологий обучения. Предпринима-

ются шаги в организации учебного процесса, 

а также совершенствуются содержание и ме-

тоды обучения. Развитие и совершенствова-

ние образования на основе инноваций нап-

равлено на решение социально-экономиче-

ских проблем, которые актуализируют важ-

ность управления инновационным процес-

сом при обучении учащихся и проведением 

реформ в профессиональных образователь-

ных организациях. Одной из ключевых задач 

на современном этапе развития системы об-

разования является формирование активно-

го, мыслящего, творчески развитого высо-

коквалифицированного специалиста, обуче-

ние которого будет основываться на совре-

менных инновационных образовательных 

программах [2, с. 21]. Даже при всех имею-

щихся различиях в целевой установке, содер-

жании и организации технологии и иннова-

ции в конечном итоге направлены на совер-

шенствование продуктивной учебной дея-

тельности и преобразованию обучающегося 

в активного участника образовательного 

процесса. При реализации современных пе-

дагогических технологий, которые предпола-

гают субъектно-субъектные отношения, 

предполагается выдвижение на первый план 

личности обучающегося и его индивидуаль-

ных особенностей. В ходе осуществления 

данных технологий большое внимание ак-

центируется на самообразовании и самораз-

витии. Решение проблемы изменения содер-

жания образования, его структуры и управ-

ления образованием выступает главный ак-

центом государственной политики в области 

образования. За последние годы произошли 

заметные перемены в современной азербай-

джанской высшей школе, что способствова-

ло развитию инноваций в системе подготов-

ки обучающихся. Инновационная деятель-

ность стала выступать постоянной составля-

ющей осуществляющегося образовательного 

процесса, реализующаяся через современ-

ную практико-ориентированную науку. Сле-

дует отметить некоторые из инновационных 

достижений, которые мы имеем на сегодня-

шний день. Это альтернативные методы в 

системе обучения и методах воспитания, 

принимаемые большинством. Существует 

также ряд нетрадиционных и традиционных 

методик обучения. Несмотря на все методы 

обучения, в соответствии с требованиями 

современной психологии и педагогики, а 

также развития общества, все понимают, что 

существует острая потребность в интенсив-

ных инновационных педагогических техно-

логиях для модернизации новых образова-

тельных структур, в особенности, усовер-

шенствования специальности преподавате-

лей. При более внимательном подходе к дан-

ной проблеме можно выявить много вариан-

тов повышения профессионального уровня 

педагогов в педагогической сфере. Эти ва-

рианты являются хорошим способом повы-

шения качества обучения в той или иной сте-

пени. Не секрет, что инновации играют глав-

ную роль в повышении качества обучения. 

Педагоги понимают, что инновации - это це-

ленаправленные изменения, внесенные в 

учебно-воспитательный процесс. Без этого 

невозможно улучшить качество обучения. 

Все еще существуют педагоги, которые про-

должают свою педагогическую деятель-

ность, основываясь на знания, умения и на-

выки, приобретенные в вузе. К сожалению, и 

в настоящее время многим педагогам не уда-

лось сделать какое-либо открытие в учебном 

процессе, внедрить современные идеи и тех-

нологии, применить передовые методиче-

ские приемы. 

Инновационная деятельность состоит 

из следующих этапов: 
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1. Подготовительный этап. На данном 

этапе необходимо тщательно изучить Указ 

Президента Азербайджанской Республики от 

21 августа 2004 года № 355 «Об утвержде-

нии Программы по обеспечению общеобра-

зовательных школ Азербайджанской Респуб-

лики информационно-коммуникационными 

технологиями» (на 2005-2007 гг.). Существу-

ют и другие документы, ознакомление с ко-

торыми носит обязательный характер. Осо-

бое место среди них занимает Закон Азер-

байджанской Республики «Об Образова-

нии». На этом этапе также необходимо 

узнать об инновациях и передовом педагоги-

ческом опыте. 

2. Этап проектирования. На этом этапе 

должен быть составлен план исследования, 

указаны участники инновационного проекта, 

цели, задачи выдвинутой проблемы и опре-

делены ожидаемые результаты. 

3. Диагностический этап. Этот этап 

должен быть направлен не только на диаг-

ностику профессиональных компетенций 

преподавателя, но и на определение уровня 

обучения студентов. 

4. Методический этап. На этом этапе 

необходимо разработать методику исследо-

вания, проводимого в учреждении, организа-

цию механизмов инноваций, а также прове-

дение работ по контролю и коррекции. 

5. Этап обобщения и внедрения. 

Данный этап включает в себя анализ и обоб-

щение полученных результатов, обсуждение 

промежуточных результатов на кафедре, 

продолжение дискуссии на совете факульте-

та, подготовку отчетов и публикации. 

Подавляющее большинство педагогов 

осознают, что изменения в обществе привели 

к радикальным изменениям и в системе выс-

шего образования, методологии и техноло-

гии организации образовательного процесса. 

Согласно опросу учителей, 24% из них не 

оправдывают инновационные методы обуче-

ния. Во многих случаях такие преподаватели 

полагаются на свои умения и работу, а также 

на собственный опыт управления познава-

тельной и учебной деятельностью студентов. 

Обучающая деятельность таких учителей 

строится по хорошо разработанной схеме, 

алгоритму, творческая активность практиче-

ски не демонстрируется, и переквалифика-

ция осуществляется при необходимости.33% 

учителей занимают среднюю позицию по от-

ношению к инновациям. Основным их отли-

чительным признаком является чувство 

удовлетворенности уровнем их педагогиче-

ской деятельности. Однако, как и прежде, 

творческая активность происходит в рамках 

погони за некоторыми элементами, связан-

ными с поиском новых решений.27% учите-

лей относят себя к эвристическому уровню 

инновационной активности. Они демонстри-

руют единую, хорошо продуманную пози-

цию в отношении высокой целенаправлен-

ности, устойчивости, путей и способов при-

менения инноваций. Эти учителя, прошед-

шие отличную школьную практику, продол-

жают искать новые пути для реализации 

новых педагогических решений. Для них ха-

рактерны такие качества, как рефлексия, эм-

патия, поиск новинок психологической и пе-

дагогической литературы, они всегда откры-

ты для инноваций и применяют современ-

ную информацию в учебно-воспитательном 

процессе. К сожалению, только 16% учите-

лей причисляют себя к креативному уровню 

инновационной деятельности. Они достига-

ют высокого уровня креативности в иннова-

ционной деятельности, чутко относятся к 

проблемам и отличаются своей творческой 

активностью. Ведущую роль в инновацион-

ной деятельности таких учителей играют им-

провизация, педагогическая интуиция, твор-

ческое воображение и постоянный поиск 

современной литературы. 

Таким образом, как можно больше учи-

телей должны понимать важность инноваций 

в процессе обучения и воспитания. Иннова-

ционный процесс отражает формирование и 

развитие новых организаций и содержания. 

Руководитель заведения должен определить 

перспективы развития своего заведения с 

учетом социальных потребностей общества 

и сформулировать цель инновационной дея-

тельности. Руководство вузов должно знать, 

что инновации невозможны без четко опре-

деленной мотивации педагогической работы 

и идеологии саморазвития. Мотивационная 

среда влияет на развитие профессиональной 
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компетентности, мотивации, и на развитие 

потребностей повышения специальности. 

Под управлением инновационными 

технологиями в системе высшего образова-

ния мы понимаем повышение качества под-

готовки обучающихся, заключающее в сле-

дующем: 

– по каждой дисциплине основной об-

разовательной программы содержание долж-

но соответствовать требованиям, закреплен-

ным в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах; 

– мобильности педагогов, а именно их

компетенция (научная, методическая, педа-

гогическая, психологическая) должна отве-

чать перспективам развития инновационного 

процесса; 

– реализация системы оценивания ка-

чества подготовки обучающихся должна 

объективно соответствовать единству требо-

ваний и преемственности в оценке формиру-

емых компетенций; 

– реализация инновационного процесса

невозможно без обеспечения требуемой ли-

тературой, изданиями периодического и спе-

циального назначения и наличием возмож-

ности работать в Internet и др. [7, с.7]. 

Одним из основных компонентов обра-

зовательной деятельности любой образова-

тельной организации является инновацион-

ная педагогическая деятельность, т.к. именно 

она создаѐт основу для формирования конку-

рентоспособных кадров и создает условия 

для определения направления профессио-

нального роста педагога [4, с. 12]. Главной 

характеристикой современного педагога 

выступает творческий подход, который реа-

лизуется в деятельности педагога и свиде-

тельствует о переходе на более высокий уро-

вень организации образовательного процес-

са. При применении инновационных подхо-

дов в обучении необходимо формировать 

такие психолого-педагогические условия, 

при которых обучающийся мог бы занять ак-

тивную личностную позицию и в полной 

мере проявить себя как субъект учебной дея-

тельности. Активизация личности в обуче-

нии и профессиональное самоопределение 

обозначают требования к образовательной 

деятельности обучающегося и педагогиче-

ской деятельности педагога. В эти требова-

ния входят как внешние факторы, влияющие 

на процесс обучения, так и внутренние фак-

торы; образовательные потребности и моти-

вы воспитательного процесса; определенные 

формы и методы обучения [5, с. 206]. В зна-

чительной степени от того, как педагог будет 

использовать той или иной метод зависит 

инновационный процесс обучения. 

При инновационном подходе к основ-

ным формам и методам обучения, которые 

способствуют повышению качества обуче-

ния можно отнести: семинарские занятия, 

проведение конференций, самостоятельную 

работу обучающихся, реализацию метода 

проектного обучения, написание творческих 

сочинений, индивидуальную работу обучаю-

щихся, исследовательскую работу обучаю-

щихся и т.д. [3, с. 82]. 

Одним из перспективных направлений 

использования педагогических технологий 

по реализации можно считать применение в 

процессе обучения технологии проектного 

обучения, при осуществлении которой обу-

чающиеся самостоятельно учатся работать с 

большим объемом информации, проводить 

анализ и обор нужного материала. Главными 

составляющими метода проектов являются 

исследовательская работа обучающихся и 

оценка их деятельности. 

Введение информационно-коммуника-

ционных технологий в процесс обучения 

позволяет ставить обучающегося в центр об-

разовательного процесса, что влечет за собой 

изменения стиля взаимоотношений между 

педагогом и обучающимся. Таким образом, 

обучающийся познает знания, а педагог соз-

дает ему условия для обучения. Данная тех-

нология обучения позволяет расширить воз-

можности для предъявления информации на 

усвоение. Применяя многообразие цветовой 

гаммы, графические изображения, звуковые 

эффекты дают возможность воспроизвести 

реальную обстановку деятельности, что поз-

воляет, во-первых, повышать мотивацию к 

обучению, во-вторых, вовлекать обучающих-

ся в процесс обучения, в-третьих, способ-

ствует более разнообразному применению 

способностей обучающихся и активизации 

их умственной деятельности. 
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Одним из важнейших вопросов при ре-

шении проблемы подготовки высококвали-

фицированных специалистов является выбор 

современных инновационных методов и их 

компьютерное применение в процессе обуче-

ния [4, с. 23]. 

Таким образом, следуя вышесказанно-

му, задача преподавателя сводится к тому, 

чтобы на основе инновационных образова-

тельных технологий, дать возможность обу-

чающимся, во-первых, сформировать инно-

вационный подход к реализации профессио-

нальной деятельности, во-вторых, развить 

самостоятельность в мышлении, в-третьих, 

научиться осуществлять свои решения в ус-

ловиях определенных ситуаций. 

Актуальность проблемы. В системе про-

фессионального образования в понятие «иннова-

ционный подход» вкладывается понимание про-

цессов совершенствования педагогических тех-

нологий, совокупность применяемых методов, 

приѐмов и средств обучения. 

Научная новизна проблемы. В свете 

международных соглашений по совершенство-

ванию современного состояния образования в 

нашей стране значительное место отводится ин-

новационному подходу обучения, который под-

разумевает определенный способ обучения, реа-

лизующий функции обучения как средства под 

управлением педагога. 

Практическая значимость статьи. 
Статья может быть полезна педагогам средних и 

высших учебных заведений. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

XXI ВЕКА 
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THE DEVELOPMENT OF HIGH TECHNOLOGIES AS THE MOST IMPORTANT 

TREND OF THE XXI CENTURY 

Xülasə. XXI əsrin əsas tendensiyası yüksək texnologiyaların inkişafı, elmi nailiyyətlərin real həyata 

geniş tətbiqi, cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasıdır. Hazırkı cəmiyyətdə informasiya-texnologiyalarının rolu 

çox böyükdür və bu gün cəmiyyətin intellektuallaşması prosesində, təhsil sisteminin və mədəniyyətin inkişa-

fında onlar mərkəzi yer tutur. 

Məqalədə İKT-nin təhsil sahəsinə aktiv tətbiqi mütəxəssis hazırlığının səviyyə və keyfiyyətinin artırıl-

masından bəhs edilir. 

Açar sözlər: təhsil sistemi, yüksək texnologiyaların inkişafı 

Резюме. Основная проблема речевой культуры заключается в том, что мы далеки от идеи соот-

ветствия нашего литературного произношения к культурным нормам. Значение многих слов в языке 

могут быть искажены, вследствие неверного ударения, тем самым уменьшив влияние речи. Таким об-

разом, теоретическое и практическое изучение орфоэпии имеет большое значение и не позволяет 

произносить одно и то же слово в различных формах. В статье подчеркивается важность социального 

значения орфоэпии. 

Ключевые слова: орфоэпия, культура речи, общение, произношение, деятельность, общество 

Summary. The main problem of speech culture is that we are far from the idea of the conformity of 

our literary pronunciation to cultural norms. The meaning of many words in a language can be distorted due 

to incorrect emphasis, thereby reducing the influence of speech. Thus, the theoretical and practical study of 

orthoepy is of great importance and does not allow you to pronounce the same word in different forms. The 

article emphasizes the importance of the social significance of orthoepy. 

Key words: spelling, speech culture, communication, pronunciation, activity, society 

Qloballaşan dünyada sivilizasiyanın ən 

mütərəqqi sahəsi sayılan təhsil prosesinin dur-

madan inkişafı, müasir tələblər səviyyəsində 

təkmilləşdirilməsi, yenidən qurulması tələb olu-

nur. XXI əsrdə bütün qabaqcıl ölkələr öz milli 

inkişafının təminatını bilavasitə təhsillə bağla-

yırlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının XXI əsri 

―Təhsil əsri – intellekt əsri‖ adlandırması heç də 

təsadüfi deyil. XXI yüzilliyin cəmiyyət həyatın-

da baş verən yenilikləri qırmızı xətt kimi təhsil-

dən, təlim prosesindən keçir. Bu, son illərdə 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində daha parlaq 

şəkildə nəzərə çarpan elmi-texniki nailiyyətlərin 

nəticəsindən, həyata tətbiqindən irəli gələn zəru-

rətdir. Deməli, hazırkı dövrdə diqqəti cəlb edən 

qlobal problemlərdən biri ―təhsil əsrinin‖ ilk il-

lərindən başlayaraq, yeni pedaqoji texnologiya-

lara, fəal təlim metodlarına istinad etmək və 

milli təhsil sistemimizin dünya təhsil sisteminə 

inteqrasiya olunmasına zəmin yaratmaqdır. İn-
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teqrasiya əsasında təlimin əsas məqsədi dünya 

haqqında bütöv təsəvvür yaratmaqla şagirdlərin 

əqli inkişafının təmin edilməsi ilə bağlıdır. Buna 

görə də biliklərin psixolo-fizioloji əsaslarını, 

uşaqlarda əsas təfəkkür fəaliyyətinin inkişafının 

faktiki xüsusiyyətləri haqqında dəqiq təsəvvür-

ləri müəyyənləşdirmək bir pedaqoq kimi mənəvi 

borcumuzdur. 

Təhsili dövləti və cəmiyyəti möhkəmlən-

dirməyin prioritet sahələrindən biri hesab edən 

Azərbaycanın başlıca məqsədi də demokratitk, 

dünyagörüşlü, bacarıqlı, məsuliyyətli vətəndaş-

lar yetişdirməkdə görür. Bütün bunlar uşaqların 

gələcəyə, cəmiyyətə hazırlığı ilə bağlı məsələlə-

rə, xüsusən də təhsil konsepsiyasına yeni nəzər-

lərlə baxmağı tələb edir. İndi məktəbin əsas 

məqsədi şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri-

ni, meyl və maraqlarını nəzərə almaqla onlarda 

əqli, əxlaqi, etik, estetik və fiziki inkişafa 

kömək göstərmək, gündəlik həyatda rastlaşdıq-

ları problemləri həll etmək üçün zəruri bacarıq-

lar formalaşdırmaqdır. Çünki yaşadığımız 

yüksək texnologiya əsrində biliklər unudulsa da, 

bacarıqlar əhəmiyyətini itirmir [1]. 

Təhsildə aparılan islahatlar müəllimin ha-

zırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini, peşəkarlığı-

nı tələb edir. Hər şeyi şagirdlərə öyrətmək qey-

ri-mümkündür. Onlara bilikləri əldə etməyin 

yollarını öyrətmək, müxtəlif vasitələrlə onlarda 

intellektual, kommunikativ, yaradıcı bacarıqları 

müasir tələblər təcrübəsinə əsaslanaraq təlim 

fəaliyyətinə tətbiq etməyə maraq oyatmaq, 

əməkdaşlıq şəraitində onlarla dialoqa girmək, 

zəruri hallarda səhvləri düzəltmək, dəstək 

olmaq, fəaliyyətini daim izləmək, istiqamətlən-

dirmək, idraki, psixomotor və kommunikativ 

fəaliyyətlərini həyati bacarıqlarla əlaqələndir-

məkdə yardımçı olmaq lazımdır. Kurikulumla-

rın tətbiqi zamanı yeni pedaqoji kadrlar dövlət 

təhsil standartlarını tətbiq edərkən biliyin dekla-

rativ, prosedural, kontekstual olduğunu və həm-

çinin oradakı fəaliyyətin idraki, emosional və 

psixomotor olduğunu nəzərə almalıdır. 

Bu gün pedaqoji tədqiqatların qarşısında 

duran ən ciddi vəzifələrdən biri də yaradıcı, 

müasir düşünən, bu günün sosial, iqtisadi və psi-

xoloji reallıqları əsasında işini səmərəli qura 

bilən müəllimlərin hazırlığına ciddi töhfə ver-

məkdir. Məhz təhsil vasitəsilə cəmiyyətin təhsil 

tələbatına uyğun müvafiq kadrlar hazırlanır. 

Dərin biliyə, səriştəyə malik kadrların formalaş-

dırılması isə ilk növbədə, təhsilin məzmunundan, 

nəyin və necə öyrənilməsindən, öyrənən-öyrədən 

münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsindən 

xeyli dərəcədə asılıdır. Ona görə də təhsillə bağlı 

ciddi elmi araşdırmaların aparılması nəzəri və 

praktik istiqamətlərdə problemlərin tədqiqi, cə-

miyyətin inkişafına xidmət edən təkliflərin həya-

ta keçirilməsi vacib cəhətlərdən biridir. 

Tarixən cəmiyyətin inkişafında, təlim-tər-

biyə işinin keyfiyyətcə yüksəldilməsində müəl-

lim amili diqqət mərkəzində olmuşdur. Müəlli-

min bilik və bacarığı, səriştəsi, şəxsiyyəti cə-

miyyətdə həmişə örnək, nümunə kimi göstəril-

mişdir. Pedaqoji fəaliyyət prosesində yeniliklər 

tətbiq olunarkən elmi-pedaqoji tələblər nəzərə 

alınmalıdır. Məlum olduğu kimi, gənclərin ali 

təhsil prosesi ümumi orta təhsil bazasının əsa-

sında davam etdirilir. Pedaqoji kadrların hazır-

lanmasında tələbə-müəllim münasibətinin ya-

xınlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbay-

can dilinin zəngin lüğət tərkibinə yiyələnmək 

üçün sinif, qrup məşğələləri, sinifdənxaric təd-

birlərin təşkili, fərdi və qrup məsləhətlərinin 

aparılması, müxtəlif mövzularda ədəbi-bədii ge-

cələrin və disputların keçirilməsi mühüm əhə-

miyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Deməli, 

öyrənən və öyrədən münasibəti təlim prosesinin 

rəhni hesab edilir. 

Elm və texnikanın sürətli inkişafı cəmiy-

yətdə informasiya bolluğu yaradır, həm də onla-

rı məzmun əhəmiyyətlilik baxımından çevik şə-

kildə dəyişkən edir. Belə dəyişikliklərin qarşıya 

çıxardığı çətinliklərə sinə gərmək üçün təlim 

prosesində daha çox İKT-nin köməyindən istifa-

də edilir. Təlimin texniki vasitələri şagirdlərə in-

formasiyaları çatdırmaqda, bilikləri dərk etmək-

də, yadda saxlamaqda, tətbiq edilməsində və tə-

limin nəticələrinin dəqiqləşdirilməsində istifadə 

olunan qurğulardır. İKT şagirdlərin istifadə etdi-

yi resursların çeşidini zənginləşdirməklə yanaşı, 

onları yaşadıqları dünyanı dərk etməkdə kömək-

lik edə bilər. 

XXI əsrin əsas tendensiyası yüksək texno-

logiyaların inkişafı, elmi nailiyyətlərin real hə-

yata geniş tətbiqi, cəmiyyətin informasiyalaşdı-

rılmasıdır. Hazırkı cəmiyyətdə informasiya-tex-

nologiyalarının rolu çox böyükdür və bu gün cə-

miyyətin intellektuallaşması prosesində, təhsil 

sisteminin və mədəniyyətin inkişafında onlar 
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mərkəzi yer tutur. İnsan fəaliyyətinin müxtəlif 

sahələrinə tətbiqi informasiya texnologiyaları ilə 

tanışlığın zəruriliyini diktə edir. Təhsil və elm 

cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesinin 

obyektlərindən biridir. İnformasiya texnologiya-

larının təhsilə tətbiqi onların düzgün seçilməsini 

tələb edir. İKT-nin təhsil sahəsinə aktiv tətbiqi 

mütəxəssis hazırlığının səviyyə və keyfiyyətinin 

artırılmasına yönəldilməlidir. İKT-nin təhsilə 

tətbiqi aşağıdakı məsələlərin reallaşmasında 

müəllimin qarşısına məqsəd qoyur: 

– Tələbələrin düşüncə tərzinin inkişaf et-

dirilməsi; 

– Bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edil-

məsi fəaliyyəti insanın bütün növ dərketmə fəa-

liyyətinin inkişafına kömək etməsi; 

– Dərs prosesinin fərdiləşdirilməsi prinsi-

pinin onun tamlığını saxlamaq şərti ilə reallaşdı-

rılması [2]. 

Bütün təhsil müəssisələri üçün bir ümumi 

məqsəd vardır: şagird öyrənməsinin mümkün 

olan ən yüksək keyfiyyətinə nail olmaq. Bu gün 

müasir dərslərdə şagird layihələrinin işlənməsi 

təqdirəlayiq haldır. Şagirdlər müstəqil olaraq 

araşdırma aparır və istənilən mövzular üzrə 

İKT-dən istifadə etməklə layihələr düzəldirlər. 

Layihələr metodunun ənənəvi metodlarla müqa-

yisədə üstünlükləri çoxdur. Məsələn, şagirdlərdə 

sosial vərdişlər inkişaf edir, yaradıcı fəaliyyət 

təcrübəsi artır. 

Sinifdən kənarda isə kompüter şəbəkəsi 

şagirdlərə dünyanın müxtəlif yerlərindən olan 

mütəxəssislərlə və başqa şagirdlərlə əlaqə saxla-

maq və əməkdaşlıq imkanı verir. E-poçt, list 

servislər, bületenlər və çat qrupları (bunların 

hamısı internetdə olan xidmətlərdir) müəllimlə-

rə öz dərs planlarını və tədris, strategiyalarını 

mübadilə etməyə, peşəkar birliklər yaratmağa 

imkan verir [3]. 

İnformasiyaların, nöqteyi-nəzərlərin, fikir-

lərin, qloballaşması nəticəsində biliyin həcmi 

böyük sürətlə artır. İnternet və başqa texnoloji 

yeniliklər nəticəsində biliklər, ideyalar fikirlər 

25 il bundan əvvəllə müqayisədə hədsiz dərəcə-

də sürətlə dünyanın hər bir guşəsinə gedib çatır. 

Bu prosesin nəticəsi olaraq, təhsil işçiləri və 

təhsil sistemləri şagirdlərin bilmələri və mənim-

səmələri üçün hansı biliklərin seçimi ilə bağlı 

ağır problem altında qalmışdır. Öyrənmək, 

bilmək üçün nələrin dəyərli olduğunu bildirən 

standartlar artıq yoxdur [4]. 

Fənlərin tədrisi zamanı İKT vasitəsi ilə in-

duktiv vərdişlərin inkişafını təşkil etmək imkan-

ları çox genişdir. Aparılan müşahidələr zamanı 

müəyyən edilmişdir ki, şagird verilən tapşırığı 

yerinə yetirdiyi zaman problemin həllinə nail 

olmaq üçün əldə etdiyi məlumatları ümumiləş-

dirərkən baş verən idraki fəaliyyət sonrakı mər-

hələ üçün ilk addım kimi dəyərləndirilir. Bu 

prosesin səmərəliliyi əsasən iki mühüm cəhətlə 

şərtlənir: 

1. İkt məlumatların toplanmasında ən ya-

rarlı vasitədir. 

2. İKT problemin həllinin təşkili üçün

çoxsaylı proqramlar mənbəyidir. 

Müasir dövrdə yeni pedaqoji texnologiya-

ların tətbiqi müəllimin öz fəaliyyətini düzgün is-

tiqamətlədirməsinə, öz əməyinin nəticəsinə görə 

məsuliyyətinin artırılmasına, özünənəzarətə 

xidmət edir. Belə mühitdə öyrədən qeyri-ənənə-

vi təlim formalarından istifadə etməklə təlim 

prosesini maraqlı, infornasiyalı və yaddaqalan 

edir. Şagird verilən problemi həll edərkən həm 

onu araşdırır, həm də müxtəlif kompüter proq-

ramlarının ayrı-ayrı xidmətlərinin ümumi bir 

məqsədlə birləşdirilməsi üzərində düşünür. Bir 

neçə proqramın problemin həllində yararlı olan 

uyğun məqamlarının seçilib məqsədə çatmaq 

üçün istifadə edilməsi tapşırığının icrasını asan-

laşdırmaq və sürətləndirməklə yanaşı, həm də 

işin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. 

Təlim texnologiyasının inkişafı göstərir ki, hər 

fənni öyrənmək üçün texnoloji prosesi yaratmaq 

mümkündür. Məlumdur ki istənilən prosesdə 

texnoloji yanaşma pedaqoji fəaliyyətin müəyyən 

sahəsini əhatə edir. 

Müəllim yeni mövzuya hazırlaşarkən, şa-

girdlərin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, 

keçmiş mövzunun necə mənimsənildiyini öy-

rənmək üçün sorğu zamanı şagirdlərə hansı su-

alla müraciət edəcəyini, kimdən dərsi soruşaca-

ğını, sorğu kartoçkaları ilə kimin işləyəcəyini, 

daha güclü şagirdlərə əlavə tapşırıq verəcəyini 

və s. məsələləri nəzərə almalıdır. 

Qabaqcıl müəllimlər yeni mövzunun öyrə-

dilməsinə başlamazdan əvvəl, ayrı-ayrı şagirdlə-

rin zəif və qüvvətli cəhətlərini müəyyənləşdir-

dikdən sonra, onların biliklərindəki kəsirləri ara-

dan qaldırmağa kömək edir. 
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Qeyd etməliyik ki, müəllimin fərdi işi bu-

nunla bitmir, o, bu işi şagirdin fəaliyyəti prose-

sində, dərsin bütün mərhələlərində davam etdir-

məlidir. 

Lirik, epik, dramatik növə aid olan əsərlə-

rin tədrisində müxtəlif filmlərin istifadəsi, meto-

dikası əvvəlki illərdə tədqiqatçılar tərəfindən 

araşdırılmışdır. Ona görə də tədris zamanı film-

dən istifadə edərkən İKT-nin multimediya im-

kanlarının səmərəlilik baxımından digər ekran 

vasitələrindən üstünlüklərini müəyyən etməyə 

daha çox əhəmiyyət verilməlidir[2]. 

Yeniyetmələrdə etnik-milli hisslərin for-

malaşdırılması üçün həmişə istənilən qədər qəh-

rəmanlıq salnamələri (―Kitabi-Dədə Qorqud‖, 

―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi və s.) ‖Azərbaycan 

xalq cümhuriyyətinin yaradılması və əhəmiyyə-

tini göstərən materiallar, şanlı tariximizi özündə 

əks etdirən bədii əsərlər, kinofilmlər, yaxın tari-

ximizlə bağlı hadisələr ( 20 Yanvar, Xocalı fa-

ciələri, 2016 cı il aprel döyüşləri, milli qəhrə-

manların həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsər-

lər və s.). Son illərdə ölkəmizin artan nüfuzu, 

Bakıda bir-birinin ardınca keçirilən beynəlxalq 

konfranslar, forumlar və digərlərini misal göstə-

rə bilərik. Müasir Azərbaycanlı yeniyetmələrdə 

milli-etnik hisslərin inkişaf və tərbiyəsindən isti-

fadə edilən ən qüdrətli psixoloji təsir vasitələrin-

dən biri Heydər Əliyevin milli ruh, milli mənlik, 

milli özünüdərk, milli ləyaqət və s. hisslərinin 

prioritet məsələ olduğunu bir dövlət xadimim 

kimi bütün xalqa bəyan etməsi proqramıdır. 

Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, ― Biz gərək milli 

mənliyimizi həmişə yüksək saxlayaq. Mənim 

üçün hər şeydən üstün mənim milli mənliyimdir. 

Milli mənliyim məni həmişə bütün çətin vəziyyət-

lərdən çıxarıb. Milli mənliyimə görə getdiyim 

yolla gedə bilmişəm, istədiyimə nail ola bilmişəm 

və xalqıma xidmət edə bilmişəm. Ona görə də 

milli mənliyimizi gərək itirməyək ‖ (9, s. 122). 

Tədris prosesində tələbənin müstəqilliyi-

nin artırılması biliklərin mənimsənilməsində in-

teraktiv metodlardan daha geniş istifadə edilmə-

sini, tələbənin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişa-

fını, onun tələbat və imkanlarını nəzərə alaraq 

təlimdə fərdi işin imkanlarını artırır. Burada 

söhbət tələbə müstəqil işinin tədris prosesində 

artırılmasından gedir. Tələbə müstəqil işi, onun 

planlaşdırılması, təşkili, forma və metodları, 

onun nəticəsinin izlənilməsi ali məktəb prakti-

kasında ən zəif nöqtələrdən biridir. 

Müasir dövrdə nəzəri və praktik elm çox 

sürətlə inkişaf edir, yeniləşir, dəyişir. Hətta bir 

sıra hallarda dərsliyə düşmüş bəzi elmi nəticələr 

sürətlə yeniləri ilə əvəz olunur, dərslikdə dəyi-

şiklik zərurəti yaranır və ya yenicə həyat vəsiqə-

si almış mülahizələrin bir qismi dərsliklərə, mü-

hazirə kurslarına düşməmiş köhnəlir. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, təlim prose-

sində təkcə hazır biliklər verməklə «uzağa 

getmək olmaz», öyrənənlər üçün biliyin müstə-

qil yolla əldə edilməsinə şərait yaradılmalıdır. 

İstər ümumtəhsil məktəblərində, istərsə də ali 

təhsil müəssisələrində öyrədənlərin, tərbiyə 

edənlərin vəzifəsi, təkcə hazır bilikləri vermək-

dən ibarət olmayıb, həm də biliyi müstəqil qa-

zanmaq yollarını öyrətməkdən ibarətdir. Bir 

sözlə, məktəb elə bir məkandır ki, burada gənc 

nəsil formalaşır, inkişaf edir. Məktəbdəki gər-

ginlik şagirdlərin həm təliminə, həm tərbiyəsinə 

təsir edir, onların özünə qapanmasına səbəb 

olur. Müəllim şagirdlərə özlərinin bildikləri 

kimi hərəkət etmələrinə və fikirləşmələrinə 

imkan verməli, onların hüquqlarını tapdamama-

lıdır. Qısa desək, müasir dərs modelini uğurla 

tətbiq etmək istəyiriksə, müasir düşüncəyə sahib 

olmalıyıq, müasir yanaşmamız, dünyagörüşü-

müz olmalıdır. Müəllim təlimin yeni texnologi-

yasını bilməli, mövzuları yeni proqram və dərs-

liklər əsasında tədris etməlidir. 

Dərs o zaman fayda gətirir ki, şagirdlərdə 

canlı maraq doğurur, onları diskussiyaya girməyi, 

müxtəlif düşüncələrdən nəticə çıxarmağı öyrədir. 

Şagirdlərdə özünəinam hissi yaratmaq 

üçün onlara sinfin və dərsin təşkilində sərbəst 

iştirak etmək şəraiti yaradılmalıdır. Müasir dərs 

anlayışı bütün iştirakçıların qarşılıqlı inam və 

etibarı əsasında canlı ünsiyyət deməkdir. 

Təlim yalnız öyrədici məqsəd daşımamalı, 

eyni zamanda inkişafedici və tərbiyəedici məq-

sədlərə də olmalıdır. 

Müasir dərsdə İKT-ya geniş yer verilir. 

Multimedia vasitələri, rəngarəng illüstrasiyalar 

uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir 

və şagirdlərin olimpiadalarda, intellektual yarış-

malarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyətini 

xeyli artır. 

İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə təhsil 

prosesini xeyli sadələşdirir, onu daha maraqlı 
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edir. Müxtəlif rəsmli, sxematik dərs izahları şa-

girdlərin yaddaşına daha dərin həkk olunur. 

Təhsilalanların maraq dolu baxışları, dərs haq-

qında onlarda müxtəlif sualların yaranması, şə-

killi və videofayllı izahlarda daha çox məlumat 

əldə etmək istəyi, məktəbliləri müəllimlə, bir-

biriləri ilə müzakirəyə girməyə məcbur edir, nə-

ticədə bütün şagirdlər dərs haqqında zəruri mə-

lumata yiyələnirlər. 

Dövlətimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev ide-

yalarını, siyasi kursunu əldə rəhbər tutaraq, 

Azərbaycan təhsilinin inkişafı naminə, xalqın ri-

fahı naminə uğurlu addımlarla tərəqqiyə doğru 

irəliləyir. Ölkəmizdəki bütün quruculuq işləri 

məhz bu ideyaların həyata keçirilməsi istiqamə-

tində gedir. 

Problemin aktuallığı. Məqalədə tədqiq olu-

nan məsələlər cəmiyyətin mədəni tərəqqisinə xidmət 

edəcəkdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Bu gün pedaqoji 

tədqiqatların qarşısında duran ən ciddi vəzifələrdən 

biri də yaradıcı, müasir düşünən, bu günün sosial, iq-

tisadi və psixoloji reallıqları əsasında işini səmərəli 

qura bilən müəllimlərin hazırlığına ciddi töhfə ver-

məkdir. Ona görə də təhsillə bağlı ciddi elmi araşdır-

maların aparılması nəzəri və praktik istiqamətlərdə 

problemlərin tədqiqi, cəmiyyətin inkişafına xidmət 

edən təkliflərin həyata keçirilməsi vacib cəhətlərdən 

biridir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqat 

materiallarımıza əsaslanan məlumatlar müəllimlər 

tərəfindən istifadə edilə bilər. 
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Müasir dövrdə müstəqillik yoluna qədəm 

qoymuş respublikamızın sosial-psixoloji və so-

sial-pedaqoji problemləri içərisində gənclərə 

münasibətdə milli adət-ənənələrimizin qorun-
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ması, milli-mənəvi dəyərlərimizin onlara aşılan-

ması, milli şüur, mənlik şüuru, milli hisslər və 

milli xarakterin formalaşması kimi məsələlər öz 

aktuallığı ilə əsas yer tutur. Müasir dövrdə Av-

ropaya sürətlə inteqrasiya etdiyimiz bir zamanda 

milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsil-

lərə çatdırılması bu gün daha çox aktualdır. 

Çünki milli dəyərlərimiz Azərbaycan xalqının 

özünəməxsusluğunu ifadə edir. Ona görə də hər 

bir gənc nəsil özünü düzgün dərk etmək üçün 

psixoloji keçmişinə bələd olmalı, bununla da 

hansı mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərə malik ol-

duğunu və xalqının necə tərəqqi etdiyini bilmək 

üçün xalqın etnogenezinə, etnopsixoloji keçmi-

şinə müraciət etməklə öyrənməlidir. Bu məqalə-

də diqqət yetirilən pozitiv psixoloji məsələlər-

dən biri gənc nəsildə milli ruhun , milli özünü-

dərkin düzgün formalaşdırılmasında valideynlə-

rin, yaşlı nıslin münasibətlərinin psixoloji as-

pektləri ilə bağlıdır. Marqaret Mid qeyd edir ki, 

yaşlı nəslin keçmişi gənc nəslin gələcəyidir. 

Gənclərin mənəviyyatı, ailə həyatına hazırlığı, 

əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan mü-

tərəqqi adət-ənənələrin yaradıcısı xalqdır. Hər 

bir yeni nəsil (gənc qız) bu hazır adət-ənənələr-

lə, xüsusən bunların ailə-məişət, birgə yaşayış 

əlaqələrini tənzim edən hisslərlə hələ uşaq yaş-

larından qarşılaşır, bu tələblər ruhunda böyüyür, 

tərbiyə alır və hər bir gənc uşaq yaşından mə-

nimsədiyi adət-ənənələrə riayət etməyi özünə 

borc sayır. 

Azərbaycan xalqına xas olan etnik xüsu-

siyyətlər milli mənəviyyatın, milli əxlaqın əsası-

nı təşkil edir. Bu nöqteyi-nəzərdən gənclərin 

şəxsiyyətinin təşəkkülü ,ailə həyatına hazırlığı 

müxtəlif iqtisadi quruluşlarda müxtəlif olmuş və 

onların mənəviyyatının, milli əxlaqın formalaş-

masına mövcud iqtisadi quruluş və dövrün ideo-

logiyası öz təsirini göstərmişdir. Qeyd etmək la-

zımdır ki yaşlı nəsil onu bir etnos kimi xarakte-

rizə edən etnopsixoloji xüsusiyyətləri böyümək-

də olan gənc nəslə fəaliyyət və ünsiyyət prose-

sində aşılamaqla milli ruhu və milli özünüdərki 

formalaşdırmağa çalışır ki, bu da etnopsixoloji 

xüsusiyyətlərin nəsillərarası ötürülməsinin möv-

cudluğudur. Çünki etnopsixoloji xüsusiyyətlər 

bir etnosun mövcudluğunu əks etdirən əsas psi-

xoloji amillərdən biridir və etnosu məhv etmək 

üçün yürüdülən siyasətlərdən biri də etnosid si-

yasətdir ki, bu zaman da bir etnosa öz kimliyini 

unutdurmaq başlıca məqsəd kimi götürülür. Bu 

baxımından müasir dövrdə gənc nəsildə milli 

şüurun formalaşdırılması ailədə uşaqların tərbi-

yəsindən başlayaraq məktəbəqədər müəssisələr-

də və orta məktəblərdə diqqət yetirilən əsas etno-

psixoloji amillərdən biridir. Böyüməkdə olan 

gənc nəsildə milli özünüdərkin formalaşmasında 

ilk olaraq ailənin etnomədəni mühitinin rolu bö-

yükdür. Əsas milli dəyərlər məhz ailədə doğulur, 

formalaşır və valideynlər tərəfindən fəliyyət və 

ünsiyyət prosesində uşaqlara aşılanır (2, s. 211). 

Azərbaycanda böyüməkdə olan gənc nəslə 

münasibətin etnopsixoloji duyumunun kökləri 

tariximizin şah əsəri olan ―Kitabi Dədə-Qor-

qud‖la bağlıdır. Bu eposda prof. Ə.S. Bayramov 

tərəfındən Azərbaycan xalqının əcdadlarına 

məxsus ailə münasibətləri ilə bağlı etnik xarak-

ter əlamətlərə, stereotip və yönümlər, hisslər, 

davranış tərzi və adət-ənənələrə xüsusi diqqət 

yetirilmiş və oğuz gənclərinin şəxsiyyət kimi 

formalaşdırılması ilə bağlı etnik-psixoloji xüsu-

siyyətlərin araşdırılması xüsusi diqqət mərkə-

zində olmuşdur. Bu gün hər bir ailə üçün ―Kita-

bi-Dədə Qorqud‖un ən mühüm ibrət dərslərin-

dən biri də ulu əcdadlarımızda ailənin möhkəm-

liyi, ailə üzvləri arasında dərin qarşılıqlı hörmət 

və ehtiramın olmasıdır ki, bu da bu gün ailələri-

mizdə gənclərə aşılanan milli-mənəvi hissləri-

mizdəndir (1, s. 103). 

Bu gün müstəqilliyə təzə qədəm qoyduğu-

muz bir zamanda cəmiyyətdə gedən proseslər, 

dəyişikliklər sözsüz ki, yeniləşmə, onun pozitiv 

və ya neqativ olmasından asılı olmayaraq yarat-

dığı gərginlik gənclərin psixikasına, şəxsiyyəti-

nin təşəkkülünə, qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslı 

təsir göstərir. Bu baxımdan ailə gənclərin şəx-

siyyət kimi formalaşmasında kiçik sosial qrup 

kimi əsas rol oynayır və bu proses valideynlər-

dən xüsusi diqqət və məsuliyyət tələb edir. 

Azərbaycan ailələrində gənclərin şəxsiyyətinin 

təşəkkülü istiqamətində onlara münasibətlə 

bağlı özünəməxsus milli adət və ənənələr olmuş 

və bu adət-ənənələrin müəyyən qismi bu gün də 

gözlənilir. Hər bir valideyn cəmiyyətdə gənclə-

rin şəxsiyyətinin təşəkkülündə zamanın sınağın-

dan, süzgəcinden keçmiş etalon və sterepeotip-

ləri nəzərə alır, gənclərə sabahın həyat yoldaşı, 

ailə başçısı və cəmiyyətin fəal üzvü olmaq üçün 

səciyyəvi tələbat, maraq, xarakter əlamətləri, 
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adət və vərdişləri, davranış və rəftar qaydaları 

aşılayır. 

Gəncin tələbatlarının məzmunu öz əksini 

onun maraqlarında tapır. Maraqlar həm də gəncin 

emosional həyatı ilə bağlıdır. Şəxsiyyət kimi for-

malaşan gənci maraqlandıran şeylər onun üçün 

şəxsi məna kəsb etməlidir ve bu onun istər ailə-

daxili, istərsə də həmyaşıdları ilə münasibətdə 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Gəncin maraqla-

rında iradi cəhətlər də vardır ki, bunun sayəsində 

o, həyatda qarşıya çıxan müəyyən çətinlikləri ira-

di səylə aradan qaldırır (3, s. 19). 

Müasir dövrdə gənclərin maraq dairəsi xü-

susilə genişlənmişdir ki, ailədə də onların hərtə-

rəfli inkişafi üçün sağlam mənəvi-psixoloji şəra-

it yaradılmalıdır. Gənclərin ailə həyatına hazırlı-

ğında da ailədaxili münasibətlər xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edir. Belə ki qızlar ailə həyatına hazır-

laşarkən qadınlıq etalonların ana ilə, oğlanlar isə 

kişilik etalonlarını ata ilə ünsiyyət şəraitində 

mənimsəyirlər. Qızlarda və oğlanlarda həyat 

yoldaşı və onun yaxınlarına hörmət-izzət, ehti-

ram, mehribançılıq, təmkinlilik, nəzakətlilik, 

məsuliyyəti daşıma və s. bu kimi milli-mənəvi 

keyfıyyətlərimizin formalaşmasına lap kiçik 

yaşlarından xüsusi diqqət yetirilir. 

Gənclərə münasibətdə milli milli şüur və 

milli təfəkkürün formalaşdırılmasında məqsəd 

gənc nəslin xalqının etnopsixoloji keçmişi ilə 

bağlı müəyyən biliklər qazanılmasını nəzərdə 

tutmaqla onun fəal həyat mövqeyi tutmasının və 

özünürealizəsinin əsasını təşkil edir. Öz xalqının 

psixoloji keçmişi ilə bağlı bilik əldə etməklə 

bağlı milli şüur gənc nəslin milli özünüinkişaf, 

milli özünütəkmilləşdirmə üzrə sonrakı inkişafı-

na fəal təsir göstərir. Özünü dərk edən, ruhunda, 

qanında milli mənsubluğunu duyan və millətinə 

hörmət bəsləyən gənc artıq milli özünüdərk ru-

hunda olur. Amma gənc nəslə münasibətdə milli 

şüur və milli təfəkkürü formalaşdırmaqda məq-

səd yalnız keçmişə bağlılıq deyil, eyni zamanda 

xalqına məxsus gözəllikləri yaşatmaq və dövrün 

ideologiyasına uyğun olaraq böyüyən nəslə və 

dünyaya təbliğ və təlqin etmək və xalqına xas 

olan qüsurları aradan qaldırmaqdır. 

Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə tək 

valideynlər deyil, eyni zamanda, müəllimlər, 

bütövlükdə cəmiyyət əsas rol oynayır və məsu-

liyyət daşıyır. Bu proses məqsədyönlü prosesdir. 

Bu prosesdə gənclərə müvafıq milli dəyərlər 

məqsədyönlü və planlı şəkildə kompleks olaraq 

aşılanır. 

Gənclərə ailələrdə münasibət müəyyən mil-

li-mədəni qanunauyğunluqlarla səciyyələnir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, müasir dövrdə gənclərin sosial 

fəallığının artdığı bir zamanda fəaliyyət və ünsiy-

yət onların sosial həyatında xüsusi rol oynayır. 

Psixoloqlar gənclik dövrün iki mərhələni keçdiyi-

ni: ilkin gənclik bu 15-17 yaş və yetkin gənclik 

18-21 yaş mərhələsi kimi qeyd edirlər. Bu yaş 

mərhələləri də həm psixi, həm də fıziki inkişafına 

görə bir-birindən fərqlənirlər (4, s. 205). 

Etnik milli irsə laqeydlik xalqın öz tarixi 

inkişaf prosesində zaman-zaman qazandığı nai-

liyyətlərin itirilməsinə və sosial və mədəni inki-

şafında varisliyin pozulmasına səbəb olar. Ona 

görə də böyüməkdə olan gənc nəsildə milli eti-

nasızlığın qarşısının alınmasında təhsil müəssi-

sələri də əsas rol oynayır. Təhsil müəssisələri 

gənc nəslin sağlam gələcəyinin təminatçısı-

dır(5.160). Bu baxımından ağıllı, əməksevər, fi-

ziki cəhətdən sağlam, zəngin mənəviyyatlı, öz 

hüquq və vəzifələrini yaxşı bilməklə bərabər , 

həm də psixoloji keçmişinə bələd olan və sahib 

çıxan gənc nəsli tərbiyə etmək təhsil müəssisəsi 

kimi məktəbin əsas vəzifəsidir 

İlk gənclik yaşında gənclərin şəxsiyyətinin 

inkişafi məktəb yaşı dövrü üçün ən yüksək sə-

viyyəyə qalxır. Bu dövrdə həqiqi yaşlılığa real 

keçid baş verir. Burada gənclərdə böyüklük his-

sinin formalaşması və ünsiyyət fəaliyyətinin sü-

rətli inkişafı onların şəxsiyyətinin təşəkkülündə 

əsas rol oynayır. Fəaliyyət prosesində gənclər 

lazımi biliklərə, xalqımızın milli-mənəvi sərvət-

lərinə yiyələnirlər. Gənclərin qabiliyyəti, onun 

yaradıcı qüvvələri, istedadı, şəxsiyyəti fəaliyyət 

prosesində inkişaf edir və onlar baba-nənələri-

mizin, ata-analarımızın ailə münasibətləri sahə-

sindəki mənəvi sərvətlərinə, davranış və rəftarı 

ilə bağlı sosial normalarına fəaliyyət və ünsiyyət 

prosesində yiyələnirlər. Bu zaman gənclər onla-

rın davranış və rəftarına verilən qiymətə, rəyə 

həssas yanaşır və öz fəaliyyətlərində onları nə-

zərə alırlar. 

Göründüyü kimi, hər bir xalqın tarixi yet-

kinləşmə və təkamül prosesinin ümdə qayəsini 

dövlətçilik ənənələri ilə yanaşı, həm də zəngin 

milli-mənəvi irsi, pak və ali dəyərləri müəyyən 

edir. Bu ənənə və dəyərlər biri-birilə çulğaşaraq 

həm də xalqların məfkurə və düşüncə sistemi-
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nin, özünüdərkinin və dünyagörüşünün parlaq 

təcəssümü kimi meydana çıxır. Dünyanın ən 

qədim xalqlarından sayılan azərbaycanlılar da 

tarixən formalaşmış zəngin milli-mənəvi və əx-

laqi dəyərlər sistemi ilə bəşər sivilizasiyasına 

əvəzsiz töhfələr vermiş, ülvi və saf ideallara 

sarsılmaz bağlılığı ilə daim özünəməxsusluqları-

nı qorumuşlar. Şərqə məxsus mütərəqqi adət-ən-

ənələrlə Qərbin dəyərlərinin mənəvi mədəniyyə-

timizdəki uğurlu harmoniyası həm də milli tə-

fəkkürümüzdə fərqli dünyagörüşləri və mədə-

niyyətləri bir araya gətirərək gənc nəsildə milli 

özünüdərkin formalaşmasına öz təsirini göstərir. 

Xalqın tarixən formalaşmış yüksək əxlaqi-mə-

nəvi meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qo-

ruyaraq bütövlükdə cəmiyyətin pozitiv ruhda in-

kişafına təsir göstərmək, onun genetik yaddaşı-

nı, tarixi kimliyini, milli irs və özünəməxsuslu-

ğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin mis-

siyanın həyata keçirilməsi zərurəti psixologiya 

elminin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Böyü-

məkdə olan gənc nəsildə milli şüurun, milli özü-

nüdərkin formalaşdırılması uzun bir tarixi inki-

şaf prosesinin məhsuludur. Belə ki, gənc nəsildə 

milli şüurun inkişafında bütün ictimai-siyasi ha-

disələr – sosial sarsıntılar, milli mübarizə motiv-

ləri öz izini qoyur. Gənc nəsildə milli şüurun 

əsasını mənsub olduğu millət və ya xalqın onu 

əhatə edən sosial həyatın bütün sahələrinə bəslə-

diyi subyektiv əqidəsi təşkil edir. Milli mənlik 

şüuru sayəsində gənc nəsil mənsub olduğu 

xalqın maddi və mənəvi sərvətlərinin tarixi inki-

şaf xüsusiyyətlərini, sosial-etnik cəhətlərini 

bütün dolğunluğu ilə dərk edir, bunlarla bağlı bu 

və ya digər hadisəyə öz münasibətini bildirir. 

Bu baxımından milli şüuru vəzifəsindən, tutdu-

ğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir şəxsdə 

olmalıdır. 

Gəncin fəaliyyət prosesində başqa şəxs-

lərlə ünsiyyəti onun sosial həyatının digər 

mühüm formasıdır. Əgər fəaliyyət gəncin mə-

nəvi və fıziki qüvvəsini qüvvətləndirir və hərtə-

rəfli inkiĢaf etdirirsə, ünsiyyət bu qüvvəni çox-

aldır və həm də fəaliyyətin istiqamətini müəy-

yənləşdirir. Ünsiyyət gənclərin şəxsiyyətinin 

təşəkkülünə ,fəal həyat mövqeyi qazanmasına 

kömək edir .Qeyd etməliyik ki, gənclərin şəx-

siyyətinin təşəkkülündə valideynlərin öz övlad-

larına münasibəti və onlarla ünsiyyəti əsas rol 

oynayır. Valideynlər tərəfindən gənclərə göstə-

rilən münasibət milli-mədəniyyətimizə uyğun ` 

düzgün qurularsa o zaman gənclərdə milli-mə-

nəvi dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə qarşı bi-

ganəlik də olmaz. 

Azərbaycan müasir dövrdə Avropa və 

dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya edən ölkədir. 

Təbii ki, müasir dünyada sürətlə davam edən qlo-

ballaşma prosesləri bizim də ölkədən yan keçmə-

yib. Buna baxmayaraq, gənc nəslə münasibətdə 

qloballaşma adı altında öz milli dəyərlərimizi 

unutmamalı və bu dəyərlərə sadiq olmalıyıq. 

Azərbaycan gənclərinə münasibətin etno-

psixoloji əsasları ilə bağlı tədqiqatçılarımızdan 

Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə, A.N. Abbasov, 

R.İ. Əliyev və başqaları tərəfindən xüsusi diqqət 

yetirilmiş və bu prosesdə gənclərin lap kiçik 

yaşlarından şəxsiyyətinin təşəkkülündə etnopsi-

xoloji amillərə diqqətin yetirilməsinin xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etmişlər. Gənclə-

rin tərbiyəsində, ailə həyatına hazırlığında ata-

ana qarşılıqlı münasibətləri əsas rol oynayır ki, 

bu da gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə , ailə 

həyatına hazırlığında, onların ailə mühitinə 

uyğun davranış və rəftarının formalaşmasında 

əsas rol oynayır. Azərbaycan ailələrində şərəfli, 

ismətli, nəzakətli, mərifətli, ciddi və təvazökar 

gənclərə hamı hörmətlə yanaşır və belə gənclər 

öz davranış və rəftarı ilə ətrafdakıların hörmət 

və nüfuzunu qazanırlar. 

Əlbəttə, böyüməkdə olan gənc nəslin şəx-

siyyətinin təşəkkülündə onun həyat təcrübəsinə 

yiyələnməsində, ailə həyatına etnopsixoloji ba-

xımdan hazırlanmasmda ailə mühitinin, məktəb 

mühitinin rolu xüsusilə böyükdür. 

Müasir dövrdə inteqrasiya prosesinin qa-

çılmaz olduğu bir zamanda milli mənəvi əxlaqi 

və tərbiyəvi dəyərlərimizin qorunmasına və 

milli özünüdərkin formalaşdırılmasına qayğı və 

diqqət daha da artmışdır. Çunki qloballaşmanın 

ziddiyyətli gedişatından doğan bu zərurət cə-

miyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmiş-

dir. Tədqiq olunan problemlə bağlı aparılan təd-

qiqatlar bir daha sübut edir ki, milli özünüdərkin 

düzgün formalaşdırılması üçün biz milli-mənəvi 

dəyərləri yad təsirlərdən qorumalı və planlı, 

məqsədyönlü şəkildə gənc nəslə aşılamalıyıq. 

Yalnız bu prosesdə birgə səmərəli fəaliyyət nəti-

cəsində milli ozunəməxsusluğu, milli-mədəni 

dəyərləri qorumaq və mühafizə etmək mümkün-

dür. Bir tərəfdən respublikamızda milli və bəşəri 
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dəyərlərin sintezini, dünya təcrübəsinə inteqrasi-

yanı təmin edən mühitin formalaşdırılması yö-

nündə həyata keçirilən islahatlar dünyanın sosi-

al, mədəni, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş döv-

lətləri səviyyəsinə çatmağa şərait yaradır. Digər 

tərəfdən sosial, mədəni, iqtisadi tərəqqiyə 

xidmət edən bu prosesdə qarşıya çıxan problem-

lər isə bilavasitə mədəniyyət sahəsində bəşər 

tarixinin, dünyanın inkişaf təcrübəsinin öyrədil-

məsini, kompleks təlim-tərbiyə sisteminin qu-

rulmasını, yaradıcılıq əlaqələrinin genişləndiril-

məsini zərurətə cevirir. Şübhəsiz ki, inteqrasiya 

prosesinin qaçılmaz olduğu bir dövrdə milli-mə-

nəvi və əxlaqi-tərbiyəvi dəyərlərimizin qorun-

masına, gənc nəslə ötürülməsinə qayğı daha da 

artırılmalıdır. Bu zərurət cəmiyyət həyatının 

bütün sahələrini – iqtisadiyyatı, siyasəti və mə-

dəniyyəti əhatə edən qloballaşmanın ziddiyyətli 

gedişatından, onun görünən və görünməyən tə-

rəflərinin mövcudluğundan doğur. Dövlətciliyin 

təməlinin, milli varlığın özülünün, əsasının mə-

dəniyyətə bağlı olduğunu aydın dərk edən gör-

kəmli siyasət və mədəniyyət xadimi, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi 

bütün illərdə milli-mənəvi dəyərlərimizə həmişə 

qayğı ilə yanaşmış və bununla bağlı bəyanatlar-

la çıxış etmiş, qanunlar imzalamışdır. O, dünya-

nın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə 

edərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiy-

yədə, saf əxlaqi ruhda tərbiyələndirirməyin döv-

lətimiz, xalqımız qarşısında ən zəruri, həlli qa-

çılmaz vəzifələr olduğunu 13 avqust 2001-ci il 

tarixli bəyanatında da söyləmişdir: ―Hər xalqın 

öz adət-ənənəsi var, öz milli-mənəvi və dini də-

yərləri var. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, 

öz dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr 

edirik. Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə 

adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi 

yaradıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın mə-

nəviyyatını təşkil edən amillərdir‖. Azərbaycan 

milli-mənəvi dəyərlərinə yiyələnməklə gənc 

nəslin milli ruhda tərbiyə olunması məsələsi 

Heydər Əliyev tərəfindən əsas vəzifələrdən biri 

kimi irəli sürülmüşdür. Dövlət başçısı bu məsə-

lədən bəhs edərkən belə deyirdi: ―Gənclərimiz 

milli ruhlda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli-mə-

nəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. 

Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir, 

milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyər-

lərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, ta-

riximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola 

bilməz‖. Azərbaycan gənclərinin milli kimliyi-

nin və milli özünüdərkinin formalaşmasında 

xalqın tarixi, onun görkəmli mütəfəkkir və tarixi 

şəxsiyyətləri, o cümlədən, digər milli atributlar 

güclü təsirə malikdir. Milli mənlik şüuru və 

milli özünüdərk sayəsində millət, xalq və etnik 

qruplar tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini, sosial-

etnik cəhətləri bütün dolğunluğu ilə dərk edirlər. 

Milli mənlik şüuru, vəzifəsindən, tutduğu möv-

qeyindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa xas 

olan keyfiyyətdir. Gənclərin milli ruhda böyü-

məsi üçün mənəviyyat məsələsi də mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Heç kimə sirr deyil ki, mənə-

viyyat olmayan yerdə milli mənlik şüurundan 

söhbət gedə bilməz. Bu gün Azərbaycan əhalisi-

nin mühüm bir hissəsi gənclərdən ibarətdir. Hər 

keçən gün onların cəmiyyətdə çəkisi və rolu 

artır. İndiki dövrdə gənclərin dinamikliyi daha 

çox diqqəti cəlb edir. Xüsusən, də müasir infor-

masiya-kommunikasiya texnologiyalarının tim-

salında bu özünü daha qabarıq göstərir. Belə bir 

dövrdə Azərbaycanda gənclərin vətənpərvər 

ruhda tərbiyə olunması qarşıda duran mühüm 

vəzifələrdən hesab olunur. Xüsusilə müstəqil 

Azərbaycan üçün bu, məlum səbəblər üzündən 

vacib əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən, 

gənclər aparıcı qüvvə olaraq gələcəkdə dövlətin 

yükünü öz üzərində daşımalı olacaqlar. Gənclə-

rin milli mənlik şüurunun və vətənpərvərlik 

hisslərinin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi 

Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran prioritet 

məsələdir. Prezident İlham Əliyevin təbirincə 

desək, "Bizə sağlam millət lazımdır, sağlam, 

yeni gənc nəsil lazımdır. Bilikli, savadlı, bütün 

dünyada gedən proseslərə bələd olan, gözəl 

təhsil alan, öz biliyi və savadı ilə Azərbaycanın 

gələcək inkişafına töhfə verəcək gənc nəsil la-

zımdır, vətənpərvər gənc nəsil lazımdır". Aydın 

məsələdir ki, bunları dərk edən gənclərdə milli 

mənlik şüurunun və milli özünüdərkin inkişafı 

yüksək səviyyədə olacaq. Hər bir vətəndaşın 

milli mənlik şüurunun formalaşdırılması onun 

cəmiyyətdə, ictimai münasibətlərin bütün siste-

mində tutduğu və oynadığı rolu müəyyənləşdi-

rir, onun mənəvi keyfiyyətlərinin qabarıq ifadə-

sinə çevirir. Milli zəmində tərbiyə olunan gənc 

nəsil özünün, xalqının varlığını dərk edir, 

torpaq, Vətən, xalq, millət kimi böyük arzular 

və müqəddəs amallar dünyasına daxil olur. Bu, 
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çox mürəkkəb prosesdə onun mənəviyyatı, əqi-

dəsi, dünyagörüşü formalaşır. Milli şüur forma-

laşdıqca gənc nəsildə milli ləyaqət tərbiyə olu-

nur. Nəhayətdə belə bir həqiqəti dərk edir ki, 

millət və xalqın, Vətənin, doğma yurdun taleyi 

onun taleyinə qovuşur, şəxsi ideal və arzuların 

tərkib hissəsinə çevrilir. 

Buna əsasən qeyd edə bilərik ki, Azərbay-

can ailələrində gənclər doğulduqları gündən 

özünəməxsus sosial-psixoloji kontiniuma, yeni 

ailə mühitinə düşür və Azərbaycan mədəniyyəti-

nin ab-havasında böyüməyə başlayırlar. Bu mə-

dəniyyətin ab-havasında gənclərin şəxsiyyətinin 

təşəkkülünə xüsusi diqqət yetirilir. Gənclərdə 

milli ruhun və milli təfəkkürün formalaşmasında 

xalqın mədəniyyət amilləri əvəzsiz rol oynayır. 

Təbii ki, bu məqalədə biz gənclərə münasi-

bətin etno-psixoloji təsnifatına geniş yer ayıra bil-

mədiyimizdən sonda bu prosesə təsir edən yol və 

vasitələrin rolunu xüsusilə qeyd etmək istərdik: 

– Gənclərin sosiallaşması prosesində et-

nik-milli xüsusiyyətlərin valideynlər vasitəsilə 

onlara aşılanması; 

– Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə

valideynlərlə yanaşı, onu əhatə edən yaşlıların 

önəmli rol oynaması; 

– Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə

milli adət-ənənələrin onlara aşılanmasında xüsu-

si sosiallaşması institutlarının (uşaq bağçaları, 

orta məktəblər, ali məktəblər) rolunun son dərə-

cə önəmli olması. 

Göründüyü kimi, başqa sahələrdə olduğu 

kimi, gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə da 

hər bir xalq, etnik qrup öz mövcudluğunu qoru-

maq üçün öz mədəniyyətini, adət-ənənələrini 

məqsədli, planlı, mütəşəkkil şəkildə müxtəlif 

yol və vasitələrlə gənclərə aşılamalı və gənclər-

də milli-mənlik şüurun formalaşmasında məsu-

liyyətli olmalıdır. Milli dəyərlərimizin qorunma-

sı və gələcək nəsillərə çatdırılması bu gün daha 

çox aktualdır. Çünki milli dəyərlərimizin Azər-

baycan xalqının formalaşmasına təsiri böyük ol-

duğu kimi, milli dövlətçiliyimizin möhkəmlən-

dirilməsində də xüsusi rolu vardır. 

Nəticə. Azərbaycanda böyüməkdə olan 

nəslin milli şüurunun və milli ləyaqətinin tərbi-

yə edilməsində, mədəniyyətimizin, tariximizin, 

ədəbiyyatımızın onlara düzgün öyrədilməsində 

aydınların üzərinə böyük vəzifələr düşür. Milli 

kimlik, milli özünüdərk, milli ideologiya və və-

tənpərvərlik tərbiyəsi heç də müxtəlif istiqamət-

lər deyil, bir bütövün hissələri kimi bir-birindən 

asılıdırlar. Bunların birini digərlərindən ayrı tə-

səvvür etmək mümkün deyil. Hazırda Azərbay-

canda həyata keçirilən siyasətin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, bu tərbiyə məfhumları bütöv 

bir sistemin hissələri kimi, gənc nəslin şəxsiyyə-

tinin təşəkkülündə, onların düşüncələrinə, əx-

laqlarına, hisslərinə, iradəsinə təsir edə biləcək 

məzmunda aşılansın. Çünki sahiblənmə hissi ol-

mayan birinin milli mənliyi, milli mənlik hissi 

olmayanın milli ideologiyası, milli ideologiyası 

olmayan xalqın isə vətənpərvər övladlar yetiş-

dirməsi mümkün deyil. Məhz bunun nəticəsidir 

ki, gənclərdə formalaşan milli mənlik şüuru və 

milli özünüdərk onlarda vətənpərvərlik hissləri-

nin tərbiyəsinə böyük təsir göstərir. Milli mənlik 

şüuru və milli özünüdərk sayəsində millət, xalq 

və etnik qrup dünyada baş verən inkişaf qanuna-

uyğunluqlarına yaradıcı münasibət bəsləyir, bu 

və ya digər hadisələrə öz münasibətini bildirə-

rək böyüməkdə olan gənc nəsildə milli özünü-

dərki və milli şüuru düzgün formalaşdırmağa 

çalışır. Milli şüur millətə, xalqa aid xüsusiyyət-

ləri hər hansı bir fərdin özündə cəmləşdirmək 

bacarığıdır. Milli mənlik şüuru sayəsində millət, 

xalq və etnik qruplar tarixi inkişaf xüsusiyyətlə-

rini, sosial-etnik cəhətləri bütün dolğunluğu ilə 

dərk edirlər. Milli mənlik şüuru ictimai şüurun 

bir hissəsi kimi çıxış edir və hər bir şəxsin daxili 

xarakterini, insanlara, cəmiyyətə olan münasibə-

tini əks etdirir. Təcrübə göstərir ki, milli mənlik 

şüuru və vətənpərvərlik hissləri bəşəriyyətin real 

tərəqqisi üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Öz kö-

künə bağlı olan meyarlar Vətəninin, xalqının ta-

rixini dərindən bilməyi, öz soykökünə bağlılığı 

özündə birləşdirir. Müşahidələr göstərir ki, 

uşaqların və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsin-

də onların vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşma-

sı əsas götürülür. 
Problemin aktualliğı. Müasir dövrdə gəclərə 

münasibətdə milli adət-ənənələrimizin qorunması, 

milli-mənəvi dəyərlərimizin onlara aşılanması, milli 

şüur, mənlik şüuru, milli hisslər və milli xarakterin 

formalaşması kimi məsələlər öz aktuallığı ilə əsas 

yer tutur. 

Problemin yeniliyi. Avropa ölkələrinə sürətlə 

inteqrasiya etdiyimiz müasir dövrdə gənc nəsildə 

milli özünüdərkin formalaşdırılması və bu baxımdan 

onlara olan münasibətdə milli-mənəvi dəyərlərin qo-
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runması psixologiya elminin diqqət yetirdiyi psixo-

loji məsələlərdən biridir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Gənc nəsildə 

milli özünüdərkin formalaşdırılması ilə bağlı aparı-

lan tədqiqatın nətiçələrindən ailədə və cəmiyyətdə 

gənclərə münasibətdə praktik əhəmiyyət kəsb edir. 
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Резюме: В статье повествуется о том, как отразились в методике преподавания предметов про-

водимые, в последнее время, реформы в высших технических учебных заведениях. В связи с этим в 

новой учебной программе подчеркивается место, роль и важность преподавания математики. 
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Xülasə: Məqalədə son zamanlarda ali texniki məktəblərdə aparılan islahatlar fənlərin tədrisi metodika-

sında da özünü əks etdirmişdir. Məhz buna görə də yeni tədris proqramı ilə riyaziyyatın tədrisinin yeri, rolu 

və əhəmiyyəti işıqlandırılmışdır. 

Açar sözlər: metod, diferensial, təfəkkür, öyrənmə, problem, məqsəd, standart. 

 

Summary: The article describes how the recent reforms in higher technical educational institutions 

were reflected in the methodology of teaching subjects. In this regard, the new curriculum emphasizes the 

place, role and importance of teaching mathematics. 

Key words: method, differential, thinking, learning, problem, purpose, standart. 

 
Математика начинается везде, где нам 

удается достаточно четким образом обрисо-

вать интересующую нас жизненную ситуа-

цию. Например, математический аппарат 

можно использовать уже на стадии изучения 

формирования понятия в сознании. 

Возможность применения математики 

возникает тогда, когда исследователь абстра-

гируется от многих конкретных черт изучае-

мого объекта и предполагает адекватной 

сути решаемой задачи определенную форма-

лизацию рассматриваемого явления. Под-

черкнем последний момент. Речь идет о том, 

что априори, т.е. прежде, чем осуществлять 

какой бы то ни было математический анализ 

данных (и даже прежде, чем получать эти 

данные), необходимо сформировать опреде-

ленное представление о том, каков характер 

подлежащего изучению явления. Совокуп-

ность таких представлений можно назвать 

априорной моделью этого явления, должны 

быть достаточны для того, чтобы на их осно-

ве можно было выбрать (разработать) и спо-

собы сбора данных, и подходы к их интер-

претации, и формальный аппарат для не-

посредственного анализа данных, и принци-

пы интерпретации результатов применения 

этого аппарата. 

Переходя к более подробному логичес-

кому анализу рассматриваемого процесса, 

можно сказать следующее. Применение ма-

тематики опирается на то, что мы считаем 

возможным (1) выделить некоторый фраг-

мент реальности; (2) построить (посредством 

измерения) его математическую модель (т.е. 

получить исходные данные); (3) изучить эту 

модель традиционными для математики 

способами. 

Строя первичную модель в процессе 

измерения, т.е. реализуя первые два этапа, 

мы должны вычленить круг рассмат-

риваемых объектов; ограничить множество 

их свойств лишь теми, которые интересуют 

исследователя; вычленить те отношения 

между объектами (рассматриваемыми как 

носители выделенных свойств), которые 

должны моделироваться в процессе 

измерения. 

Например, в качестве рассматриваемых 

объектов можно взять совокупность рабочих 

какой-то отрасли промышленности. Среди 

всех их свойств выделим только одно: эмо-

циональное состояние, которое можно наз-

вать удовлетворенностью работой. В качест-

ве моделируемых отношений выберем отно-

шения равенства и порядка (―больше‖) рабо-

чих по их удовлетворенности: считаем, что 

какие-то два рабочих ―вступают‖ в отноше-

ние равенства, если их удовлетворенности в 

некотором содержательном плане равны, и 

―вступают‖ в отношение порядка, если, ска-

жем уровень положительных эмоций по от-

ношению к работе у первого рабочего боль-

ше аналогичного уровня второго. Задачей из-

мерения чаще всего является приписывание 

нашим объектам таких чисел, в которых 

соответствующим образом отразились бы 

описанные отношения: если оказалось, что 

двум объектам в результате измерения оказа-

лись приписанными одинаковые числа, то 

мы должны быть уверены, что соответствую-

щие эмоциональные состояния этих объек-

тов одинаковы; если же первому объекту 

оказалось приписанным большее число, чем 

второму, то у нас должна быть уверенность в 

том, что удовлетворенность первого объекта 

больше удовлетворенности второго. Ясно, что 

это сделать не просто – в частности, потому, 

что не просто оценить упомянутый выше 

―уровень положительных эмоций‖. 

Выделяя моделируемый при измерении 

фрагмент реальности и строя его модель, мы 
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должны помнить еще об одном моменте: в 

результаты измерения нами вкладывается 

еще кое-какой смысл – тот, который связан с 

поиском интересующей нас закономерности. 

Другими словами, нельзя забывать о том, 

ради чего осуществляется измерение, о том, 

какого рода закономерности нас интересуют 

(хотя сами закономерности мы будем нахо-

дить позже, в процессе анализа данных, соб-

ранных с помощью процедуры измерения). 

Строя модель в процессе измерения, необхо-

димо параллельно формировать определен-

ные представления об изучаемом явлении – 

представления, адекватные последующей его 

формализации в процессе выбора и реализа-

ции алгоритма анализа. Естественно, при 

этом должно происходить абстрагирование 

от ряда реальных сторон этого явления. 

Назовем выделенный нами фрагмент 

реальности эмпирической системой (ЭС). 

Таким образом, ЭС – это совокупность инте-

ресующих нас объектов вместе с системой 

связывающих их отношений. 

Процесс перевода всех компонент опи-

санного фрагмента реальности на формаль-

ный, математический язык, позволяет нам 

перейти от ЭС к некоторой математической 

системе (МС). 

Заметим, что изучая интересующее нас 

явление, получая те или иные содержатель-

ные выводы, т.е. конкретизируя наши ап-

риорные представления о выбранной модели 

явления, мы пользуемся соответствующей 

математической теорией, т.е. свойствами за-

действованной МС. По существу выше, гово-

ря о зависимости интерпретации полученных 

при измерении данных от того, каким мето-

дом эти данные будут анализироваться, мы 

говорили именно о том, что МС должна опи-

сываться интересующей нас математической 

теорией. Только в том случае, если послед-

нее обстоятельство будет иметь место, мож-

но будет применить отвечающий этой тео-

рии метод, воспользоваться разработанными 

в рамках этой теории положениями. 

Подчеркнем, что выбирая метод анали-

за данных, опирающихся на какую-то мате-

матическую теорию, мы тем самым считаем 

эту теорию адекватной реальности. Но ответ 

на вопрос о том, так ли это далеко не всегда 

является простым. При обосновании соответ-

ствующей адекватности прежде всего, нужно 

убедиться в том, что являющиеся результа-

том измерения формальные объекты удов-

летворяют тем свойствам, на которых бази-

руется предполагаемая для использования 

математическая теория (например, аксиомам 

этой теории и отвечающим ей правилам вы-

вода). После этого можно использовать из-

вестные теоремы и другие математические со-

отношения, выводимые в рамках упомянутой 

теории. Получившиеся результаты, конечно, 

надо будет ―перевести‖ на содержательный 

язык, что отвечает шагу, в определенном 

смысле обратному по отношению к тому про-

цессу формализации содержательных пред-

ставлений исследователя. 

Использование математических мето-

дов в процессе проведения научного иссле-

дования позволяет достичь следующих це-

лей. Во-первых, применение математики по-

буждает исследователя четко сформулиро-

вать свои представления об изучаемом 

объекте. Правда, обусловленная сложностью 

явлений неоднозначность соответствующей 

конкретизации приводит к необходимости 

комплексного использования нескольких ме-

тодов, умелого сравнения интерпретации 

соответствующих результатов и т.д. Это, с 

одной стороны, конечно, усложняет анализ. 

Но, с другой стороны, та же комплексность 

позволяет обогатить наши представления о 

реальности. Каждый подход отражает лишь 

какую-то одну ее грань. И только восприятие 

всех граней одновременно позволяет увидеть 

явление во всей его полноте. 

Необходимость уточнения наших пред-

ставлений об изучаемом явлении, вызванная 

потребностью использования математики, 

дисциплинирует исследователя и часто дает 

возможность ему самому лучше разобраться 

в том, что он изучает. 

Во-вторых, использование математи-

ческих методов позволяет четко выдержать 

абстрагирование от неисчислимого коли-

чества реальных свойств изучаемых объек-

тов, не дает уйти в сторону от принятого ис-

следователем понимания изучаемого явле-

ния. Конечно, в этом обстоятельстве тоже 

можно усмотреть и негативный аспект: лю-
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бой формализм, как бы хорош он ни был, 

обедняет действительность; и вполне воз-

можно, что, абстрагировавшись от чего-то, 

мы придем к неверным выводам. 

Квалифицированное использование ма-

тематического аппарата позволяет превра-

тить рассматриваемую возможность после-

довательного абстрагирования от реальности 

в действенное средство помощи. Ведь без ис-

пользования формализма человек, к сожале-

нию, слишком часто сбивается с единой ло-

гики рассуждения, непроизвольно подменяет 

одно понимание изучаемого явления другим 

и, естественно, в результате приходит к 

неверным выводам, сам того не замечая. 

В-третьих, с помощью математики мож-

но получить содержательные выводы, не ле-

жащие ―на поверхности‖, за счет расширения 

круга используемых логических умозаключе-

ний. Математика по существу и предостав-

ляет возможность пользоваться всеми теми 

интеллектуальными достижениями, которые 

накопило человечество. 

Быстро развивающаяся наука, мате-

риальная и информационная инфраструктура 

способствуют различным интеграционным 

процессам в области образования и направ-

лены на обучаемого. Система образования и 

воспитания ставят своей главной целью под-

готовить для общества квалифицированного 

участника производственного процесса. 

Инженерно-технический работник (ИТР) 

должен обладать системой фундаменталь-

ных знаний и навыков, профессиональной 

компетентностью, быть мобильным в про-

фессиональной среде и конкурентно способ-

ным на мировом рынке труда. 

В технических вузах необходимость 

взаимосвязи общеобразовательной и профес-

сиональной подготовки заложена в специфи-

ке этих учебных заведений и ведет к тому, 

чтобы обучение математике имело профес-

сиональную направленность. 

Профессиональная направленность 

обучения рассматривается, во-первых, как 

средство: с помощью математики сделать 

процесс обучения профильно-ориентирован-

ным. Во-вторых, как форма специализиров-

анной связи общеобразовательных и профес-

сиональных знаний. 

Можно выделить два основных вида 

связи: 

1. Непосредственная связь характери-

зует профессиональную направленность обу-

чения математике через специально подоб-

ранную систему задач, содержание которых 

должно быть типичным для технического 

профиля. 

2. Опосредственная связь заключается 

в формировании с помощью математики не-

которых свойств мышления (технического), 

которые позволяют студентам осуществлять 

математизацию произвольных ситуаций не 

только в общетехнических, специальных 

дисциплинах, но и в будущей профессио-

нальной деятельности. То есть следует раз-

вивать у студентов технических вузов про-

фессиональную направленность ума (фор-

мирование мышления инженерного типа). 

Этому способствуют занятия по аналитичес-

кой геометрии, начертательной геометрии, 

инженерной (компьютерной) графике. Для 

развития математической интуиции необхо-

димо развивать математические основы. Бу-

дущий инженер, изучая специальные пред-

меты, постоянно сталкивается с потреб-

ностью в тех или иных математических зна-

ниях. Поэтому математику надо рассматри-

вать как важнейшую составляющую подго-

товки ИТР. Это объясняется тем, что матема-

тика является универсальным языком науки 

и мощным средством решения прикладных и 

практико-ориентированных задач. 

Исходя из сказанного, можно заклю-

чить, что в техническом вузе особая роль 

принадлежит курсу ―математика‖, которая 

обладает большим образовательным, лич-

ностно развивающим потенциалом. Матема-

тика для инженера – это инструмент анализа, 

организации и управления, это возможность 

решения производственно-технических и 

организационно-управленческих задач, сред-

ство мышления в предметной области и т.д. 

Поэтому профессиональное образование 

будущего инженера предполагает весьма 

серьѐзную подготовку. Но к сожалению, об-

щая цель иногда ведет к лишнему формализ-

му. Не надо забывать, что курс математики в 

технических вузах должен отвечать требова-

ниям фундаментальности и профессиональ-
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ной направленности, которые не противоре-

чат друг другу. Поэтому нужно включить в 

содержание преподавания: развитие мышле-

ния и формирование профессионально зна-

чимых приемов умственной деятельности, 

обеспечение математического аппарата для 

изучения специальных дисциплин и профес-

сиональной подготовки и методическую под-

готовку к непрерывному самообразованию в 

области математики. 

Следуя идеям Б.В. Гнеденко необходи-

мо не только передавать сведения по различ-

ным областям математики, знакомить с ре-

зультатами, понятиями и методами исследо-

вания, но и формировать научное мировоз-

зрение и ―учить так, чтобы полученные зна-

ния не были бесполезным грузом, а постоян-

но использовались в практике‖. 

Поэтому в курс математики техничес-

кого вуза должно входить освещение техни-

ческих и экономических процессов, показ, 

как изучение приводит к постановке матема-

тических задач, систематический показ свя-

зей излагаемых математических теорий с 

задачами практики. 

На всех факультетах в технических ву-

зах студенты должны проводить различные 

лабораторные, курсовые работы, имеющие 

отношение к их специальности или к расши-

рению познаний по фундаментальным дис-

циплинам, на которые опираются при прове-

дении требующихся расчетов. 

По различным специальностям имеют-

ся учебники, которые содержат базовый 

математический аппарат, соответствующий 

данной специальности. Этот аппарат состав-

ляют разделы по различным математическим 

дисциплинам: линейной, векторной алгебре, 

аналитической геометрии, математическому 

анализу, дифференциальным уравнениям, 

математической физике, функциям комп-

лексной переменной, различным спец. Кур-

сам. Для умения самостоятельно применять 

имеющийся математический аппарат по изу-

чаемой специальности студенту необходимо 

владение основами соответствующих курсов 

математики: курс линейной алгебры и анали-

тической геометрии для большинства техни-

ческих специальностей, курс математическо-

го анализа с многочисленными разделами, 

также для большинства специальностей и 

другие курсы. В специализированных учеб-

никах показано, как получена нужная фор-

мула, для какого расчета она используется. 

Эта формула содержит различные математи-

ческие действия, например, вычислить де-

терминант, производную, интеграл, экстре-

мум и т.п. Студент должен уметь выполнять 

эти действия. По различным специальнос-

тям, как известно, возможна дифференциа-

ция обучения основам алгебры, математи-

ческого анализа и др., для более широкого 

изучения одних разделов и краткого для дру-

гих. Математика в технических вузах изу-

чается на начальных курсах, студент еще не 

сталкивается с ее применением по своей спе-

циальности, поэтому нужно по изучаемым 

разделам включать и задачи, в которых пока-

заны их практические возможности. 

Покажем применение раздела ―Диффе-

ренциальные уравнения‖ к некоторым прик-

ладным задачам. 

Рассмотрим прикладные задачи, кото-

рые приводятся к обыкновенным дифферен-

циальным уравнениям и к их решению. 

Этот процесс состоит в следующем: 

– составление соответствующего дифф-

еренциального уравнения; 

– решение полученного дифференци-

ального уравнения; 

– исследование решения.

Приведем некоторые физические и гео-

метрические задачи. 

1. Количество света, поглощаемого при

прохождении через тонкий слой воды, пропор-

ционально количеству падающего света и тол-

щине слоя. Если при прохождении слоя воды 

толщиной 3 м поглощается половина первона-

чального количества света, то какая часть 

этого количества дойдет до глубины 30 м? 

Для решения выберем в качестве аргу-

мента толщину слоя воды . Обозначим 

- количество падающего света на тон-

кий слой воды на толщине , - коли-

чество поглощенного света при прохожде-

нии через слой толщиной : 

. По условию 

h
)(hy

h y

h

)()( hyhhyy  y
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пропорционально количеству падающего 

света и толщине слоя : 

, – коэффициент про-

порциональности. Отсюда следует, что 

. Перейдем к пределу при  
получим, что количество поглощенного 

света на толщине удовлетворяет диффе-

ренциальному уравнению 

(*)

Решаем уравнение: 

– общее решение уравне-

ния 

При получим 

– первоначальное
ко-

личество света; 

По условию при , 

тогда ; ; 

; . 

Тогда , итак 

При  имеем 

. 

Значит, до глубины 30 м дойдет
 

часть первоначального количества света. 

2. Моторная лодка движется в спокой-

ной воде со скоростью 5 м/сек. На полном 

ходу еѐ мотор выключается и через 40 се-

кунд после этого скорость лодки умень-

шается до 2 м/сек. Определить скорость 

лодки через 2 минуты после остановки 

мотора, считая, что сопротивление воды 

пропорционально скорости движения лодки. 

Для решения обозначим через 
м/сек скорость лодки в спокойной воде. Сила

сопротивления воды: - коэффициент 

пропорциональности. С другой стороны 

, - ускорение, тогда 

. Получим уравнение движения 

то есть 

(**) 

Получили общее решение (**). 

По условию при , 

При сек., получим 

, итак 

При мин., 

 м/сек 

Через 2 минуты после остановки 

мотора скорость лодки будет 0,32 м/сек. 
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3. Найти кривую, у которой подкасательная в

раз больше абсциссы точки касания.

Рассмотрим кривую, уравнение которой 

. - касательная к этой кривой в 

точке с абсциссой . - подкасательная. 

По условию задачи 

Проинтегрируем и получим 

(1) 

(1) является уравнением искомой 

кривой. 

В частных случаях при получаем пря-

мую , при  получаем гипер-

болу 

, 

при  получаем параболу . 

В заключение следует отметить, что в 

процессе занятия желательно было бы пред-

ложить студентам подготовить презентацию 

по тематике своих специальностей с приме-

нением соответствующего математического 

аппарата. Для эффективности использования 

комплексов профессионально ориентирован-

ных задач естественно необходимы спе-

циальные методы обучения. Необходимы на 

лекциях объяснительно иллюстрированные 

методы. 

Можно использовать схему: постановка 

задачи для анализа познавательной деятель-

ности студента → привлечение студентов к 

выяснению необходимых теоретических 

сведений (пилотажный опрос) → решение 

поставленной задачи → постановка и реше-

ние традиционных задач возрастающей слож-

ности для закрепления навыков → постановка 

и решение профессионально ориентирован-

ной задачи повышенной сложности для 

углубления усвоения теоретического мате-

риала и развития навыков математики. 

Постановка проблемы. В высших тех-

нических школах с первых же занятий ста-

новится ясно, что большинство студентов 

первого курса не способны самостоятельно 

воспринимать предлагаемый материал из-за 

незнания основных математических понятий 

и общих способов работы. Вообще, система 

до вузовской подготовки ставит перед собой 

цель не дальнейшего обучения в высших 

школах, а лишь подготовку абитуриентов к 

вступительным экзаменам. Одним из глав-

ных факторов такой ситуации является сос-

тавление программ средней и высшей школы 

без взаимного согласования [1; 2]. Именно 

необходимостью коррекции подобных прог-

рамм объясняется актуальность этого 

исследования. 

Как известно, математическая подго-

товка будущих специалистов находится в 

центре внимания многих ученых и научных 

школ. Примером могут являться работы А.В. 

Скаткова, Л.Н. Журбенко, Н.С. Нуриева, 

Н.Я. Краснера, Ю.Н. Швецова и мн. др. 

Конкретной целью нашей статьи яв-

ляется анализ задач и роли изучения курса 

математики в высших технических школах 

при подготовке квалифицированных специа-

листов, инженеров-техников, соответствую-

щих современным требованиям. 

Следует учитывать, что математика 

единая наука, она лишь условно делится на 

элементарную и высшую, т.е. на школьную и 

вузовскую. Это очень резко выражается в 

процессе обучения. Именно по данной при-

чине необходимы изменения и обновления 

курса, одним из которых должно стать внед-

рение новых методов и форм преподавания 

математики в высших технических школах. 
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Перечислим некоторые обстоятельства, обу-

славливающие различия между знаниями 

выпускников средних школ и знаниями сту-

дентов первых курсов: составление учебных 

программ вузов без учета уровня подготовки 

абитуриентов; желание абитуриентов посту-

пить в какое-нибудь университет, а не стрем-

ление выбрать любимую профессию; нело-

гичное мышление студентов; недостаточные 

навыки отличать верное суждение от ложно-

го; отсутствие опыта диалогического обще-

ния; нечеткое понимание вопроса преподава-

теля и неспособность точно ответить на 

него; неумение отличать основное от второ-

степенного; отсутствие ориентиров для запо-

минания ключевых понятий; не владение 

английским языком даже на элементарном 

уровне, необходимом для работы с компью-

тером, Интернетом и пр. Еще одним факто-

ром, способствующим изучению курса мате-

матики на высоком уровне, является индиви-

дуальное общение педагога со студентом. 

Целесообразно, чтобы такое общение не 

ограничивалось только уроком, но продол-

жалось и во время консультаций и т.д. Часы 

консультаций в малочисленных группах с 

одинаковым уровнем знаний бывают более 

продуктивными. 

По данным статистики, 80-85% поступ-

ивших в высшие технические школы не 

выражают никакого интереса к предстоящий 

профессии; они объясняют такое отношение 

желанием получить какое-либо высшее обра-

зование. Более 80 % таких студентов даже не 

удовлетворены выбранной профессией. Ос-

новной причиной возникновения подобной 

ситуации является искаженность структуры 

вступительных экзаменов. Указанные факты 

в конечном итоге приводят к нежелательным 

результатам и неоправданным затратам. Эти 

неприятные моменты в настоящее время в 

нашей республике нашли свое решение. Вы-

бор профессии абитуриентами начинается до 

поступления в вуз. Поэтому и перед средней, 

и перед высшей школой ставятся следующие 

задачи: абитуриенты, выбравшие высшую 

техническую школу, должны быть готовы 

воспринимать соответствующий курс мате-

матики; студентов необходимо заинтересо-

вать этой наукой, указав на ее важную роль в 

их будущей профессии. 

В технических школах курс математи-

ки как учебный предмет имеет свои специ-

фические цели и задачи. Появление любых 

источников и фактов, значимых для фор-

мирования целей его изучения, играет 

существенную роль. Например, формальное 

ознакомление в средней школе с элементами 

курса высшей математики привело к тому, 

что повторное изучение в вузе разделов 

этого курса (входящего в программу боль-

шинства школ) студентам было неинтересно. 

В последние годы общеобразовательные 

школы стали проявлять к математике повы-

шенный интерес, а их выпускники выбирают 

специальности, где требуется математика. С 

другой стороны, состоятельные семьи обра-

щаются к репетиторам. Все это приводит к 

тому, что уровень знаний студентов первых 

курсов технических школ сильно отличается. 

Причины создавшегося положения мы видим 

в ограниченности новых национальных 

общеобразовательных программ и учебных 

пособий, а также в отмене выпускных экза-

менов по некоторым предметам. В настоя-

щее время наблюдается тенденция к положи-

тельному решению указанных проблем. 
Актуальность статьи. В вузах к учебным 

часам, отведенным на преподавание математики, 

следует добавить время для дополнительных зан-

ятий и консультаций. Раньше такие формы учеб-

ной деятельности предназначались студентам-

заочникам, т.е. тем, кто трудится в производстве, 

теперь в этом нуждается большинство будущих 

инженеров-техников. 

Научная новизна статьи. Высшие техни-

ческие школы должны более ответственно отно-

ситься к подготовке будущих квалифицирован-

ных инженеров-техников, исследователей, руко-

водителей производственных предприятий. 

Практическая направленность статьи. 
Для качественного изучения этого курса кроме 

теоретических знаний бакалавры должны овла-

деть и практическими умениями и навыками. 
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Xülasə: Riyaziyyatın tədrisində transendent tənliklərin tədrisi vacib məsələlərdən biridir. Məqalədə 

transendent tənliklərin bir növü olan triqonometrik tənliklər və onların həll üsulları göstərilmişdir. Triqono-

metrik tənliklər vasitəsilə bir çox riyazi məsələlər asanlıqla həll olunur. Burada vahid radiuslu çevrədən isti-

fadə olunaraq koordinat müstəvisində müxtəlif triqonometrik funksiyalar və onların qiymətləri hesablanır. 

Triqonometrik tənliklərin həlli ən sadə triqonometrik tənliklərin həllinə gətirilir. Triqonometrik tənlikləri həll 

etməklə şagirdlər əsas triqonometrik funksiyaların xassələrini daha dolğun surətdə öyrənir və bu xassələri 

tətbiq etmək bacarığını əldə edirlər. 

Açar sözlər: riyazi təfəkkür, inkişaf, bilik, transendent tənlik, kənar kök, təyin oblastı, funksiya, çoxluq, 

parça, qiymətlər çoxluğu, bərabərsizlik, dəyişəni olan ifadə 

 

Резюме: Обучение трансцендентным уравнениям - один из важнейших вопросов в преподава-

нии математики. В статье описаны тригонометрические уравнения, являющиеся разновидностью 

трансцендентных уравнений, и их решения. Многие математические задачи легко решаются с помо-

щью тригонометрических уравнений. Здесь различные тригонометрические функции и их значения 

вычисляются в координатной плоскости с использованием круга равномерного радиуса. Решение 

тригонометрических уравнений сводится к решению простейших тригонометрических уравнений. 

Решая тригонометрические уравнения, учащиеся узнают больше о свойства основных тригонометри-

ческих функций и получают возможность применять эти свойства. 
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Ключевые слова: математическое мышление, развитие, знания, трансцендентное уравнение, 

крайний корень, область определения, функция, множество, часть, множественность оценок, 

неравенство, выражение содержащее переменную. 

Summary: The teaching of transcendental equations is one of the most important issues in the 

teaching of mathematics. The article describes trigonometric equations, which are a type of transcendental 

equations and their solutions. Many mathematical problems are easily solvedby trigonometric equations. 

Here, various trigonometric functions and their values are calculated in the coordinate plane using a circle of 

uniform radius. The solution of trigonometric equations is reduced to the solution of the simplest 

trigonometric equations. By solving trigonometric equations, students learn more about the properties of 

basic trigonometric functions and gain the ability to apply these properties. 

Key words: mathematical thinking, development, knowledge, transcendental equation, edge root, 

designated area, function, plurality, piece, plurality of prices, inequality, expression containing a variable. 

Şagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkişaf et-

dirmək, qazanılmış bilikləri təfəkkürün məhsu-

luna çevirmək riyaziyyat müəllimlərinin qarşı-

sında duran başlıca vəzifədir. Riyaziyyat təlimi 

prosesində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü sü-

rətləndirməkdə, diqqətin, hafizənin və nitqin in-

kişaf etdirilməsində transendent tənliklərin rolu 

böyükdür. Transendent tənliklərin həlli zamanı 

şagirdlərin qarşısına çətinliklər çıxır. Bunlar 

əsasən kənar köklərin alınması, köklərin itməsi 

və alınmış köklərin yoxlanmasıdır. Tənliyin 

köklərinin itməsi və kənar köklərin alınması 

faktlarının səbəblərini şagirdlərə öyrətmədən 

onların riyazi təfəkkürlərini zənginləşdirmək 

olmaz. Ona görə də bu kimi tənliklərin həllinə 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Transendent tənliklərin həlli həqiqi ədəd-

lər çoxluğu olduğundan belə tənliklərin həlli 

prosesində eynigüclülük şərti pozulmamışdırsa, 

deməli, bu həll prosesində kənar kök itməsinə, 

nə də kənar kök alınmasına imkan yaranmır. 

Əgər çevrilmə nəticəsində alınmış tənliyin təyin 

oblastı ilə verilmiş tənliyin təyin oblastı üst-üstə 

düşmürsə, onda kənar kökün yaranmasına və ya 

kökün itməsinə imkan yaranır. Deməli, a) çev-

rilmə nəticəsində alınmış tənliyin təyin oblastı 

verilmiş tənliyin təyin oblastına daxildir; b) çev-

rilmə nəticəsində alınmış tənliyin təyin oblastı 

verilmiş tənliyin təyin oblastından böyükdür. 

Birinci halda kök itməsinə, ikinci halda isə 

kənar kök alınmasına imkan yaranır. 

Məktəb riyaziyyat təlimində rasional tri-

qonometrik tənlikləri öyrənərkən adətən müqa-

yisə üsulundan geniş istifadə edilir. Belə ki, mü-

qayisə prosesində rasional triqonometrik tənlik-

lərin digər tənliklərdən fərqi aşağıdakı kimi mü-

əyyənləşdirilir: a) rasional triqonometrik tənlik-

lərin həlli cəbri tənliklərin həlli ilə uyğunlaşdırı-

lır; b) həll olunan triqonometrik tənliyin bütün 

həllərini müəyyən etmək üçün əvvəlcə bir 

period daxilində olan həlli tapılır və üzərinə 

tənliyin periodu əlavə edilir. Müqayisə nəticə-

sində göstərilən fərqlər müəyyən edildikdən 

sonra şagirdlərə kənar köklərin səbəbləri barədə 

məlumat vermək mümkündür. Məsələn,   dəyi-

şəni triqonometrik tənlikdəki funksiyalardan hər 

hansı birinin təyin oblastına daxil olmadıqda, 

tənlikləri kəsrin məxrəcini sıfıra çevirdikdə, 

kökün qiymətini tənlikdə yerinə yazdıqda doğru 

bərabərlik alınmazsa (yəni bərabərlik pozular-

sa), bu halda tapılan kök kənar kök olur. 

Buna görə də təlim prosesində hər bir mü-

əllim şagirdlərə cəbri tənliklərin həllində olduğu 

kimi triqonometrik tənliklərin həllində də əvvəl-

cə tənliyin təyin və dəyişmə oblastlarını izah et-

məlidir. Sonra isə müəyyən çevirmələr apar-

maqla                     və 

       kimi sadə triqonometrik tənliklərdən 

birinin həllinə gətirilir. 

Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, 

bir çox transendent tənlikləri həll etmək üçün 

süni üsullardan istifadə etmək lazım gəlir. Belə 

üsullardan biri transendent tənliklərin əvəzetmə 

üsulu vasitəsilə cəbri tənliklərə gətirilməsidir. 

Tutaq ki, triqonometrik tənlik         
  (1) şəklində verilmişdir. Burada        ilə 

əvəz etsək, (1) tənliyi        (2) şəklində 

olan cəbri tənliyə çevrilər. (1) tənliyinin kökləri-

ni tapmaq üçün (2) tənliyini həll etmək lazımdır. 

          olduğundan, (2) tənliyində də-

yişənin mümkün qiymətləri çoxluğu [    ] 
parçasıdır. (2) tənliyinin [    ] parçasında yer-

ləşən              kimi həlləri olarsa, (1) 
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tənliyinin həlli           [

       
       
    
       

 

kimi sadə birgə tənliklərin həllinə gətirilir. Əgər 

(2) tənliyinin [    ] parçasında yerləşən həlli 

olmazsa, onda (1) tənliyinin də həlli olmaz. (1) 

tənliyinin sonlu və ya sonsuz sayda həllər seri-

yasının olması, (2) tənliyinin [    ] parçasında 

yerləşən köklərinin sayından asılıdır. Biz bu qayda 

ilə f(cosx)=0, f(tgx)=0 şəklində olan triqonometrik 

tənliklərin də həlli qaydalarını izah edirik və 

                ;           
          ;                

şəklində olan tənlikləri həll etdiririk. 

Tutaq ki,        triqonometrik tənliyi 

     ,       və       ifadələri və ya onun 

müxtəlif qüvvətləri vasitəsilə verilmişdir. Onda 

belə tənlikləri həll etmək üçün         qəbul 

edib,       
       

 
 

   

 
 və       

       

 
 

   

 
 (3) əvəzləmələrini aparmaq 

lazımdır. 

Misal 1.                     
              tənliyini həll edin. 

Həlli: Tənlikdə bərabərliyin sol tərəfində 

verilmiş             ifadəsini tg +tg  = 
        

        
 düsturundan istifadə edərək       

      
     

          
şəkilində yaza bilərik. 

Alınan bərabərliyi tənlikdə nəzərə alsaq 

       
     

          
                alarıq. Ve-

rilmiş tənliyin hər tərəfini         ifadəsinə 

ixtisar edək, onda 

{
     

     
               

        

 {     (
 

     
       )   

        

 

Deməli, verilən tənlik aşağıdakı iki qarışıq 

sistemə parçalanır: 

{
       
       
       

 (1) və {
 

     
         

        
 

(2) 

Əvvəlcə (1) sistemini həll edək.       
               olduğundan         bə-

rabərsizliyindən         bərabərsizliyi alınır 

(asanlıqla görmək olar ki, bunun tərsi doğru 

deyil). Ona görə də {
       
       
       

 

{
  

  

 
    

  
 

  
 

  

 
    

 

Başqa sözlə, {
  

 
     } çoxluğunda 

    olmaqla 
  

 
 

 

  
 

  

 
     bərabərliyini 

ödəyən ədədləri atsaq, (1) sisteminin həllər çox-

luğunu almış olarıq. (3)-dən alırıq ki,   
    

 
. 

Burada     olmaqla üç mümkün hala baxaq. 

1)       . Onda      
 

 
 . Bu isə 

mümkün deyil, çünki   tam ədəd,    
 

 
 isə 

kəsr ədəddir. 

2)       . Onda           olur 

ki, bu da (3) bərabərliyinin şərtini ödəyir. 

3)           . Onda          
  

 
. 

Bu halda da mümkün olmadığı aşkardır. 

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlirik ki, (1) 

sisteminin həlləri       olmaqla 

  
  

 
         

şəklində ədədlərdir. 

(2) sistemini həll edək 

{
 

     
         

        
 

{
              

       
              

         
 

 
 . Buradan        

 

  
 

  

  
     alarıq. 

Cavab: {
  

 
               

 

  
 

  

  
         } 

Tənlik kəsr şəklindədirsə və tapılan köklər 

tənliyi sıfıra çevirirsə, bu halda həmin həllər 

çoxluğu kənar köklərdir. 

Misal 2.
     

     
 

     

    
 tənliyini həll edin. 

Həlli: Verilmiş tənlikdə       
             və                  ifadə-

lərini yazıb ixtisar etsək,            tənliyi-

ni alarıq. 

Buradan   
 

 
           olduqda 

tənliyin məxrəci sıfıra çevrildiyindən alınan ifa-

dənin mənası olmur. Alınmış həllər kənar kök 

hesab olunur. Ona görə də, tənliklərin həlli za-
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manı dəyişəni olan ifadələri ixtisar etmək 

olmaz. Əks halda kənar köklər meydana çıxa 

bilər.             tənliyini həll edərkən 

hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək         
  və ya         alarıq. Bu tənliyi həll etmək-

lə   
  

 
     kökünü tapmış oluruq. Kökləri 

       aralığında yoxlasaq, n=-1 və n=2 

qiymətlərində kənar kök alınar. Bunun səbəbi tən-

liyin hər iki tərəfinin kvadrata yüksəldilməsidir. 

Misal 3. Tənliyi həll edin:            
       . 

Həlli: Bunun üçün              
          tənliklərini ayrı-ayrılıqda həll 

etmək lazımdır. Bu tənliklərin həllindən aşağı-

dakı köklər alınır:    
  

 
    

 

  
    

      . 

Tənliyin periodu 
 

 
 tənliyinin həllər çoxlu-

ğu   
 

 
 

  

 
   

 

  
 

  

 
 və   

  

  
 

  

 
 olar. 

Transendent tənliklərin həlli zamanı kök-

lərin itməsini araşdırarkən şagirdlərə məlum 

olan faktı xatırlatmaq lazımdır. Tənliyin hər iki 

tərəfini dəyişəni olan P(x) ifadəsinə bölsək, 

onda tənliyin P(x)=0 şərtini ödəyən kökləri itir. 
Problemin aktuallığı: Orta ümumtəhsil mək-

təblərinin riyaziyyat təlimində tətbiq edilən fənn ku-

rikulumunu nəzərə alaraq transedent tənliklərin həlli 

şagirdlərdə yaradıcılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyətini in-

kişaf etdirir. Şagirdlərin gələcək həyat şəraitlərinin 

inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Problemin elmi yeniliyi: Riyaziyyat təlimin-

də müasir təlim metodlardan istifadə edərək transe-

dent tənliklərin öyrədilməsi şagirdlərin elmi-praktik 

vərdişlərinin yüksəldilməsinə, onların gələcək təhsil-

lərini uğurla həyata keçirməsinə və yaxud mənimsə-

mənin optimallığını təmin etməyə müsbət təsir edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə ele-

mentar riyaziyyat və riyaziyyatın tədrisi metodika-

sından mühazirə deyən və seminar məşğələləri apa-

ran ali məktəb müəllimləri, o cümlədən, orta məktəb 

müəllimləri, habelə tədqiqatçılar üçün faydalıdır. 

Ədəbiyyat: 

1. Abbasov S.X. Triqonometriya: Ьetodik göstərişlər. Bakı, 1992.

2. A.Quliyev, C.Abdullayeva, N.Nəsirov və b. Triqonometriya: Dərs vəsaiti. Bakı, 2016, 317 s.

3. A.Adıgözəlov,N.Hacıyev və b. Elementar cəbr", Bakı: Elm və təhsil, 2012, 349 s.

4. M.C.Mərdənov, S.S.Mirzəyev, M.H.Yaqubov və b. Cəbr və analizin başlanğıcı: Ümumtəhsil mək-

təblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 303 s. 

5. M.H.Yaqubov, İ.M.Abdullayev, N.A.Kərimli və b. Riyaziyyat. Bakı: Abituriyent, (TQDK), 2014, 841 s.

6. Крамор В.С, Михайлов Г.А. Тригонометрические функции. М., 1979.

7. Новоселов С.Н. Тригонометрия. М.,1959.

E-mail: musa.rzayev.73@mail.ru 

Rəyçilər: ped.ü.fəls. dok., dos. T.M. Əliyeva 

ped.ü.fəls. dok. C.N. Abdullayeva 

Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2020 

mailto:musa.rzayev.73@mail.ru


Azadə Cəmşid qızı Tahirova 

110 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

 

UOT 372.851 
 

Azadə Cəmşid qızı Tahirova, 
Azərbaycan Texniki Universitetinin dosenti 

 

ALĠ TEXNĠKĠ MƏKTƏBLƏRDƏ RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠNƏ DAĠR  

VƏ ANALOGĠYALARDAN ĠSTĠFADƏ 
 

Aзаде Джамшид гызы Тахирова, 
доцент Азербайджанского Технического Университета 
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ABOUT TEACHING MATHEMATICS AT TECHNICAL UNIVERSITIES  

AND USE OF ANALOGIES 
 

Xülasə: Məqalədə bakalavr və subbakalavr təhsil səviyyəsində riyaziyyat kursunun öyrənilməsində 

analogiyalardan istifadə yolları göstərilmişdir. Ali texniki məktəblərdə və həm də təhsilin bütün pillələrində 

analogiyalardan istifadənni imkan ve yollarının öyrənilməsi aktual bir problem kimi qarşıda durur. Məhz 

buna görə də qarşıya çıxan bir sıra çətinliklərin aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər: analogiya, tədris prosesi, metod, konsepsiya, komputer, texnologiya. 
 

Резюме: В статье показаны, способы использования аналогии при изучении математики на 

уровне бакалавриата и суббакалавриата. Изучение возможностей и путей использования аналогий в 

высших технических школах, а также на всех уровнях образования является актуальной задачей. В 

связи с этим, в статье был предложены способы устранения данных трудностей. 

Ключевые слова: аналогия, учебный процесс, метод, концепция, компьютер, технология. 
 

Summary: The article shows how to use analogy in the study of mathematics at the bachelor's and 

sub-bachelor's levels. The study of the possibilities and ways of using analogies in higher technical schools, 

as well as at all levels of education, is an urgent task. In this regard, the article proposed ways to eliminate 

these difficulties. 

Key words: analogy, educational process, method, concept, computer, technology. 

 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sis-

temində islahatların əsas istiqamətlərinin mo-

dernləşməsində ölkəmizin Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin 31 yanvar 2008-ci il tarixli sə-

rəncamı ilə təsdiq olunmuş ―Azərbaycan Res-

publikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa 

təhsil məkanına inteqrasiyası ‖ və 22 may 2009-

cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş ―2009-

2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali 

təhsil sistemində islahatlar üzrə dövlət proqra-

mı‖ ali təhsilin inkişafında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir və böyük rol oynayır. 

Müasir dövrdə dünyanın bütün mütərəqqi 

ölkələrində olduğu kimi ölkəmizin də təhsil sis-

temində islahatyönlü tədbirlər, problemlər və 

perspektivlər öz əksini tapmışdır. Ölkəmizdə 

həyata keçirilmiş dəyişikliklər, yeniliklər və 

modernləşmələr təhsilin bütün pillələrində oldu-

ğu kimi həm də ali məktəblərin fəaliyyət dairəsi 

genişlənməyə başladı. Ulu öndər Heydər Əliyev 

demişdir: ―İndi təhsil sistemində islahatların 

əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 

təhsil sistemi dünya təhsil sisteminin standartla-

rına uyğunlaşsın‖. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: ―nə 

təbii ehtiyatlar, nə də coğrafi vəziyyət deyil, 

məhz intellektual potensial, elmin səviyyəsi öl-

kənin tərəqqisini təmin edir və onu inkişaf etmiş 

ölkəyə çevirir‖. 
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Keçmiş SSRİ-də dövlət tərəfindən hər bir 

şəxsiyyətin həyatına hər tərəfdən nəzarət edilir-

di. Təhsil hamı üçün vahid idi, hamı vahid dərs-

liklər, vahid proqramlar əsasında oxuyurdu və 

seçim imkanı minimuma endirilmişdi. Ancaq 

bir çox qərb ölkələrində təhsil liberal prinsiplərə 

əsaslanır və şəxsi sərbəstlik prinsipləri üzərində 

qurulur. Hətta bəzi ölkələrdə həddən artıq sər-

bəstliyə yol verilir. Məsələn, şagird vurma cəd-

vəlini öyrənmək istəmirsə, ona vurma cədvəlini 

öyrənməməyə icazə verilir, yəni insana seçim 

anlayışı verilir. 

Bəşəriyyət o qədər çətin və mürəkkəb 

problemlər qarşısındadır ki, bilikli və mədəni in-

sanların geniş təbəqəsi olmadan onları həll 

etmək mümkün deyil. Bu problemlərin həllində 

əsas (baza və ya özək) təhsili ümumtəhsil 

məktəb mərhələlərində və texniki universitetlə-

rin birinci kursunda müəyyən dərəcədə eyni ol-

saydı, onda onun zəruriliyi və məntiqi uyğunlu-

ğu hər bir kəsə anlaşılan olardı. Yeni təlim me-

todlarından istifadə tələbələrin bilik və bacarıq-

larını inkişaf etdirir və bu halda riyazi təhsil nə-

zəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir. Tədris pro-

sesinin təkmilləşdirilməsi də aktual problemlər-

dən biridir, bu halda ümumi və tətbiqi riyaziyyat 

kursunun tədrisi prosesində təlimin formaları, 

metodları və məzmunu dəyişilir. İndiki zamanda 

texniki universitetdə tədris prosesində yeniləş-

mə ilə əlaqədar əsas məqsədlərdən biri də ümu-

mi və tətbiqi riyaziyyat kurslarının tədrisində is-

tiqamətləndirilmiş şəxsi təhsilin modelinin qu-

rulması və həyata keçirilməsidir. Yəni bu kurs-

ların tədrisi zamanı tələbə şəxsiyyətinin forma-

laşmasında həyata keçiriləcək model yeni sosi-

al-iqtisadi şərait nəticəsində yaranan düşüncə 

növünü əks etdirməlidir. Deməli, ümumi və tət-

biqi riyaziyyat pedaqogikası təhsil sisteminin 

tələbə şəxsiyyətinin formalaşması ilə bağlı ha-

zırlanacaq modeli ilə sıx əlaqəlidir. 

XX əsrin sonlarınadək məqsəd ali məktə-

bə qəbul olmaq, ölkə üçün peşəkar mütəxəssis 

hazırlamaq idisə, XXI əsrdə məqsəd şəxsiyyətin 

inkişafı naminə ümumi və tətbiqi riyaziyyat 

kurslarından müvafiq biliklərin öyrədilməsidir. 

Hansı ki, bu halda riyaziyyat nadir rol oynayır, 

yəni ali texniki universitetdə riyazi təhsilin məq-

sədi nədən ibarətdir sualına cavab bu cürdür: tə-

ləbələrin peşəyə hazırlanması və şəxsiyyətin in-

kişafı və ya tələbə təfəkkürünü inkişaf etdirmək, 

onlar qarşısına müvafiq problemlər qoymaq və 

bu problemlərin nədən ibarət olduğunu anla-

maqdır. Buna görə də texniki universitetdə ümu-

mi və tətbiqi riyaziyyat kurslarından yeni tədris 

planı, tədris proqramı, yeni dərs vəsaitləri, yeni 

təlim metodları öz həllini tapmaqdadır. Göstəri-

lənlərin müəyyən qədər həllinə baxmayaraq tex-

niki universitetdə göstərilən problemlərlə bağlı 

dəyişikliklər, yeniləşmələr və modernləşmələr 

öz həllini tapmaqdadır. 

İnsan mədəniyyətinin inkişafında riyaziy-

yat onun ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur. Riya-

ziyyat ətraf aləmin(dünyanın) dərk ediləsi üçün 

bir açar kimi özünü əks etdirir, elmi-texniki tə-

rəqqinin və şəxsiyyətin inkişafının mühüm kom-

ponenti kimi rol oynayır. Yəni hər bir tələbə ri-

yaziyyatın bir sıra nəzəriyyələri ilə bağlı olan 

müəyyən bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. 

Ümumi və tətbiqi riyaziyyatdan tələbələ-

rin əldə etdiyi biliklər əməli olaraq ilk növbədə 

texnika, iqtisadiyyat, xalq təsərrüfatı, təbiətşü-

naslıq və s. elmlərdə tətbiq olunur. 

Riyaziyyat təbiətşünaslıq və texnika elm-

lərinin dilidir. Buna görə də təbiətşünaslıq və 

mühəndis peşələri riyaziyyata əsaslanaraq çoxlu 

sayda məlumatlara yiyələnməyi tələb edir. Qali-

ley demişdir: ―Üçbucağın, dairənin, parabolanın 

və s. dilini bilmədən, bir sözlə, riyaziyyatı bil-

mədən təbiətin dilini anlamaq mümkün deyil.‖ 

XX əsr buxar, elektrik və atom əsri olduğu 

halda, XXI əsr kompüter əsridir. Texniki uni-

versitetdə riyazi təhsilə kompüterlərin, kompü-

ter texnologiyalarının müasir informasiya im-

kanlarının (vasitələrinin ) öyrənilməsi öz həllini 

tapmaqdadır. 

Hazırda müasir texnikanın tələblərinə 

uyğun təqribi məsələlərin həllində yaranan 

böyük həcmli analitik məsələlərin həlli tələbələr 

tərəfindən kompüterlə istifadə zamanı asanlıqla 

yerinə yetirilir. Kompüter texnologiyasının inki-

şafı həm də ümumi riyaziyyatın klassik bölmə-

lərinin təkmilləşməsinə səbəb olur. 

Hər müəllim öz işini yüksək səviyyədə 

qurmaq imkanında deyil, bu hal özünü xüsusi 

ilə müəllimlərin, tələbələrin qiymətləndirilmə-

sində göstərir və bir sıra müəllimlərin bu günün 

tələblərinə uyğun olmadıqları aydınlaşır. Müəl-

limlər həm də tələbələrin əldə etdiyi biliklərin 

keyfiyyətində özünü göstərir. 
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Hazırda Texniki Universitetdə ümumi və 

tətbiqi riyaziyyat kursunun tədrisinin məqsəd və 

vəzifələrini analiz edərkən belə bir sual meyda-

na çıxır: bu kurslardan tələbələrə nəyi və necə 

öyrətməli? Qeyd etmək lazımdır ki, Texniki 

Universitetdə ümumi və tətbiqi riyaziyyat kur-

sunun tədrisində elmilik prinsipinin realizə 

olunması üçün bu kursun ciddi elmliyi, məntiqi 

ardıcıllığı, sistematikliyi, həm də bilik və təcrü-

bənin ümumiləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir. 

Lakin bu kursların tədrisində elmilik prinsipinin 

realizə olunması cəhdlərində çətinliklər də yara-

nır, bu çətinliklər isə riyaziyyat kursu üzrə fən-

lərin spesifik mürəkkəbliyi ilə əlaqədardır. 

Riyaziyyat elminin müasir nailiyyətləri 

nəinki orta məktəb riyaziyyat kursunun, həm də 

ali texniki məktəblərin riyaziyyat kursunun da 

məzmununu təşkil edə bilməz. Hər hansı anlayı-

şın anlaşıqlı olması onun sadələşdirilmiş izahını 

tələb edir. Təlimin hansı səviyyəsində olmasın-

dan asılı olmayaraq riyaziyyat bölmələrinin tələ-

bələr üçün tədrisi eyni zamanda müasir elmi 

nailiyyətləri özündə əks etdirməlidir. Aydındır 

ki, bu iki tələbin birgə yerinə yetirilməsi böyük 

çətinliklərlə bağlıdır. 

Ali texniki universitetin tələbələri üçün 

bakalavr səviyyəsində ümumi və tətbiqi riyaziy-

yat kursunun təlimində əldə olunan anlayışlar 

onların elmi dünyagörüşünü formalaşdırır və bu 

hal isə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

– əldə olunan nailiyyətlər riyazi məsələ-

lərdən meydana çıxan çətinliklərin təlimində va-

sitə rolu oynamalıdır; 

– bu anlayışlar gələcəkdə müxtəlif dövr-

lərdə öz aktuallığını saxlamalıdır; 

– bu anlayışlar bakalavr səviyyəsində tələ-

bələr üçün tətbiqi istiqamətdə olmalıdır. 

İndiki zamanda bakalavr səviyyəsində 

ümumi və tətbiqi riyaziyyat kursunun müasir tə-

ləblərə uyğun qurulması üçün əsas problemlər-

dən biri bu kursun strukturunu müəyyən edən 

anlayışların və bütün kurs üçün ümumi olan 

simvolik işarələrin tapılmasıdır. Bu gün ümumi 

və tətbiqi riyaziyyat kursunun elmi ciddiliyi 

onun məzmununun deduktiv izahı demək deyil, 

o, bakalavr səviyyəsində bu kursun bir elm kimi 

deduktiv xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. 

Gələcək mütəxəssislərin ümumi və tətbiqi 

riyaziyyat kurslarının əsas anlayışlarının təli-

mində bir sıra çətinliklər meydana çıxır. Tədris 

prosesində əldə olunmuş uzunmüddətli biliklər-

lə yeni biliklər arasında nə qədər çox əlaqə yara-

narsa yeni materialın dərindən mənimsənilməsi 

daha da təkmilləşər. Bu prinsipə əsaslanaraq 

ümumi və tətbiqi riyaziyyat kurslarının məzmu-

nu özünün tamlığını saxlayır. Hər bir fakt o 

zaman əhəmiyyətli hesab edilir ki, bu fakt hər 

hansı bir sistemin bir hissəsi olaraq ümumidən 

alınan xüsusi hal olsun. Bakalavr təhsil səviyyə-

sində tələbələrin ümumi və tətbiqi riyaziyyat 

kurslarından aldığı biliklərin tam sistem şəklin-

də qurulmasında psixoloji-pedaqoji faktların nə-

zərə alınması vacib məsələlərdən biridir, yəni: 

– bakalavr təhsil səviyyəsi üçün ümumi və 

tətbiqi riyaziyyat kurslarının vahid elmi konsep-

siyasını hazırlamaq və həyata keçirmək; 

– kursların müvafiq bölmələrində (nəzə-

riyyələrində) bir-birilə sıx əlaqə olan vahid riya-

zi dil yaratmaq və ondan istifadə etmək. 

Bu göstərilənləri nəzərə alıb qeyd edə bi-

lərik ki, hər yeni bölmələrin tədrisi metodiki ba-

xımdan dolğun, məntiqli və düşünülmüş şəkildə 

şərh olunmalıdır. Tədris prosesində mühazirələr 

müasir tələblərə uyğun həyata keçməli, nəzəri 

materialların möhkəmləndirilməsi üçün praktik 

məşğələlər, laboratoriya işləri, seminarlar və 

kollokviumlardan istifadə olunmalıdır. Mühüm 

məsələlərdən biri də tələblərin yüksək bilik və 

bacarıqlara malik olan professor-müəllim tərə-

findən öyrədilməsi və müasir tələblərə uyğun 

dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin edilməsidir. 

Təhsil sferasında aparılan islahatlar tələ-

bələrin ümumi və tətbiqi riyaziyyat kurslarından 

malik olduğu biliklərin məzmununun formalaş-

ması və onun xüsusiyyətlərinin tədqiqi aktual 

problemlərdən biridir. Peşəkarlıq fəaliyyəti tələ-

bələrin təhsilinə təsir etməklə peşə təhsilinin 

məzmununu müəyyənləşdirir və tələblərin riyazi 

təhsili peşə təhsili sisteminə daxil olduğu əks 

olunur. Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kurslarının 

tədrisinin öz səciyyəvi məqsəd və vəzifələri 

vardır. Bu məqsəd və vəzifələr göstərilən kurs-

ların funksiyalarını müəyyən edir və tələbələrin 

riyazi təhsilinin məzmununun formalaşmasına 

təsir edən istiqamətlərin seçilməsində mühüm 

rol oynayır. Bu mənbələrə riyaziyyat elmi və 

onun inkişafının müasir səciyyəsi, tədris meto-

dikaları və vasitələri, həm də ali məktəbin ümu-

mi şəraiti, professor-müəllim fəaliyyətinin məz-

munu daxildir. Sual meydana çıxır: texniki uni-
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versitetdə tələbələrin əldə etdiyi riyazi bilikləri, 

hər bir tələbənin yüksək səviyyədə dərk etməsi 

mümkündürmü ? və ya ümumi və tətbiqi riya-

ziyyat kurslarının yüksək səviyyədə öyrənilməsi 

və mənimsənilməsi üçün onların minimal riyazi 

bilikləri necə olmalıdır ? 

Beynəlxalq miqyasda müəyyən edilmişdir 

ki, ali texniki məktəblərdə tələblərin əldə etdik-

ləri biliklərin yüksək səviyyədə olması vacib 

deyil. Yəni bu kursun məqsədi tələbələrin 

yüksək səviyyədə bilik almaq yox, müasir tex-

nologiyaların tələblərinə uyğun normal mütə-

xəssislər olmasıdır. Başqa bir sual da qarşıya 

qoyulur: tələbələr ümumi və tətbiqi riyaziyyat 

kurslarından müəyyənləşmiş həcmdə bilikləri 

mənimsəməyə bilərmi? 

Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kursunun 

əsas məqsədlərindən biri də gələcək mütəxəssis-

lərə diferensial və inteqral hesabı, xətti cəbr, 

analitik həndəsə, optimallaşdırma üsulları, ehti-

mal nəzəriyyəsi və statistika, qraflar nəzəriyyə-

si, riyazi məntiq və diskret riyaziyyat və tətbiqi 

riyaziyyatın bölmələrindən biliklərin əsasını 

mənimsətmək, bu bilikləri tətbiqi məsələlərin 

həllində istifadə edə bilmək bacarığı və vərdiş-

lərini aşılamaqdır. Bu kursların tədrisinin vəzi-

fəsi isə tələbələrə verilən təhsilin keyfiyyətinin 

yüksək səviyyədə olmasından ibarətdir. 

Ali texniki məktəblərdə ümumi və tətbiqi 

riyaziyyat kurslarının bir tədris fənni kimi müa-

sir tələblərə uyğunlaşdırılması bu fənlərin tədris 

planı və proqramlarının yeni aspektdə hazırlan-

ması problemi aktual xarakter daşıyır. Indiki 

elm və texnika surətlə inkişaf edir və bu inkişaf 

tez-tez ali texniki məktəblərdə tədris planı və 

proqramlarının yeniləşməsini qarşıya qoyur. Bu 

prosesin həyata keçməsi düzgün və məntiqli 

olaraq tədris materiallarının həcminin genişlən-

məsi və xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını 

tələb edir. Bu problemlərin həyata keçməsi 

müxtəlif zamanlarda irəliləmələrə mane olan ən-

ənələrlə mübarizə aparılaraq başa çatmışdır. Ali 

texniki universitetdə riyaziyyatın elmi səviyyə-

sini yüksəltmək və ümumi və tətbiqi riyaziyya-

tın müxtəlif bölmələrinin (nəzəriyyələrinin) təd-

risi metodlarını yaxşılaşdırmaq müəllim və 

alimlərin təkliflərinin birlikdə müzakirəsi və 

təkliflərinin nəzərə alınması olmuşdur. Ali texniki 

universitetdə uzun illər davam edən riyaziyyat 

proqramı kortəbii surətdə tez-tez dəyişir, uyğun 

olmayan nəzəriyyələr (bölmələr), yaramaz metod-

ların təsiri nəticəsində özünü əks etdirirdi. 

Bu kursun tədris metodlarını bakalavr və 

magistr səviyyəsində tələbələrə öyrədilməsi meto-

dikaları riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə araşdırı-

lır. Bu fənlərin tədrisi metodikasının öyrənilməsi 

tədrisin səviyyəsinin yüksədilməsinə səbəb olur. 

Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kursu texniki elmlə-

rin əsası olduğu üçün onu gələcək mühəndis mü-

təxəssislərə keyfiyyətli, yüksək səviyyədə öyrət-

mək lazımdır. Texniki universitetlərin bakalavr və 

magistr kursunun tədrisi metodikası qarşısında 

duran əsas prinsiplər aşağıdakılardır: 

– Fakültələrdə bu kurslarda deyiləcək ma-

terialların seçilməsi; 

– Tədris prosesində qazanılmış ən yaxşı

nəticələrin müəyyən edilməsi; 

– Əldə olunmuş materiallar üzrə tədrisin

təşkili və aparılması. 

Bakalavriat və magistratura səviyyələrində 

kursların tədrisi prosesində elə metodlardan istifa-

də edilməlidir ki, bu metodlar tədris üçün stimul 

yaratsın və auditoriyalarda marağa səbəb olsun. 

Texniki universitetlərdə ümumi və tətbiqi riyaziy-

yat kurslarının əsas məsələlərindən biri də didakti-

kaya düzgün münasibətin əməl olunmasıdır. 

Texniki universitetlərdə ümumi riyaziyyat 

və tətbiqi riyaziyyat kurslarının bir məqsədi də 

bakalavr və magistr səviyyəsində təhsil alanların 

dünyagörüşünü formalaşdırmaq və onları vətən-

pərvərlik ruhunda tərbiyə etməkdən ibarətdir və 

əsas məqsədlərindən bir qismi də aşağıdakılar-

dan ibarətdir: 

– tələbələrin intellektual inkişafı. Riyazi

təfəkkürün keyfiyyətlərinin formalaşması və 

müasir tələblərə uyğun biliyin mənimsənilməsi; 

-müasir texnikanın tələblərinə uyğun tətbi-

qi məsələlərin həllində keyfiyyətli bilik, bacarıq, 

vərdişlərə yiyələnmək, fənlərarası əlaqələrin öy-

rənilməsi və təhsilin davam etdirilməsi; 

– riyaziyyat kursunun tədrisi prosesində

istiqamətləndirilmiş şəxsi təhsilə yer verilməsi; 

– riyazi metod və ideyalar haqqında təsəv-

vürlərin formalaşdırılması, gerçəklik, dərketmə 

metodları və təsviretmə formasının dərk olunması; 

Tədris prosesində riyazi təhsilin məzmun 

və xüsusiyyətlərinin yeniləşməsi (dəyişməsi) 

pedaqoji prosesdə alınmış nəticələrin və bütün 

göstəricilərin dəyişilməsinə səbəb olur. Bu gös-

təricilərə aşağıdakılar daxildir: 
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– tələbələrin sağlamlığının bütün göstəri-

cilərinin saxlanılması; 

– təhsilin səviyyəsi və keyfiyyəti. 

Ali texniki məktəblərdə riyazi təhsilin 

məzmununun və xüsusiyyətlərinin yeniləşməsi 

öz növbəsində bu kursun və onun tədrisi meto-

dikasının yeniləşməsini tələb edir. Dünyanın 

ümumi qanunauyğunluqlarının və əsas elmi 

konsepsiyasının fəlsəfi dərki riyaziyyatsız 

mümkün deyil. Riyaziyyat dünya quruluşunun 

―Qayda‖ və ―Xaos‖ (hərc-mərclik) sözləri ilə 

səciyyələnən iki əsas fəlsəfi ideya ilə əlaqəlidir. 

Birinci klassik analizdə, ikinci isə ehtimal nəzə-

riyyəsində öyrənilir. 

Riyazi təhsilə kompüterlərin, kompüter 

texnologiyalarının müasir informasiya imkanla-

rının (vasitələrinin) öyrənilməsi də daxil edil-

mişdir. Bu zamanın hökmüdür. XX əsr buxar, 

elektrik və atom əsri olduğu halda, XXI əsr şüb-

həsiz ki, kompüter əsridir. 

Ali texniki məktəblərdə ümumi və tətbiqi 

riyaziyyat kursunda təlimin məzmun və metod-

larının dəyişilməsi, yeniləşməsi və modernləş-

məsi qarşıda duran mühüm problemlərdən biri-

dir. Hazırda ali texniki məktəblərdə ümumi və 

tətbiqi riyaziyyat kursunun müasir tələblərə 

uyğun tədrisində tətbiq olunan riyazi metodları 

ənənəvi təlim metodlarını təkrar etməməlidir. 

Bu metodları, bir-birinə yaxınlaşmasını həyata 

keçirdikdə, təlim və təhsilin keyfiyyətinin yük-

səldilməsi özünü əks etdirir. 

Ali texniki məktəblərdə tədris prosesi gə-

ləcək mütəxəssislərin məntiqi təfəkkür fəaliyyə-

tinin inkişafı və idarə olunması kimi özünü əks 

etdirir. Təlim metodlarının hər biri riyazi təfək-

kürünün inkişafında və yaradıcılıq qabiliyyəti-

nin artırılmasında rol oynayır və qarşıya qoyul-

muş vəzifələri məqsədyönlü yerinə yetirmək 

üçün müəllimlərlə tələbələrin qarşılıqlı fəaliyyə-

tinin səmərəli yolları başa düşülür. 

Ümumi və tətbiqi riyaziyyatın öyrənilmə-

sində isbat metodlarından olan analogiya meto-

dundan (oxşatmaq) mütəmadi istifadə olunması 

təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Riyaziyyatın bir sıra böl-

mələrində (və ya nəzəriyyələrində) analogiya-

lardan geniş istifadə olunur və teoremlərin isba-

tında analogiya mühakiməni ixtisar etməyə 

imkan yaradır, məsələn ali cəbr və xətti cəbrdə 

matrislər üzərində əməllər, iki, üç, və s. tərtibli 

determinantların hesablanması, xətti tənliklər 

sisteminin Kramer qaydası ilə və ya Qaus üsulu 

ilə həlli və s. analoji olaraq digər uyğun xətti 

tənliklər üçün göstərmək mümkün olduğunu 

qeyd etmək olar. Analogiya metodunun tətbi-

qində əsas məqsəd tətbiq olunan riyazi təklif 

haqqında ümumi nəticənin və yeni informasiya-

nın əldə olunmasıdır. 

Gələcək mühəndis mütəxəssislərin məsələ 

və misallar həllində keyfiyyətli bilik, bacarıq və 

vərdişlərin əldə olunmasında analogiya metodu 

bir vasitə olaraq özünü əks etdirir və böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Oxşar nəzəriyyələrin tədrisin-

də və oxşar məsələ və misalların həllində analo-

giyalardan bir üsul olaraq istifadə olunur, və tə-

ləbələrin əldə edəcəyi təlim və təhsilin keyfiy-

yətinin artırılmasında rol oynayır. Yəni, gələcək 

bakalavrların bilik bacarıqlarının keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində və əldə etdiyi biliyin rabitəli 

bir sistem təşkil etməsində analogiya bir vasitə 

olaraq özünü əks etdirir. Deməli, ümumi və tət-

biqi riyaziyyatın tətbiqində professor-müəllim-

lər analogiya metodundan bir vasitə kimi istifa-

də etməlidir. 

Həm də qeyd edək ki, analogiya metodu-

nu tətbiq edərkən çalışmaq lazımdır ki, tələbələr 

misal həllində səhvə yol verməsinlər. 

Qarşıya çıxan səhv halları müəllim əvvəl-

dən araşdırmalı və bu cür yalnışların qarşısını 

almalıdır. Buna görə də buraxılan çatışmazlıqla-

rı və yanlış analogiyalardan aşağıdakıları göstər-

mək olar: 

– analogiyalar teoremlərin, düsturların və 

alqoritm və proqramlaşdırmanın oxşarlığından 

istifadə formal xarakter daşımamalıdır; 

– analogiyalardan istifadə edərkən əldə 

olunan nəticələri ümumiləşdirərkən verilən riyazi 

təklifin həqiqət olduğunu isbat etmək lazımdır; 

– ümumi riyaziyyatın bir sahəsinə aid olan 

matrislər nəzəriyyəsini başqa sahələrdə bir apa-

rat (model) kimi istifadə etmək lazımdır; 

– ümumi və tətbiqi riyaziyyatın tədrisində 

müəyyən nəzəriyyələrin bir model kimi başqa 

nəzəriyyələrdə tətbiqinə yer verilməlidir; 

– yeni tədris proqramlarının yaranması və 

uyğun dərsliklərin meydana gəlməsi yeni analo-

giyalardan istifadə tələb edir; 

– ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın təd-

risi metodikasına az fikir verildiyindən analogi-

yalardan lazımi yerlərdə istifadə sistemsizlik 
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kimi özünü əks etdirir və onun mahiyyəti tam 

şəkildə özünü doğrultmur. 

Ali texniki məktəblərdə ümumi və tətbiqi 

riyaziyyatın tədrisinə aid analogiyalardan istifa-

dəyə həsr olunmuş elmi tədqiqat və elmi meto-

dik işlərin tədqiqi yox dərəcəsindədir. Buna 

görə də bu istiqamətdə analogiyalardan istifadə 

araşdırmalı və işlər görülməlidir, yəni bütün 

tətbiq olunan analogiyalar müəyyənləşməli və 

sistemləşdirilməlidir. Aydındır ki, göstərilənləri 

nəzərə alsaq, onda demək lazımdır ki, material-

ların öyrədilməsində analogiyalardan istifadə, 

onların tədrisinin yeni metodikasının işlənməsi-

ni qarşıya qoyur. Bu halda rol oynayan əsas cə-

hətlərə diqqət verilməsi bir vasitə olaraq rol oy-

nayır: yeni analogiyaların meydana gəlməsi və 

sistemləşdirilməsi və onların nəzəri və praktiki 

istiqamətlərdə əhəmiyyəti göstərilməli, məsələ 

və misalların həllində analogiyaların bir-birinə 

ötürülməsi – yeni tədris proqramlarında inteqra-

siyanın həyata keçməsi. 

Analogiyanın mahiyyəti dedikdə o, özünü 

aşağıdakı kimi əks etdirir: 

– analogiya ümumi və tətbiqi riyaziyyatın

müxtəlif nəzəriyyələrində (bölmələrində) təlim 

prosesində sadə, konkret və məntiqli nəticə çı-

xarmağa imkan verir; 

–əldə olunmuş nəticələr oxşar materialla-

rın təlimində vasitə olaraq özünü əks etdirir; 

– qarşıya qoyulan mövzuların tədrsinidə

İKT-dən istifadənin üstünlüklərində analogiya-

lardan istifadə; 

– modelləşdirmədə, alqoritm və proqram-

laşdırmada meydana çıxan oxşarlığın (uyğunlu-

ğun) digər materiallarda tətbiqi; 

– məsələ və misallar həllində analogiyalar

tələbələri yanlış nəticəyə də gətirə bilər. Tələbə-

lərin kollokviumlarda rast olunan xətaların bir 

hissəsinin mənbəyi yanlış analogiyadır. 

Göstərdiyimiz halları dərs prosesində mü-

əllim görməli və yanlış analogiyaların qarşısını 

almalıdır. 

Əks məqsədlərdən biri modelləşmə zama-

nı yeni biliklərin əldə olmasıdır və modelləşmə 

ilə obyekt arasında uyğunluq olduqda informasi-

yanı modeldən obyektə keçirmək lazımdır. 

Ali texniki məktəblərdə ümumi və tətbiqi 

riyaziyyatın tədrisində analogiyalardan istifadə-

nin imkan və yollarının öyrənilməsi riyaziyyatın 

pedaqogikasının aşağıdakı tələblərinə uyğun 

həllini qarşıya qoyur: 

– Yeni tədris planına uyğun tədris proqra-

mı materialın düzülüşünə və həcminə görə 

düzgün hazırlanmalıdır; 

– Seçilmiş tədris materiallarında nəzəri və

praktik istiqamətlərdə ardıcıllıq gözlənilməli və 

biliklərin müəyyən bir sistemdə inkişafını həya-

ta keçirmək lazımdır; 

– Tətbiqi məsələlərin həllinə diqqət yetir-

məli, tələbələrin fərdi biliklərini meydana çıxar-

maq və nöqsanları aradan yox etmək lazımdır. 

– Tələbələr tərəfindən elmi biliklər

möhkəm mənimsənilməli və müasir tələblərə 

uyğun olmalıdır. 
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ali texni-

ki məktəblərdə yeni tədris proqramına uyğun riya-

ziyyatın tədrisinin bəzi yolları və analogiyalardan is-

tifadə qaydaları verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti Məqalədən 

ali məktəb müəllimləri, doktorantlar və s. istifadə 

edə bilər. 
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Xülasə: Son zamanlar ümumtəhsil məktəblərin riyaziyyat dərsliklərinə ―ehtimal və statistika‖ və məz-

mun xəttinə uyğun olaraq ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri daxil edilmişdir. Bunu nəzə-

rə məqalədə alaraq bu anlayışların məktəb riyaziyyat təlimində yeri əhəmiyyəti və vəzifələri araşdırılmışdır. 
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Резюме: В последнее время в школьный курс математики введены основы теории вероятностей 

и математической статистики. Методика преподавания этого раздела еще недостаточно проработана. 

В данной статье рассматривается место, значимость и задачи этих понятий на школьном курсе мате-

матики. 
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Summary: Recently, elements of the theory of probability and mathematical statistics were included 

in the mathematics textbooks of the general secondary schools in conformity with the content line 

"Probability and statistics". By considering it, levels of the solution of several issues concerning the 

probability of events have been developed and methodical advises have been given in this article. 
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Son illərdə Azərbaycanda təhsilin məzmu-

nunda mühüm dəyişilmələr baş vermişdir. 

Təhsil standartına və məktəb riyaziyyat proq-

ramlarına ehtimal nəzəriyyəsi və statistika ele-

mentləri daxil edilmişdir. Fikrimizcə, bu hadisə-

nin əhəmiyyəti riyaziyyatdan məktəb proqram-

larının sadəcə təkmilləşdirilməsi çərçivəsindən 

daha artıq dərəcədə kənara çıxır. O, riyaziyyatın 

həmin bölmələrinin məktəbdə tədrisinin ümumi 

müzakirəsini tələb edir. 

Qeyd edək ki, indiyə qədər məktəb riya-

ziyyat kursunda həmçinin digər təbiət elmlərin-

də hadisələr və proseslər arasında bərk 

(möhkəm) əlaqələrin varlığı haqqında yalnız bir 

ideya hakim olunmuşdur. Bu əlaqələr fizika və 

kimya qanunlarını ifadə edən düsturlar şəklində 

göstərilmişdir; hətta tarix kurslarında təsadüfili-

yə yer verilmişdir: 

Kursun belə qurulması elə təsəvvür yara-

dır ki, bütün hadisələr əvvəlcədən müəyyən 

olunmuş qanunauyğunluqları əsasında baş ver-



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

117 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 87, №6, 2020 

mişdir. Fikrimizcə, təbiət və dünya haqqında tə-

sadüflərdən danışmadan verilən məlumatlar 

həm ideya həm də texniki baxımdan birtərəfli-

dir. O, müasir dünya baxışları ilə uyğun gəlmir. 

Dəyişkən informasiyalar aləmində istiqamətlən-

məni mürəkkəbləşdirir, peşəkar işçi qüvvəsini 

formalaşmasına kömək edir. Xüsusən, əhalinin 

statistik nəticələrin və metodların başa düşməsi 

onlarla dövlətin arasında inamsızlıq münasibəti 

yarada bilər. Ona görə, bizim fikrimizcə, mək-

təb təliminə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin 

daxil edilməsinə çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Eyni zamanda o, düşünülmüş aydın metodika 

tələb edir ki, bunsuz uğursuzluğa məhkum ola-

caqdır. Son illərdə yazılmış vəsaitlərdə və dərs-

liklərdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin şər-

hinə müxtəlif yanaşmalar meydana gəlmişdir. 

Həmin məsələnin də müzakirəsi aktualdır, belə 

ki ali məktəblərdə o cümlədən, pedaqoji univer-

sitetlərdə bu fənlərin tədrisinə dair bir sıra mə-

zəmmətlər və narazılıqlar var; materialın mə-

nimsənilmə səviyyəsi yüksək deyildir. Ona görə 

məktəbdə şagirdlərə izah olunacaq materialların 

başa düşülməsində müəllimlər çətinliklərlə qar-

şılaşırlar. 

Ali məktəblərdə ehtimal nəzəriyyəsinə aid 

vəsaitlərdə bu və ya digər dərəcə də mövcud 

olan tipik çatışmazlıqları qısa şəkildə sadalayaq: 

1. Ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi statisti-

kanın idealları və yanaşmalarından ayrılması. 

Bu ehtimal nəzəriyyəsinin praktikadan ay-

rılmasına, nəticədə onun mücərrəd elmə çevril-

məsinə gətirir. 

2. Ehtimal nəzəriyyəsi və kombinator me-

todların plastik sxemlərindən hədsiz dərəcədə 

aludəçilik. 

Bu nəzərdən keçirilən ehtimal nəzəriyyəsi-

nin məsələlərinin dairəsini daraldır, ehtimal nəzə-

riyyəsini praktik tətbiqlərdən ayırır və məxsusi 

ehtimal anlayışlarının mənimsənilməsinə imkan 

vermir. Ali məktəblərdə bu kəsilməz təsadüfü kə-

miyyətlərin və ehtimal nəzəriyyəsi teoremlərinin 

öyrənilməsinə ayrılan vaxtı azaldır. 

3. Təsadüfü kəmiyyətlər və onların ədədi

xarakteristikaları kimi hətta ən sadə anlayışların 

mahiyyətinin qavranılmasını çətinləşdirən əsasız 

olan yüksən riyazi formalizm. 

4. Ehtimal nəzəriyyəsinin riyaziyatın digər

bölmələri ilə (kombinatorika, ölçü nəzəriyyəsi, 

funksional analiz və müxtəlif riyazi incəliklərin 

təhlili) dəyişdirilməsi. 

5. Ehtimal nəzəriyyəsində, vaxtilə onun

yaranması və inkişafında mühüm əhəmiyyəti 

olmuş, lakin hazırda öz aktuallığını itirmiş 

məlum tarixi məsələlərə (qumar oyunlarına 

maraq nəticəsində yaranan və həndəsi ehtimala 

aid bəzi məsələlər və i.a.) çox yer ayrılması. 

6. Müxtəlif növ paradokslar və şərtləri

qeyri dəqiq ifadə olunmuş məsələlərin təhlil 

olunmasına aid materialların cəlb olunması. 

7. Ehtimal nəzəriyyəsinin təshih olmayan

sadələşdirilməsi. 

Riyazi statistika kurslarına aid bəzi çatış-

mazlıqları da qeyd etmək olar. Burada çox vaxt 

yalnız Qanss nəzəriyyəsi bəzi tətbiqlərinin və ya 

bəzi fənn sahələri üçün mühüm olan nəzərdən 

keçirilməsi ilə məhdudlaşan materiallar öyrənilir. 

Göstərilən çatışmazlıqlara ona görə diqqət 

yetirdik ki, məktəb dərsliklərində ehtimal nəzə-

riyyəsi üzə bəzi materiallar ali məktəblərin 

heçdə ən yaxşı təcrübəsi deyildir. Bizə belə gəlir 

ki, ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın ali mək-

təblərdə qeyri-müvəffəq tədrisi təcrübəsini bir 

başa orta məktəbə köçürülməsi mənfi nəticələrə 

gətirəcək və həmin elmlərin bu qədər zəruri tək-

liflərini orta məktəbdə öyrənilməsinin uzun 

müddət (və ya on illərlə) təxirə düşməsinə səbəb 

olacaqdır. 

Statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin tədrisin-

dən danışdıqda indiyə qədər şagirdlərdə formala-

şan ümumi riyazi mədəniyyət səviyyəsini və yeni 

anlayışları mücərrəd formada onların qavraya 

bilməsinə nə dərəcədə hazır olduqlarını nəzərə 

almaq lazımdır. Lakin, bizim fikrimizcə, bu sta-

tistika və ehtimal nəzəriyyəsinin öyrənilməsinə 

çətinlik deyil, yalnız materialın təqdim olunma 

formalarına kifayət qədər sərt tələblərin qoyulma-

sıdır. Başlıca məsələlərdən biri ədədlər, düsturlar 

və anlayışlarla manepuliyasiya vərdişlərinin möh-

kəmləndirmək deyil, təsadüfü dəyişən, ehtimal 

haqqında, ətraf aləmdə onların yeri haqqında ümu-

mi təsəvvürlərin formalaşması olmalıdır. 

Burada sistematik şəkildə 7-ci sinifdə təd-

risinə başlanılan həndəsəni tədrisi ilə analogiya-

nı xatırlamaq yerinə düşər. Bu ona qədər mək-

təblilər ən sadə həndəsi fiqurlarla zəngin iş təc-

rübəsinə malikdirlər. Kiçik yaşlardan piramida-

lar və kublar oynayaraq, şəkilləri rəngləyərək və 

kağızdan fiqurlar kəsərək, uşaqlar özlərinin ilk 
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həndəsi obrazlarını yaradırlar. Onu əhatə edən 

əşyalar, mebellər, məişət alətləri kvadrat (stol), 

dairə (boşqab), düz və əyri xətlər, müstəvi, 

miqdar, ölçü, uzunluq və sahə haqqında uğurla 

təsəvvürlər formalaşdırmağa imkan verir. Uşaq 

daha sonra oyun prosesində dönmə, simmetriya 

və s. ilə tanış olur. Heç bir xüsusi sözlər və ya 

işarələmələr bilmədən şagird gözəl kəpənək 

çəkir, qatlanmış kağızdan qar dənəciyi kəsir, 

plasmas kərpiclərdən ev tikir. 

Məktəbdə həndəsənin sistematik öyrənil-

məsinin vəzifəsi ilk vaxtlarda artıq mövcud olan 

əyani obrazları və təsəvvürləri təriflər, təkliflər 

və ya düsturlar şəklində formalaşdırmaqdan iba-

rətdir. Əgər uşaq həndəsi oyun təcrübəsindən 

məhrumdursa, onda həndəsənin tədrisi uğursuz-

luğa uğrayacaq, çünki, formallaşdırmaq lazım 

olan həmin obrazlar yoxdur. 

Həmin işlər cəbrdə də baş verir. O, müxtə-

lif ədədlər və onlar arasındakı münasibətlər 

məlum və məchul kəmiyyətlər haqqında intuitiv 

təsəvvürləri formalaşdırır. 

Eyni situasiya ehtimal ilə də yaramır: 

Əgər uşaqda təsadüfilik və dəyişkənlik haqqında 

ilkin əyani təsəvvürlər yaradılmasa, onda sonra-

lar ehtimal nəzəriyyəsinin öyrənilməsinin gedi-

şində onların formalaşdırılması mümkün olma-

yacaqdır. Onlar uşağın yaddaşında aydın olma-

yan, heç bir işə yaramayan simvollar toplusu 

kimi qalacaqdır. 

Ali məktəblərdə tədris təcrübəsinin və orta 

məktəb müəllimlərinin iş təcrübəsini nəzərə ala-

raq məktəbdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsi 

tədrisinə ümumi yanaşmanın hazırlanmasında 

aşağıdakı müddəalara istinad olunmasına çalış-

maq lazımdır: 

1. Başlanğıc səviyyədə ehtimal nəzəriyyə-

si və statistika, onların sıx qarşılıqlı əlaqələri 

haqqında tam, bitkin şəkildə təsəvvür vermək; 

2. Riyaziyyatın bu bölmələrinin ətraf 

aləmlə sıx əlaqəsini həm riyazi anlayışların 

daxil edilməsi mərhələsində, həm də alınan nəti-

cələrdən istifadə edilməsinin gedişində qeyd 

etmək; 

3. Yalnız mümkün olan yerlərdə riyazi 

formalizmdən uzaqlaşmaq; 

4. Cəmiyyət üçün aktuallığını itirən və o 

cümlədən qumar oyunlarından yaranan klassik 

məsələlər və nümunələrdən çəkinmək; 

5. Şagirdlərdə marağın formalaşması və 

materialın daha yaxşı mənimsənilməsi üçün 

aydın, başa düşülən və yadda qalan hekayə nü-

munələri ilə müşayiət etmək. 

Bu prinsiplər hazırda məktəb ―riyaziyyat‖ 

dərsliklərində öz əksini tam şəkildə tapa bilmə-

mişdir. Yuxarıda ifadə olunan yanaşmaların ma-

hiyyətini açaraq mövzunun məzmunu üzərində 

dayanaq. 

Məktəbdə ehtimal və statistikanın öyrənil-

məsinin daha bir aspekti haqqında ayrıca danış-

maq lazımdır. Sirr deyildir ki, sira sıra şagirdlər 

riyaziyyat dərslərində faiz və hissələr aid hesab-

lama priyomlarını şüurlu mənimsəmirlər. Son il-

lərin təcrübəsi göstərir ki, 20% qədər yuxarı 

sinif şagirdləri onların mahiyyətini başa düşmə-

yərək faiz daxil olan əməliyyatları praktik ola-

raq yerinə yetirmirlər. Yeddinci və ya səkkizinci 

siniflərdə ehtimal və statistikaya aid dərslər mü-

əllimə faiz və hissə kimi mühüm obyektlərin öy-

rənilməsinə qayıtmağa imkan verir. Həm də ri-

yaziyyat dərsliyinin formal materialı üzrə deyil, 

məzmunca qayıtmaqdır. Həmin qayda ilə statis-

tika dərsləri də funksional asılılığın mahiyyətini, 

artma, azalma, xətti əlaqə ideyasının mahiyyəti-

ni aydın şəkildə nümayiş etdirməyə imkan verir. 

Onda 7-ci 8-ci siniflərdə funksiyanın xassələri-

nin requlyar öyrənilməsi statistika dərsləri sahə-

sində mahiyyəti artıq məlum və aydın olan mo-

dellərin öyrənilməsinə çevrilir. 

Qeyd edək ki, statistika və ehtimal dərsləri 

müəllimə qruplarda kollektiv iş üsulundan geniş 

istifadə etməyə imkan verir. Belə ki, istənilən 

statistik və ehtimal üzrə eksperiment (xırda 

pulun atılması və ya məlumatın toplanması) tək 

bir nəfərin imkanların xaricindədir. Burada ―işçi 

qrupu‖ daha səmərəlidir. Məktəb müəllimlərinin 

təcrübəsi göstərir ki, şagirdlər adətən kompüte-

rin köməyilə alınan nəticələrin işlənilməsi və 

sistemə gətirilməsi ilə əlaqədar sorğuları, prak-

tik işləri məmnuniyyətlə və maraqla yerinə yeti-

rirlər. Ehtimal üzrə aparılan eksperimentlər də 

böyük maraq yaradır. 
Problemin aktuallığı. məktəb dərsliklərində 

ehtimal nəzəriyyəsi üzə bəzi materiallar ali məktəb-

lərin heçdə ən yaxşı təcrübəsi deyildir. Bizə belə 

gəlir ki, ehtimal nəzəriyyəsi və statistikanın ali mək-

təblərdə qeyri-müvəffəq tədrisi təcrübəsini bir başa 

orta məktəbə köçürülməsi mənfi nəticələrə gətirəcək 

və həmin elmlərin bu qədər zəruri təkliflərini orta 
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məktəbdə öyrənilməsinin uzun müddət təxirə düş-

məsinə səbəb olacaqdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Statistika və ehtimal 

nəzəriyyəsinin tədrisindən danışdıqda indiyə qədər 

şagirdlərdə formalaşan ümumi riyazi mədəniyyət sə-

viyyəsini və yeni anlayışları mücərrəd formada on-

ların qavraya bilməsinə nə dərəcədə hazır olduqları-

nı nəzərə almaq lazımdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. məktəb təli-

minə statistika və ehtimal nəzəriyyəsinin daxil edil-

məsinə çox böyük əhəmiyyəti vardır. 
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Xülasə: Məqalə ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat dərslərində riyazi isbatların öyrənilməsi prose-

sində bir çox priyomlar üzərində dayanaraq, şagirdlərə isbatların tədrisinin asanlaşdırılmasından bəhs edir. 

Məqalədəki priyomlar şagirdlərdə riyazi isbatların daha yaxşı mənimsənilməsinə şərait yaradacaq. 

Açar sözlər: priyom, metod, evristik söhbət, riyazi isbat, teorem 

 

Резюме: В статье обсуждается упрощение обучения доказательств учащимся, уделяя особое вни-

мание многим методам изучения математических доказательств на уроках математики в средних шко-

лах. Методы, описанные в статье, помогут студентам лучше усвоить математические доказательства. 

Ключевые слова: трюк, метод,эвристический разговор, математическое докательство, 

теорема 

 

Summary: The article focuses on many techniques in the process of learning mathematical evidence 

in mathematics classes in secondary schools and discusses how to facilitate the teaching of evidence to 

students. The methods in this article will help students better understand mathematical proofs. 

Key words: prıyom, method, heuristic talk, mathematical proof, theorem 

 

Şagirdlərin riyazi isbatla tanış edilməsinin 

priyomlarına keçməzdən əvvəl anlayışlar haq-

qında lazımi məlumatları nəzərdən keçirmək 

lazımdır. Anlayışlar təfəkkürdə dağınıq halda 

olmayıb öz aralarında müəyyən qayda ilə rabitə-

lənirlər. Anlayışların bir-biri ilə əlaqə forması 

hökm adlanır. Əşyalar arasında obyektiv 

mövcud olan asılılıqları düzgün əks etdirən 

hökmlərə doğru, əks halda isə yalan hökmlər 

deyilir. Məsələn; ‖hər bir romb paraleloqram-

dır‖-hökmü doğru, ―hər bir paraleloqram romb-

dur‖ – hökmü yalandır. Hökmün sözlərlə ifadəsi 

cümlədir, lakin hər cümlə hökm deyildir. 

Hökmlər təfəkkürdə iki əsas üsulla əmələ 

gəlir: vasitəsiz və vasitəli. Birinci halda qavra-

manın nəticəsi hökmün köməyi ilə ifadə deyilir. 

Məsələn, ―bu fiqur-dairədir‖. İkinci halda, əqli 

nəticə adlanan xüsusi fikri fəaliyyət nəticəsində 

hökm əmələ gəlir. Məsələn, ―müstəvinin verilmiş 

bir nöqtəsindən bu müstəvi üzərində məsafələri 

bərabər olan bütün nöqtələr çoxluğu-çevrədir‖. 

Təfəkkür forması kimi əqli nəticənin anlay-

ışdan və hökmdən fərqi ondan ibarətdir ki, o, ayrı-

ayrı fikirlər üzərində məntiqi əməliyyat aparır. 

Mürəkkəb hökmlərin mühüm növləri ak-

siomlar və teoremlərdir. 

Aksiom-isbatsız qəbul edilən təklifdir. 

Aksiomlar və ilk anlayışlar riyazi nəzəriyyənin 

əsas bünövrəsini təşkil edirlər. Hər bir elmin 

əsasında duran aksiomların hamısına onun ak-

siomlar sistemi deyilir. Aksiomlar sisteminə ası-

lı olmazlıq, ziddiyyətsizlik və tamlıq tələbləri 

verilir. 

Teorem. Müxtəlif riyazi obyektlərin xas-

sələrinin öyrənilməsində bu və ya digər nəticə 

çıxarmaq, yəni anlayışlar və hökmlər əsasında 
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qurulan cümlələrin doğruluğunu yoxlamaq 

lazım gəlir. 

Doğruluğu isbat vasitəsilə müəyyən edilən 

riyazi təkliflərə teorem deyilir. Məntiqi baxım-

dan hər bir teorem iki hissədən ibarət olur: 

a) teoremin şərti;

b) teoremin nəticəsi.

Məsələn, paraleloqramın diaqonalları kə-

sişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. 

Burada teoremin Ģərti: S-dördbucaqlı 

paraleloqramdır onun diaqonalları kəsişir. 

Teoremin nəticəsi: P-diaqonalların kəsiş-

mə nöqtəsi onların hər birini yarıya bölür. Teo-

remin şərti və nəticəsini aşkar edə bilmək üçün 

onu çox vaxt ―...isə (sa, sə), onda ...‖məntiqi 

bağlayıcı tətbiq etməklə implikasiya şəklində 

ifadə edirlər. Məsələn, göstərilən teoremin mə-

nasını dəyişmədən onu aşağıdakı kimi ifadə 

etmək olar: ―dördbucaqlı paraleloqramdırsa, 

onda onun diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöq-

təsində yarıya bölünür‖. 

Zəruri və kafi Ģərt. Aşağıdakı teoremləri 

nəzərdən keçirək: 

1.Natural ədəd cüt olarsa, onda bu ədəd 6-

ya bölünür. 

2.Natural ədəd 6-ya bölünürsə, onda bu

ədəd cütdür. 

Onları riyazi məntiq dilində ifadə etsək: 

1.S1 
  P1

2.P2   S2 

Olar. Göründüyü kimi, birinci implikasiya 

doğru deyil, ikinci implikasiya isə doğrudur. 

Belə olduqda S1 mülahizəsi P1 mülahizəsinin 

doğruluğu üçün zəruri şərt, P1 mülahizəsi S1 

mülahizəsinin doğruluğu üçün kafi şərt adlanır. 

Şagirdlərin riyazi isbatla tanış edilməsinin 

aşağıdakı priyomları üzərində dayanaq. 

Birinci priyom : Müəllim teoremin isbatı-

nı şərh edərək sinfi fəallaşdırmaq məqsədi ilə 

evristik söhbətdən istifadə edir. Bu priyom mək-

təbdə riyaziyyat müəllimləri tərəfindən heç də 

uğurlu tətbiq olunmur. Uğursuzluğun əsas sə-

bəbləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Evristik söhbətin analitik-sintetik və

sintetik növlərini heç də bütün müəllimlər 

düzgün tərtib etmirlər. 

Teoremin isbat yolunu şagirdlərin özləri-

nin tapmasına kömək edən müəllimin sualları 

analitik-sintetik mühakimənin gedişinə uyğun 

olmalıdır. İsbat yolunu şagirdlərin özlərinin tap-

masına kömək edən müəllimin sualları sintetik 

mühakimənin gedişinə uyğun olmalıdır. 

Bərabərsizliyin bir xassəsinin isbatında ev-

ristik söhbətin bu müxtəlifliyini nümayiş etdirək. 

Verilir: c-ixtiyari ədəd, a˃b 

İsbat etməli: a+c˃b+c 

Evristik söhbəti sintetik üsulla apararaq 

müəllimlər adətən teoremin dərslikdə verilən is-

batını dəyişirlər. Şagirdlərə onları əsaslandırma-

ğı təklif edərək müəllimlər yalnız bu isbatı 

hissələrə ayırırlar. Məsələn: 

*(a+c)-(b+c) fərqini nəzərdən keçirək 

Bu ifadəni necə sadələşdirməli? 

*Mötərizələri açıb oxşar hədləri isbat et-

məklə: 

(a+c)-(b+c)=a+c-b-c=a-b 

*a-b fərqi hansı işarəyə malikdir?

*müsbət işarəsinə

*nə üçün?

*şərtə görə a˃b-dirsə, onda tərifə görə a-b

fərqi müsbətdir. 

Belə söhbət zamanı şagirdlər üçün aydın 

olmur ki, nə üçün (a+b)-(b+c) fərqinə baxmaq 

lazım gəlir? Və s. 

Evristik söhbəti analitik-sintetik üsulla 

apardıqda müəllim dərsə daha diqqətlə hazırlaş-

maqla dərslikdə verilmiş mühakimənin struktu-

runu dəyişmək olur: 

*xatırlayaq ki, isbat üsulunun axtarılması

üçün anlayışı onun tərifi ilə əvəz etmək tövsiyə 

olunur. Ona görə hansı şərtlə a˃b olduğunu 

yada salaq. 

*tərifə görə əgər a-b fərqi müsbət olarsa,

onda a˃b olar. 

* a+c˃b+c bərabərsizliyini isbat etmək

üçün nəyi bilmək kifayətdir? 

*(a+c)-(b+c) fərqinin müsbət olduğunu 

isbat etmək kifayətdir. 

*onu isbat etməyə cəhd göstərin.

*mötərizələri açıb oxşar hədləri isbat

etsək (a+c)-(b+c)=a+c-b-c=a-b 

olar . Bu isə müsbət ədəddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, metodik ədəbiy-

yatda evristik söhbəti nümayiş etdirən nümunə-

lər əsasən analitik-sintetik formada verilir. 

Çoxlu sayda dərslərin müşahidəsi və təhlili gös-

tərir ki, məhz bu məsələ bir çox müəllimlərin 

diqqətindən kənarda qalır. 

2)Evristik söhbət çox vaxt müəllimlər 

arasında yayılmış adət kimi çox sözlülüyə yol 
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verdiyindən düzgün aparılmır. Suallar hədsiz 

dərəcədə çox verilir; onlar çox sadə olurlar. Bu 

səbəbdən müstəqil işlər və şagirdlərin təşəbbüs-

karlığı əziyyət çəkir. Müəllim sual verir, şagird-

lər fikirləşirlər, sonra isə bir addım da irəliləmə-

dən növbəti göstərişi gözləyirlər. 

3) Evristik söhbətin aparılmasındakı 

uğursuzluğun yaranması həm də müəllimin 

tədris prosesinin təşkilində bir sıra mühüm his-

sələri bacarmaması üzündən və ya dərsə kifayət 

qədər diqqətlə hazırlaşmamaqdan yaranır. 

İkinci priyom: Müəllim teoremin isbatında 

qısa hekayət şəklində, onu suallarla kəsmədən 

şərh edir. Adətən yeni işə başlayan müəllimin 

evristik söhbəti, ev tapşırıqları üzrə sorğusunu 

bacarıqla aparmır və sinifdə bu zaman intizam 

zəif olur. Bir çox müəllimlərin nitqi düzgün ol-

duğundan onlar teoremin isbatını dəqiq və 

inamlı şərh edirlər, sinifdə isə hamı sakit oturur, 

diqqət artır. 

Teoremin isbatı həcm etibarı ilə böyük ol-

duqca, teoremin isbat üsulu şagirdlər üçün yeni ol-

duqda, şagirdlər bir nəticəyə gələ bildikdə və is-

batın başa düşülməsi şagirdlər üçün çətin olduqda, 

ayrı-ayrı hissələri hazırlıq tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsini əvvəlcədən aydınlaşdırdıqda teo-

remin isbatının hekayə şəklində şərhi faydalıdr. 

Üçüncü priyom: Şagirdlərin teoremə aid 

çertyoju yerinə yetirməsi, teoremin şərti və nəti-

cəsini ayırmasından sonra teorem hazır çertyoj 

üzərində məsələyə çevrilir. Əgər bu məsələ şa-

girdlərin gücünə uyğundursa, onda müəllim onu 

müstəqil həll etməyi tapşırır. Müəllim şagirdlərə 

hazır plan verdikdə teoremin müstəqil isbatı 

asanlaşır. Məsələn, üçbucağın daxili bucaqları-

nın cəminin 180
0 

olması teoremin isbatı üçün 

aşağıdakı plan verilə bilər: 

1.Verilmiş ABC üçbucağının B təpəsin-

dən AC oturacağına paralel çəkin. 

2.İki paralel düz xətin kəsənlə əmələ gətir-

diyi bucaqların xassələrindən istifadə edin. 

3.Nəticə çıxarın. 

Dördüncü priyom: Teoremin isbatını dərs-

likdən müstəqil öyrənmək şagirdlərə təklif olunur. 

Sonra isə şagirdlərdən biri həmin an dərsdə yeni 

teoremi isbat edir. Belə iş şagirdlərin gücünə 

uyğun olduqda onlar tərəfindən çox maraqla qar-

şılanır. Şagirdlərin çoxu lövhəyə gəlmək istəyir və 

çağırılan şagirdi sinif çox diqqətlə izləyir. Həmin 

priyomu tətbiq etməzdən əvvəl şagirdlərə kitab 

üzərində işləməyi öyrətmək lazımdır. 
Problemin aktuallığı. Yeni priyomların tətbi-

qi şagirdlərdə özünü inkişafa, düşünməyə və ən əsası 

da isbat etmə bacarığının formalaşdırılmasına gətirib 

çıxarır. 

Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin riyazi is-

batla tanış edilməsinin priyomlarının göstərilməsi dərs 

prosesində müasir təhsil proqramına uyğunlaşdırılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Öz 

pedaqoji fəaliyyətlərində riyaziyyat müəllimlərinə 

kömək göstərəcəkdir. Həmçinin, məqalədən, magis-

trantlar, tələbələr və şagirdlər də istifadə edə bilərlər. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

 В ПРОСТРАНСТВЕ 

Shabnam Vugar Gasimli, 

Azerbaijan State Pedagogical University 

TECHNOLOGY OF LEARNING THE SUBJECT OF STRAIGHT LINES IN SPACE 

Xülasə: Məqalədə düz xətlərin müstəvi üzərində mümkün qarşılıqlı vəziyyətlərinə analoji olaraq fəza-

da bunlardan başqa daha bir vəziyyətin (çarpaz, düz xətlərin) varlıq əlaməti aşkar edilir. Çarpaz düz xətlərə 

aid məsələ nümunələri nəzərdən keçirilir. Fəzada verilmiş düz xəttə paralel istənilən qədər düz xətlər çəkmək 

olar, belə düz xətlərin çoxluğu paralel düz xətlər bağlısı adlanır. İstənilən iki düz xəttin öz aralarında paralel 

olduğunu təsdiq etmək üçün paralel düz xətlərin tranzitivlik xassəsini isbat etmək zəruridir. 

Açar sözlər: düz xətt, kəsişmə, paralel, şarpaz, əlamət, aksiom, nəticə, teorem. 

Резюме: В статье раскрывается иное положение (диагональ, прямые) в пространстве, аналогич-

ное возможному взаимному расположению прямых на плоскости. Рассмотрены примеры задач с диа-

гональными прямыми. Любое количество прямых может быть проведено параллельно данной прямой 

в пространстве, набор таких прямых называется параллельным прямым соединением. Чтобы подтвер-

дить, что любые две прямые параллельны друг другу, необходимо доказать транзитивность парал-

лельных прямых. 

Ключевые слова: прямая, пересечение, параллель, диагональ, признак, аксиома, результат, 

теорема. 

Summary: The article reveals a different position (diagonal, straight lines) in space, similar to the 

possible mutual arrangement of straight lines on a plane. Examples of problems with diagonal lines are 

considered. Any number of lines can be drawn parallel to a given line in space, a set of such lines is called a 

parallel direct connection. To prove that any two lines are parallel to each other, it is necessary to prove the 

transitivity of parallel lines. 

Key words: line, intersection, parallel, diagonal, criterion, axiom, result, theorem. 

Fəzada düz xətlərin paralelliyinin izahını 

iki düz xəttin neçə ortaq nöqtəsi ola bilər sualına 

verilən cavabın izahından başlamaq lazımdır. 

Bunun üçün artıq şagirdlərə məlum olan mühüm 

aksioma istinad olunmalıdır. Aksiomlardan biri-

nə əsasən iki düz xəttin yalnız iki ortaq nöqtəsi 

ola bilməz. Əks halda onlar üst- üstə düşərlər. 

Elə bu səbəbə görə iki düz xəttin birdən artıq 

ortaq nöqtəsi ola bilməz. 

Beləliklə, iki düz xəttin sonsuz sayda 

ortaq nöqtəsi ola bilər, yəni düz xətlər üst-üstə 

düşə bilər. 

Bundan sonra aydınlaşdırmaq lazımdır ki, 

iki düz xəttin ikidən az orta nöqtəsi ola bilərmi? 

Tamamilə aydındır ki, iki düz xəttin 

yalnız bir ortaq nöqtəsi vardır. Bu halda həmin 

düz xətlər kəsişirlər, şagirdlərə kəsişən düz xət-

lərin qurulması üsulunu göstərmək lazımdır. 

(şək. 1) 
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1. A   a-uyğun aksiyoma görə;

2. B   a-uyğun aksiyoma görə;

Şəkil 1. 

3. Uyğun aksioma əsasən A və B nöqtələ-

ri yeganə b düz xəttini müəyyən edir; 

4. a və b düz xətləri kəsişirlər, əks halda a

və b düz xətləri üst-üstə düşərlər və B nöqtəsi a 

düz xətti üzərində olardı ki, bu da şərtə görə 

mümkün deyildir. 

Aydınlaşdırmaq qalır ki, iki düz xəttin heç 

bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Belə düz xətlər şagird-

lərə planimetriyadan məlumatdır, onlara paralel 

düz xətlər deyillər. Şagirdlərlə paralel düz xətlə-

rin tərəfini təkrar etmək lazımdır. Həmçinin 

təkrar prosesində ―Əgər müstəvi üzərində yerlə-

şərsə‖ ifadəsinə xüsusi diqqət yetirmək zəruri-

dir. Belə ki, bu ifadə fəzada paralel düz xətləri 

xarakterizə edir. Bu mühakimələrlə yanaşı ―Fə-

zada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyətləri‖ başlıqlı 

plakatda göstərilməlidir. Həmin plakatda iki düz 

xəttin fəzada mümkün qarşılıqlı vəziyyətləri öz 

əksini tapmışdır. 

Şəkildə əvvəlcə düz xətlərin aşağıdakı üç 

qarşılıqlı vəziyyətləri – düz xətlər kəsişirlər, düz 

xətlər üst-üstə düşürlər və düz xətlər paraleldir. 

– təsvir olunmuşdur və aydınlaşır ki, bütün bu

hallarda düz xətlər müstəvi üzərində yerləşirlər; 

Bu aksiomlardan alınan nəticələrlə təsdiq 

olunur. 

Sual yaranır ki, iki düz xətt fəzada elə yer-

ləşə bilərmi ki, onlardan bir müstəvi keçirmək 

olmasın? 

Təcrübənin göstərdiyi kimi, belə düz 

xətlər vardır, onlar ətraf aləmdə göstərmək, mü-

hakimə prosesində aydınlaşdırmaq lazımdır ki, 

onların ortaq nöqtələri ola bilməz. Bundan sonra 

―çarpaz düz xətlər‖ terminə daxil edilir, çarpaz 

düz xətlərə tərif verilir, uyğun simvolika göstə-

rilir (
  

 
) və iki düz xəttin fəzada yeni qarşılıqlı 

vəziyyəti şəkildə təsvir olunur. Üst-üstə düşən 

düz xətlərin paralel düz xətlər hesab edilib edil-

məməsindən asılı olaraq plakatda düz xətlərin 

fəzada qarşılıqlı vəziyyətləri dörd deyil və ya üç 

ola bilər. İki düz xəttin üst-üstə düşdüyü hal 

onun öyrənilməsi üçün maraqlı deyil, ona görə 

də bu hal nəzərdən keçirilmir. Yekunlarda qeyd 

etmək zəruridir ki, fəzada iki düz xəttin qarşılıq-

lı vəziyyəti yuxarıda göstərilənlərdən başqa 

mümkün deyildir. Düz xətlərin çarpazlıq əlamə-

tinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Həmin 

əlamət belə düz xətlərin qurulması üsulunu əsa-

sında dayanır. Əlamətin ifadə edilməsində əvvəl 

çox üzlülərin karkaz modellərindən istifadə edə-

rək çarpaz düz xətlərin əyani nümayiş etdirmək 
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lazımdır. Bu zaman onların bu xüsusiyyətini 

qeyd etmək lazımdır ki, düz xətlərdən bəzi digər 

düz xəttin yerləşdiyi müstəvini bu düz xətdə aid 

olmayan nöqtədə kəsir. Bunun əsasında şəkil çə-

kilir və düz xətlərin çarpazla əlamətinin ifadəsi 

olan teorem söylənilir, sonra isə onun isbatı ye-

rinə yetirilir. əlamətin isbatını əvvəlcə müəlli-

min özü danışmalı, sonra isə şagirdlərdən onun 

təkrar olunması tələb edilməlidir. Əlaməti isbat 

etdikdə şagirdlərin diqqətini ―iki düz xətt çarpaz 

deyildir, nə deməkdir?‖ sualına istiqamətləndir-

mək lazımdır. Bu halda düz xətlər ya kəsişir və 

ya paraleldir. Bu suala cavab verməyə aşağıdakı 

sxem kömək edir: 

Müstəvi üzərində 

Fəzada 

Düz xətlərin ortaq nöqtələri yoxdur 

Düz xətlərin ortaq nöqtələri yoxdur 

Bir müstəvi üzərində yerləşirlər 

Düz xətlər paraleldir 

Bir müstəvi üzərində 

yerləşirlər 

Düz xətlər paraleldir 

Bir müstəvi üzərində 

yerləşmirlər 

Düz xətlər çarpazdır 

Bu iki halın isbatını ayrılıqda nəzərdən ke-

çirək. Çarpaz düz xətlər halı-şagirdlər üçün ye-

nidir, digər hallar arasında ən çətindir, çoxüzlü-

lərə aid məsələlər halında çox rast gəlirik, ona 

görə möhkəmləndirmədə onu xüsusi diqqət ye-

tirmək lazımdır. Möhkəmləndirməyə aid məsə-

lələrdə çoxüzlülərin tillərinin aid olduğu bütün 

mümkün çarpaz düz xətləri nəzərdən keçirmək 

lazımdır. 

Bu mərhələdə şagirdlərlə aşağıdakı kimi 

məsələlərin həll edilməsi faydalıdır. 

Məsələ. Verilmiş a düz xətti ilə çarpaz 

olan və verilmiş M nöqtəsindən keçən b düz 

xəttini qurun. 

Verilir: a; M 

Qurmalı: b   a və M  b (şəkil 2) 

şəkil 2. 

Həlli. M   a 

1. a düz xətti və M nöqtəsi yeganə 2 müs-

təvisini təyin edir. (nəticə 1) 

2. 2 müstəvisi üzərində olmayan N nöqtə-

sini seçək (uyğun aksion) 

3. M və N nöqtələri yeganə b düz xəttini

təyin edir (uyğun aksion) 

4. B düz xətti a düz xətti ilə çarpazdır: b   

a 

b   a və M  b vəziyyətini isbat etdikdə b 

və a düz xətlərinin çarpaz olmadığını qəbul edil-

məsindən alınan aşağıdakı iki halı nəzərdən ke-

çirmək zəruridir: 

1. a və b kəsişirlər;

2. a və b paraleldir.

3.Mühakimələr tamamilə düz xətlərin çar-

pazlıq əlamətinin isbatını təkrar edirlər. a müstə-

visi üzərində olmayan N nöqtəsinin seçilməsi 

ixtiyarı olduğundan məsələnin sonsuz sayda 

həlli vardır. Beləliklə, müstəvi xaricində fəzanın 

istənilən nöqtəsindən verilmiş düz xətti kəsmə-

yən sonsuz sayda çarpaz düz xətlər çəkmək olar. 

II. M   a. Bu halda məsələnin həlli

yoxdur. 

Verilmiş düz xəttə paralel olan və fəzanın 

verilmiş nöqtəsindən keçən düz xəttin çəkilməsi 

haqqında məsələnin həlli və həll prosesində ak-

siomların və aksiomlardan çıxarılan nəticələrin 

rolunun göstərilməsi üzərində ətraflı dayanmaq 

lazımdır. 

―Fəzada verilmiş nöqtədən verilmiş düz 

xəttə bir və yalnız bir paralel düz xətt çəkmək 
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olar‖ cümləsini teorem kimi şagirdlərin dəftər-

lərində uyğun yazılışla tərtib etmək lazımdır. 

Bu teoremin isbatı bundan əvvəl nəzərdən 

keçirilən qurma məsələsinin həllinin təkrarına 

gətirildiyi görünür. 

Fəzada verilmiş düz xəttə paralel istənilən 

qədər düz xətlər çəkmək olar, belə düz xətlərin 

çoxluğu paralel düz xətlər bağlısı adlanır. 

İstənilən iki düz xəttin öz aralarında paralel 

olduğunu təsdiq etmək üçün paralel düz xətlərin 

tranzitivlik xassəsini isbat etmək zəruridir. 

Fəzada düz xətlərin paralelliyinin tranzi-

tivlik xassəsinin isbatı şagirdlər üçün müəyyən 

çətinliklər yaradır. Ona görə onların qavranıl-

masına əvvəlcədən xüsusi hazırlıq tələb olunur. 

Bu məqsədlə fəzada düz xətlərin paralelliyinin 

tranzitivlik xassəsinin isbatının elementi olan və 

isbat prosesində iki dəfə istifadə olunan məsələ 

həllini nəzərdən keçirmək zəruridir. 

Məsələ.        müstəviləri a düz xətti 

üzrə kəsişirlər (şəkil 3).   müstəvisi üzərindəki 

m düz xətti   müstəvisini kəsir. İsbat edin ki, m 

düz xətti ilə   müstəvisinin kəsişmə nöqtəsi   

düz xəttinə aiddir. 

Şəkil 3. 

Məsələ həlli prosesində düz xətlərin para-

lelliyinin tranzitivlik xassəsindən istifadə olun-

ması çox faydalıdır. Aşağıda belə məsələ nümu-

nələri verilmişdir. 

Məsələ. Paralelepiped verilmişdir (şəkil 

4). Onun tillərinin paralel və uzunluqlarının bə-

rabər olduğunu isbat edin: a) AA1 və CC1; b) 

AB və D1 C1; c) AD və B1C1 Məsələ. Çoxüzlü-

də (şəkil 5). 

A1 ABB1 və B1 BCC1 üzvləri paralelqramdır. 

A1 A CC1 uzunun paralelqram olduğunu 

isbat edin. 

Problemin aktuallığı. İki düz xəttin heç bir 

ortaq nöqtəsi yoxdur. Belə düz xətlər şagirdlərə 

planimetriyadan məlumatdır, onlara paralel düz 

xətlər deyillər. Şagirdlərlə paralel düz xətlərin 

tərəfini təkrar etmək lazımdır. 

Problemin elmi yenili. Fəzada düz xətlərin 

paralelliyinin izahını iki düz xəttin neçə ortaq 

nöqtəsi ola bilər sualına verilən cavabın izahın-

dan başlamaq lazımdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

orta məktəb müəllimləri, tələbələr və s. istifadə 

edə bilər. 
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RĠYAZĠYYATIN TƏLĠMĠNDƏ EHTĠMAL NƏZƏRĠYYƏSĠ ELEMENTLƏRĠ ĠLƏ 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Nigar Faig Gurbanzade, 
Azerbaijan State Pedagogical University 

ORGANIZATIONAL METHODS OF INTEGRATION WITH ELEMENTS OF THE 

THEORY OF PROBABILITY IN TEACHING MATH 

Xülasə: Məqalədə məktəb riyaziyyatın kursunun məzmununa ehtimal edilməsi nəticəsində yaranan 

məsələlərin bu kursda öyrənilməsi imkanları nəzərdən keçirilir. Ehtimal – statistik məzmun xətti ədədi ifadə-

lərin tərtib olunmasına, cəmlərin və hasillərin qiymətlərinin hesablanmasına kömək edir. Nəzərdən keçirilən 

məsələ ehtimal -statistik, formal-əməliyyat, ədədlər xətlərinin, həmçinin tənliklər və bərabərsizliklər xəttinin 

qarşılıqlı əlaqələrini nümayiş etdirir. Belə ki, onun həllində onluq kəsrlər üzərində hesab əməlləri, ədədin 

modulu anlayışı, onluq kəsrlərin faiq şəklində göstərilməsi, bərabərsizliklər tətbiq olunmuşdir. 

Açar sözlər: ehtimal, statistika, ənənəvikurs, yeni kurs. 

Резюме: В статье рассматривается возможность изучения на данном курсе задач, возникающих 

в результате вероятностей о содержании школьного курса математики. Вероятность -линия статисти-

ческого содержания помогает составлять числовые выражения, рассчитывать значения сумм и ре-

зультатов. Рассматриваемая задача демонстрирует взаимосвязь вероятностно-статистических, фор-

мально-операционных, числовых линий, а также линий уравнений и неравенств. Таким образом, в ее 

решении: арифметические операции над десятичными дробями, понятие модуля числа, пред-

ставление десятичных дробей в виде неравенства. 

Ключевые слова: вероятность, статистика, традиционный курс, новый курс. 

Summary: The article discusses the possibility of studying in this course the problems arising as a 

result of the probabilities about the content of the school mathematics course. Probability - the line of 

statistical content helps to compose numerical expressions, calculate the values of sums and results. The 

problem under consideration demonstrates the relationship of probabilistic-statistical, formal-operational, 

number lines, as well as lines of equations and inequalities. Thus, in its solution: arithmetic operations on 

decimal fractions, the concept of the modulus of a number, the representation of decimal fractions as an 

inequality. 

Key words: probability, statistics, traditional course, new course. 

Yeni təhsil proqramında (kurikulumda) 

məktəb riyaziyyat fənni aşağıdakı beş məzmun 

xəttinə ayrılmışdır: 

– ədədlər və əməllər;

– cəbr və funksiyalar;

– həndəsə;

– ölçmələr;

– statistika və ehtimal.
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Məktəb riyaziyyat kursuna yeni statistika 

və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin daxil edil-

məsi onun məzmununu zənginləşdirmişdir. Yeni 

məzmun müasir orta məktəb dərsliklərində yad 

bir material kimi yerləşdirilmiş, tədris ilinin so-

nunda öyrənilən material kimi dərsliyin sonuna 

sıxışdırılmış və dərsliyin digər bölmələrinin ma-

terialları ilə əlaqə nəzərdə tutulmayıbdır. Ən-

ənəvi mövzularla inteqrasiyası zəifdir. Statistika 

və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin tədrisə 

daxil edilməsi ilə yaranan əlverişli fəndaxili im-

kanlardan istifadə edilməsinə ehtiyac vardır. 

Aşağıda statistika və ehtimal nəzəriyyəsi 

elementlərinin riyaziyyatın ənənəvi mövzula-

rının öyrədilməsinin tamamilə mümkün olundu-

ğunu nümayiş etdirməyə imkan verən bəzi nü-

munələri nəzərdən keçirək. 

Ehtimal – statistik məzmun xətti ədədi ifa-

dələrin tərtib olunmasına, cəmlərin və hasillərin 

qiymətlərinin hesablanmasına kömək edir. 

Məsələ. Üçrəngli çərxi-fələk lövhəsi fır-

landıqda onun əqrəbi qırmızı rəngin üzərində K 

dəfə, göy rəngin üzərində N dəfə, yaşıl rəngin 

üzərində m dəfə dayanmışdır. Cəmi nə qədər 

sınaq aparılmışdır? 

İfadə tərtib edin və a)k=16, n=5, m=9; b) 

k=51,n=32, m=49 olarsa onun qiymətini tapın. 

Məsələ. Şəkil 1 də göstərilən çərxi-fələyin 

əqrəbinin göstərdiyi ədəd düzbucaqlının bir tə-

rəfinin uzunluğuna bərabər ədəd   şəkil 2-də 

göstərilən çərxi fələk fırlandıqda əqrəbin üzərin-

də dayandığı ədəd düzbucaqlının digər tərəfinin 

uzunluğu b olarsa, p=2       düsturu üzrə 

təsadüfi yaranan düzbucaqlıların perimetrlərini 

tapın. 

―Rasional kəsrlər‖ mövzusuna aşağıdakı 

tip məsələlərin daxil edilməsi məqsədəuyğundur. 

Məsələ. 
    

   
ifadəsində p dəyişmənin 

mümkün qiymətlərini və p – müəyyən hadisənin 

ehtimalı olarsa, kəsrin işarəsini tapın. 

―Təqribi hesablamalar‖ mövzusuna aşağı-

dakı məsələni əlavə etmək olar. 

Məsələ. İki şagirdin hər biri ayrılıqda eyni 

növ fırlanğıc hazırladılar və təsadüfi hadisələrlə 

eksperimentlər apardılar. Onların hər ikisi hesab 

edirlər ki, müəyyən hadisənin ehtimalı 0, 12 və 

0, 17 arasındakı ədədə bərabərdir. Onlardan 

hansı daha çox səhv etməyə risklidir: 50 sınaq 

aparan, yoxsa 100 sınaq aparan? Bundan sonra 

onlar eyni sayda sınaq aparmağa razılaşırlar və 

həmin hadisənin ehtimalının dəyərləndirilməsi 

üçün fərqli intervallar alırlar: 

(0, 12; 0, 17) və (0,11; 0,18). İndi onlar-

dan kim daha çox səhv etməyə risklidir? 

―Mütləq və nisbi xəta‖ mövzusu ölçmələr-

də təsadüfi səhvlər haqqında intuitiv təsəvvürlə-

rin inkişafını davam etdirməyə imkan verir. 

Empirik materialla qarşılıqlı təsiri ədədi ortanın 

mühüm xassəsini müəyyənləşdirməyə kömək 

edir: çox saylı təcrübələr apardıqda ölçülən 

  kəmiyyətinin dəqiq qiyməti ölçmək istədiyi-

miz  ̅ kəmiyyətinin ədədi orta qiymətlərindən 

az fərqlənir. Başqa sözlə,    ̅ bərabərliyinin 

ödənilməsi çox ehtimallı hadisədir. 

Məsələ. Evdə istifadə olunan yaylı tərəzinin 

köməyi ilə qarpızın kütləsini bir neçə dəfə ölçdülər: 

5,25; 5,2; 5,3; 5,25; 5,35; 5,5; 5,25; 5,3 (kq). 

Həmin qarpızın kütləsi təqribən nə qədər-

dir? Bu təqribi qiymətin dəqiqliyi nə qədərdir? 

Şagirdlər verilmiş ədədlərin modası, me-

dianı və ədədi ortasını hesablayırlar. Üç orta xa-

rakteristikalardan burada ədədi ortaya üstünlük 

vermək lazımdır. Ona görə axtarılan kütlə üçün 

m=5,3 təqribi bərabərliyini yazırlar. 

Ölçülmüş qiymətlərin ən böyüyü ilə ədədi 

orta qiymətin fərqi 5,5-5,3=0,2 olar, ədədi orta 

ilə ən kiçik kəmiyyətin fərqi üçün 5,3-,5,2=0,1 

alınır. Ona görə                         
kütləsi 0,2-yə qədər dəqiqliklə 5,3 kiloqrama 

bərabərdir. Nisbi xəta |
   

   
|          

                    
Nəzərdən keçirilən məsələ ehtimal –statis-

tik, formal-əməliyyat, ədədlər xətlərinin, həmçi-

nin tənliklər və bərabərsizliklər xəttinin qarşılıqlı 

əlaqələrini nümayiş etdirir. Belə ki, onun həllində 

onluq kəsrlər üzərində hesab əməlləri, ədədin 

modulu anlayışı, onluq kəsrlərin faiz şəklində 

göstərilməsi, bərabərsizliklər tətbiq olunmuşdur. 

Tənliklər və bərabərsizliklər xətti stoxasti-

kanın sayəsində yeni məzmunla zənginləşir ki, 

bu da onun inteqrasiya olunma potensialını əhə-

miyyətli dərəcədə gücləndirir. 
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Məsələn, aşağıdakı məsələ: adi kəsrlərin 

onluq kəsrlərə çevrilməsi, ədədin hissəsinin ta-

pılması, nəticələrin faiz şəklində təqdim olun-

ması, məsələ şərtinə görə tənlik tərtibi və həll 

olunması, eyni çevrilmələrin yerinə yetirilməsi 

arasında fəndaxili qarşılıqlı əlaqələri möhkəm-

ləndirməyə kömək edir. 

Məsələ. Qutuda qırmızı və göy rəngli 

şarlar vardır. Çox saylı təcrübələr apararaq ―Qu-

tuya baxmadan çıxarılan şar qırmızı rənglidir‖ 

hadisənin tezliyini: 
  

   
 tapdılar. 

Bundan sonra həmin qutuya 18 qırmızı və 

2 göy şar qoydular və yenidən eksperiment 

apardılar: göstərilən hadisənin tezliyi 
   

   
 olmuş-

dur. İki müxtəlif şəraitdə aparılan sınaqlarla bu 

hadisənin ehtimalını dəyərləndirin. Əvvəlcə qu-

tuda neçə qırmızı şar vardır? 

Verilmiş hadisənin ilkin şəraitində ehtima-

lı təqribən 0,3-ə, yeni şəraitdə 0,6 -ya bərabər-

dir. Ona görə hesab etmək olar ki, əvvəlcə qutu-

da 30 % qırmızı şar olmuşdur, əlavə olunduqdan 

sonra isə təqribən 60 %-ə çatmışdır. İlk dəfə qu-

tuda olan bütün şarların sayını x ilə işarə etsək, 

aşağıdakı tənliyi alarıq: 

0,3·x+18=0,6 · (x+18+2) 

Buradan x=20 tapırıq. Ehtimal ki, qırmızı 

şarların miqdarı 0,3·20=6 olmuşdur. 

―Kvadrat tənliklərin həlli mövzusu yeni 

tip mətnli məsələlərə tamamlanmışdır. 

Məsələ. 10 günlük səyahətə gedən qrupa 

hər gün iki nəfər növbətçi (hər bir nəfər cütlərin 

hər birində bir dəfə növbətçilik edir) ayıra bilmək 

üçün neçə nəfər turist toplamaq lazımdır? 

Hətta komninatorika düsturlarını bilmədən 

şagirdlər gözləri qarşısında birinci səviyyədə n 

(n-natural ədəddir) qovşaq, ikincidə n-1 qovşaq 

olmaqla mümkün variantlar ağacını təsəvvür 

edə bilərlər. Təkrara olunan variantları kənar 

etməklə 
      

 
    tənliyini tərtib edir və həll 

edərək n=5 olduğunu tapırlar. 

―İkidəyişənli tənliklər sistemi‖ mövzusu-

nun öyrənilməsi prosesi də tamamilə məntiqi 

olaraq yeni sxolastik komponentə aid edilir. Bu 

mövzunun xətti tənliklərin tərtibi və hərfi kə-

miyyətlərə ədədi qiymətləri məhdudlaşdıran 

şərtlərin qoyulması, ədədin hissəsinin tapılması, 

kəsrlərin və tənasübün xassəsi, eyni çevrilmələr 

kimi məsələlər arasında fəndaxili qarşılıqlı əla-

qələrini nümayiş etdirən məsələ nümunəsini 

göstərək. 

Məsələ. Balıq ovundan qayıdan səkkizinci 

sinifdə oxuyan kiçik qardaşı Azada müəmmalı 

şəkildə deyir: 

―Mən dabanbalığı və karp olmaqla 28 

balıq tutmuşam. Vedrədən baxmadan karpın çı-

xarılma ehtimalı dabanbalığının çıxarılması eh-

timalından üç dəfə çoxdur. Mən neçə ədəd karp 

və neçə ədəd dabanbalığı tutmuşam?‖ 

Məsələ aşağıdakı tənliklər sisteminin həl-

linə gətirilir: 

 

  
=

 

  
 

  

 
  

 

  

       

Burada            dabanbalıqların 

sayıdır. 

Stoxastika elementlərinin ―Bərabərsizlik-

lər‖ bölməsinin məzmunu ilə qarşılıqlı əlaqəsini 

xüsusi halda aşağıdakı məsələnin həllində gös-

tərməklə olar. 

Məsələ. Səbətdə 2 qırmızı alma və bir 

neçə yaşıl alma vardır. Əgər baxmadan birinci 

yaşıl alma çıxarılması ehtimalının 
 

 
 -dən kiçik 

və 
 

 
 – dən böyük olduğu məlumdursa, səbətdə 

neçə yaşıl alma vardır? 

İkidəyişənli bərabərsizliklər sistemindən 

istifadə edərək ehtimalların hesablanmasının 

həndəsi üsulunu möhkəmləndirmək faydalıdır. 

Məsələ. 

y x 

    

               
Bərabərsizliklər sistemi ilə verilən oblas-

tın istənilən yerində baxmadan qələmlə mütləq 

nöqtə qoyulur. Nöqtənin 

2     

0     

Bərabərsizliklər sistemi ilə verilən oblasta 

düşmə ehtimalı nə qədərdir? 

Məktəb riyaziyyatının inteqrasiyasında 

funksional xəttə həmişə xüsusi əhəmiyyət veril-

mişdir. Ehtimal-statistik təsəvvürlər müxtəlif 

funksiyaların xassələrinin öyrənilməsində 

mühüm kömək göstərə bilər, funksional prope-

devtika isə yeni stoxastik çalarlar qazanır. Tən-
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liklər və bərabərsizliklər xəttinin funksional 

xətlə qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmləndirməsi-

nə stoxastikanın təsirini aşağıdakı məsələnin 

həllində nümayiş etdirmək olar. 

Məsələ. Aydın və Azad qutuya iki növ (ağ 

və qırmızı rəngdə) kürəciklər qoymalıdırlar. 

Onlar baxmadan eyni zamanda qutudan iki kü-

rəcik çıxarmalıdırlar. Əgər kürəciklər müxtəlif 

rəngli olarsa, onda oyunu Aydın udur, eyni 

rəngli olarsa, Azad udur. Onların hər biri qutuya 

neçə ağ kürəcik qoymalıdırlar ki, onun udma 

ehtimalı ən böyük olsun? 

Qutuda olan ağ kürəciklərinin sayını x ilə 

işarə edək. Onda Aydının udma ehtimalı üçün 
 

  
  

    

 
 

    

  
  

 

 
 , 

Azadın udma ehtimalı üçün 
 

  
  
   

 
 
    

  
  
   

 
Yazmalıdırlar (şəkil 8) 

Şəkil 8 

Daha sonra bu funksiyalar araşdırılır 

(şəkil 9). 
y = 

 

  
          və y=

 

  
         

    

X=5 olduqda birinci funksiya özünün ən 

böyük qiymətini alır, ona görə aydın qutuya 5 

kürəcik qoymasına maraqlıdır. İkinci funksiya-

nın araşdırılmasında diqqət yetirmək lazımdır 

ki, 0 ≤y≤1, 0 <x< 10 aralıqlarında dəyişir. Ona 

görə Azad qutuya ya bir ağ kürəcik, ya da 9 ağ 

kürəcik qoyulmasına maraqlıdır. 

Problemin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat 

kursuna yeni statistika və ehtimal nəzəriyyəsi 

elementlərinin daxil edilməsi onun məzmununu 

zənginləşdirmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Ehtimal – statistik 

məzmun xətti ədədi ifadələrin tərtib olunmasına, 

*

Ağ Qırmızı 

Ağ Qırmızı 
Ağ Qırmızı 

𝑥

  

   𝑥

  

   𝑥

 𝑥

 

𝑥   

 
  𝑥
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cəmlərin və hasillərin qiymətlərinin hesablan-

masına kömək edir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Öz pedaqoji 

fəaliyyətlərində riyaziyyat müəllimlərinə kömək 

göstərəcəkdir. Həmçinin, məqalədən, magistrantlar, 

tələbələr və şagirdlər də istifadə edə bilərlər. 
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ĠKĠ SĠTUASĠYALI CƏBRĠ MƏSƏLƏLƏRĠN HƏLLĠNDƏ MODELLƏġDĠRMƏ 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

РЕШЕНИИ ДВУХ СИТУАЦИОННЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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A METHOD FOR USING A MODELING ADVICE FOR SOLVING TWO SITUATIONAL 

ALGEBRAIC PROBLEMS 

Xülasə: məsələlərdə əsas münasibətlərlə formalaşdırılan və öz aralarında əlaqəli olan bir və ya bir 

neçə situasiya təsvir olunur. Belə situasiyaların öyrənilməsi, müqayisə olunmus, onları ifadə edən mü-nasi-

bətlərin çevrilmələri üzrə fəaliyyət məsələlərin riyazi modellərinin tərtib edilməsi modelləşdirmə adlanır. 

Məqalədə həmin metodun təliminə dair nümunə işlənilmişdir. 

Açar sözlər: situasiya, şərt, metod, modelləşdirmə, əsas münasibət, kəmiyyət 

Резюме: В задачах описывают одну или несколько ситуаций, которые формируются основны-

ми отношениями и взаимосвязаны. Изучение таких ситуаций, сравнения и разработка математиче-

ских моделей задач для преобразования выражающих их отношений называется моделированием. В 

статье приводится образцы преподавания данного метода. 

Ключевые слова: ситуация, условие, метод, моделирование, основное отношение, количество 

Summary: The tasks describe one or more situations that are formed by basic relationships and are 

interconnected. The study of such situations, comparison and the development of mathematical models of 

problems for transforming the relations expressing them is called modeling. The article provides examples of 

teaching this method. 

Key words: situation, condition, method, modeling, basic relation, quantity 

Hər bir mətnli məsələdə bəzi əsas münasi-

bətlərlə formalaşdırılan və öz aralarında əlaqəli 

olan bir və ya bir neçə situasiya təsvir olunur. 

Belə münasibətlərə çox sayda müxtəlif situasi-

yalarda (bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, 

zaman və sürət arasındakı əlaqə; əşyanın qiymə-

ti, dəyəri və miqdarı arasındakı əlaqə və i.a) 

özünü göstərən a·b= c düsturu misal ola bilər. 

Belə situasiyaların tanınması, onların tutuşdu-

rulması və onları ifadə edən düsturların çevrilmə-

ləri üzrə fəaliyyət – mətnli məsələlərin riyazi mo-

dellərin tərtib edilməsi üzrə işin əsas hissəsidir. 

Məsələ 1. Aralardakı məsafə 76 km olan 

iki məntəqədən qarşı qarşıya iki velosipedçi 

çıxır və 2 saatdan sonra görüşürlər. Onlardan bi-

rinin sürəti digərindən 3km/saat az olarsa hər 

velosipedçinin sürəti nə qədərdir? 

Bu məsələdə velosipedçilərin bərabər sü-

rətli hərəkəti təsvir olunur. Deməli məsələdə üç 

fiziki kəmiyyət (hərəkətin v sürəti, t hərəkət za-

manı və gedilən s yolu) iştirak edir. Məsələlər 

üçün mühüm olan ondan ibarətdir kəmiyyətlər 

arasındakı asılılıq v·t=s düsturu ilə ifadə olunur. 

Əgər məsələnin konkret məzmunundan 

uzaqlaşsaq, onda birinci kəmiyyəti a hərfi, ikin-
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cini b hərfi, üçüncünü c ilə işarə etsək onlar. 

Arasında ab=c bərabərliyi ilə ifadə olunan ası-

lılığı alırıq. Bu məsələdə reallaşdırılan birinci a, 

ikinci b, üçüncü c olan komponentləri əsas mü-

nasibətdir. 

Təqdim olunan məsələdə iki situasiya təsvir 

olunur: birinci velosipedçinin bərabər sürətli hərə-

kəti və ikinci velosipedçinin göüşənə qədər bəra-

bərsürətli hərəkəti. Bu zaman iki situasiyadan hər 

biri ab=c əsas münasibəti ilə formalaşır. 

Gətirilən mühakimələr nəticə çıxarmağa 

imkan verir ki, verilmiş məsələ həllinin axtarıl-

masında burada təsvir olunan hər iki situasiyanı 

nəzərə almaq lazımdır. Riyaziyyat təlimi təcrü-

bəsi göstərir ki, verilənlərin, axtarılanların mə-

sələ şərti və tələbləri daxil olan münasibətlərin 

cədvəl formada yazılışı səbri məsələlərin həlli-

nin axtarılmasının səmərəli əyani modelidir. 

Tutaq ki, verilmiş məsələdə a-hərəkət sürəti 

(km/saat), b- hərəkətə sərf olunan zaman (saat), 

c-gedilən yoldur (km); a,b və c kəmiyyətləri 

ab=c münasibəti ilə əlaqəlidirlər. 

Birinci velosipedçinin sürətini x (km/saat) 

ilə işarə edək. Onda məsələ həllinin axtarılması 

modelini aşağıdakı cədvəl vasitəsilə göstərmək 

olar: 
 

Kəmiyyətlər Velosipedçilər  

 

3 qədər 

 

= 76 

 

I II 

Sürət (km/saat) 

Zaman (saat) 

Məsafə (km) 

X < x+3 

2 │ 2 

2 + 2 (x+3) 

 

Cədvəldə verilənlərdən istifadə edərək 

2x+2(x+3)=76 

Tənliyini alırıq. 

Məsələnin təhlili, onun tərkib hissələrinə 

fikrən ayrılması mətndə göstərilən verilənlər və 

axtarılanlar arasındakı münasibəti nəzərə almaq-

la onların ayrılması yolu ilə yerinə yetirilir. 

Digər tərəfdən, cədvəldə reallaşdırılan əsas mü-

nasibət şagirdi ona istiqamətləndirir ki, təhlilin 

gedişində ayrılmış ifadələr vahid tam halında 

fikrən birləşdirsin. Bu halda axtarılan tənlik mə-

sələdə reallaşdırılan ab=c əsas münasibətin üçün-

cü komponenti olan eyni bir kəmiyyətin (m-

əsafənin) iki ifadəsinin sintezi yolu ilə alınmışdır. 

Əgər birinci velosipedçinin ikinci ilə gö-

rüşmə anına qədər getdiyi məsafəni x(km) ilə 

işarə etsək, məsələ həlinin axtarılması modeli 

aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

Kəmiyyətlər Velosipedçilər  

 

3 qədər 

 

? qədər 

 

I II 

Sürət (km/saat) 

Zaman (saat) 

Məsafə (km) 

X < 
 

 
 +3 

2 │ 2 

2 + 76 -x 

 

Tənlik (
 

 
  ) ·2=76 – x kimi olacaq. 

Bu halda tənlik başqa üsulla alınmışdır: 

tənliyin tərtibində ab=c əsas münasibətin bütün 

üç komponenti iştirak etmişdir. Lakin bu o 

demək deyil ki, tənlikdə hər iki situasiya biri di-

gərindən izolə olunmuşdur. Doğrudan da, birin-

ci velosipedçinin sürət kəmiyyətinin ( 
 

 
) ifadəsi 

ikincinin (
 

 
  ) sürəti ifadəsini almaq üçün 

zəruridir. Ona görə söyləmək olar ki, məsələdə 

verilən situasiyalar arasında qeyri-aşkar əlaqə- 

törəmə əlaqə mövcuddur. 

Göstərək ki, nəzərdən keçirilən məsələ həl-

linin axtarılması modeli məsələdə əsas münasibət 

başqa şəkildə, məsələn a1+a2=a3 şəklində veril-

diyi halda da işləyir. Məsələni nəzərdən keçirək. 

Məsələ 2. Birinci elevatorda ikincisindən 

2 dəfə çox buğda vardı. Birinci elevatordan 600 

t buğda daşındıqdan, ikinci elevatora 400 t 

buğda gətirildikdən sonra buğdaların çəkisi ilə 

barabər olmuşdur. Hər elevatorda əvvəlcə neçə 

ton buğda olmuşdur? 

İkinci elevatorda əvvəlcə olan buğdanın 

miqdarını x (ton) ilə işarə edək onda məsələ həl-

linin axtarılması modeli aşağıdakı kimi olacaqdır: 
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Buğdanın miqdarı Elevatorlar 

2 qədər 
I II 

əvvəlcə (t) 

daşıdılar (t) 

qaldı (t) 

2x >   

600 │ 400 

2 x-600 =x+400 

Tənlik: 2x -600=x+400 şəklində olacaqdır. 

Yuxarıda birdərəcəli tənliklərin tərtibinə 

aid məsələ həllinin axtarılması modelinin im-

kanları göstərildi. 

Ab=c münasibətinin reallaşdığı ikidərəcəli 

tənliklərin tərtib edilməsinə aid məsələlər elə 

xüsusiyyətlərə malikdirlər ki, eyni bir dəyişənin 

seçilməsində onlar ikidən az olmayan müxtəlif 

yollarına malik olurlar bir dərəcəli tənliklərin 

tərtibinə aid məsələlər heç də həmişə bu xüsu-

siyyətə malik olmurlar. Məsələ nümunəsini nə-

zərdən keçirək. 

Məsələ 3. Düzbucaqlı formada idman 

meydançasının sahəsi 840 m
2
-dir. Meydançanın

uzunluğunu 5 m azaldıb, enini 4 m artırsaq, 

onda verilmiş düzbucaqlı ilə bir böyüklükdə 

düzbucaqlı alınar. İdman meydançasının ölçülə-

rini tapın. 

Tutaq ki, a-meydançanın eni (m), b-mey-

dançanın uzunluğu (m), c-meydançanın sahəsi 

(m
2
) olsun. A,b və c kəmiyyətləri ab=c şərti ilə

əlaqəlidirlər. 

İdman meydançasının enini x (m) ilə işarə 

edək. Seçilən dəyişənlə məsələdə reallaşan ab=c 

əsas münasibəti nəzərə alaraq məsələ həllinin 

axtarılması modeli aşağıdakı kimi olacaqdır. 

Kəmiyyətlər Meydança 

4 qədər 

5 qədər 

I II 

En (m) 

Uzunluq (m) 

Sahə (m
2
) 

X <   +4 
   

 
 > 

   

   

840 840 

Tənlik 
   

 
 -5=

   

   
 şəklində alınar. 

Bu halda tənlik ab=c əsas münasibətin 

ikinci komponenti olan eyni bir kəmiyyətin 

(uzunluq) iki ifadəsinin müqayisəsi yolu ilə 

alınmışdır. Bu halda iki situasiya (məsələnin 

elementləri) arasında müqayisə əlaqəsi vardır. 

İndi göstərək ki, seçilən həmin dəyişənlə 

başqa kəmiyyətin – ab=c əsas münasibətin 

üçüncü komponenti olan sahənin iki ifadəsinin 

müqayisə edilməsi yolu ilə tənlik tərtib oluna 

bilər. 

Kəmiyyətlər Meydança 

4 qədər 

5 qədər 

I II 

En (m) 

Uzunluq (m) 

Sahə (m
2
) 

X <   +4 
   

 
 > 

   

 
   

840 = (
   

 
  )    +4) 

Tənlik: 840=(
   

 
  )       olar. 

Nəzərdən keçirilən məsələlərin təhlili bəzi 

nəticələr çıxarmağa imkan verir: 

Verilmiş məsələlərdə reallaşdırılan ab=c və 

a1+a2=a3 münasibətləri və onların mövzusu sahə-

sində müəyyən olunan məsələnin struktur ele-

mentləri hər biri iki situasiyanı formalaşdırırlar; 

Bu elementlər arasında aşağıdakı tip əla-

qələrdən biri müəyyən olunur: müqayisə, kon-

yunksiya, dizyunksiya, törəmə; 
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İki situasiyalı məsələ struksiyaları bu və 

ya digər tip əlaqələrin köməyi ilə iki elementlə-

rin (situasiyaların) qarşılıqlı əlaqələrini göstərir; 

Nəzərdən keçirilən məsələlərdə onların 

həllinin axtarılması yolundan asılı olmayaraq 

strukturları sabitdir. 
Problemin aktuallığı. Hər bir mətnli məsələ-

də bəzi əsas münasibətlərlə formalaşdırılan və öz 

aralarında əlaqəli olan bir və ya bir neçə situasiya 

təsvir olunur. 

Problemin elmi yeniliyi. Məsələnin təhlili, 

onun tərkib hissələrinə fikrən ayrılması mətndə gös-

tərilən verilənlər və axtarılanlar arasındakı münasi-

bəti nəzərə almaqla onların ayrılması yolu ilə yerinə 

yetirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Öz pedaqoji 

fəaliyyətlərində riyaziyyat müəllimlərinə kömək 

göstərəcəkdir. Həmçinin, məqalədən, magistrantlar, 

tələbələr və şagirdlər də istifadə edə bilərlər. 
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Xülasə: Məqalədə ali texniki məktəblərdə İKT əsaslı müasir tələblərə uyğun mühəndis mütəxəssisləri-

nin hazırlanmasında riyaziyyat təliminin yeri, rolu, məqsəd və vəzifələri, mahiyyəti əks olunmuşdur. Ali tex-

niki məktəblərdə riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin peşə hazırlığında məqsədyönlü nəticələr alınma-

sında lazımi yollardan istifadə olunması işıqlandırılmışdır. 

Açar sözlər: model, islahat, innovasiya, texnologiya, peşə, təlim, problem. 

Резюме: В статье отражены место, роль, цели и задачи, значение математического образования 

в подготовке инженерных кадров в высших технических учебных заведениях на основе ИКТ, в соот-

ветствии с современными требованиями. В статье также освещается использование ИКТ в преподава-

нии математики в высших технических учебных заведениях и подчеркивается использование необхо-

димых путей для достижения целенаправленных результатов в профессиональном обучении. 

Ключевые слова: модель, реформа, инновация, технология, профессия, обучение, проблема. 

Summary: The article reflects the place, role, goals and objectives of mathematics education in the 

training of engineering personnel in ICT-based higher technical education institutions in accordance with 

modern requirements. The article also covers the use of ICT in mathematics teaching in higher technical 

education institutions and emphasises the use of the necessary ways to achieve targeted results in vocational 

training. 
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XX əsrin son illiyində qarşında duran 

problemlərin biri də sosial-iqtisadi şəraitin tələb 

etdiyi yeni tip cəmiyyətin qurulmasıdır. Bu 

problemin həlli isə müasir tələblərə uyğun mü-

təxəssislərin peşə istiqamətində hazırlanmasını 

tələb edir. Yəni ali təhsil müəssisələrində həyata 

keçirilən islahatlar yeniləşmə və modernləşmə 

yolunu seçməlidir. Müasir təhsil modelini həya-

ta keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasında 

təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramında inno-

vasiyalı təhsil lahiyələrin hazırlanması və tətbiq 

olunması idi. 

Hazırda bütün sferalarda və həm də təhsil 

müəssisələrində informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarında (İKT) istifadə etmədən key-

fiyyətli, məqsədyönlü nəticəni almaq mümkün 
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deyil. Dünyanın nüfuzlu ölkələrində və eyni za-

manda ölkəmizin təhsil sistemindəki inkişafı 

İKT-nin inkişafı nəticəsində daha da zənginləşir 

və qlobal xarakterə malik olur. Demək olar ki, 

hazırda ölkəmizin təhsil müəssisələrinin hamısın-

da İKT-nin imkanlarından geniş istifadə olunur. 

İKT təhsildə gələcək mütəxəssislərin rolu-

nu artırır, onların inkişafına təsir edir və infor-

masiya biliklərinin artmasında və yaxşılaşma-

sında rol oynayır. Bu halda əsas amillərdən biri 

də riyaziyyatın tədrisində İKT-dən istifadə 

etmək, yeni təlim texnologiyaları və metodları 

tətbiq etmək, mütəmadi olaraq elektron resursla-

rını izləmək və s. öz həllini tapmalıdır. 

Ali texniki məktəblərdə İKT əsaslı müasir 

mühəndis mütəxəssislərin hazırlanmasında riya-

ziyyatın rolu danılmazdır, yəni riyaziyyat təli-

minin təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyənləş-

dirilməsində, varislik və fənlərarası əlaqələrin 

reallaşdılrılmasında, yazılı imtahanların keçiril-

məsində, yeni tipli misalların müxtəlif formalar-

da həllində, təhsilalanların biliyinin qiymətlən-

dirilməsində İKT-nin tətbiqi və s. meydana 

çıxan problemlərin aradan qaldırılmasında rol 

oynayır. 

Müasir mühəndislərin hazırlanmasında 

İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyat təliminin rolu və 

əhəmiyyəti ədəbiyyatlarda belə öz həllini tam 

şəkildə tapmamışdır. Ali texniki məktəblərdə tə-

ləbələrə tətbiqi məsələlərin həllini öyrətmək və 

onların bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması 

metodikasını hazırlamaq, İKT-nin tətbiqi ilə tət-

biqi məsələləri həll etmək, onların bu istiqamət-

də biliyini dərinləşdirmək, zənginləşdirmək, 

möhkəmlətmək və sistemləşdirmək müasir mü-

həndislərin peşə hazırlığında rol oynayır. Müşa-

hidələrdən aydın olur ki, müasir mühəndislərin 

hazırlanmasında İKT-dən istifadə etməklə riya-

ziyyat kursunun müasir tədris modeli riyaziyyat-

çılar qarşısında yeni vəzifələr və tələblər qoyur. 

Qeyd edək ki, yeni təhsil sistemində fəaliyyət 

göstərən riyaziyyat müəllimləri fənnin tədrisi 

metodikası, pedaqogika, psixologiya elmləri ilə 

yanaşı həm də yeni təlim texnologiyaları və me-

todlarına yeni informasiya texnologiyaları sahə-

sində bilik və bacarıqlara malik olmalıdırlar. 

Müasir mühəndis hazırlanmasında İKT-

nin tətbiqi ilə riyaziyyatın təlimi sadələşir və 

təhsilalanların marağını gücləndirir. İstər audito-

riya və istərsə də auditoriyadan kənar təlim pro-

sesində müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərə 

malik olan tələbələrə fərqli yanaşma tətbiq et-

məklə uyğun tapşırıqlar vermək olar, bu cür öy-

rətmə isə keyfiyyətli təhsilin əldə olunmasına 

səbəb olur. Riyaziyyat kursunun istənilən böl-

məsinin öyrənilməsi və tətbiqi məsələlərə üstün-

lük verilməsi təlim prosesində tələbələrdə bu 

fənnə marağı artırır. İKT və yeni təlim texnolo-

giyaları və metodları ilə birlikdə təlim prosesi 

təhsilin diferensiallaşdırılmasına, fərdiləşdiril-

məsinə və keyfiyyətin yüksəldilməsinə imkan 

yaradır. İKT-dən istifadə etməklə riyaziyyatın 

öyrənilməsi və tətbiqi məsələlərin həllində geniş 

imkanlar açması tələbələrin biliklərini dərinləş-

məsinə və möhkəmlənməsinə səbəb olur. Demə-

li, İKT-dən istifadə etmək təlim prosesində au-

ditoriyada gələcək mühəndislərin öyrənmə for-

matını dəyişir və bu prosesdə onları daha ma-

raqlı edir. İKT-dən istifadənin məqsədi standart 

və ya qeyri-standart tətbiqi məsələlərin həllində 

gələcək mühəndislərdə iş aparmaq bacarığının 

artırılmasıdır. İKT-dən istifadə ali texniki mək-

təblərdə təfəkkürün inkişafına və formalaşdırıl-

masına, təhsilalanların fəallığının artırılmasına 

səbəb olur, bu isə tələbələrin nəzəri biliklər, 

praktik bacarıqlarına görə öz peşələrinə ilkin ha-

zırlığın əsasını qoyur. 

Artıq məlumdur ki, ölkəmizin təhsilinin 

inkişafı elektron tədris texnologiyalarının, 

uyğun tədris proqramlarının təlim-tərbiyə prose-

sinin yeni metodlarının tətbiqindən və yeni ya-

naşmaların həyata keçirilməsindən asılıdır, 

çünki göstərilən problemlərin hər birinin özündə 

əks etdirilməsi İKT-dən istifadə etmədən həllini 

tapa bilməz. Riyaziyyatın tədrisində İKT-dən 

istifadə təhsilalanların zehni inkişafına təsir 

edir, məntiqi təfəkkürün inkişafında və forma-

laşmasında, bilik və bacarıqlarının yüksəldilmə-

sində, fənnin nəzəri və praktik istiqamətlərdə 

tədrisinin yüksəldilməsində, rol oynayır. Deyi-

lənləri nəzərə alıb qeyd edə bilərik ki, təlim pro-

sesində gələcək mühəndislərin İKT-dən istifadə-

sində vacib olan şərtlər bunlardır: riyaziyyatın 

tədrisində İKT-dən istifadə tədris proqramında 

uyğun mövzularda reallaşdırılması öz həllini 

tapsın; bu prosesdə müəllim və tələbənin birlik-

də fəaliyyəti üçün təlim prosesində şərait yara-

dılsın; təlim zamanı İKT-dən istifadədə ―Müəl-

lim-tələbə-ağ lövhə, tələbə-müəllim-ağ lövhə, 
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müəllim-ağ lövhə-tələbə‖ prosesinin tənzimlən-

məsi üçün şəraitin yaradılması. 

Hazırda ölkəmiz bütün mütərəqqi ölkələ-

rə, eyni zamanda ABŞ, Avropa ölkələrinə inteq-

rasiya edərək ölkəmizin təhsil sisteminin yeni-

ləşməsi və modernləşməsinin əsas istiqamətlə-

rindən biri olan təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi, təkmilləşdirilməsi, yeni təlim texnologiya-

larının tətbiqi və bunlardan düzgün istifadənin 

təşkili məsələsini qarşıya qoyur. Ali texniki 

məktəblərdə tam təhsil sisteminin (proqramının) 

yenidən qurulması və İKT-nin tətbiqi ilə yeni 

proqramlar əsasında həyata keçməsi qarşıda 

duran problemlərdən biridir. Ölkəmizdə kredit 

sistemi ilə fəaliyyət göstərən bütün pillələr üçün 

İKT-nin tətbiqi nüfuzlu ölkələrin təhsil sistemi-

nə inteqrasiyada əsas şərtdir. Aydındır ki, hazır-

da Bolonya prosesinə qoşulan ölkələrin ali 

məktəb tələbələri yeni informasiya texnologiya-

larından istifadə etməklə öz işlərini müasir tələb-

lərə uyğun qururlar. Bu situasiyada interaktiv və 

fəal təlim metodlarından istifadə olunur. Ali tex-

niki məktəblərdə informasiya texnologiyaların-

dan istifadə dedikdə aşağıdakılar başa düşülür: 

– gələcək mütəxəssislərə tədris materialını

çap və elektron versiyalarda vermək; 

– riyaziyyatın yazılı formada tədrisində

testlərdən istifadə olunur, testlər isə blankda və 

ya kompüterlərdə aparılır; 

– təhsilalanların biliyinin qiymətləndiril-

məsində sorğu metoduna və testlərə əsaslanan 

formadan istifadə edilə bilər; 

– gələcək mütəxəssislər elmi-tədqiqat işlə-

rində, buraxılış işlərində, magistr dissertasiyala-

rında kurs işlərində işlərini apararkən internetdə 

olan materialdan, elektron kitabxanalardan isti-

fadə edirlər. 

Yuxarıda sadalanan faktlar İKT-nin tətbiqi 

əsasında müasir tələblərə uyğun mühəndislərin 

hazırlanmasında riyaziyyat təliminin rolu və 

əhəmiyyətindən xəbər verir. Riyaziyyatın tədrisi 

prosesində kontrmisallardan, əsas isbat metodla-

rından və analogiyalardan istifadə təhsilin key-

fiyyətinin yüksəldilməsində rol oynayır. Ali tex-

niki məktəblərdə İKT əsaslı müasir mühəndislə-

rin hazırlanmasında riyaziyyatın rolu və əhə-

miyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

– riyaziyyatın təlimində kontrmisallardan

istifadə gələcək mühəndislərin təfəkkür inkişafı-

na və riyazi mədəniyyətinin formalaşmasına 

səbəb olur; 

– riyaziyyatın təlimində əsas isbat metod-

larından və analogiyalardan istifadə etməklə 

İKT-nin tətbiqi mühəndis mütəxəssislərinin 

müasir tələblərə uyğun hazırlığında rol oynayır; 

– riyaziyyatın təlimində İKT-nin tətbiqi

bu kursun təkmilləşdirilməsində önəmli yer 

tutur və müasir mühəndislərin inkişafı üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir; 

– müasir mühəndislərin hazırlanmasında

İKT-dən və yeni təlim metodlarından istifadə 

böyük əhəmiyyətə malikdir və uyğun yeni tədris 

proqramları isə bütün təhsil prosesinə təsir edir; 

– riyaziyyatın təlim prosesində İKT-nin

tətbiqi aktiv təlim metodlarından istifadədə rol 

oynayır, bu isə tələbələrin keyfiyyətli bilik və 

bacarıqlara malik olmasına imkan yaradır; 

– riyaziyyatın təlimində varislik və fənlər-

arası əlaqələrdə İKT-nin tətbiqinin reallaşdırıl-

ması tələbə biliyinin qiymətləndirilməsində rol 

oynayır; 

– İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisi

təhsilin müasir prinsiplərinin həyata keçməsinə 

səbəb olur; 

– İKT-dən istifadə etmək, yeni təlim tex-

nologiyalarını tətbiq etmək gələcək mühəndislə-

rin yüksək səviyyədə bilik, bacarıq və vərdişlərə 

malik olmasında rol oynayır; 

– riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadə

də lazımsız mövzular tətbiq olunmamalıdır. 

Liseylərdə riyaziyyat kursu məzmunu, 

həcmi və elmi-tədqiqat metodu ilə şagirdlərə 

təlim-tərbiyə verməklə bərabər həm də onlarda 

məntiqi təfəkkürün inkişafına və elmi dünyagö-

rüşünün müəyyənləşməsinə səbəb olur. Riyaziy-

yat kursunun məzmunu bir-birindən fərqli müx-

təlif nəzəriyyələrin yığımından ibarət deyil, o 

sistematiklə düzülmüş varisliyi nəzərdə tutaraq 

bir-birilə əlaqəli bilik və anlayışlardan ibarətdir. 

Riyaziyyat, fizika, biologiya, kimya, avtomati-

ka, elektrotexnika, hidravlika, aerokosmonakti-

ka və s. kimi elmlərinin inkişafında böyük rol 

oynayır. 

Elmin və informasiya texnologiyalarının 

sürətlə inkişafında riyaziyyat əhəmiyyətli dərə-

cədə rol oynayır, riyaziyyat elmi sürətlə inkişaf 

edir və elmlərdə riyaziləşmə nəticəsində yeni 

sahələr yaranır. Riyaziyyatın təbiətşünaslıqda və 

sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyası-
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nda, səhiyyədə, xalq təsərrüfatında və müxtəlif 

sahələrlə əlaqədar olaraq cəmiyyətin indiki 

dövrdəki tələbatının reallığa çevrilməsində rolu 

açıq şəkildə özünü göstərir. 

İstər bakalavr və istərsə də magistr təhsil 

səviyyəsində riyaziyyat kursunun tədrisi prose-

sində tələbələrdə elmi dünyagörüş və hərtərəfli 

inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşması və 

nəticəyönlü təlimin həyata keçməsi xüsusi əhə-

miyyət kəsb edir. Riyaziyyatın müxtəlif nəzəriy-

yələrinin tədrisində gələcək mühəndislər sahələ-

rin hesablanması, cisimlərin həcminin hesablan-

ması, mexanika və texnika məsələlərinin həlli 

və s. praktiki məşğələlərdə bilik, bacarıq və vər-

dişlərə malik olurlar. Müasir təhsil sistemi elə 

qurulmalıdır ki, göstərdiyimiz istiqamətlərdə gə-

ləcək mühəndislər təlim prosesində müstəqil dü-

şünməyi, yaradıcı çalışmağı, dərin və zəngin bi-

liyə malik olmaları və s. həyata keçsin. Əgər 

yeni təhsil sistemi müasir təlim texnologiyaları 

və metodları, tam təhsil texnologiyaları və s. sə-

viyyəsində öz həllini taparsa onda təlim prose-

sində fərdi yanaşma, fərdiləşdirmə, diferensial-

laşdırma, optimallaşdırma və s. kimi didaktik 

prinsiplər həyata keçə bilər. 

Gələcək mühəndislər riyaziyyat və təbiət-

şünaslıq və digər elmlərin inkişaf tarixini bildik-

də, onda onlar belə bir fikrə gəlirlər ki, insanlar 

əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərə görə 

təbiətdə lazımi dəyişiklikləri əldə edə bilər. 

Yəni gələcək mühəndislər elə biliklər sistemi 

yaratmalıdırlar ki, və onların dünyagörüşü elə 

formalaşmalıdır ki, onların peşə hazırlığı müasir 

tələblərə uyğun olsun. 

İndiki dövrdə müasir tələblərə uyğun gələ-

cək mütəxəssislərin peşə hazırlığı problemi ak-

tual problemlərdən biridir. Gələcək mühəndislə-

rin hazırlığında əsas çətinliklərdən biri də baka-

lavr səviyyəsində tələbələri düzgün və aydın ya-

radıcılığa cəlb etməkdir. Qloballaşan dünyada 

iqtisadi texnologiyalarda yenidənqurma ilə bağlı 

olaraq müasir tələblərə uyğun mühəndislərin ha-

zırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnsanın 

riyaziyyatdan malik olduğu biliklərdən bir sıra 

anlayışlar var ki, hər bir adamın bilməsi zəruri-

dir, məsələn: ədəd anlayışı, faiz, ölçü, sahələrin 

hesablanması, həcmlərin hesablanması və s. İn-

diki dövrdə müasir texnologiyanın tələblərinə 

uyğun hazırlanan gələcək mühəndislər törəmə, 

inteqral, diferensial tənliklər, sıralar, ehtimal nə-

zəriyyəsi və s. anlayışlarla bağlı biliyə malik ol-

malıdırlar. Riyazi təhsilin qarşısında duran əsas 

məsələlərdən biri də insanların həyat fəaliyyə-

tində qarşılaşdıqları məsələnin riyazi modelini 

qurmaq, düzgün analiz və araşdırma apararaq 

nəticə almaq qabiliyyətinə malik olmasıdır. 

Ali texniki məktəblərdə bakalavr səviyyə-

sində professor-müəllimlər texnikaya aid elə tət-

biqi məsələlər həll etməlidir ki, bu məsələlərin 

həlli metodları gələcək mühəndislərin bilik və 

bacarıqlarının dərinləşməsinə və möhkəmlən-

məsinə səbəb olsun. İngilis filosofu R. Bekon 

demişdir: ―Riyaziyyatı bilməyən hər bir şəxs 

başqa heç bir elmi, hətta özünün insanlığını belə 

anlaya bilməz‖. 

Bakalavr və magistr səviyyəsində təhsil 

alan gələcək mühəndislərin malik olduqları riya-

zi biliklər texnika və iqtisadiyyatda öz inkişafını 

daha da genişləndirir. Mütərəqqi ölkələrin ali 

texniki məktəblərinin təhsil sisteminin öyrənil-

məsi gələcək mühəndislərin peşə hazırlığına və 

bu hazırlığın özünəməxsus xüsusiyyətlərinin 

mahiyyətinin müəyyənləşməsinə imkan verir. 

Hazırda gələcək mühəndislərə riyaziyyatın öy-

rədilməsi ancaq onları biliklə silahlandırmaq 

yox, həm də ensiklopedik biliyə malik mütəxəs-

sislərin hazırlanması kimi həyata keçməlidir. 

Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın tətbi-

qi istiqamətlərdə inkişafı və genişləndirilməsi, 

riyazi biliklərin əsaslı baza üzərində qurulması 

gələcək mühəndislərin peşə hazırlığında özünü 

əks etdirir və bu situasiya riyazi hazırlığın rolu 

və əhəmiyyətindən xəbər verir, fasiləsiz riyazi 

təhsildə, alqoritmin tapılmasında, proqramlaş-

dırmanın öyrənilməsində özünü əks etdirir. De-

yilənləri nəzərə alıb qeyd edə bilərik ki, İKT 

əsaslı müasir mühəndis mütəxəssislərin hazırlı-

ğında riyaziyyat müəllimləri qonşu fənn müəl-

limləri ilə əlaqədə olmalı və riyaziyyat kursunun 

İKT-nin tətbiqi ilə tədrisi metodikasının hazırlan-

masını həyata keçirməlidirlər, bu da riyaziyyatın 

təlimində onun rolu və əhəmiyyətinin əks olun-

masına səbəb olur. Hazırda riyaziyyatın təlimin-

də meydana çıxan çətinliklərin və qüsurların ara-

dan qaldırılması İKT əsaslı müasir mühəndislərin 

hazırlanmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Son dövrlərdə İKT əsaslı müasir mühən-

dislərin hazırlanması aktual problem kimi qarşı-

da durur, yəni, yenidənqurma prosesində dünya 

iqtisadiyyatının inkişafı üçün çağdaş cəmiyyət-
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də müasir kadrlara ehtiyac vardır. Müasir iqtisa-

diyyatın inkişafında kadr hazırlığı rol oynayır və 

bu istiqamətdə İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın 

təlimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İKT-nin tət-

biqi ilə riyaziyyatın rolu həm də texniki fənlərdə 

tətbiqi məsələlərin həllində özünün əks etdirir, bu 

isə müasir mühəndislərin hazrlığında rol oynayır, 

İKT əsaslı müasir mühəndislərin hazırlanmasın-

da bilik qazanmaq və bu biliyi texnikada tətbiq 

etmək kimi amillər böyük əhəmiyyət kəsb edir, 

çünki mühəndislərdən heç vaxt nəyi öyrədiblər 

sualı verilmir, ancaq nəyi bilirsən soruşurlar. 

Fizika, kimya, riyaziyyat və başqa funda-

mental əsaslı fənlərin İKT-nin tətbiqi ilə təlimi 

müasir tələblərə uyğun olduqda, onda müasir 

mühəndislərin əmək fəaliyyətində formalaşması 

və peşəkarlığı özünü əks etdirir. İKT əsaslı 

müasir mühəndislərin hazırlanmasında riyaziy-

yat müəllimlərinin təkmilləşdirilməsi vacib mə-

sələlərdən biridir. Onu da qeyd edək ki, İKT 

əsaslı müasir mühəndislərin hazırlanmasında bir 

sıra problemlər öz həllini tapmayıb. Bölmələrin 

hər birində tez-tez rast olunan anlayışların 

möhkəm mənimsənilməsi üçün onları yaxşı öy-

rətmək və praktiki cəhətdən gələcək mühəndis-

lərə məqsədyönlü şəkildə mühakimə yürütmək 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək lazımdır. 

Ali texniki məktəblərdə fərdi bilik qazan-

maq situasiyası xarakterik xüsusiyyətdir, yəni 

gələcək mühəndislər öz peşə istiqamətində key-

fiyyətli bilik almaqla bərabər müvafiq bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnməlidir. Müəllimlərin isə 

vəzifəsi tələbələrin ixtisas üzrə elmi biliklərinin 

artırılmasına yardımçı olmaq, onları elmi-tədqi-

qat işlərinə marağı artırmaqdır. Deyilənləri nə-

zərə alıb qeyd edə bilərik ki, müasir mühəndis-

lərin hazırlanmasında İKT-nin tətbiqi ilə riya-

ziyyatın təlimi diqqət mərkəzində durmalıdır. 

Gələcək müasir mühəndislərin peşə hazır-

lığı istiqamətindəki fəaliyyəti onların riyaziyya-

tın bütün bölmələrindən və İKT-dən olan hazır-

lıq səviyyəsindən asılıdır. Ali texniki məktəblər-

də riyaziyyat kursuna daxil olan diferensial və 

inteqral hesabı, əməliyyatların tədqiqi, optimal-

laşdırma üsulu bölmələri daha çətin bölmə 

hesab olunur. Diferensial və inteqral hesabının 

metodları, üsulları və qaydaları dəqiq funda-

mental elmlər və başqa elm sahələrinin nəzəri 

və həm də praktik məsələlərinə tətbiqi əhəmiy-

yət kəsb edir. 

Ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursu-

na daxil olan bölmələr, yəni ali cəbr və xətti 

cəbrin elementləri, analitik həndəsə, diferensial 

və inteqral hesabı, ehtimal nəzəriyyəsi və statis-

tika, əməliyyatların tədqiqi, optimallaşdırma 

üsulu, qraflar nəzəriyyəsinin metodlarının əhə-

miyyətini nəzərə alaraq onların tətbiqinin öyrə-

dilməsi aktual problemlərdən biridir. Ona görə 

də ali texniki məktəblərdə riyaziyyat kursunun 

tədrisinin metodik sistemi öz imkanlarını geniş-

ləndirməlidir. Riyaziyyatın bölmələrinin öyrə-

nilməsi prosesində təlimin keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsi prosesini təhlil edərkən aydın olmuşdur 

ki, riyaziyyat müəllimlərinin riyazi hazırlığı 

meydana çıxan çətinlikləri və ziddiyyətləri ara-

dan qaldırmağa imkan vermir. Riyaziyyatın böl-

mələrinin öyrənilməsində kontrmisallardan, əsas 

isbat metodlarından və analogiyalarından istifa-

də gələcək mühəndislərin peşə istiqamətində ha-

zırlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Müasir mühəndisin peşə istiqamətində ha-

zırlığı riyaziyyat elmi ilə bağlıdır. Riyaziyyat-

dan öyrənilən anlayışların mənimsənilməsində 

gələcək mühəndislərin fəal iştirakı təlimin yax-

şılaşdırılmasında zəruri şərtlərdən biridir. Riya-

ziyyat insanın həyat fəaliyyətində etik prinsiplə-

rin mənimsənilməsinə və riayət edilməsinə 

imkan yaradır. Müasir mühəndislərin hazırlan-

masında riyaziyyat təliminin rolu dedikdə həm 

də riyazi fəaliyyət prosesində şəxsiyyətin tərbi-

yə edilməsi və təfəkkür inkişafının keyfiyyətinin 

formalaşması başa düşülür. 
Problemin aktuallığı. Ali texniki məktəblər-

də müasir mühəndis mütəxəssislərin hazırlanmasın-

da riyaziyyat təliminin rolu və əhəmiyyəti əks olun-

muş, indiki zamanda riyaziyyatın təlimində İKT-dən 

istifadənin mahiyyəti işıqlandırılmışdır. Hansı hal-

larda İKT-dən istifadə riyaziyyatın təlimində uğurlu 

nəticələr əldə etməyə imkan verə bilən amillər araş-

dırılmışdır. Göstərilən halların düzgün həlli aktual 

xarakter daşıyır. 

Problemin elmi yeniliyi. Riyaziyyatın təli-

mində tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinin daha 

dərin, möhkəm, sistemli və s. olmasında İKT-dən is-

tifadə müasir tələblərə uyğun mühəndis mütəxəssis-

lərinin hazırlığına səbəb olur. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. İKT-dən isti-

fadə riyaziyyatın təlimində məqsədyönlü olmalıdır. 

Məqsədyönlü mühəndis məsələlərinin həllini reallaş-

dırır, tətbiqi məsələlərin həllində əhəmiyyətli dərə-

cədə rol oynayır. 
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TEACHING GROUP VI ELEMENTS USING ECOLOGICAL KNOWLEDGE 

Xülasə. Elm və sənayenin inkişafı, xüsusilə də kimya və kimya sənayesinin tətbiqi müsbət tərəflərilə 

yanaşı, təəssüf ki, ekologiyanın korlanmasına, hətta ekoloji dövranın pozulması kimi təhlükəli vəziyyətə gə-

tirib çıxarmışdır. Kimya sənayesinin ətraf mühitə vurduğu ziyanı zərərsizləşdirmək üçün problemin həlli yol-

larının tapılması kimyaçıların üzərinə düşür. Yaranmış problem və onun həlli yollarının tapılması barədə mə-

lumatlandırma prosesində orta məktəb kimya müəlliminin də böyük rolu vardır. Müəllim hər bir kimya bəh-

sini keçərkən onun səbəb olduğu ekoloji fəsadları və onların həlli yollarını öz şagirdlərinə çatdırmalıdır. Mə-

qalədə VI qrup elementi olan kükürdün ekoloji biliklərdən istifadə etməklə interaktiv tədrisi araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: ekoloji biliklər, kimya sənayesi, tədqiqat sualı, turşular, tullantılar 
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Резюме. Развитие науки и индустриализации, особенно химической науки и промышленности, 

наряду с ее преимуществами, к сожалению, привело к серьезному ущербу для окружающей среды и 

даже к опасной ситуации, такой как ухудшение состояния окружающей среды. Как химик, уже одна 

из основных обязанностей учителя химии в средней школе - проинформировать будущие поколения, 

а также будущих химиков о проблеме и способах ее решения. Учитель информирует своих учеников 

об экологических последствиях каждой темы по химии и способах их решения. В этой статье мы рас-

смотрим, как сера, элемент VI группы, усваивается учащимися, использующими экологические 

знания. 

Ключевые слова: экологические знания, химическая промышленность, исследовательский 

вопрос, кислоты, отходы. 

 

Summary. The development of science and industrialization, especially the chemix damage to the 

environment, and even a dangerous situation such as environmental degradation. As a chemist, it is already 

one of the main responsibilities of a high school chemistry teacher to inform future generations, as well as 

future chemists, about the problem and its solutions. The teacher informs his students about the 

environmental consequences of each chemistry and the ways to solve them. In this article, we will examine 

how sulfur, an element of group VI, is assimilated by students using environmental knowledge. 

Key word: ecological knowledge, chemical industry, research question, acid, waste 

 

Bildiyimiz kimi, kimya elmi ekologiya ilə 

daha çox əlaqəsi olan bir elmdir. Odur ki, kimya 

fənninin tədrisində də ekoloji biliklər nəzərə 

çarpacaq dərəcədə ön plana çəkilməlidir. Yeni 

tədris metodu – interaktiv metod da elə məhz 

tədrisin real həyatla əlaqələndirilməsi və fənlər-

arası inteqrasiya məsələsi üzərində qurulmuş-

dur. Müəllim ətraf mühitlə insan cəmiyyəti ara-

sındakı əlaqəni izah etməli və göstərməlidir ki, 

insan ətraf mühitlə sıx bağlıdır. İnsan planetin 

əsas çirkləndiricisidir. Son zamanlar insan fəa-

liyyəti-antropogen təsir nəticəsində cəmiyyətlə 

təbiət arasında olan münasibət dəyişmişdir. 

Ətraf mühitin vəziyyəti nəzərəçarpacaq dərəcə-

də dəyişmişdir. Ətraf mühitə ən çox mənfi təsir 

kimya sənaye sahələri ilə əlaqədardır. Çirklən-

mənin təhlükəsi şagirdlərə ciddi şəkildə çatdırıl-

malı, onlarda həyəcan siqnalı yaratmalı və bu 

problemləri həll etmək istəyi və marağı yaratdıq-

dan sonra həmin problemlərin həlli yolları şa-

girdlərə aydınlaşdırılmalıdır. Şagirdlərə çatdır-

maq lazımdır ki, fəaliyyət elmi biliklərin prakti-

kada düzgün tətbiqinə istiqamətləndirilməlidir. 

VI qrup elementi olaraq kükürdün tədrisi 

zamanı yuxarıda deyilənlərə daha çox diqqət ye-

tirilməlidir. Tədris zamanı kükürd və birləşmə-

lərinin törətdiyi ekoloji fəsadlar və bu fəsadların 

qarşısının alınması yolları ilə şagirdləri yaxın-

dan tanış etmək işin əsas məqsədlərindən biridir. 

Kükürdün tədrisinə ekoloji yöndən yanaşdıqda 

şagirdlər qarşısında qoyulan tədqiqat və qrup 

suallarının məzmunu eləcə də aparılan müzaki-

rələr normal olaraq bir başqa xarakter alır. Bu 

baxımdan kükürdün tədrisini nəzərdən keçirək. 

Tədqiqat sualını qoymamışdan qabaq şa-

girdlər qarşısında aşağıdakı ümumi motivasiya 

suallarını qoymaq daha məqsədəuyğun sayılır. 

1. Ekologiyanın yaşam üçün rolu nədir və 

onu nə üçün qorumalıyıq? 

2. Hansı növ birləşmələr (maddələr) ətraf 

mühiti korlayır və onların yaranmasında insanın 

rolu nədən ibarətdir? 

3. Kükürdün hansı birləşmələri ətraf mü-

hitin çirklənmədə necə iştirak edir ? 

Bu suallar ətrafında müzakirələr aparıldıq-

dan və şagirdlərdə lazımi təəssürat yaratdıqdan 

sonra uyğun tədqiqat sualı qoyulur. 

Tədqiqat sualı: Kükürd birləşmələri ətraf 

mühiti hansı yollarla çirkləndirir və çirklənmə 

necə baş verir? 

Müəllim şagirdlərin fərziyyələri qeyd edə-

rək, dərslikdə verilmiş mətni öyrənməyi tapşırır. 

Sonra şagirdlər qruplara bölünür və qruplara 

aşağıda göstərilmiş altqrupları araşdırıb təqdim 

etmək tapşırılır. 

I qrupa: Zəhərli kükürd birləşmələri bu-

raxan sənaye müəssisələrinin 

II qrupa: Atmosferdə kükürd birləşmələ-

rinin yaratdığı problemlərin 

III qrupa: Turşu yağışlarının yaranma sə-

bəbləri və onların səbəb olduğu nəticələrin 

IV qrupa: Zəhərli kükürd birləşmələrinin 

zərərsizləşdirmə yollarının araşdırılması tapşırılır. 
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Müəllim şagirdlərin təqdimatlarını dinlə-

yib şagirdlərin təqdimatlarına əlavələr edərək 

onları ümumiləşdirir. 

Müəllim şagirdlərə zəhərli kükürd birləş-

mələrinin atmosferə buraxılmasında əlvan və 

qara metallurgiyanın, neft emalı zavodlarının, 

avtomobil nəqliyyatının və başqa bir sıra sənaye 

obyektlərinin rolunu izah edir. O deyir: dəmiri 

əsasən piritin (FeS2) yandırılmasından alırlar. 

Xammal kimi piritdən istifadə edildikdə digər 

zəhərli birləşmələrlə yanaşı çoxlu miqdarda 

(SO2) qazı da əmələ gəlir ki, onun da müəyyən 

hissəsi atmosferə buraxıldıqda ətraf mühitin 

çirklənməsinə səbəb olur. 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 

Eyni zamanda əlvan metalların emalı da 

onların sulfidli birləşmələri əsasında aparılır və 

bu zaman ağır elementlərlə yanaşı kükürd ok-

sidləri də ətraf mühiti çirkləndirir.

Ətraf mühiti çirkləndirən vasitələrdən biri 

də neft emalı zavodlarıdır. Neft emalı zavodla-

rında ətraf mühitə yayılan maddələr arasında 

kükürdlü birləşmələr əsas üstünlük təşkil edir. 

Eyni zamanda neftlə birlikdə qaz da ayrılır ki, 

onun da tərkibində zəhərli qazlar, o cümlədən 

hidrogen sulfid olur. 

Müəllim bu cür ümumiləşmə apardıqdan 

sonra qrup sualları üzrə zəhərli kükürd birləş-

mələrinin səbəb olduğu nəticələr haqda, turşu 

yağışları haqda da ümumiləşməsini aparır. O, 

şagirdlərə: 

turşu yağışlarının baş verməsinin səbəbi 

nədir?, turşu yağışlarının baş verməsi hansı nəti-

cələrə səbəb olur?, ətraf mühitin turşulaşması ilə 

mübarizə aparmaq nə üçün zəruridir? kimi kon-

kret suallar ünvanlaya və alınan cavabları belə 

ümumiləşdirə bilər: tullantıların kütləvi miqda-

rına görə SO2 digər atmosfer çirkləndiriciləri 

arasında ön cərgədə durur. Bu maddə havaya 

yanacağın İES-də, qazanxanalarda, sobalarda 

yandırılmasından, metallurgiya, dağ-mədən və 

digər istehsalatlardan, dizel mühərriklərindən 

daxil olur. Havada olan su buxarları ilə təmasa 

girib turşu əmələ gətirən bu qaz atmosferdə 

uzun müddət qala və bu müddətə hava axını ilə 

yüz və min kilometrlərlə məsafəyə yerini dəyi-

şir. Bir müddətdən sonra yağışla yerə düşən bu 

turşular torpağın və suyun kimyəvi tərkibinin 

dəyişilməsinə səbəb olur. Ətraf mühitin turşu-

laşması ilə mübarizə aparmaq insanların sağ-

lamlığının mühafizəsi, tarixi və mədəniyyət abi-

dələrinin qorunması, kövrək ekosistemlərin mü-

hafizəsi üçün çox vacibdir. 

Müəllim dəqiqləşdirmələr aparmaq üçün 

şagirdlərə: atmosferi SO2 qazından təmizləmək 

üçün hansı tədbirlər mümkündür? , H2S hansı 

yollarla zərərsizləşdirilir? kimi suallar ünvanla-

ya və söylənən mühakimələri öz əlavələri ilə 

belə ümumiləşdirə bilər. Daha yüksək texnolo-

giya əsasında tikilmiş domna sobalarından isti-

fadə etməklə tutucular vasitəsilə dəm qazı və 

SO2 yığılaraq onların atmosferə yayılmasının 

qarşısı alına bilər. Çirklənməni sıfıra endirmək 

üçün alınan tullantılardan digər sənaye sahələri 

üçün xammal kimi istifadə etmək olar. Məsələn: 

tullantı kimi alınan H2S yandırılaraq SO2-yə 

çevrilə bilər, yanmadan alınan bu kükürd qazı 

və həmçinin də digər kükürd qazı tullantıları 

yüksək tutucular tərəfindən tutularaq sulfat tur-

şusu istehsalına göndərilə bilər. Bununla da 

ətraf mühiti zəhərli kükürd qazlarından mühafi-

zə etmiş olarıq. Buna isə yüksək səviyyədə 

təşkil olunmuş texnologiya əsasında tullantısız 

sənaye vasitəsi ilə nail olmaq mümkündür. 

Nəticə: Yuxarıda deyilənlərdən belə bir 

nəticəyə gəlirik. 

1. Sənayenin kimyalaşması və onun ətraf

mühitin çirklənməsinə, ekoloji dövranın pozul-

masına gətirib çıxarması həyəcan siqnalı yarat-

malıdır. Bu vəziyyət hər kəsi yaranmış problem 

üzərində düşünməyə vadar etməklə yanaşı 

kimya sənayesini yeni tələblər əsasında təşkil 

etməyi diqtə edir. Əsas da kimya sənayesi in-

sanlarını. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını 

almaq məqsədilə tullantısız yüksək texnologiya 

sahələrinə keçid üzərində işlər aparılır, ekoloji 

maarifləndirmə işləri həyata keçirilir. 

2. Yaranmış bu qlobal problem tələb edir

ki , gələcək nəsil əsas da gələcəyin kimyaçıları 

yaranmış problem və onun həlli yolları ilə ya-

xından tanış edilsin. Göründüyü kimi orta 

məktəb kimya müəllimləri bu işdə fəal iştirakçı-

lara çevrilmişdir. Kimya fənninin bir bölməsi 

olan kükürd bəhsinin bir qisminin tədris mode-

lində gördük ki, havanın çirkləndiricisi kimi 

kükürd qazları böyük rol oynayır. 

3. Göründüyü kimi müəllim ekoloji bilik-

lərdən istifadə edərək şagirdləri də bu yöndə is-

tiqamətləndirərək kükürd birləşmələrinin zəhərli 

təsirlərini, təsir mexanizmlərini, onların həlli 
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yollarını öz şagirdlərinə çatdırır və onlarda lazı-

mi təəssürat yaradır ki, bu təəssürat da onların 

gələcək fəaliyyətlərində müəyyən işə yarayır. 
Problemin aktuallığı: Təhsilin inkişaf etdiril-

məsi, şagirdlərin interaktiv fəallığının artırılması, 

ekoloji biliklərin istifadəsi ilə mənimsəmə qabiliyyə-

tinin inkişafına təkan verir. Zamanın tələbi olaraq 

ətraf mühitin kimya sənayesinin tullantıları ilə çirk-

lənməsi və onun qarşısının alınması mümkünlüyü ön 

plana çəkilir. 

Problemin elmi yeniliyi: Kimyanın tədrisi 

prosesində şagirdlərin interaktiv fəallığının artırıl-

ması təhsilinin davamlı inkişafına töhfə verir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalənin 

praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə 

irəli sürülən metodlardan ali və orta məktəb müəl-

limləri pedaqoji prosesdə istifadə edə bilər. 
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STUDYING THE HISTORY OF OUR LITERATURE: 

RESULTS AND THE NEED FOR REFINING 

Xülasə. Klassik ədəbiyyatımız çox zəngindir, onu ədəbiyyat tarixçiləri də, filosoflar da, habelə peda-

qoqlar da tədqiq etmişlər. Hamı tərəfindən belə bir ümumi nəticə çıxarılır ki, ədəbi-bədii fikrimizin renessans 

səviyyəsində şərəfli bir tarixi olmuşdur. Bu obyektə müqayisəli yanaşmalarda obyektivliyin gözlənilməsi hə-

mişə və indi də vardır. Məqalədə bu kimi məsələlərdən bəhs olunur. 

Açar sözlər: tədqiqat metodları, təsnifatlar, dəqiqləşmələr, müqayisə, ümumiləşdirmələr, sübut, 

mühakimə, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, son nəticə 

Резюме. Наша классическая литература очень богата, ее исследовали историки литературы, фи-

лософы и педагоги. Исходя из всего этого, можно прийти к такому общему выводу, что наша литера-

турная и художественная мысль имела славную историю на уровне Ренессанса. Ожидание объектив-

ности в сравнительных подходах к этому объекту всегда было и остается. В статье обсуждаются 

такие вопросы. 

Ключевые слова: методы исследования, классификации, уточнения, сравнения, обобщения, 

доказательства, суждения. теория литературы, конечный результат 

Summary. Our classical literature is very rich, it has been studied by literary historians, philosophers 

and educators. Based on all this, one can come to such a general conclusion that our literary and artistic 

thought had a glorious history at the level of the Renaissance. The expectation of objectivity in comparative 

approaches to this object has always been and remains. The article discusses such issues. 

Key words: research methods, classifications, clarifications, comparisons, generalizations, proofs, 

judgments 
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Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı humanist 

ideyalar günəşi kimi parlayır, arzulara, əməllərə 

nur saçır. Bütün zərrələr nurunu ondan alır və 

müasir ədəbiyyatımıza şərəf gətirir. 

Azərbaycanın XII əsr tarixi renessansı ilə 

bugünkü durumu arasında çox böyük əlaqələr 

var. Xəqani Şirvani, Əbilüla Gəncəvi, Məhsəti 

Gəncəvi, Nizami Gəncəvi və başqaları humanist 

qayəli əsərləri ilə Qafqaz renessansının çilçıraqlı 

bəzəkləri sayılır. Sonrakı arasıkəsilməz işıq seli 

İ. Nəsimi, M. Füzuli, M.P. Vaqif, M.F. Axun-

dov, C. Məmmədquluzadə, M.Ə. Sabir kimi 

enerji bloklarına keçmişdir. Onları ədəbiyyatşü-

naslar, pedaqoqlar, filosof-tarixçilər dəyərlən-

dirmişlər və bu iş bu gün də davan etdirilir. 

Qafqaz renessansında Nizami Gəncəvi qa-

laktikasını Mirzə İbrahimov əxlaq dəyərlərinin 

pedaqoji əsaslarını Mərdan Muradxanov, M. Fü-

zuli fenomeni Həmid Araslı, M.F. Axundov rea-

lizmini Feyzulla Qasımzadə, Abbasqulu Ağa 

Bakıxanov fəlsəfəsini və pedaqogikasını Fuad 

Qasımzadə, Şıxəli Qurbanov, M.Ə. Sabir satira 

palitralarını Məmməd Arif Dadaşzadə, Abbas 

Zamanov, Əziz Mirəhmədov, Məmməd Məm-

mədov, habelə Səməd Vurğun poeziyasının es-

tetikasını Cəfər Xəndan, Mircəlal Paşayev və 

başqaları dərindən və hərtərəfli tədqiq etmişlər. 

Bunların hamısı Azərbaycan ədəbi-bədii fikir ta-

rixinin elm, təhsil, incəsənət, mədəniyyət pano-

ramaları olub, orta, orta ixtisas və ali məktəblər-

də tədris edilir. Elm və mədəniyyət tariximiz 

eyni zamanda nitq mədəniyyətində ayrı-ayrı 

kurslar kimi öyrənilir. Bununla yanaşı onu da 

qeyd etməliyik ki, tədris zamanı tarixi tədqiqat-

lardan bəzən qarşıya elə suallar çıxır ki, cavab-

lar bəzən tarixi şübhələr yaradır. Onlardan bir 

neçəsini burada qeyd etməyə və diqqəti bəzən 

həmin məsələlərə yönəltməyə ehtiyac var. 

1.―Azərbaycan şairi Məməmməd Füzuli‖ 

monoqrafiyasında H.Araslı Əfzələddin Xaqani-

nin ―Səfa ayinəsi‖ (―Beytüs-səfa‖) əsərinə Əmir 

Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami və Füzuli-

nin nəzirə yazdıqlarını və həmin əsərlərin bir 

adlarını belə göstərir: ―Qəsideyi Şinniyə‖, ―Cə-

lairi-Ruh‖ və ―Ənisül qəlb‖ (1, s. 509-511). 

Füzulidən bəhs edən başqa bir tərtibat əsə-

rində və ya Füzulinin seçilmiş əsərlərində (2. ) 

həmin əsərlər içərisində ―Qəsideyi-Şiniyyə‖nin 

əslində ―Beytüs-səfa‖, yəni ―Səfa ayinəsi‖ oldu-

ğu göstərilir. Bununla da əvvəlki fikirdə, yəni 

əsərlərin adında ziddiyyətlər yaranır. Əgər 

Ə.Xəqani yazan orijinal qəsidənin adı ―Qəside-

yi-Şiniyyə‖dirsə, bəs üç nəzirədən biri hansıdır? 

Demək istəyirik ki, ―Cəlairi-ruh‖ Əmir Xosrov 

Dəhləvidirsə, bəs Əbdürrəhman Caminin nəzirə-

sinin adı nədir? Füzulininki bilirik ki, ―Ənüsül – 

qəlb‖dir. Füzuli öz nəzirəsində yazır: 

Çıxardı təbi kanindən polad nəzm Xaqani, 

Səfa ayinəsində aləmə tanıtdı Şirvanı. 

Ona Xosrov ziya verdi, Xurasana rəva  

      etdi, 

Gəzib əldən-ələ keçdi Dehliylə Multanı. 

Cila verdi ona Cami, alıb göndərdi  

Bağdadə, 

Bu töhfə şad qıldı ol şahi Mərdani. 

Mənim kor bəxtim bundan xəbərsizdi bir  

    zaman, əmma, 

Mən ariflər əlindən qapdım ol yaquti- 

     rəqşani, 

―Ənüsül-qəlb‖ adı verdim o məhbubə,  

    budur arzum 

Ki, olsun ariflər olan məclisdə covlani... 

Deməli, ―Qəsideyi-Şiniyyə‖ ―Beytüs-

səfa‖ və ―Səfa ayinəsi‖nin üçü bir əsərdir və 

evin bir küncünü təşkil edir, bu küncün də lalai-

ri-ruh, o biri küncündə ―Ənüsül – qəlb‖. Bəs 

dördüncü küncə nə qoyuruq? 

Nəzirələrdə orijinalla birlikdə 4 əsərdən 

söhbət gedir, çünki Füzuli öz nəzirəsində belə 

yazır: 

Bu qəsri tikmədim mən tək, əsasın qoydu 

üç kamil, 

Tanıtdı aləmə Şirvani, Dehlini, Xorasani. 

Evin üç küncünü Xaqani Xosrov, Cami  

     tikmişdi, 

Mən isə Bağdadda təşkil etdim ol əmkani. 

1. Sual olunur hansı əsərlə ―Səfa ayinəsi‖ 

―Beytüs-səfa‖nın tərcüməsidir. Bunların üçü bir 

əsərdir. ―Qəsideyi-Şiniyyə‖ adı ilə məşhurlaş-

mışlar. Nəzirlərdə isə birinin adının nə olduğunu 

bilmirik. Çünki bizə təqdim olunan informasiya-

da Əmir Xosrovun yazdığı ―Cəlairi-ruh‖dur, Fü-

zulinin yazdığı ―Ənüsül – qəlb‖. Beləliklə, biri 

orijinal iki nəzirənin adı çəkilir. Üçüncü nəzirə-

nin adı yoxdur. Çünki tətdiqatçı da, tərtibatçı da 

dəqiq söz deyə bilməmiş, səhvlərə yol vermiş-

lər. İndi ümid qalır Gəncə tədqiqatçılarına. 

2. İkinci bir traftofka var ki, onunla da 

ziddiyyət toxumu səpilmişdir. O da M.Ə.Sabirin 
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―Mən Xəlilülla – e əsrəm, pedərəm çon Azər‖ 

şeirinin tərcüməsi ilə əlaqədardır (3, s. 41). 

Farscanı kitabda olduğu kimi göstəririk: 

Mən Xəlilülla – e əsrəm, pedərəm çon  

Azər, 

Səfər əz Babil – e, Şirvan konəm  

inşaallah. 

Gərcə u dəftər –e əşar –e məra pare 

nemud, 

Vəsl ba tabe doəfşan konəm inşaallah. 

Tərcüməsi: 

Xəlilüllahi-əsrəm mən, atam yurdum da 

Azərdir, 

Çıxan Babilə Şirvandan gərək sürətlə 

inşaallah. 

Əgərçi şeirimi yırtıb, qəzəblə odda  

yadırdı, 

Bu gövhərlər saçan təbim tikər qüdrətlə 

inşaallah! (3, s. 41) 

Farscadan şeiri Əbülfəz Hüseyn (Həsrət) 

tərcümə etmişdir (yenə orada). Burada ziddiyyət 

orasındadır ki, tərcümə orijinala uyğun gəlmir. 

Belə çıxır ki, tərcüməçi fars dilini yaxşı bilmir-

miş. Ancaq tədqiqatçı Məmməd Məmmədov 

ona inanmışdır. Çünki Sabir gənc filoloq və 

fariz bilicisinin sözlərinə görə, fars dilində Babil 

getməkdən yox, Babil kimi irvandan bəhs edir. 

Başqa bir ziddiyyətli məqam var ki, o da 

nəticə etibarı ilə bəzən tədqiqatçılar verdikləri 

hökmün məsuliyyət dərəcəsini dərk etmirlər. 

Dəqiqləşmələrə ciddi əhəmiyyət vermirlər. 

―Hophopnamə‖nin Məmməd Məmmədov 

tərəfindən tərtib olunan 2004-cü ildə ―Şərq-

Qərb‖ mətbəəsində çıxan nəşrini nəzərdən keçi-

rək. Bu məlumatların əksəriyyətinin alimin öz 

tədqiqatlarına əsasən olduğu bizdə heç bir şübhə 

doğurmur. O, bizim nəzərimizdə dərin tədqiqat-

çılardan hesab olunur. Bununla belə, diqqətimizi 

ikinci cildin 50-ci səhifəsində verilmiş ―Müsəl-

man və erməni vətəndaşlarımıza‖ şeir kitabının 

261-268-ci səhifələrində verilmiş izahatı cəlb 

edir. Buradan bizə məlum oldu ki, ―Beynəlmi-

ləl‖ adlanan həmin şeir ilk dəfə 1 iyl 1905-ci 

ildə ―Həyat‖ qəzetinin 19-cu nömrəsində nəşr 

olunub. Qəzetin Şəki üzrə müxbiri Mirzə Həsən 

Tahirovun qəzetlə əməkdaşlıq etməyi təşviq 

edən məqaləsinə cavab olaraq bu şeiri ―Həyat‖ 

qəzetinə Mirzə Ələkbər Sabir məktubla göndə-

rib. Göztərilir ki, ―Həyat‖ qəzeti redaksiyasında 

M.Ə. Sabirin həmin şeirini yüngülcə əl gəzdir-

məklə çap etmişlər... 

İzah və şərhlərin 259 və 260-cı səhifələ-

rində oxuyuruq: ―Müsəlman və erməni vətən-

daşlarımıza‖ şeirinin yaranması tarixçəsindən 

danışarkən elmi həqiqət naminə bir faktı qeyd 

etməliyik: Sülh və əminamanlığa çağırış ruhlu 

ilk şeirin ―Həyat‖ qəzetinin baş mühərriri 

Əlibəy Hüseynzadə dərc etdirmişdir (7 iyun 

1905). Məzmunu və istiqaməti etibarı ilə müəlli-

fin sonrakı əsərlərindən seçilən 3 bənd şeir veri-

lir və nəqarətində belə deyilir: 

―Dövri-islahatdır, sülhü səlah əyamıdır, 

Arkadaşlar, sülh edin, sülhetminin  

həngamıdır!‖ (3, s.509) 

Daha sonra göstərilir ki, M.Ə. Sabirin 

―Həyat‖da dərc olunan şeirindən 4 gün sonra 

Əlibəy Hüseynzadə onun istedadı haqqında çox 

qiymətli bir məqalə yazmışdır. Həmin məlumat-

ları diqqətlə oxumaq lazımdır. Orada üç istiqa-

mət bir-birinə qarışa bilir. Birinci istiqamət: 

M.Ə. Sabirin ―Beynəlmiləl‖ şeirinin ―Həyat‖ 

qəzeti 1 iyul 1905-ci ildə 19-cu nömrəsində nəşr 

etmişdir. 

İkinci istiqamət: Əlibəy Hüseynzadə 

―Həyat‖ qəzetində 7 iyun 1905-ci ildə, yəni 

M.Ə. Sabirdən 23 gün qabaq sülhə çağırış ruhlu 

3 bəndlik şeirini nəşr etdirmişdir. 

Üçüncü istiqamət: Mirzə Həsən Tahirov 

―Həyat‖ qəzetini təşviq edir. Şəki müxbiridir və 

yuxarıdakı iki əsərə onun qarışacağı yoxdur. Sa-

dəcə tədqiqatçı M. Məhəmmədov ―Beynəlmi-

ləl‖dən başlayıb Əlibəy Hüseynzadə ilə qurtar-

mır, Mirzə Həsən Tahirovu ortaya qatıb, məsə-

ləni qarışıq salıb. 

Biz bu məlumatı özünü Sabir tədqiqatçıla-

rından ən görkəmlisi kimi qələmə verən bir nə-

fərlə bölüşmək istədik. Ancaq sən demə, bu mə-

lumatdan onun alatoran xəbəri varmış və özünü 

sındırmayaraq ―elə şey yoxdur, ilk dəfə Sabirə 

şeir bu barədə yazan və ideya verən Mirzə 

Həsən Tahirovdur.‖ 

Başımıza yığılanları da özünə inandırma-

ğa çalışdı, (halbuki hörmətli oxucu həqiqət na-

minə ―Hophopnamə‖nin 258-261-ci səhifələrini 

oxumağı sizdən rica edirik). 

Tədqiqatçı alimə isə həmin sətirləri oxut-

dura bilmədik və Müştəbehlə bir daha ünsiyyət 

qurmamaq qərarına gəldik. 
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Fikirləşirik ki, klassiklərdən namizədlik 

də, doktorluq da dissertasiyaları yazıb müdafiə 

edənlərin aqibəti tədqiqatın dərinliyinə baş vur-

mayanda, özündən başqalarını oxumayanda 

məhz belə olur. Nəticədə filoloq alim tələbələrə 

da yanlış məlumatları ötürür. Nəsrəddin Tusi 

belələrinin simasını hələ o vaxt görür və yazırdı. 

―Çoxları dünyada çox şey etdilər, 

Kəşf etdim səs yüksəltdilər. 

Çətin bir işə rast gələn kimi, 

Ona bir düyün da vurub getdilər‖. 

Əziz həmkarlar! Tələbələr bizdən həqiqəti 

danışmağı, başqalarına qiymət verməkdə ədalə-

ti, obyektivliyi gözləməyi, habelə, elmi-etik mə-

sələlərdə nümunə olmağı gözləyirlər. Biz onlara 

hər sahədə, o cümlədən klassik ədəbiyyatımızı 

dəqiq öyrənmək və öyrətməkdə hələ çox borclu-

yuq. Bunu etiraf etməliyik. 
Problemin aktuallığı. Ədəbiyyat tariximizin 

tədqiqi öz aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalədə bu istiqamətdə nəticə və dəqiqləşmələrdən 

söz açılır. 

Problemin yeniliyi. Ədəbiyyat tariximizin təd-

qiqi zəruridir. Nəticə və dəqiqləşmələrə ehtiyac vardır 

ki, həmin məsələlər məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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APPLYING OF DISCUSSIONAL METHOD AND PROBLEMS OF ITS USING IN TEXT 
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Xülasə: Məqalədə pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisinin mü-

zakirələr metodu vasitəsi ilə aparılmasının proqram və dərsliklərdə qoyuluşuna aydınlıq gətirilib. Məqalədə 

proqram və dərsliklərin yenidən tərtib olunması zamanı nəzərə alınan cəhətlər sadalanıb və müasir proqramın 

köhnə proqramdan fərqli cəhətləri aşkara çıxarılmışdır. Məqalədə proqram nümunəsi, istifadə olunan elmi-

metodik ədəbiyyat göstərilib və metodun imkanlarının istifadəsinin əlverişliliyi şərh edilmişdir. Proqramların 

tələbləri, dərsliklərin imkanlarının araşdırılması sübut etdi. 

Açar sözlər: müasir təlim, fəal təlim, interaktiv təlim, dərsliklər, proqram, diskussiya, müzakirə 

metodları 

Резюме: В статье обоснована актуальность проблемы, внесена ясность в постановку в учебни-

ках и программах использования метода обсуждений при преподавании истории Азербайджана в 

средних специальных школах с педагогическим уклоном. В статье перечислены свойства, учтѐнные 

во время переоформления программ и учебников, а также были выявлены отличительные черты сов-

ременной программы от старой. В статье указаны образец программы, использованная научно-мето-

дическая литература, дана трактовка эффективности использования возможностей метода. Исследо-

вания требований программы и возможностей учебников доказали, что использование активации в 

преподавании истории Родины повышает эффективность обучения. 

Ключевые слова: современное обучение, активное обучение, интерактивное обучение, 

учебники, программа, обсуждение (дискуссия), методы обсуждений. 

Summary: The article substantiates the urgency of the topic, clarifies the teaching of the history of 

Azerbaijan in pedagogical secondary schools through the method of discussions in the curriculum and 

textbooks. The article lists the aspects to be considered during the redesign of the program and textbooks, 

and reveals the differences between the modern program and the old program. The article shows an example 

of the program, the scientific and methodological literature used and comments on the appropriateness of the 

use of the method. 

Keywords: modern training, active learning, interactive learning, textbooks, discussion, syllabus, 

curriculum, discussion methods
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XXI əsr yeni təlim texnologiyalarının isti-

fadəsini tələb etdiyi üçün təhsil proqramlarında 

və dərsliklərində əsaslı dəyişikliklər baş verdi. 

Fəal/interaktiv təlim metodlarının tətbiqinə 

uyğun proqram və dərsliklər hazırlandı. Məktəb 

dərslikləri tələbələrə əlavə informasiya ötür-

məklə yanaşı, onlar konkretləşdirildi. Təhsil-

alanlardan daha çox ―kəşf et və öyrən‖ – şüarı 

altında dərsə yanaşmaları tələb olundu. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 

sonra Sovet imperiyasından miras qalmış tarixi-

mizdəki saxtalaşdırılmalar təmizləndi. Milli də-

yərlərimizə və milli şüurumuza əsaslanan real-

lıqları əks etdirən tariximizin təhsil sahələrinə 

tətbiqi 1900-ci illərdən başladı. Bu baxımdan 

təhsilin bütün pillələrində olduğu kimi pedaqoji 

təmayüllü orta ixtisas məktəblərində də Azər-

baycan tarixi üzrə yeni proqramlar və dərsliklər 

hazırlandı. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün Lənkə-

ran Dövlət Humanitar Kollecində ―Azərbaycan 

tarixi‖ üzrə hazırlanmış proqrama diqqət yeti-

rək. Proqramda Azərbaycan tarixi kursunun təd-

risinə 90 saat ayrılıb. Bunun 60 saatı mühazirə, 

30 saatı isə seminar məşğələsi üçün nəzərdə tu-

tulub. Proqramın izahat vərəqəsində deyilir: 

―Vətən tarixinin tədrisində yeni təlim texnologi-

yalarının tətbiqi həyatımızın və dövrümüzün tə-

ləbidir‖ (1, s. 3). 

Yeni tarix proqramının qarşısında aşağıda-

kı vəzifələr qoyulmuşdur: 

a) dərin və əhatəli biliyə, bacarıq və vər-

dişlərə, yüksək intellektə, geniş dünyagörüşünə 

malik olan və onu daim inkişaf etdirməyə çalı-

şan şəxsiyyət formalaşdırmaq; 

b) öz soy-kökünə, milli-mənəvi zəminə əsas-

lanan, adət-ənənələrinə, şərəfli tarixi keçmişinə də-

rindən yiyələnən və ondan iftixar hissi keçirən, ailə-

sini, vətənini, millətini sevən və onu daim ucaltma-

ğa çalışan milli vətənpərvərlər yetişdirmək; 

c) ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən və on-

ları milli-mənəvi zəmin əsasında əlaqələndirmə-

yi, ahəngdar inkişaf etdirməyi bacaran, insan 

haqları və azadlıqlarına hörmət edən və onlara 

daim əməl etməyə, Azərbaycanda hüquqi de-

mokratik cəmiyyətin qurulmasına layiqli töhfə-

lər verməyə hazır olan azad və demokratik ruhlu 

vətəndaşlar tərbiyə etmək. 

Proqramlarda pedaqoji təmayüllü orta ixti-

sas məktəblərində tarixin tədrisi aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirilir: 

a) qədim dövrdən bu günədək Azərbayca-

nın keçdiyi tarixi inkişaf haqqında biliklərin 

əsasının tələbələr tərəfindən mənimsənilməsinə 

nail olmaq; 

b) tələbələrə tarixi təhlil, müqayisə və 

ümumiləşdirmə aparmaq bacarıqları formalaş-

dırmaq əsasında hadisə və prosesləri, fakt və qa-

nunauyğunluqları, anlayışları mənimsətmək; 

c) tələbələrdə tarixə inam və hörmət hissi-

ni formalaşdırmaq, humanizm ideyalarına, insan 

hüquqlarına, demokratik dəyərlərə, milli-mənəvi 

zəminə əsaslanan, öz soy-kökünə, xalqına və 

millətinə hörmət, vətənpərvərlik və xalqlar ara-

sında qarşılıqlı anlaşma kimi yüksək mənəvi-əx-

laqi keyfiyyətləri tərbiyə etmək; 

ç) Azərbaycan xalqının və digər xalqların 

dininə, dilinə, mədəniyyətinə, tarixi inkişafının 

müxtəlif məqamlarına maraq yaratmaq, öz ölkə-

mizin mədəniyyətini qorumağa və yaşatmağa 

çalışmaq hissi aşılamaq; 

e) bütövlükdə Azərbaycan tarixi üzrə baza 

biliklərini müvafiq olaraq yaxın və uzaq ölkələ-

rin tarixi ilə əlaqələndirmək bacarığı yaratmaq, 

tələbələrdə onun yaşadığı region, rayon, şəhər 

və kəndin tarixinin, vətən tariximizin, eyni za-

manda dünya tarixinin tərkib hissəsi olması ina-

mını aşılamaq və s. 

Bu proqramlar bəzi cəhətlərinə görə əv-

vəlkilərdən fərqlənir. 

1. Bu proqramlarda tarixi materialların öy-

rənilməsində sosial (sinfi) münasibət deyil, ta-

rixilik, elmilik və obyektivlik metodologiyasının 

əsas göstərilməsinə ciddi riayət olunmuşdur. 

2. Tarixi gerçəkliyə müvafiq olaraq dövr-

ləşməyə yenidən baxılmışdır. Misal olaraq 

―müasir dövr‖ məntiqi olaraq ―ən yeni dövr‖ 

kimi verilmişdir. 

3. Yeni proqramlarda iqtisadi və sosial 

münasibətlərin, Azərbaycan xalqının mədəniy-

yətinin inkişafı məsələlərinin öyrənilməsinə 

daha çox vaxt ayrılmışdır. 

4. Son illərin hadisələrinin və tarixi pro-

seslərə verilən yeni qiymətin mövcud dərsliklər-

də öz əksini tapmadığı nəzərə alınaraq, müəlli-

mə kömək etmək, ona istiqamət vermək məqsə-

dilə proqramlarda müvafiq təlim materialları ge-

nişləndirilmiş şəkildə təqdim olunmuşdur. 

5. X-XI siniflər üzrə Azərbaycan tarixi 

proqramlarında əhəmiyyətli dərəcədə məzmun 

və struktur dəyişikliyi aparılmışdır. Bu proq-
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ramlarda xalqımızın milli azadlıq hərəkatı ön 

plana çəkilmiş, müstəqillik uğrunda mübarizəsi, 

bu mübarizədə ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin tarixi rolu, öz əksini tapmışdır. 

6. Ümumtəhsil məktəblərinin təmayülünə

müvafiq olaraq tarix fənlərinin tədrisinə ayrılan 

saatlar müxtəlif variantlarda müəyyən olunmuşdur. 

7. Proqramlarda hər bir kursun sonunda

bölmələr üzrə zəngin elmi metodik ədəbiyyatın, 

habelə sinifdənxaric oxunun siyahısı verilmiş-

dir. İctimai fənlərin təhsil sahəsi seçildiyi sinif-

lərdə, xüsusilə bu ədəbiyyatdan müəllimlər, ha-

belə onların tövsiyəsi əsasında tələbələr də isti--

fadə edə bilərlər. Proqramların sonuna xəritələ-

rin, sxemlərin, cədvəllərin, diaqramların, şəkil-

lərin, audiovizial vasitələrin siyahısı əlavə edil-

mişdir. Müəllim məktəbin maddi-texniki imkan-

larından, həmin materialların çap olunanların-

dan, özünün və tələbələrin bacarığından istifadə 

etməklə təlimi daha səmərəli və məzmunlu 

təşkil etməyə nail ola bilər. 

Təqdim olunan proqramlarda ən önəmli 

cəhətlərdən biri bölmələr üzrə ―Kursdaxili, 

kurslararası və fənlərarası əlaqələr‖, ―Mövzu 

üzrə əsas anlayışlar‖ və ―Tələbələrin əsas baca-

rıqları‖ başlıqları altında verilən metodik tövsi-

yələr sistemidir. Onlar fənn müəllimlərinə, hətta 

tələbələrə kömək üçün müstəsna əhəmiyyəti 

olan materiallardır. ―Kursdaxili, kurslararası və 

fənlərarası əlaqələr‖ dərsin təlim-tərbiyə və in-

kişafetdirici vəzifələrinin yerinə yetirilməsi 

məqsədi ilə verilir. Onlar tarixi faktlar anlayışı, 

səbəb-nəticə əlaqələrinin, qanunauyğunluqların 

mənimsənilməsinə, tarixi materialın tərbiyəvi 

imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə, mövzunun 

məzmunu ilə bağlı əsas bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılmasına xidmət edir. 

Proqramlarda bölmələr üzrə qruplaşdırılan 

―əsas anlayışlar‖ hər bir müəllimə dərsin anla-

yışlar dairəsini müəyyən etməyə, onları qruplaş-

dırmağa və yerində tətbiq etməyə imkan verir. 

Onlardan faktik materialın təhlili və qiymətlən-

dirilməsi zamanı istifadə olunur. Təlim mate-

riallarının əsas anlayışlar ətrafında cəmləşdiril-

məsi tələbələrin tarixə dair biliklərini sistemləş-

dirməyə kömək edir. Buna görə də əsas anlayış-

ların tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi təmin 

olunmalıdır. Bu zaman müəllim unutmamalıdır 

ki, tələbənin anlamadığı bir faktı, məsələni uzun 

müddət hafizəsində saxlaması və ondan fayda-

lanması mümkün deyildir. 

Təcrübə göstərir ki, anlayışların formalaş-

dırılması üçün müəllim onların məzmununu 

şərh etmək və əlamətlərini sadalamaqla kifayət-

lənməməli, mənimsəmə prosesinin (qavrama, 

dərketmə, yadda saxlama və tətbiq etmə) qanu-

nauyğunluqlarına riayət etməli, tələbələri zəruri 

təfəkkür əməliyyatlarının icrasına cəlb etməli-

dir. Bunsuz anlayışların mənimsənilməsi müm-

kün deyildir. 

Beləliklə, tələbənin bu istiqamətdə qaza-

nacağı uğurların səviyyəsi onun əqli qabiliyyət-

lərinin inkişafından asılıdır. Odur ki, proqram 

materialları tələbələrə elə çatdırılmalıdır ki, on-

ların hafizə, təfəkkür, təxəyyül və s. psixi fəaliy-

yət formaları əlaqələndirilsin, normal zehni fəa-

liyyətləri təmin olunsun. Bu isə müəllimdən 

tələb edir ki, hər bir konkret dərsə hazırlaşarkən 

təlim materiallarının məzmununu tələb etdiyi 

zehni əməliyyatları konkret olaraq müəyyənləş-

dirsin və dərs prosesində bütün tələbələrin 

həmin əməliyyatları icra etmələrinə nail olsun. 

Bu işin öhdəsindən gəlmək üçün proqram böl-

mələrinin sonunda verilmiş ―tələbələrin əsas ba-

carıqları‖ tövsiyəsindən istifadə edilməlidir. 

Bunlar dərsin əsas məsələlərinin, anlayışlarının 

mənimsənilməsi üçün tələb olunan zehni əmə-

liyyatları müəyyənləşdirməkdə müəllimə istiqa-

mət verə bilər. Bu tövsiyənin əsas mənası möv-

zunun məzmununa müvafiq əlaqələndirmə, mü-

qayisə etmə, təhlil etmə, ümumiləşdirmə və nə-

ticə çıxarma üsulları ilə tələbələrin təfəkkür qa-

biliyyətini üzə çıxarmaq, onlarda bacarıq vərdiş-

ləri formalaşdırmaqdır. Müəllimin başlıca vəzi-

fəsi hər bir mövzuya müvafiq bacarıqları seçib 

dəqiqləşdirməkdir. Bunsuz təlim materiallarının 

mənimsənilməsinə nail olmaq müşkül olar. 

Fikrimizcə, proqramın strateji məqsədlə-

rindən biri də müəllim şəxsiyyəti, müəllim biliyi 

və peşəkarlığı, müəllim təşəbbüskarlığı və yara-

dıcılığının inkişaf etdirilməsidir. 

Proqram materiallarını tələbələrə mənim-

sətmək, ləyaqətli vətəndaşlar yetişdirmək nami-

nə müəllim indi dünya praktikasında yayılmış 

və özünü doğrultmuş yeni təlim metodlarından 

və texnologiyalarından – diskussiya, debat, 

disput, konfrans, müsabiqə və interaktiv təlim 

üsullarından, texnikalarından və iş formaların-

dan istifadə etməlidir. Bunlar Vətənimizi sevən, 
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qanunlarımıza hörmətlə yanaşan, azad və de-

mokratik ruhlu, savadlı və ləyaqətli, təşəbbüskar 

nəslin yetişdirilməsinə kömək edir. 

Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblə-

rində tədris planına müvafiq olaraq subbakalavr 

səviyyəsinin 040401–―Mühasibat uçotu‖ ixtisası 

üzrə tam orta təhsil bazasından II tədris ili tələbə-

ləri üçün ―Azərbaycan tarixi‖ fənnindən 90 saat 

dərs yükü (60 saat mühazirə, 30 saat seminar) nə-

zərdə tutulmuşdur. Mühazirə müəllimi təcrübəsinə 

əsaslanaraq mövzuların ardıcıllığını dəyişə bilər. 

Proqrama nəzər salaq: 
 

Mövzuların saatlar üzrə paylanması 

 

 
Mövzuların adı 

Cəmi 

(saat) 

O, cümlədən 

Mühazirə Seminar 

1.  Azərbaycan ibtidai icma dövründə 4 2 2 

2.  Azərbaycanda qədim dövlətlər 4 2 2 

3.  Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması 4 2 2 

4.  Sasani ağalığına qarşı mübarizə 4 2 2 

5.  Ərəblərin Azərbaycanı işğal etməsi 4 2 2 

6.  Xürrəmilər hərəkatı. Babək 4 2 2 

7.  Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə 4 2 2 

8.  Azərbaycan Monqol hakimiyyəti dövründə 4 2 2 

9.  Qaraqoyunlu dövləti 4 2 2 

10.  Ağqoyunlu dövləti 4 2 2 

11.  Səfəvilər dövlətinin yaranması. Səfəvi-Osmanlı 

müharibələri 
4 2 2 

12.  I Şah Abbas. Səfəvilərin zəifləməsi. Nadir Şah Əfşar 4 2 2 

13.  Azərbaycan xanlıqları dövründə 4 2 2 

14.  A. Qacarın və Zubovun Azərbaycana yürüşü 4 2 2 

15.  Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölünməsi 4 2 2 

16.  Çarizmin müstəmləkə siyasəti və ona qarşı üsyanlar 4 2 2 

17.  Azərbaycan XX əsrin II yarısında 4 2 2 

18.  Azərbaycan XX əsrin əvvəli və I Dünya müharibəsi 

dövründə 
4 2 2 

19.  AXC-nin yaranması və fəaliyyəti 4 2 2 

20.  Şimali və Cənubi Azərbaycan 1920-30-cu illərdə 4 2 2 

21 Azərbaycan SSR II dünya müharibəsi illərində 4 2 2 

22. Cənubi Azərbaycan 1941-46-ci illərdə. C. Pişəvəri 4 2 2 

23. Azərbaycan SSR 1941-85-ci illərdə 4 2 2 

24. Cənubi Azərbaycan İslam inqilabi və ondan sonrakı 

dövrdə 
4 2 2 

25. Azərbaycan xalq hərəkatı. Dövlətçiliyin bərpası 4 2 2 

26. Qarabağ müharibəsi. Müstəqilliyə maneələr 4 2 2 

27. Milli qurtuluş. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı 4 2 2 

28. Hüquqi və demokratik dövlət quruculuğu 4 2 2 

29. III Minilliyin başlanğıcında Azərbaycanın sosial-

iqtisadi inkişafı 
4 2 2 

30. III Minilliyin başlanğıcında Azərbaycanın beynəlxalq 

vəziyyəti və xarici siyasəti 
4 2 2 

 Cəmi: 90 60 30 
 

Proqramda bir çox mövzuların müzakirə-

lər metodu vasitəsi ilə tədrisinin mümkünlüyünü 

görürük. Metodun əlverişliliyi barədə elmi-me-

todik ədəbiyyatlarda məlumatlar var. Metodun 

pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəblərində 

tətbiqinə dair “Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas 

məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisində 

müzakirələr metodundan istifadə məsələsinin 

tədqiqinə dair‖ və ―Pedaqoji təmayüllü orta ixti-

sas məktəblərində Vətən tarixinin tədrisində 

müzakirələr metodlarından istifadə‖ tədqiqat 

məqalələrində məlumat verilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının pedaqoji tə-

mayüllü orta ixtisas məktəblərində Azərbaycan 

tarixinin tədrisində istifadə olunan ədəbiyyatları 

nəzərdən keçirək: 

1. Azərbaycan tarixi. Dərslik 6-11-ci siniflər

2. Azərbaycan tarixi, Z. Bünyadov, Y.

Yusifov, Bakı, 2005, 729 s. 

3. Azərbaycan tarixi VII cilddə. II cild.

Bakı: Elm, 1964, 543 s. 

4. Azərbaycan tarixi VII cilddə. III cild.

Bakı: Elm, 1999, 584 s. 

5. Azərbaycan tarixi VII cilddə. IV cild.

Bakı: Elm, 2007, 504 s. 

6. S. Əliyarlı. Azərbaycan tarixi. Bakı,

1996, 872 s. 

7. R. İsmayılov. Azərbaycan tarixi. Bakı,

1993, 163 s. 

8. T. Mustafazadə. Ümumi tarix (I hissə).

Bakı, 2009, 1146 s. 

9. T. Mustafazadə. Ümumi tarix (II hissə).

Bakı, 2012, 830 s. 

10. M. Həsənov. Ümumdünya tarixi. Bakı,

2015, 272 s. 

Araşdırmalar göstərir ki, orta ixtisas mək-

təbləri üçün Azərbaycan tarixi fənnindən dərslik 

yoxdur. Müəllimlər bu boşluğu doldurmaq üçün 

S. Məmmədovun ―Azərbaycan tarixi‖ (2) dərsli-

yindən, O. Cəbiyevin və S. Allahverdiyevin 

―Azərbaycan tarixi‖ (3) dərsliyindən istifadə 

edirlər. Ədalət naminə deyə bilərik ki, hər iki 

dərslikdə proqramda tədrisi nəzərdə tutulmuş 

materiallar yetərincə verilib. 
Problemin aktuallığı. Orta ixtisas məktəblə-

rində Azərbaycan tarixinin tədrisində müzakirələr 

metodundan istifadə probleminin bu vaxta qədər az 

tədqiq olunduğundan bu sahədə araşdırmalar aktual-

lıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Orta ixtisas məktəblərin-

də Vətən tarixinin tədrisində yeni təlim texnologiya-

larından istifadəyə münasibət bildirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə 

irəli sürülən müddəa və təkliflərdən gündəlik peda-

qoji fəaliyyətdə istifadə edə bilərlər. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, orta ixtisas məktəb-

lərində Vətən tarixinin tədrisində müzakirələr metodun-

dan istifadə probleminin proqramlarda və dərsliklərdə 

qoyuluşu Azərbaycan tarixinin tədrisində fəallaşdırma 

metodunun tətbiqini zəruri olduğunu sübut etdi. 
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ALĠ PEDAQOJĠ MƏKTƏBLƏRDƏ QAFQAZ XALQLARI TARĠXĠNĠN 
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УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВИЗАЦИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ НАРОДОВ KАВКАЗА В ВЫСШИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ 
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THE LEVEL OF RESEARCH ON THE USE OF ACTIVATION  

IN THE TEACHING OF THE HISTORY OF THE CAUCASIAN PEOPLES 

IN HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOLS 

Xülasə: Məqalədə mövzunun aktuallığı əsaslandırılıb, Ali pedaqoji məktəblərdə Qafqaz xalqlarının 

tədrisində fəallaşdırmadan istifadənin tədqiqinin hansı səviyyədə olmasına aydınlıq gətirilib. Qafqaz xalqları-

nın tədrisində fəallaşdırmadan istifadənin tədqiqinin səviyyəsinin imkanları araşdırılıb və bu mövzunun sə-

ciyyəvi cəhətləri işıqlandırılıb. Ali pedaqoji məktəblərdə Qafqaz xalqlarının tədrisində fəallaşdırmadan istifa-

dənin tədqiqi səviyyəsinin araşdırılıb öyrənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılıb. Bu problemin gələcəkdə daha 

dərindən araşdırılıb öyrənilməsi tövsiyə olunur. 

Açar sözlər: müasir dövr, ali təhsil, Qafqaz, fəal təlim, tədqiqat. 

Резюмe: В статье обосновывается актуальность темы, уточняется уровень исследований по ис-

пользованию активации в обучении народов Кавказа в высших педагогических школах. Исследованы 

возможности уровня исследования использования активации в образовании кавказских народов и вы-

делена специфика данной темы. Обоснована необходимость изучения уровня исследования использо-

вания активаций в обучении кавказских народов в высших педагогических школах. В будущем реко-

мендуется более глубокое изучение данной темы. 

Ключевые слова: cовременный период, высшее образование, Кавказ, активное обучение, 

исследование. 

Summary: The article substantiates the urgency of the topic, clarifies the level of research on the use 

of activation in the teaching of Caucasian peoples in higher pedagogical schools. The possibilities of the 

level of research on the use of activation in the education of the Caucasian peoples were explored and the 

specifics of this topic were highlighted. The need to study the level of research on the use of activation in the 

teaching of the Caucasian peoples in higher pedagogical schools was substantiated. It is recommended to 

study this problem in more depth in the future. 

Keywords: modern period, higher education, Caucasus, active training, research. 

Bütün dünya kimi Azərbaycan XXI əsrə 

qədəm qoymuşdur. Bu gün məktəbdə təhsil alan 

uşaqlar yaxın gələcəkdə cəmiyyətimizin tam hü-

quqlu üzvləri olacaqlar. Yəqin elə bir adam ta-

pılmaz ki, özünə belə bir sual verməsin: ―Bizi 

XXI əsrdə nə gözləyir? XXI əsrin xüsusiyyətlə-

rini nəzərə almaqla, gələcəyin təlimi necə olma-

lıdır? XXI əsrdə insanlara vacib olan bilik, ba-

carıq, vərdiş və keyfiyyətlər hansılardır?‖ 
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Yaşadığımız dövr elə bir dövrdür ki, hər 

bir nüansın müasir səviyyədə olmasını tələb 

edir. Əgər XXI əsrdə yaşayırıqsa, deməli zaman 

ilə uzlaşmaq vacibdir. Hər sahədə yenilikləri tət-

biq etmək digər insanlar üçün əlverişlidir. Bu 

sahələr sırasında müəllim sənəti də həmişə yeni-

liklər tələb edən sənətdir. Şagird, tələbə və ümu-

milikdə hər bir öyrənci müəllimdən yeni meto-

dika tələb edir. Bu bir çox müəllimlər var ki, 

hələ də sovet dövründə öyrəndiklərini tətbiq 

edirlər. 

Ölkəmizin Ali məktəblərində keçirilən 

digər fənlər kimi Qafqaz xalqlarının tarixinin 

tədrisi də olduqca vacib və zəruridir və bu zə-

ruriliyini nəzərə alaraq bu sahənin tədrisində 

fəallaşdırma və onun texnikalarının tətbiqinin 

tədqiqi səviyyəsini aydınlaşdırmağa çalışacağıq. 

Çünki məlumdur ki, hazırkı dövrdə ölkəmizin 

təhsil sistemində fəal/interaktiv təlim geniş bir 

şəkildə tətbiq edilir. 

Məqalə bu sahədəki boşluğun doldurulma-

sında az da olsa müəyyən rol oynayacaqdır. Ma-

terialın qarşısındakı vəzifələri aşağıdakı qayda-

da qruplaşdırmışıq: 

1. Azərbaycanda ali pedaqoji məktəblərdə

Qafqaz xalqları tarixinin tədrisində fəallaş-

dırmadan istifadənin tədqiqi hansı səviyədədir? 

2. Alim və araşdırmaçılar bu sahədə hansı

araşdırmalar etmişlər? 

3. Bu araşdırma və tədqiqatlar Qafqaz

xalqlarının tədrisində nə kimi rol oynamışdır. 

Ali pedaqoji məktəblərdə Qafqaz xalqları-

nın tədrisində fəallaşdırmadan istifadənin tədqi-

qi sahəsində araşdırma aparan alim, tədqiqatçı-

ları və onların bu sahədə yazdıqları əsərləri qeyd 

etmək olduqca vacibdir. İlk öncə xarici ölkə 

alimlərinin bu sahədə yazdığı əsərləri qeyd 

etmək lazımdır. Акулова О. В., Писарева С. 

А., Пискунова Е. В. Конструирование ситуа-

ционных задач для оценки компетентности 

учащихся: Учебно-методическое пособие 

для педагогов школ. – СПб.: КАРО, 2008; 

Асмолов А.Г. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от дей-

ствия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя/ под ред. А. Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010; Ковалева Г С. Оценка 

естественнонаучной грамотности в рамках 

международного исследования PISA-018»; 

Кузнецова Н.М. Формирование универсаль-

ных учебных действий в условиях введения 

ФГОС (на примере учебного предмета «Био-

логия»): научно-методическое пособие. Ли-

пецк: ИРО, 2014; Johnson, D.W., Johnson, 

R.T., and Smith, K. (1991) Active Learning: 

Cooperation in the College Classroom, Edina, 

MN: Interaction Book Company; Levin, J. & 

Allen, V. (eds) (1976): Cognitive Learning in 

Children, Academic Press, New York; Mialaret, 

G. (1969): Education Nouvelle et Moderne, 

PUF, Paris və s. 

Azərbaycan alimlərindən bu sahədə daha 

çox T.F. İskəndərov, M.M. Əmirov və Z.A. 

Veysova tədqiqat aparmışdır. 

Prof. M.M. Əmirovun ―Tam orta məktəb-

də tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası‖ (Ali 

məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs 

vəsaiti). Bakı, 2011, kitabında, o cümlədən Z. 

Veysovanın aşağıda qeyd olunan əsərlərində bu 

sahədə tədqiqatlar diqqəti cəlb edir: Məktəb rəh-

bərləri üçün fəal təlim metodlarına giriş kursu 

Təlimçilər üçün metodik tövsiyə. Bakı: 

ÜNİCEF, 2000); ―Pedaqoji universitetlərin və 

müəllimlərin təkmilləşdirilməsi institutlarının 

müəllimləri üçün fəal təlim metodlarına giriş 

kursu: Məşqçilər üçün metodik vəsait. Bakı: 

UNİCEF, 2002); ―İbtidai məktəb müəllimləri 

üçün fəal təlim metodları üzrə əsas kurs: Təlim-

çilər üçün metodik vəsait. Bakı: UNİCEF, 

2002); ―Orta məktəb müəllimləri üçün fəal təlim 

metodlarına giriş kursu: Məşqçilər üçün meto-

dik vəsait. Bakı: UNİCEF, 2002). 

M.M. Əmirovun ―Tam orta məktəbdə tari-

xin fəal/interaktiv təlimi metodikası‖ kitabının 

427-ci səhifəsində ―Yeni təlim üsullarının tətbi-

qinin zəruri şərtləri. Fəal/interaktiv təlimin ma-

hiyyəti və mexanizmləri‖ adlı hissədə yazır: 

―Müzakirəni mövzuya və ya təhlil olunan situa-

siyaya səmərəli yanaşmağa imkan verəcək isti-

qamətdə aparmaq üçün müxtəlif suallar verilsin, 

məsələn: Nə baş verdi? Nə üçün bu baş verdi? 

Bu, başqa cür baş verə bilərdimi? Necə? Siz bu 

vəziyyətdə nə edərdiniz? Sizin fikrinizcə həmin 

obraz nə hiss etdi? Siz bu şəraitdə nə hiss edər-

diniz? Bu, düz idimi? Nə üçün?‖(1, s. 427) 

Doğrudur, prof. M.M. Əmirov məsələlərə 

didaktik baxımdan düzgün yanaşıb, lakin fəal-

laşdırma metodunun Qafqaz xalqlarını tarixinə 

tətbiqi haqqında nə isə deməyib. Z. Veysova 

fəallaşdırma ilə bağlı yazır: ―Fəallaşdırmanın bir 
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növü də qarşılıqlı təqdimatlardır. Bu məqsədlə 

iştirakçılar qruplara bölünürlər. Onlara işləri ba-

rədə bir-birindən daha ətraflı və hərtərəfli məlu-

mat almaq üçün 6 dəqiqə vaxt verilir. Sonra qar-

şılıqlı təqdimatlar aparılır. İştirakçılar ən 

mühüm və onlara maraqlı olan məlumatlardan 

istifadə edib öz müsahibinin portretini yaradır-

lar.(2, s.124) 

Z. Veysova da fəallaşdırmaya ümumi pe-

daqoji aspektdən yanaşmamışdır.. Konkret ola-

raq fəallaşdırma metodunun Qafqaz tarixinin 

tədrisi ilə əlaqələndirməmişdir. 

Prof. O.Q. Həsənli təhsil alanların yeni 

təlim texnologiyalarına yiyələnməsinin psixoloji 

əsaslarından bəhs edərək yazırdı: ―Hər bir müəl-

lim yeni təlim texnologiyalarından istifadə pro-

sesində psixoloji mühitin formalaşlaşmasına xü-

susi diqqət yetirməlidir. Mühazirə və seminar 

prosesində sağlam sosial-psixoloji mühit yara-

dılmalıdır. Bunu müəllim yaratmalıdır. Müəl-

lim-tələbə, tələbə-müəllim, tələbə-tələbə və s. 

Mövzuya, fənnə maraq yaradılması təlimdə 

fəallaşdэrmaya motiv yaradır (3, s. 221). 

Ali pedaqoji məktəblərdə Qafqaz xalqları 

tarixinin tədrisində fəallaşdırmadan istifadənin 

tədqiqi səviyyəsinə nəzər saldıqda görürük ki, 

bu sahədə istər xarici ölkələrin alim və mütəxəs-

sisləri istərsə də Azərbaycan alimləri yetərli 

araşdırmalar aparmışlar. Məhz buna görə də bu 

sahə daha da geniş şəkildə araşdırılmalı və təd-

qiq olunmalıdır. 
Problemin aktuallığı. Ali pedaqoji məktəb-

lərdə Qafqaz xalqları tarixinin tədrisində fəallaşdır-

ma metodundan istifadə problemi az tədqiq olundu-

ğundan bu sahədə araşdırmalar aktuallıq kəsb edir. 

Problemin yeniliyi. Ali pedaqoji məktəblərdə 

Qafqaz xalqları tarixinin tədrisində fəallaşdırmadan 

istifadənin səmərəli yolları və vasitələrinin şərhidir. 

Məqalədə fəallaşdırmanın mahiyyətinə və onun Qaf-

qaz tarixi kursuna tətbiqinə münasibət bildirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən 

ali məktəb müəllimləri və gənc tədqiqatçılar istifadə 

edə biləcəklər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Ali pe-

daqoji məktəblərdə Qafqaz xalqları tarixinin tədri-

sində fəallaşdırmadan istifadənin tədqiqi səviyyəsini 

araşdırdıqda bizə məlum olur ki, bu sahədə keyfiy-

yətin yüksəldilməsi üçün tədqiqatlar nəzərdən keçi-

rilməlidir. Bu tədqiqatlar nəticəsində toplanmış olan 

təcrübə ilə fəallaşdırma və onun texnikalarında Qaf-

qaz xalqları tarixinin tədrisində səmərəli şəkildə isti-

fadə etmək mümkün olacaqdır. 
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THE ESSENCE OF THE USE OF DIALOGICAL TEACHING IN THE TEACHING OF 

"HISTORY OF THE CAUCASIAN PEOPLES" IN HIGH SCHOOL 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə dialoq tədrisi metodunun mahiyyəti təhlil olunur, dialoq təliminin 

üstünlükləri izah olunur və tələbələrin dialoq təliminə cəlb olunması prosesi əks olunur. Eyni zamanda, tədris 

prosesinin şagirdlərin öyrənmə prosesinə təsiri məsələsi inkişafa təkan verən xüsusiyyətləri qruplaşdıraraq 

vurğulandı. XIX əsrdə Qafqaz xalqlarının tarixinin öyrənilməsi üçün dialoq tədris metodlarının tətbiqinə dair 

dərs prosesi təsvir edilmişdir. 

Açar sözlər: dialoji təlim, effektiv ünsiyyət, ünsiyyət bacarığı, kollektiv düşüncə, kommunikativ fəaliyyət 

Резюме: В представленной статье анализируется сущность метода диалогического обучения, 

разъясняются преимущества диалогического обучения и отражается процесс вовлечения студентов в 

диалогическое обучение. В то же время повествуется о влиянии учебного процесса на обучение 

учащихся, путем группировки признаков, стимулирующих развитие. Описан процесс урока по при-

менению диалогических методов обучения при изучении истории народов Кавказа XIX века. 

Ключевые слова: диалогическое обучение, эффективное общение, коммуникативные умения, 

коллективное мышление, коммуникативная деятельность. 

Summary: The presented article analyzes the essence of the method of dialogical learning, explains 

the advantages of dialogical learning and reflects the process of involving students in dialogical learning. At 

the same time, the issue of the impact of the learning process on students' learning process was highlighted 

by grouping the features that stimulate development. The lesson process on the application of dialogical 

teaching methods for the study of the history of the Caucasian peoples in the XIX century is described. 

Key words: dialogic training, effective communication, communication skills, collective thinking, 

communicative activity 

Təlim prosesində problemlərini həll etmə-

yə imkan verən müxtəlif təlim texnologiyalar-

dan istifadə müasir dövrün tələbi kimi qarşıya 

qoyulur. Təhsil islahatları təkcə ümumtəhsil 

müəssisələri üçün deyil, ali məktəblərə də ya-

naşmada dəyişikliklərə səbəb olmaqdadır. Ali 

məktəbdə dərs prosesində tətbiq edilən ən uğur-

lu üsullardan biri hesab olunan dialoji təlim üsu-

lu müxtəlif mövzuların öyrənilməsi üçün səmə-

rəli üsullardan biri kimi Qafqaz xalqlarının tari-

xinin öyrənilməsi üçün də öz səmərəsini göstə-

rir. Tələbələr dövrün proseslərini qiymətləndir-

mək, hadisələrdən nəticə çıxarmaq, faktları 

təhlil etmək, mənbələri tutuşdurmaq və bu kimi 

məsələlərə münasibət bildirmək üçün dialoji tə-

limi üsulunun tətbiqindən böyük səmərə əldə 

etmiş olurlar. Qeyd edildiyi kimi problemli dia-

loq tədrisi şagirdlərlə müəllimlə dialoq yolu ilə 

biliklərin yaradıcı mənimsənilməsini təmin edən 

tədris növüdür(1). Biliklərin "kəşf edilməsi" 

üçün maraqlı üsullardan biri kimi öz aktuallığını 

qoruyub saxlayan təlim üsulu sayılan dialoji 

təlim müəllim və tələbə arasında əməkdaşlıq at-
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mosferi yaratmaq, həmçinin öyrənmək üçün 

motivasiya artır (2). 

Dialoji təlim masasında öyrənmə sayəsin-

də beş universal səriştə inkişaf etdirilir. 

– tədqiqat bacarığı; 

– səmərəli ünsiyyət qurmaq və qarşılıqlı 

əlaqəni təşkil etmək bacarığı; 

– qərar qəbul etmək bacarığı; 

– qərarı həyata keçirmək bacarığı; 

– daim yeni fəaliyyətlərə yiyələnmək ba-

carığı (4). 

Bu texnologiya yalnız tələbəni deyil, həm 

də müəllimi inkişaf etdirir. Müəllim müasir şə-

raitdə mürəkkəb pedaqoji problemləri uğurla 

həll etməyə qadir olan yaradıcı bir insan, ünsiy-

yət quran bir lider kimi inkişaf edir. Tələbələrin 

özləri tərəfindən problemlər müəyyənləşdirilir, 

özləri nəticə çıxarır. Dialoji təlim texnologiyası 

tələbələr tərəfindən yeni biliklərin müstəqil şə-

kildə tapılması üçün müəllim tərəfindən mate-

rialın ənənəvi izahını əvəz etməyə imkan verir. 

Problemli dərsdə tələbələrin idrak fəaliyyətinin 

təzahürü üçün hər cür şərait yaradılır (3). Tələ-

bələr hazır bilik almırlar və problemli bir vəziy-

yət yaratması nəticəsində çətinlik və ya sürpriz-

lə qarşılaşırlar və yeni bilikləri təkbaşına kəşf 

edərək həll yolunu axtarmağa başlayırlar. 

Dialoji təlim vasitəsi ilə öyrənmə şagirdlər 

arasında canlı mübahisələrə və müzakirələrə səbəb 

olur, həvəs, düşüncə və axtarış mühiti yaradı-

lır. Bu, tələbənin öyrənməyə münasibətinə səmə-

rəli təsir göstərir. Problemli vəziyyətləri uşağa da-

vamlı olaraq təqdim etmək, problemlərə "təslim 

olmur", əksinə onları həll etməyə çalışır (6). 

Qafqaz xalqların XIX əsr tarixinin öyrə-

nilməsi üçün dialoji təlim üsulunun tətbiqi üzrə 

dərsin quruluşunu aşağıdakı kimi vermək olar. 

Bunun üçün dərslərdə bir neçə mərhələ 

nəzərdə tutulur: 

1. Problemli bir vəziyyət yaratmaq 

2.Mövzu ilə bağlı probleminin müəllimi ilə 

dialoq zamanı şagirdlər tərəfindən formalaşdırma; 

3.Fərziyyələr hazırlamaq; 

4.Tələbələrin biliklərinin aktuallaşdırılması; 

5.Yeni biliklərin aşkarlanması‖ (7) 

Bu mərhələdə müəllim müxtəlif yollarla 

aşağıdakı nəticələri əldə edir: 

– Tələbələri bir ziddiyyətə aparın və onları 

özləri həll etmək üçün bir yol tapmağa dəvət edir; 

– Eyni məsələ ilə bağlı fərqli fikirləri söy-

ləyir; 

– Qrupu müxtəlif perspektivlərdən nəzər-

dən keçirməyə dəvət edin; 

– Tələbələri vəziyyətdən müqayisə, ümu-

miləşdirmə, nəticə çıxarmaq, faktları müqayisə 

etməyə təşviq edin. 

– Problemli tapşırıqları təyin edin və dia-

loji təlimin baş tutması üçün müzakirələr təşkil 

edin (5). 

İkinci mərhələdə müəllimlə tələbələr ara-

sında mövzuya aparan bir dialoq təşkil olu-

nur. Dərsin mövzusu, tədqiqat istiqamətləri, 

mənbələri, faktları təhlil etmək üçün suallar sis-

temli şəkildə təqdim edilməlidir. Üçüncü mər-

hələdə Qafqazın tarixini araşdırıb onu faktlarla 

sübut etməyə çalışan tələbələr üçün müəllim 

fərziyyələri təşviq edən bir dialoq təşkil edir. Bu 

zaman tələbələr öz versiyalarını təqdim edirlər, 

müxtəlif fərziyyələri, hətta absurd olanları da 

qəbul etməklə dialoqu təşkil etmək dərsin fəal 

şəkildə reallaşmasına imkan açmış olur (6). 

Dördüncü mərhələdə biliklərin yenilənmə-

sindən və fəaliyyətin planlaşdırılmasından ibarət-

dir. Dialoqda tələbələr Qafqzaın tarixi ilə əlaqəli 

əvvəllər öyrənilmiş materialı xatırladır və nəyi 

tapmaq lazım olduğunu, bu problemi həll etmək 

üçün hansı biliklərin yetərli olmadığını və harada 

və necə əldə ediləcəyini müəyyənləşdirirlər. 

Beşinci mərhələdə isə mövzuya uyğun 

olaraq yeni biliklərin müzakirəsi üçün tapşırıq 

verilir; tapşırıq zamanı versiyalar yoxlanı-

lır. Tələbələr mühazirə mətini ilə yanaşı əldə et-

dikləri digər mənbələrlə işləyir, əlavə ədəbiyyat, 

əyani vəsaitlər, kompüter texnologiyalarından 

istifadə olunur. Altıncı mərhələdə dialoji təlimin 

nəticəsi olaraq tələbələr Qafqazın XIX əsr tarixi 

ilə bağlı ümumiləşdirmələr aparır, problemlə 

bağlı nəticə çıxarırlar. Müəllim əks etdirməyi 

təşkil edir: Kimin versiyaları təsdiqləndi? İşinizi 

necə qiymətləndirərdiniz? Şagirdlər introspektiv 

və özünü qiymətləndirmə aparırlar (4). 

Beləliklə, problem-dialoq tədrisi texnolo-

giyası şagirdlərə tədris məlumatlarını passiv şə-

kildə qavrayaraq öyrənmə obyekti olmaq deyil, 

müstəqil olaraq biliklərə sahib olmaq və idrak 

tapşırıqlarını həll etmək üçün onun fəal subyekt-

ləri olmaq imkanı verir. 

Mövzu əsasında aparılan dialoji təlim üsu-

lu daha maraqlı olur və tələbələrin araşdırdığı 



Səbuhi Allahverdi oğlu Səfərov

160 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

materiallar onların dialoqa qoşulması üçün və 

öz arqumentlərini sübut etmələri üçün təkan 

vermiş olur. Suallar təbiətinə və çətinlik dərəcə-

sinə görə dəyişə bilər, lakin tələbələr üçün əlve-

rişlidir. Son sual ümumiləşdirir və şagirdlərə 

dərs mövzusunu formalaşdırmağa imkan verir 

(3). Dialoq zamanı birinci vəziyyətdə olduğu 

kimi şagirdlərin səhv cavablarının mühakiməsiz 

qəbul edilməsini təmin etmək lazımdır. Mövzu-

nu motivasiya edən bir texnika ilə ünsiyyət qur-

maqdır. Həvəsləndirici və hipotezi sınayan dia-

loq, fərziyyə və fərziyyələri sınamağa təşviq 

edən xüsusi sualların birləşməsidir. Bu metod 

müəyyən bir quruluşa malikdir: ümumi bir çağı-

rışla başlayır (zehni işə çağırış), lazım olduqda 

bir işarə ilə davam edir, nadir hallarda müəlli-

min mesajı ilə başa çatır. Hipotezi verərkən, təh-

rik edilən dialoq belə görünür. Ümumi motivasiya 

hər hansı bir fərziyyənin - həm səhv, həm də qəti - 

irəliləməyə səbəb olan ―Hipotezalar nədir?‖ stan-

dart iradəsi ilə həyata keçirilir. Şagirdlər susurlar-

sa və ya yalnız səhv fərziyyələr irəli sürürlərsə, 

müəllim tərəfindən hər konkret dərs üçün əvvəlcə-

dən düşünülən həlledici fərziyyəyə bir ipucu veri-

lir. Əgər işarə nəticə vermirsə, dialoq qəti fərziy-

yənin mesajı ilə başa çatır. 

Hipotezləri yoxlayarkən təhrik edən dia-

loq belə görünür. Şifahi doğrulama üçün ümumi 

çağırış standart cavabla təmin edilir: ―Bu fərziy-

yə ilə razısınızmı? Niyə? ‖. Mübahisəyə və ya 

əks arqumentə bir ipucu verilir, həddindən artıq 

hallarda sonuncunun hazır şəkildə bildirildiyi 

bildirilir. Praktik sınaq üçün ümumi çağırış stan-

dart iradla həyata keçirilir: "Bu fərziyyəni necə 

yoxlayırıq?" (6). 

Ümumiyyətlə problemli-dialoji tədris tex-

nologiyası üzərində qurulan dərslər tələbələrin 

inkişafına kömək edir: 

 müstəqil olaraq bir hədəf təyin etmək

və həll yollarını təklif etmək bacarığı; 

 tədris materialı axtararkən müstəqillik;

 tələbələrin düşüncəsinin inkişafı;

 mövqelərini ifadə etmək və mübahisə

etmək bacarığı; 

 bir qrupda işləmək, yoldaşların müba-

hisələrini dinləmək, tələbləri tam əks etdirən 

mədəni bir müzakirə aparmaq bacarığı (7). 

Hər bir pedaqoji texnologiya, hər bir metod 

və texnika qrupu, tələbələrin özünütəşkilat, müstə-

qillik və yaradıcılıq qabiliyyəti və bacarıqlarının 

formalaşması, özünü inkişaf mühiti yaratmaq üçün 

obyektiv olaraq öz imkanlarına malikdir. 

Beləliklə, dialoji təlim tədris texnologiyası 

yalnız kursun kifayət qədər mürəkkəb mövzula-

rını uğurla nəzərdən keçirməyə imkan vermir, 

həm də tələbələrin müstəqilliyini, material tap-

maq, şərh etmək, mövqelərini ifadə etmək, mü-

bahisələndirmək və mədəni dialoq aparmaq ba-

carığını inkişaf etdirməyə imkan verir. 
Problemn elmi yeniliyi. Məqalədə ali mək-

təbdə Qafqaz xalqları tarixinin tədrisində dioloji tə-

limdən istifadənin pedaqoji-psixoloji əsasları müəy-

yənləşdirilmişdir. 

Problemn praktik əhəmiyyət. Məqalədə Ali 

məktəblərdə Qafqaz xalqları tarixini tədris edən mü-

əllim, dosent və professorlar gündəlik pedaqoji fəa-

liyyətlərində istifadə edə bilərlər. 

Nəticə: Ali məktəbdə Qafqaz xalqları tarixi-

nin tədrisində dialoji təlimdən istifadənin didaktik 

əsaslarınin müəyyənləşdirilməsi tələbələrdə Qafqaz 

xalqları tarixinə dair biliklərin şüurlu mənimsənil-

məsinə motiv yaradır, onların Qafqazşünas mütəxəs-

sis kimi formalaşmasını təmin etmiş olur. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Azerbaijan State Pedagogical University 

 

OPPORTUNITIES FOR TEACHING LITERATURE RELATED TO THE HISTORY  

OF AZERBAIJAN 

 
Xülasə. Məqalədə tarix fənninin tədrisində ədəbiyyat fənnindən yararlanma üsulları təhlil edilmişdir. 

İlk olaraq, tarix ilə ədəbiyyatın qarşlıqlı əlaqəsi araşdırılmış, daha sonra tarix fənninin metodologiyası üzrə 

təhlillər aparılmışdır. Tarix ilə ədəbiyyat fənlərinin qarşılıqlı tədrisinin, tarix fənninin metodologiyasında yeri 

müəyyən edilmişdir. Məqalədə həmçinin nümunəvi dərs planı da təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: şəxsiyyət, tarixi belletsristika, bədii ədəbiyyat, metod, müasir təhsil 

 

Резюме. В статье анализируются методы использования литературы в преподавании истории. 

Изучается связь истории и литературы, и анализируется методология истории. Определено место 

интегрированного преподавания истории и литературы в методологии истории. В статье также 

представлен примерный план урока. 

Ключевые слова: личность, историческая беллетристика, художественное литература, 

метод, современное образование 

 

Summary. The article analyzes the methods of using literature in the teaching of history. Firstly, the 

relationship between history and literature was studied, and then the methodology of history was analyzed. 

The place of mutual teaching of history and literature in the methodology of history has been determined. 

The article also presents a sample lesson plan. 

Key words: identity, historical fiction, fiction, method, modern education. 

 
Sürətlə dəyişən, yeniləşən dünyanın dərk 

edilməsi, yaradıcı düşünməyi bacaran şəxsiyyət-

lərin tərbiyə edilməsi bu prosesdə ön plana çə-

kilmişdir. Dünya təhsil sistemindəki mühüm ye-

niliklərin faydalı tərəflərini bizim cəmiyyətə 

uyğun şəkildə ümumiləşdirib tətbiq etmək peda-

qogika elminin əsas vəzifələrindən birinə çevril-

mişdir (1, s. 85). 

Müasir dövrdə müxtəlif təlim metodların-

dan istifadə etməklə şagirdlərdə tarixi bilikləri 

formalaşdırırıq. Ən etibarlı bilik mənbələrinə: 

dərslik, tarixi sənədlər, qəzet, jurnallar, elmi-

kütləvi ədəbiyyatlar, tarixə dair qiraət kitabları 

və s. aid edilir. Bədii ədəbiyyat şagirdləri tarixi 

keçmişlə tanış etməyin ən mühüm üsullarından-

dır. Tarix fənninin öyrənilməsində bədii ədəbiy-

yatda verilən tarixi sürətlər, şagirdlərin hafizə-

sində öyrəndikləri materialların məzmununun 

daha da möhkəmlənməsinə kömək edir. Bunun-

la yanaşı tarix fənninin tədrisi təcrübəsi göstərir 

ki, bədii ədəbiyyat əsərləri şagirdləri sinifdənkə-

nar işə, müstəqil oxuya, mütaliə və analizə sövq 

edir. Bu da öz növbəsində şagirdlərdə nitq qabi-

liyyətinin inkişafı və zəngin söz bazasının ya-

ranmasına, dünyagörüşünün formalaşmasına 
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xidmət edir. Tarix tədrisi zamanı istifadə edilən 

ədəbiyyat 2 qrupa ayrılır: 

1. öyrənilən dövrün ədəbi abidələrinə;

2. tarixi belletristikaya.

Ədəbi abidələrə eyni dövrdə yaranmış 

əsərlər daxil edilir. Bu qrup əsərlər dövrün özü-

nəməxsus sənədləridir və tarix elmi üçün 

keçmiş haqqında bilikləri özündə əks etdirir. 

Məsələn, Qarabağ xanlığı haqqında şagirdlərə 

məlumat verdiyimiz zaman, ev tapşırığı olaraq 

Mirzə Adıgözəl bəyin "Qarabağnamə" əsərini 

oxumağı tövsiyə edə bilərik, müəllif həmin 

dövrün bir çox hadisələrinin şahidi olmuş və on-

ları qələmə almışdır. Mirzə Adıgözəl bəy yazır 

ki, "o, Şuşa şəhərində məktəbdə oxuyarkən Ağa 

Məhəmməd şah öz qoşunları ilə Qarabağa daxil 

olaraq Şuşa qalasını mühasirəyə alır. Lakin şə-

həri zəbt edə bilməyib Gürcüstana tərəf yollanır 

və Tiflis şəhərini tutur". Bu istiqamətlə şagird-

lərdə mövzu haqqında daha geniş təsəvvürlər 

yaratmış oluruq. (2, s.102) 

Tarixi belletristika əsərləri: tarixi roman, 

tarixi mövzuda hekayə, yəni öyrənilən dövr haq-

qında daha sonrakı dövrün yazıçıları tərəfindən 

yaradılmış bədii əsərlər hesab olunur. Məsələn 

müasir tarixi romanlardan İskəndər Palanın 

2010-cu ildə qələmə aldığı "Şah Sultan " əsəri-

dir. Bu əsərdə Yavuz Sultan Səlim ilə Şah İsma-

yıl arasındakı düşmənçilik və rəqabət hər iki 

hökmdarın mənafeyindən izah olunmuşdur. 

Eyni zamanda şiə və sünni məzhəbləri arasında-

kı fikir ayrılıqları öz əksini tapmışdır.  

Beləliklə 8-ci sinifdə Səfəvi-Osmanlı mü-

haribələrinin səbəbləri mövzusunda şagirdlərə 

sözü gedən kitabdan müəyyən kiçik hissə tapşı-

rıq verib, sinfi 2 qrupa bölmək olar. Birinci qrup 

Şah İsmayılın tərəfdarları, ikinci qrup isə Yavuz 

Sultan Səlim tərəfdarlarına ayırmaqla şagirdlər 

arasında maraqlı dialoq təşkil etmək mümkün 

olar. Bu eyni zamanda əyani olaraq göstərildiyi-

nə görə şagirdlərin hafizəsinə daha möhkəm 

həkk olunur. Ədəbiyyat müəllifləri xəyal və ya-

radıcılığından uydurma personajları, hadisələri 

və aləmləri təsvir etmək üçün istifadə etdikləri 

ilə məşhurdurlar. Oxucular üçün unikal, dəyişdi-

rilmiş bir həqiqət yaratmaq üçün ilhamlarını 

miflərdən, əfsanələrdən və tarixdən çəkirlər.  

Fənlərarası əlaqə K.P. Korolyovanın fik-

rincə, «təhsil məzmununun xüsusiyyətlərindən 

biri», P.Q. Kulaqinə görə isə, «müəllimlə şa-

girdlərin iş sistemi», V.P. Şumanın nöqteyi-nə-

zərincə, «şagirdlərdə təbiət hadisələrinin qarşı-

lıqlı asılılığı haqqında materialist anlayışının 

formalaşdırılması vasitəsidir». Q.V. Vorobyov 

da problemə münasibət bildirmişdir. Oxuyuruq: 

―Fənlərarası əlaqə hadisələr qrupları arasında 

qanunauyğun əlaqələr yaradan, maddi aləmin 

vəhdətinə aid elmi mənzərəni açan elmlər tərki-

bidir». Bu fikir də Q.V. Vorobyova məxsusdur: 

«Fənlərarası əlaqə müxtəlif fənlər üzrə biliklərin 

məzmununun və təlim-əmək fəaliyyətinin əlaqə-

sidir‖ (2, s. 5-6) 

Bu tərifdə də fənlərarası əlaqə problemi-

nin bu və ya digər cəhətləri öz əksini tapmışdır, 

lakin müəllif açıqlamır ki, problem hansı didak-

tik kateqoriyaya mənsubdur. 

V.M. Korotov fənlərarası əlaqədən bəhs 

edərkən aşağıdakıları diqqətə çatdırır: «Yeni 

tədris proqramlarının və dərsliklərinin tətbiqinə 

başlanılan ümumi orta təhsilin məzmununun sa-

bitləşdiyi indiki vaxtda təlim-tərbiyə prosesində 

fənlərarası əlaqənin tətbiq edilməsinin düzgün is-

tiqamətlərini axtarmaq, təlim və tərbiyənin key-

fiyyətini yüksəltmək, şagirdlərdə dünyagörüşün 

formalaşdırılması uğrunda mübarizənin ən aktual 

yollarından biri hesab edilir» (3, s. 119). 

Göründüyü kimi, V.M. Korotov fənlərara-

sı əlaqədən danışsa da, onu didaktikanın əsas 

problemlərindən biri hesab etsə də, ona tərif 

verməmişdir. Bu vaxta qədər pedaqogikanın 

istər tarixində, istərsə də nəzəriyyəsində fənlər-

arası əlaqə probleminin tədqiqinin metodoloji 

əsasını materialist dialektika qanunları, o cüm-

lədən gerçəkliyin təzahürləri və proseslərinin 

qarşılıqlı əlaqəsi, bir-birinə təsir və bir-birindən 

asılılıq qanunu dayanır. Bu və ya digər məsələ-

nin, o cümlədən fənlərarası əlaqə probleminin 

ən başlıca elmi prinsipi tarixizmdir. Fənlərarası 

əlaqələr ideyasının tarixi-qneseoloji baxımdan 

araşdırılmasından görünür ki, bu problemin tə-

şəkkülü fəlsəfi biliklərin inkişafı, elmlərin inteq-

rasiyası və diferensiallaşması templəri, sosial və 

pedaqoji problemlərin üzvi vəhdətdə inkişafı ilə 

müəyyən edilir (7, s.102).  

Y.A. Komenskinin fənlərarası əlaqələrə 

dair dedikləri mexanistik xarakter daşısa da, C. 

Lokkda bu əlaqələr müəyyən quruluşa malik de-

yildi və sistemləşdirilməmişdi. 

Y.A. Komenski tərəfindən inteqrativ tədris 

fənninin (Pansofiya məktəbində tarix), C. Lokk tə-
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rəfindən müxtəlif sistemli bilikləri birləşdirən in-

teqrativ mərkəz (özək) və ümumi ideyanın axtarışı 

pedaqogikada sonradan bu müddəanın daha da in-

kişaf etdirilməsinə şərait yaradırdı. 

Fənlərarası əlaqənin yaradılmasında tədris 

fənni kimi coğrafiyanın inteq- rasiyaedici funk-

siyasına dair C.Lokkun müddəası sonralar İ. 

Herbart, A. Disterverq və K. Uşinski tərəfindən 

daha da inkişaf etdirildi. 

İ. Herbart ilk dəfə fənlərarası əlaqənin ya-

radılmasının vacibliyini psixoloji baxımdan 

əsaslandırmağa cəhd göstərmişdir. O, təlimin 

mərhələlərini əsas götürürdü. Herbarta görə, 

müəllim yaradıcı inlədikdə, şagirdlərin əqli fəa-

liyyətinin ağıllı təşkili üçün onlarda mövcud 

olan assosiasiyadan hərtərəfli istifadə etdikdə, 

müvəffəqiyyətlə təlim edə bilər. İ. Herbartın qə-

naətincə, təlim fənləri arasında əlaqə əqli sfera-

ya məxsus hərtərəfli marağın inkişafında böyük 

rol oynaır (5, s.145). 

A. Disterverq də ―fənlərarası əlaqə‖ anlayı-

şı və bu problemin praktikada həllinə dair qiy-

mətli fikirlər söyləmişdir. Böyük alman pedaqo-

qunun qənaətlərində fənlər qohum fənlər kimi 

nəzərdən keçirilirdi, bu artıq çoxcəhətli fənlərara-

sı əlaqələrin doğulması demək idi. Tədrisin fənn 

sistemini müdafiə edərək, hər bir tədris fənninin 

öz məntiqinə, quruluşuna, yalnız özünəməxsus 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənməsini tələb edərək 

A. Disterverq eyni zamanda təkidlə və qətiyyətlə 

məktəbdə bütün tədris fənlərinin sistemli, əsaslı 

öyrənilməsində fənlərarası əlaqələrin vacibliyini 

vurğulayırdı. Onun fikrincə, tədris fənləri arasın-

da təbii, ağıllı əlaqələr tam və dərin biliklərin, ba-

carıq və vərdişlərin formalaşdırılması üçün çox 

mühüm əhəmiyyət daşıyır (2, s. 17). 

Elmdə inteqrativ ənənələr möhkəmləndik-

cə pedaqogikada fənlərarası əlaqələr problemi 

tədricən inkişaf edirdi. 

Tədris materialının birləşdirilməsi proble-

minə, biliklərin sintezinə yanaşma, həmçinin 

müəllimlərin sosial baxışları, dünyagörüşləri, 

elmin inkişafı, cəmiyyətin həyat səviyyəsi ilə 

üstünlük təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq, 

fənlərarası birləşmə probleminin, biliklərin sin-

tezinin həllində mütərəqqi və konservativ, mür-

təce xətləri ayırmaq olar. 

Müasir təhsil sisteminin özünəməxusluğu 

ondadır ki, burada ixtisaslaşma ilə yanaşı fənn-

lər, elmlər arası əlaqələrin mövcudluğu qəbul 

olunur. Əlaqəli fənlərdən tədris edilən mövzunu 

daha yadda qalan, öyrənməyə rahat və maraqlı 

etmək üçün istifadə edilir. 

Tarix elminin məzmununu tarixi proses 

təşkil edir. Tarix elminin bünövrəsində faktların 

toplanması, sistemləşdirilməsi və ümumiləşdi-

rilməsi durur.  

Azərbaycan tarixi dünya tarixinin ayrıl-

maz hissəsidir. ―Azərbaycan tarixi‖ fənninin 

predmeti Azərbaycan tarixinə dair bilikləri ümu-

miləşdirərək, tarixi məkan, tarixi zaman, dövlət, 

şəxsiyyət, iqtisadiyyat və mədəniyyət məzmun 

xətləri üzrə qruplaşdırıb gənc nəslə çatdırmaq-

dan ibarətdir (4, s. 158).  

 ―Azərbaycan tarixi‖ fənninin öyrənilməsi 

zamanı həmçinin, riyazi metodlardan, ekstrapol-

yasiya, ümumiləşdirmə və sair metodlardan da 

istifadə edilir.  

Tarixin ədəbiyyatla əlaqəli tədrisi hansı 

metodun tərkib hissəsidir? Bu əsasən tarixi tipo-

loji və sistemli metodların qarışıq təzahürü ola-

raq çıxış edə bilər. Tarixi-tipoloji metodun ob-

yektiv əsasını ictimai-tarixi inkişafda bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan tək, xüsusi və ümumi cə-

hətlərin mövcudluğu təşkil edir. Çox zaman təd-

qiqatçılar bütün tarixi proses və hadisələrin da-

xili mahiyyətini şərtləndirən ümumi xüsusiyyət-

lərin aşkarlanmasına daha çox üstünlük verirlər. 

Tarixi-sistemli metod tədqiq edilən obyek-

tiv tarixi reallığın nisbətən tam əhatə olunması-

na, onun daxili fəaliyyət mexanizminin araşdı-

rılmasına imkan verir və onun əsasını tarixi in-

kişafda vahid, xüsusi və ümuminin birliyi prin-

sipi təşkil edir.  

 Tarix fənnini orta sinif şagirdləri üçün 

daha maraqlı etməyin yollarından biri də ədə-

biyyata müraciət etməkdir (5, s. 148). Bu müqa-

yisəli- tədris həm də şağırdlərdə paralel düşüncə 

tərzinin inkişağına təkan verməklə yanaşı, eyni 

zamanda onlara tarixi yalnız faktlar və xronoli-

giyada deyil, müxtəlif əsərlərdə də müəyyən 

edərək təhlil etmək imkanı verəcəkdir. 

Tarix fənnindən keçirilən hər hansı bir 

mövzu üzrə müqayisəli iş təşkil etmək olar. 

Bunu iki variantda keçirtmək mümkündür.  

Birinci variant – şagirdlərə tarixdən 

mövzu verilir və sərbəst olaraq ədəbiyyatda 

hansı şer, poema və digər janrlarda bu tarixi 

faktlara əsaslanan əsərlərin təhlili üzrə iş tapşırı-

lır. Şagirdlərə bu tapşırıq fərdi şəkildə də verilə 
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bilər, qrup şəklində də verilər bilər. Burada əsas 

diqqət edilməli məqam qiymətləndirmə meyar-

larının düzgün müəyyən edilməsidir. Qiymət-

ləndirmə kriteriyaları aşağıdakı kimi ola bilər: 

 Tarixi mövzunun ədəbiyyatda tam əhatə

edilməsi; 

 Ədəbiyyatda yazılmış bir əsərdən tarixi

faktların düzgün təhlil edilməsi; 

 Tarix mövzusunda əhatə olunmayan

əlavə tarixi məlumatların aşkar edilməsi. 

İkinci variant – tarix fənnindən olan kon-

kret mövzu üzrə ədəbiyyatda mövcud bir əsərin 

tam təhlil edilərək, tarixə aid bütün məlumatla-

rın aşkar edilməsi və tarixdə mövcud olan, lakin 

əsərdə olmayan məlumatların əsərə necə daxil 

edilməsi üzrə təkliflərin verilməsi. 

Fənlərarası əlaqə şagirdlərin təliminə və 

tərbiyəsinə kompleks yanaşmanın mühüm şərti 

və nəticəsidir. Bununla əlaqədar olaraq orta ixti-

sas məktəblərinin, ümumtəhsil məktəblərində 

isə ibtidai siniflərin fənn kurikulumlarında və 

dərsliklərində fənlərarası əlaqənin yaradılması-

nın zəruriliyi xüsusi qeyd olunur. Tədqiqat nəti-

cəsindən aydın olur ki, fənlərarası əlaqə təlim 

prosesində müəllimin arzusu ilə təsadüfi baş 

verən hadisə deyildir. 
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin elmi dün-

yagörüşünün formalaşması baxımdan tədqiqat öz ak-

tuallığı ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Fənlərarası inteqrasiya-

nın təlimin keyfiyyətinə təsiri diqqət mərkəzində da-

yanmışdır. 

 Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə xüsu-

silə gənc müəllimlər, sinif rəhbərləri, uçaq birliyi rəh-

bərləri və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. 
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Xülasə. Məqalə xarici dillərin tədrisində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasının psixoloji 

əsaslarının problemlərindən bəhs edir. İngilis dilinin tədrisi prosesi kommunikativ yanaşma metoduna əsas-

lanmalıdır. Sözügedən proses bütövlükdə məqsədyönlü və sistematik olmalıdır. Bu tədris prosesini daha da 

effektiv edəcəkdir. Müvafiq sahədə mövcud olan ədəbiyyatın təhlilinə geniş yer verilmişdir. Məqalədə qarşı-

ya qoyulan məqsədlərdən biri xarici dillərin tədrisində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasının 

psixoloji əsasları araşdırılmış və onun metodologiyada rolu vurğulanmışdır. 
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Pезюмe. Cтатья посвящена психологическим основам формирования межкультурной компетен-

ции в преподавании английского языка. Процесс обучения английскому языку должен базироваться 

на коммуникативно - функциональном принципе. Обучение устной речи должно носить целенаправ-

ленный и системный характер, что должно содействовать повышению эффективности данного про-

цесса. В статье большое внимание обращено на литературные анализы. Автор пытается раскрыть 

роль межкультурной компетенции, ссылаясь на работы ученых, исследовавших эти аспекты. 
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Summary. The article deals with the problem of psychological background of intercultural 

competence forming in ELT. English teaching process should be based on the communicative – functional 

approach method. The whole process should be a goal-oriented and systematic. It will make the process 

more effective. A great attention has been paid to the literature analyses. One of the important goals of the 

article is to determine and find out the psychological background of intercultural competence in ELT. At the 

same time, author emphasizes its role in methodology. 
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Psixologiya psixi fəaliyyətlər və davranış-

lar haqqında sistemli və elmi araşdırmaların 

daxil olduğu akademik və tətbiqi elm sahəsidir. 

Bu gün hamıya məlumdur ki, psixologiya 

elminin töhfələri xarici dillərin tədrisində, dil 

öyrənmədə böyük rol oynayır. 
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Tədqiqatçılar idraki inkişafın dil öyrənmə 

qabiliyyətləri də daxil olmaqla dörd mərhələsini 

qeyd edirlər: 

1. Sensimotor mərhələ (0-2 yaş). Bilik və

yaxud zəka dil də daxil olmaqla məhdud sayda 

simvolların istifadə olunduğu fiziki qarşılıqlı 

əlaqələrə və təcrübəyə əsaslanır. 

2. İlkin əməliyyatlar mərhələsi (2-7 yaş).

Zəka getdikcə simvollardan istifadəni və dilin 

inkişafını nəzərdə tutur. 

Bu mərhələdə yaddaşın və təxəyyülün in-

kişafı ön plana keçir. Uşaqlar psixoloji mənada 

çox eqosentrik olur və heç bir şeyə fərqli yanaşa 

bilmirlər. Həmçinin, onların düşüncəsi məntiqi 

deyil və əsaslandırmaq qabiliyyətləri olmur. 

3. Dəqiq əməliyyatlar mərhələsi (7-11

yaş).Zəka getdikcə konkret əşyaların məntiqi və 

mütəşəkkil yollarla əlaqələndirilməsi ilə müşa-

yiət olunur. Bu dövrdə uşaqlar artıq induktiv 

əsaslandırmanı və müəyyən bir təcrübəni götü-

rüb ümumi prinsipə tətbiq etməyi bacarırlar. Bu 

mərhələdə onlar nisbətən az eqosentrik olurlar. 

4. Rəsmi əməliyyatlar mərhələsi (11 yaş

və daha yuxarı). Zəka mücərrəd anlayışlara aid 

olan simvolların məntiqi istifadəsi ilə müşayiət 

olunur. Yeniyetmələr fərziyyə irəli sürməyə, 

həm induktiv, həm də deduktiv əsaslandırmadan 

istifadə etməyə qadir olurlar. 

Görkəmli psixoloq L. Viqotskiyə görə, dil 

sosial anlayışdır və sosial qarşılıqlı əlaqələr va-

sitəsilə inkişaf etdirilir. Dili mənimsəmək sadə-

cə uşağın sözləri səsləndirməsi deyil, dil və dü-

şüncə arasındakı müstəqil inkişaf prosesini 

əhatə edir. 

L. Viqotskinin tanınmış nəzəriyyəsi 

―proksimal inkişaf zonası‖na görə, müəllimlər 

uşağın dil qavrayışını genişləndirməzdən əvvəl 

onun öyrənmə gücünü nəzərə almalıdırlar. O, 

proksimal inkişaf zonasını ―problemi müstəqil 

həll etmə bacarığı ilə müəyyənləşdirilən faktiki 

inkişaf səviyyəsi və problemi böyüklərin göstə-

rişi və yaxud daha bacarıqlı yoldaşlarla əmək-

daşlıq edərək, həll etmə bacarığı ilə müəyyən-

ləşdirilən potensial inkişaf səviyyəsi arasındakı 

məsafə‖ kimi xarakterizə edir [1, s. 33]. 

Xarici dilin tədrisinin ilkin və əsas 

məqsədi dilöyrənənlərdə bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılmasıdır. Mədəniyyətlərarası səriş-

tənin inkişaf etdirilməsi məsələsinə də bu priz-

madan yanaşsaq, sözügedən səriştənin insanlar-

da səmərəli şəkildə inkişaf etdirilməsini onun 

psixologiyasını bilmədən müəyyənləşdirə bil-

mərik. Psixologiya bizə bu bacarıqların və vər-

dişlərin necə formalaşdırılması yolları, əvvəlcə-

dən qazanılmış vərdişin yenisini əldə etməyə 

necə təsir etdiyi haqqında biliklərlə təmin edir. 

Məsələn, tanınmış psixoloq Z.İ. Jinkin nit-

qin mexanizmləri haqqında araşdırmalarında 

belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, sözlər və onların 

birləşdirilməsi qaydaları demək olar ki, əsasən 

beynin kinetik mərkəzində sönmüş haldadır. 

Qulaq siqnalı qəbul etdikdə o, beyinə və 

onun eşitmə mərkəzinə çatır və sonra kinetik 

mərkəzə keçir [2, s. 6]. 

Beləliklə, əgər müəllim dilöyrənənlərin 

ingilis dilində mədəniyyətlərarası səriştənin in-

kişaf etdirilməsini istəyirsə, o, dilöyrənənlərin 

dili eşitməsi və danışması üçün bütün imkanlar-

dan istifadə etməlidir. 

Mədəniyyətlərarası səriştənin səmərəli şə-

kildə öyrənilməsi həm də onların yaddaşından 

asılıdır. Buna görə də müəllim dilöyrənənlərə 

öyrənilən materialı necə müvəffəqiyyətlə əzbər-

ləməyə və yadda saxlamağa kömək etməyi ba-

carmalıdır. 

Burada yenə də psixoloji araşdırmalara 

nəzər salmaq lazımdır. 

Psixoloji araşdırmalara əsasən insan yad-

daşını iki yerə bölmək olar: 

1) qısamüddətli yaddaş;

2) uzunmüddətli yaddaş [1, s. 1].

Ətraf mühitdən daxil olan informasiya 

duyğu orqanları vasitəsilə qəbul olunur və qısa-

müddətli yaddaşa keçir. İnformasiya müvəqqəti 

olaraq, qısamüddətli yaddaşda saxlanılır, infor-

masiyanın saxlanma müddətinin uzunluğu nəza-

rət proseslərindən asılıdır. 

Nəzarət prosesləri dedikdə informasiyanın 

məşq, kodlaşdırma, obrazlaşdırma və s. yollarla 

yaddaşda saxlanılması nəzərdə tutulur. İnforma-

siya qısamüddətli yaddaşda saxlanılan dövrdə o, 

uzunmüddətli yaddaşa köçürülə bilər. İnforma-

siya qisamüddətli yaddaşda olduğu zaman uzun-

müddətli yaddaşda həmin informasiyaya bağlı 

olan digər bir məlumat aktivləşə və yenidən qısa-

müddətli yaddaşa keçə bilər. Bir sözlə, bütün nə-

zarət prosesləri qısamüddətli yaddaşda aparıldığı-

na görə onu həm də ―işlək yaddaş‖ adlandırırlar. 
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Məsələn, əgər bir üçbucaq şəkli təqdim 

olunarsa, burada vizual informasiya emal olunur 

və qısamüddətli yaddaşa daxil olur. 

Beləliklə, əgər bu vizual informasiya ilə 

bağlı olan ―üçbucaq‖ sözü uzunmüddətli yad-

daşda artıq mövcuddursa, bu verbal işarə də qı-

samüddətli yaddaşa daxil olur. 

Yuxarıda qeyd olunan yaddaşın xüsusiy-

yətlərini bilmədən müəllimlər dərsdə mədəniy-

yətlərarası səriştə ilə bağlı informasiyanı necə 

təqdim etməyi və onun yaddaşda hansı yolla 

saxlana biləcəyini müəyyənləşdirə bilmir. 

Xarici dillərin tədrisi metodları ali sinir 

sisteminin fiziologiyası ilə müəyyən əlaqəyə 

malikdir. Dil tədrisinin metodologiyası tarixində 

mühüm əhəmiyyət daşıyan və bir neçə metodun 

yaranmasının əsasında duran davranış nəzəriy-

yəsi, xüsusilə bu nəzəriyyədən bəhrələnən və 

eyni zamanda onu inkişaf etdirən İ. Pavlovun 

―şərti reflekslər‖, ―ikinci siqnal sistemi‖ və ―di-

namik stereotip‖, B.F. Skinnerin ―operant şərt-

ləndirmə‖ nəzəriyyələri buna nümunədir. Bir-bi-

rilə sıx əlaqədə olan bu nəzəriyyələrin hər biri 

xarici dilin tədrisi ilə birbaşa bağlıdır [3]. 

İ. Pavlova görə, vərdişlər şərti reflekslər-

dir və şərti reflekslər keçmişdə tez-tez təkrarla-

nan eyni bir hərəkətin nəticəsi olaraq, müəyyən 

bir stimula cavab vermək üçün avtomatik şəkil-

də icra olunan hərəkətdir. Əgər biz şərti refleks-

lər nəzəriyyəsini geniş şəkildə araşdırsaq, görə-

rik ki, bu vərdişləri aşılamağın bir vasitəsi kimi 

dilöyrənənlərin verilən materialı tez-tez təkrar-

laması və yenidən baxmasının əhəmiyyətini izah 



Sevda Rafiq qızı İmanova

168 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

edir və təsdiqləyir. İ. Pavlov göstərirdi ki, insa-

nın ali sinir fəaliyyətləri – danışıq və düşünmə – 

sinir sisteminin daxilində olan xüsusi üzvi struk-

turlar sisteminin funksiyalarıdır. Bu sistem 

yalnız insanda inkişaf etmişdir. Bu sistem imkan 

verir ki, beyin xarici stimullar və yaxud duyğu 

orqanları vasitəsilə qəbul edilən siqnallara cavab 

verdiyi kimi, daxili stimullara da cavab versin. 

İ. Pavlov bunu ikinci siqnal sistemi adlandırmış-

dır [4, s. 7] 

B.F. Skinner isə İ. Pavlovdan fərqli ola-

raq, düşünürdü ki, davranışdan əvvəl gələnlər 

deyil, ondan dərhal sonra gələnlər davranışa 

təsir göstərir[5, s. 45]. 

Ümumiyyətlə, davranış nəzəriyyəsinə əsa-

sən insan davranışı öyrənmə prosesində üç əsas 

elementdən asılıdır: 

1. Davranışı ortaya çıxarmağa xidmət

edən stimul; 

2. Stimulun səbəb olduğu cavab;

3. Cavabın uyğun olub olmadığını mü-

əyyənləşdirməyə və gələcəkdə cavabı təkrarla-

maq üçün ruhlandırmağa xidmət edən möhkəm-

ləndirmə [6, s. 56]. 

Beləliklə, insan davranışının formaların-

dan biri də dillə davranmaqdır. 

Məsələn, insan müxtəlif mədəni kommu-

nikativ situasiyalarda danışaraq cavab verir. 

Buna görə də, mədəniyyətlərarası səriştənin for-

malaşdırılması zamanı təhsilalanlar öyrəndikləri 

dili elə bir davranış kimi mənimsəməlidirlər ki, 

bu onlara real kommunikativ situasiyalarda 

kömək etsin. 

Müəllimdə isə başlıca məqsəd mədəniy-

yətlərarası səriştənin formalaşdırılmasında moti-

vasiyanın inkişaf etdirilməsinə kömək etmək ol-

malıdır. Lakin motivasiyanın əhəmiyyətindən 

danışarkən həm dilöyrənənlərin, həm də dili 

tədris edən müəllimin motivasiya səviyyələri, 

bilavasitə onların həyat tərzi, arzu və niyyətləri 

özlərinə və digər insanlara qarşı münasibətlərin-

dən, eləcə də onların intellektual səviyyələrin-

dən və dünya görüşlərindən asılıdır. 

70-ci illərdən etibarən bir çox tanınmış 

dilçilər təkid edirdilər ki, heç bir dilçilik nəzə-

riyyəsi müasir dövrdə öz obyektlərinin psixi 

reallığı məsələsindən yan keçə bilməz. Seçilmiş 

nöqteyi-nəzər bizi məcbur edir ki, insanın yalnız 

necə danışmasını deyil, onun bu zaman hansı 

mədəni, diskursiv biliklərə yiyələnməsini və bu 

biliklərdən necə istifadə etməsini, həmçinin da-

nışanın müəyyənləşdirdiyi dəlil və sübutların 

məzmununu necə seçməsini aydınlaşdıraq. Biz 

bu seçim altında insanın istədiyi fikri dil şəklin-

də formalaşdırmasına, ifadə etməsinə hazırlığını 

başa düşürük. Bütün törətmə prosesini daha da 

tam şəkildə əks etdirmək üçün dilin təsirini 

fikri, yaxud xəbər verilənin verballaşmasını 

bütün mərhələlərdə izləmək lazım gəlir. Amma 

belə bir təsir nitq qabağı və nitqin törəməsi mər-

hələlərində başlanır, bu zaman dil fikrin forma-

laşmasına daha artıq təsir edir. İnsanın danışmaq 

istədiyi situasiyanı bölüşmə prinsipi, həmçinin, 

hadisələrin, yaxud, insanın əvvəlki təcrübəsi ilə 

bağlı olan başqa məzmunun üzvlənməsi onun 

dil bilikləri ilə bağlıdır. Onlar təkcə formalaşan 

sintaktik strukturun leksik vahidlərlə tanınması-

nı deyil, həmçinin sintaktik strukturun seçilmə-

sində, gələcək cümlənin nominativ bloklarının 

müəyyənləşdirilməsində də hərəkətə gətirilir. 

Bu baxımdan insan beyninin quruluş xü-

susiyyətlərini, yarımkürə fərqləri və onların baş-

lanğıc assimmetriyasını, insanın varlığı və onun 

qavrama xüsusiyyətini nəzərə almaq xüsusilə 

vacibdir. 

L.İ. Umanski və A.N. Lutoşkin yazır ki, 

əgər siz insanları anlayır və ya başa düşürsünüzsə, 

onları hiss edirsinizsə, onlara və ümumi işə görə 

ürəyiniz ağrıyırsa, yəni, müsbət psixoloji təsir gü-

cünüz varsa o zaman sizin üçün insanları maraq-

landırmaq, cəlb etmək, doğru dəyərləndirmək və 

yalnız düzgün təsir üsulu seçmək, psixoloji ba-

xımdan təsir göstərmək daha asan olur [5, s. 49]. 

Burada psixologiyanın danılmaz rolu açıq-

aydın göstərilir. 

Məlumdur ki, struktur dilçilik dil tədrisinə 

böyük təsir etmişdir. Struktur dilçiliyin ən 

mühüm doktrinasına görə, dilin ilkin mühiti şi-

fahidir, yəni dildir. Bir sıra görkəmli dilçilər tə-

rəfindən irəli sürülən fikirlər və yaradılan nəzə-

riyyələr dil tədrisinin metodikasında geniş tətbiq 

olunur. 

Bunlardan V. Humboldt, H. Şteyntal, İ. 

Seçenov, L. Blumfild, M. Morris, N. Xomski, 

A.A. Leontyev və başqalarının fikirləri xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. Bu alimlər dilə yalnız linqvistik 

baxımdan yox, həm də psixi prizmadan yanaş-

maqla bir daha təsdiq etdilər ki, dilin və ya 

nitqin əsl mahiyyəti məhz dərketmə və təfəkkür 

prosesində üzə çıxır [5, s. 34]. 
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Beləliklə, dili tədris edən mütəxəssis 

mövcud metodların əsasında hansı fikirlərin 

dayandığını psixoloji, linqvistik, fizioloji və pe-

daqoji cəhətdən təhlil etməyi bacarmalıdır. 

Xarici dilin mənimsənilməsinə aid olan 

nəzəriyyələr metodların yaranmasında və inki-

şafında mühüm rol oynamışlar. Bu nəzəriyyələri 

ümumi şəkildə P. Ur belə qruplaşdırır: 

1. “Ġntuitiv mənimsəmə. Biz digər bir dili

öz ana dilimizi öyrəndiyimiz yolla öyrənirik. Bu 

autentik kommunikativ situasiyalarda dildən çoxlu 

istifadə etməklə intiutiv mənimsəmədir. 

2. VərdiĢ formalaĢdırma. Biz dildəki

formaları düzgün cəhətdən avtomatik ifadə et-

məyi bacarana kimi dil modellərini təqlid edir, 

yadda saxlayır və məşq edirik. 

3. Ġdraki proses. Dil əsas qaydaları anla-

mağı tələb edir. Biz bu qaydaları mənimsəyə 

bilsək, onları müxtəlif kontekstlərdə istifadə et-

məyə nail olacağıq. 

4. Bacarıq öyrənmə. Dil bacarıqdır. Biz

onu məktəbdə digər bacarıqları öyrəndiyimiz 

kimi öyrənirik. Bizə bu qaydalar və yaxud söz-

lər izah edilir, biz isə onları başa düşür, mənim-

səyənə və bacarıqla, rəvan şəkildə istifadə edənə 

qədər məşq edirik [8, s.6]. 

Bu dörd nəzəriyyə üçün əsas ziddiyyətli 

anlayışlar dilin dolayı yolla və yaxud birbaşa 

yolla öyrədilməsi və öyrənilməsidir. Dilin dola-

yısı yolla tədrisi o deməkdir ki, biz dili qayda-

larla işləmədən və sözləri tərcümə etmədən şü-

uraltı mənimsəyirik. Yuxarıdakı ilk iki nəzəriy-

yə əsasında yaranan metodlar buna xidmət edir. 

Üçüncü və dördüncü nəzəriyyənin əsasında ya-

ranan metodlar isə bizə dilin necə işləndiyini 

şüurlu şəkildə anlamağa imkan verir. Bu dilin 

birbaşa, yəni, açıq şəkildə tədrisi deməkdir. 

Yeri gəlmişkən, tələbələrdə mədəniyyət-

lərarası səriştənin inkişаf еtdirilməsində iki əsаs 

mərhələni göstərmək оlаr: 

1. Mədəniyyətlərarası səriştənin fоrmаlаş-

dırılmаsı (аşаğı kurslаr); 

2. Əldə еdilmiş mədəni bаcаrıqlаrın tək-

milləşdirilməsi (yuхаrı kurslаr). 

Mədəniyyətlərarası səriştənin inkişаf еtdi-

rilməsi prоsеsi kоmmunikаtivyönlü, situаtiv-

yönlü оlmаlı, müvаfiq оlаrаq təlim prоsеsində 

günün tələblərinə uyğun оlаn kоmmunikаtiv-

yönlü tаpşırıq və çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsi 

sözügedən kоmpеtеnsiyаnın аşılаnmаsı prоsеsi-

ni səmərəliləşdirən və intеnsivləşdirən mоtivаsi-

yаеdici аmillərdən biridir. Burada da psixoloji 

amil olaraq, motivasiya ön planda qərarlaşır. 

Mеtоdist və psiхоlоqlаr (Zimnyаyа J.А., Zinkоv 

N.I., Mоrskаyа S.L., Rubinştеyn А.N., Lеоn-

tyеv А.А. və başqaları) nitq situаsiyаlаrın əyаni-

lik vаsitələrindən istifаdə еtməklə yаrаdılmаsını 

ən səmərəli yоlu оlduğunu qеyd еdirlər. Əyаni-

lik prinsipinə riаyət еtməklə dаnışmаq üçün sti-

mul yаrаdılır. Xаrici dil dərslərində istifаdə оlu-

nаn əyаni vаsitələr tələbələri fəаllаşdırmаqlа, 

оnlаrı rеаl kоmmunikаsiyа prоsеsinə cəlb еt-

məklə təqdim еdilən dil və nitq mаtеriаllаrının 

dаhа səmərəli şəkildə mənimsənilməsini təmin 

еdir [4, s. 34]. 

Beləliklə, cəmiyyət üzvü olan insanlar ixti-

yarlarında olan mümkün bütün dil vasitələrindən 

istifadə edərək istəklərini (bu istəkləri müvafiq 

sosial komponentə malik sosial kontekst və kon-

kret situasiyaya bağlı kommunikativ kontekst 

müəyyənləşdirir) mətn və yaxud digər semiotik 

sistemlərin köməyi ilə digərləri ilə bölüşür və nə-

ticədə diskurs adlandırılan çox mürəkkəb psixo-

loji, sosioloji, linqvistik, semiotik və mədəni ma-

hiyyətli bir hadisə baş verir [7, s. 64]. 

Bu mənada mədəniyyətlərarası səriştənin 

formalaşdırılmasında psixoloji məqamların nə-

zərə alınması vacib və aktual məsələ kimi həmi-

şə diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Problemin aktuallığı. Mədəniyyətlərarası 

sərtiştənin uğurla həyata keçirilməsi kommuni-

katorların psixoloji statuslarından çox asılıdır. 

Sözügedən məqalədə ingilis dilinin tədrisində 

təhsil alanların mədəniyyətlərarası səriştənin 

formalaşdırılmasının psixoloji əsaslarına ay-

dınlıq gətirilir. Eyni zamanda, tədris prosesində 

psixoloji məqamların nəzərə alınması ön plana 

çəkilir. Bu mənada mövzu aktual hesab olunur. 

Problemin elmi yeniliyi ondan ibarətdir 

ki, tədris prosesindəki dil faktları ilə prixoloji 

reallıqlar sintez olunmuş şəkildə təqdim edilir 

və bu sahədə aparılmış tədqiqat işlərinə müraci-

ət edilərək psixoloji faktlar araşdırılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti ondan 

ibarətdir ki, xarici dil müəllimləri tədris prose-

sində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdı-

rılmasında məqalədə təqdim olunan məlumatlar-

dan məlumatlardan istifadə edə bilərlər. 
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WAYS AND MEANS OF THE EFFECT OF SOCIAL COOPERATION ON THE 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

Xülasə: Tərbiyə - uşağın sosial inkişaf faktoru kimi çıxış edən pedaqoq tərəfindən təşkil olunan mü-

hitdir. Sosial-emosional təcrübənin mənimsənilməsi, hər şeydən öncə, uşaq-böyük qarşılıqlı təsiri vasitəsilə 

həyata keçirilir. Bu proses birtərəfli olmayıb, qarşılıqlı xarakter daşıyır. Müşahidə və qarşılıqlı təsir yolu ilə 

əldə etdiyi təcrübəni uşaq, hər şeydən öncə, süjetli-rollu oyunda, sonra isə yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibət-

lərdə modelləşdirir. Kollektiv oyun uşaq şəxsiyyətinin çatışmazlıq və xüsusiyyətlərinin əks olunduğu bir ek-

randır. Böyüyün rolu isə bu çatışmazlıqları görmək, onları analiz etmək və uşağa onların öhdəsindən gəlmə-

yə kömək etməkdən ibarətdir. 

Açar sözlər: məktəbəqədər, ünsiyyət, ünsiyyət fəaliyyəti, əməkdaşlıq, sosial, təlim, 

Резюме: Воспитание - это среда, которую организует педагог, который выступает фактором со-

циального развития ребенка. Приобретение социально-эмоционального опыта осуществляется, преж-

де всего, через взаимодействие ребенка и взрослого. Этот процесс не односторонний, он взаимный. 

Ребенок моделирует опыт, полученный посредством наблюдения и взаимодействия, в первую оче-

редь в сюжетно-ролевой игре, а затем во взаимодействии со сверстниками. Коллективная игра - это 

ширма, отражающая недостатки и особенности личности ребенка. Роль взрослого - увидеть эти недо-

статки, проанализировать их и помочь ребенку преодолеть их. 

Ключевые слова: дошкольный, коммуникация, коммуникационная дейятельность, 

сотрудничество, социальное, обучение 

Summary: Upbringing is an environment organized by a teacher who acts as a factor in the child's 

social development. The acquisition of socio-emotional experience is carried out, first of all, through the 

child-adult interaction. This process is not one-sided, it is mutual. The child models the experience gained 

through observation and interaction, first of all, in the plot-role play, and then in the interaction with peers. 

Collective play is a screen that reflects the shortcomings and characteristics of the child's personality. The 

role of the adult is to see these shortcomings, analyze them and help the child to overcome them. 

Keywords: preschool, communication, communication activities, collaboration, social, learning 
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Uşağın sosial inkişafında yaşıdlarının apa-

rıcı rolunu, digər uşaqlarla ünsiyyətin təsirinin 

müxtəlif aspektlərini bir çox müəlliflər qeyd 

edir. Belə ki, C. Mid iddia edir ki, sosial vərdiş-

lər uşaqların rollu oyunları zamanı inkişaf edən 

üzərinə rol götürmək bacarığı vasitəsilə inkişaf 

edir. Levis və Rozenblüm yaşıdlar arasındakı 

ünsiyyət prosesində formalaşan və püxtələşən 

aqressiv müdafiə vərdişlərini və sosial vərdişləri 

ön plana çəkmişdir. L .Li hesab edir ki, yaşıdlar, 

hər şeydən öncə, şəxsiyyətlərarası anlayışı aşıla-

maqla, öz davranışını başqaların strategiyasına 

uyğunlaşdırmağa vadar edir. 

Bu problemdə xüsusilə prinsipial olan ya-

şıdlar arasındakı ünsiyyətin "başlaması", yəni 

onun nə vaxt yarana biləcəyi məsələsidir. Bu 

məsələnin təhlili J. Piaje ilə mübahisə prosesin-

də baş verir. J. Piaje qeyd edir ki, yalnız səkkiz 

yaşından sonra uşağın təfəkkürünün inkişafında 

yaşıdları mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başla-

yır, uşaqlar arasında sosiallaşdırılmış ünsiyyət 

isə beş yaşından sonra yaranır. Müasir tədqiqat-

çılar isə göstərir ki, məqsədyönlü sosial davranış 

artıq 3 - 4 yaşında yaranmağa başlayır və hətta 

iki yaşlı uşaqlarda digər uşağa qarşı maraq və 

oyun xarakterli qarşılıqlı təsirin ilk formaları ya-

ranır (11, s 271) 

Məktəbəqədər yaş dövründə eyni yaşlı 

uşaqlar arasında yaranan ünsiyyət problemi yaş 

psixologiyasında nisbətən cavan, lakin intensiv 

şəkildə inkişaf edən sahədir. Bu sahənin də əsa-

sını genetik psixologiyanın bir çox problemləri-

ni aşkarlayan J. Piaje qoymuşdur. Məhz o, hələ 

1930-cu illərdə uşaq psixoloqlarının diqqətini 

uşağın sosial və psixoloji inkişafında mühüm 

faktor və zəruri şərt olan, eqosentrizmin çökmə-

sinə səbəb olan yaşıd anlayışına cəlb etmişdir. O 

iddia edirdi ki, yalnız uşağın tay-tuşlarının, 

kiçik yaşlarda digər uşaqların, böyüdükcə isə 

böyüklərin də fikirlərinin bölünməsi sayəsində 

əsl məntiq və mənəviyyat bütün uşaqlara xas 

olan eqosentrizmi əvəzləyə bilər. 

T.A. Repina qeyd edir ki, əsas metodika-

lar qismində gündəlik həyatda uşaqların ünsiy-

yətinin müşahidə edilməsi, sosiometrik metodi-

kalardan biri ("Sirr", "Açıqça hədiyyət et", 

"Yeni evə köçürük"), "Mən uşaq bağçasında" 

mövzusunda çəkilən rəsmlər, məktəbəqədər 

yaşlı uşağın müştərək fəaliyyət zamanı qurduğu 

münasibətlərin xüsusiyyətlərini aşkarlayan diaq-

nostik situasiyalardan biri ("Kitab üçün üzlük", 

"Hədiyyəlik çəkmələr", "Birlikdə edək") çıxış 

edə bilər (8, s. 101). 

Ünsiyyət sosial fəaliyyət olaraq müəyyən 

şəraitdə formalaşır, yuxarı məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarda kommunikativ səriştəliliyin formalaş-

ması üçün əlverişli şəraitin yaradılması isə qeyd 

etmək lazımdır ki, psixoloji və pedaqoji ədəbiy-

yatda "şərait" termini mahiyyətinə görə müxtəlif 

cür açıqlanır. 

Uşağın sosiallaşması həyatının ilk günlərin-

dən başlayır və valideynləri ilə ünsiyyət vasitəsilə 

reallaşır. Anasının toxunuşu, sözü, gülümsəməsi 

körpəyə ətraf aləmə inanmağı, elementar davranış 

qaydalarını mənimsəməyi öyrədir. Gələcəkdə ailə-

nin digər üzvləri də, yad böyüklər və yaşıdları da 

cəlb olunurlar. Biryaşlı uşaq görmə əlaqəsi 

qurmaq, emosiyalarını açıq şəkildə ifadə etmək, 

başqasının oyuncağını istəmək, öz oyuncağı ilə 

bölüşmək, salamlaşmaq, sağollaşmaq və s. kimi 

zəruri sosial bacarıqları mənimsəyir. 

Sosial inkişafda nağıl terapiyası nağılların 

oxunması və analizi vasitəsilə uşaqlara psixoloji 

təsiretmə metodudur. Bu metodun unikallığı və 

səmərəliyi parlaq yaddaqalan personajlardan, 

nağıl qəhrəmanlarının davranış modellərinin nü-

munə götürülməsindən irəli gəlir. 

Nağılda sosial və əxlaqi-mənəvi faktorlar 

arasındakı sıx əlaqəni müşahidə etmək olar: 

yaxşılıq və pislik, olar və olmaz kimi anlayışlar 

bir-birindən kəskin seçilir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi uşaqların 

həm təbii, həm də xüsusi təşkil olunmuş sosial 

inkişaf prosesini təşkil etmək imkanına malik-

dir. Məşğələlər vasitəsilə, pedaqoji iş metodları 

və növlərindən istifadə etməklə uşaqda cəmiy-

yətin digər üzvləri ilə müsbət və səmərəli qarşı-

lıqlı təsir modeli formalaşdırılır. Məktəbəqədər 

yaş dövründə bu modelin uğurla mənimsənilmə-

si uşağın gələcək həyatının maraqlı, parlaq və 

xoşbəxt olmasının təminatçısıdır. 

"Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaşıdları 

ilə şəxsiyyətlərarası ünsiyyətinin və qarşılıqlı tə-

sirinin formalaşmasına pedaqoqun təsiri". Ün-

siyyət - inkişafın əsas şərtidir. 

Müasir məktəbəqədər təhsil sistemi bö-

yükləri uşaqlara qarşı maraq və hüquqlarına 

hörmət və anlayış tələb edən inkişaf etməkdə 

olan bir şəxsiyyət olaraq yeni humanistik yanaş-

madan istifadə etməyə istiqamətləndirir. İlk 
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plana uşağın məktəbəqədər yaş dövrünü aktiv 

fəaliyyətdə olaraq, daim özü üçün yeni kəşflər 

edərək və beləliklə də, ətraf həyata cəlb oluna-

raq dolğun şəkildə yaşamasını təmin etmək ide-

yası qoyulur (6). 

Məhz təhsil əməkdaşlığının hələ uşaq bağ-

çasında təşkil olunması uşaqlar üçün onları 

məktəbdə gözləyən sosial münasibətlər aləmini 

kəşf edir. 

Ünsiyyət insanın mənəvi həyat fəaliyyə-

tində ən mühüm sferalardan biridir. Uşağın 

yaddaş, diqqət, təfəkkür kimi ali psixi funksiya-

ları öncə böyüklərlə ünsiyyət prosesində forma-

laşır, sonra isə, tamamilə sərbəst xarakter alır. 

Böyüklərlə və yaşıdları ilə ünsiyyət prosesində 

uşaq insani münasibətlərin norma və qanunlarını 

dərk edir ki, məhz bu, uşağın tərbiyəsi və inki-

şafı prosesidir. 

Yaşıdları ilə ünsiyyət prosesində uşaqlar 

aşağıdakıları öyrənir: 

– lazım olduğu kimi danışmaq və davran-

maq; 

– qarşısındakı insanı dinləmək və anlamaq;

– özünü ifadə etmək;

– digər insanları idarə etmək;

– müxtəlif xarakterli münasibətlər qurmaq.

Məktəbəqədər yaş dövrü ərzində yaşıdlar-

la ünsiyyətin üç forması bir-birini əvəz edərək 

inkişaf edir. İki yaşlarında yaşıdlarla ünsiyyətin 

ilk forması olan emosional-praktiki ünsiyyət ya-

ranır. Aktiv hərəkət, böyüklərlə ünsiyyət və yeni 

təəssüratlara olan tələbatlardan sonra yaşıdları 

ilə ünsiyyətə olan yeni yaranmış tələbat bu 

yaşda dördüncü yerdə durur. 

Uşaq yaşıdından əyləncə və yaramazlıq-

larda onunla birlikdə iştirak etməsini gözləyir və 

özünü ifadə etməyə çalışır. Ünsiyyət ora-bura 

qaçmalardan, şən qışqırıqlardan, gülməli hərə-

kətlərdən ibarətdir və sərbəstliyi ilə seçilir. 

Uşaqları müştərək prosesin özü – nə isə 

tikmək, nədənsə qaçmaq və buna bənzər proses-

lər cəlb edir. Uşaq üçün fəaliyyətin məqsədi 

məhz prosesin özüdür, onun nəticəsi isə onu 

maraqlandırmır. Bu cür ünsiyyətin mahiyyəti 

uşağın özünü ifadə etməyə çalışmasından ibarət-

dir. Uşaq özünü yaşıdına oxşatmaq istəsə və 

uşaqların bir-birinə marağı getdikcə artsa da, ya-

şıdının obrazı körpənin gözündə dəqiq deyildir, 

belə ki, onların müştərək fəaliyyəti hələ dərin 

xarakter daşımır. Yoldaşları ilə ünsiyyət ayrı-

ayrı epizodlardan ibarətdir. Uşaqlar uzun 

müddət tək oynayırlar. Hər hansı əlaqənin qu-

rulması üçün isə, böyüklərlə ünsiyyətdə mənim-

sədikləri hərəkətlərdən - jestlərdən, pozalardan, 

mimikadan istifadə edirlər. Uşaqların emosiya-

ları çox dərin və intensivdir. Əşyavi hərəkətlər 

də əlaqənin qurulması zamanı geniş tətbiq edilir. 

dördyaşlarında ünsiyyət prosesində nitq daha 

çox yer tutmağa başlayır. 

4-6 yaşlarında məktəbəqədər yaşlı uşaq-

larda yaşıdları ilə ünsiyyət situativ xarakter da-

şıyır. 4 yaşında yaşıdları ilə ünsiyyətə olan tələ-

bat birinci yerdə durur. Bu dəyişikliklər süjetli-

rollu oyunların və kollektiv xarakter daşıyan 

digər fəaliyyət növlərinin aktiv şəkildə inkişaf 

etməsi ilə bağlıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

işgüzar əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə, məqsədə 

çatmaq üçün birlikdə hərəkət etməyə çalışır ki, 

bu da ünsiyyətə olan tələbatın məzmununu təş-

kil edir. 

Birlikdə hərəkət etmək səyləri o qədər 

güclüdür ki, uşaqlar oyuncağı ilə paylaşmaqla, 

oyun zamanı öz rolunu yoldaşına verməklə 

asanlıqla kompromisə gedir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqda digər uşaqların 

hərəkətlərinə, davranışına, sözlərinə maraq yaranır. 

Uşaqlarda müqayisəyə, yarışma xarakterli 

davranışa, yoldaşının verdiyi qiymətdən narazı-

lığa meyllik parlaq şəkildə büruzə olunur. Beş 

yaşlarında uşaqlar yoldaşının əldə etdiyi uğur-

larla maraqlanır, öz nailiyyətlərinin qəbul edil-

məsini tələb edir, digər uşaqların uğursuzluğunu 

görür, özününküləri isə ört-bastır etməyə çalışır. 

Bu yaşda uşaq diqqəti özünə cəlb etməyə çalışır. 

Uşaq yoldaşının maraq və istəklərinə fikir 

vermir, onun davranış motivlərini anlamır. Eyni 

zamanda, yaşıdının etdiyi hər bir hərəkət onun 

marağına səbəb olur. 

Beləliklə, ünsiyyətə olan tələbatın arxasında 

özünün qəbul edilməsi və hörmət qazanmaq istəyi 

durur. Qurulan əlaqələr emosionallığı ilə seçilir. 

Uşaqlar müxtəlif ünsiyyət vasitələrindən istifadə 

edir və çox danışmaqlarına baxmayaraq, nitq hələ 

də situativ xarakter daşımaqda davam edir. (3) 

Yaşıdları ilə münasibətlərin və əlaqələrin 

inkişaf etməsinə baxmayaraq, uşaqlar arasında 

münaqişələr də müşahidə olunur. Onların tipik 

səbəblərini nəzərdən keçirək. Körpəlik və erkən 

uşaqlıq dövründə yaşıdlarla münaqişələrin ən 

geniş yayılmış səbəbi digər uşaqla cansız obyekt 
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kimi davranma və oyuncaqların çoxluğuna bax-

mayaraq, birlikdə oynamağı bacarmamaq durur. 

Oyuncaq körpə üçün yaşıdından daha çox 

maraq doğurur. O, partnyoru kölgədə qoyur və 

müsbət qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etməsi-

ni ləngidir. Məktəbəqədər yaşlı üçün özünü nü-

mayiş etdirmək və yoldaşından üstün olmaq xü-

susilə vacibdir. O, bütün diqqətin öz üzərində 

olduğundan əmin olmalı və özünün hamıdan 

yaxşı olduğunu hiss etməlidir. Uşaqlar arasında 

körpə öz unikallığını sübut etməyə çalışır. O, 

özünü yaşıdları ilə müqayisə edir. 

Bir sıra psixoloji-pedaqoji tədqiqatların 

nəticələrinə görə, bəzi məktəbəqədər yaşlı uşaq-

larda ünsiyyətin aparıcı rolu aşağı düşür, bu isə, 

yaşıdları ilə münasibətlərdə hər hansı çətinliklə-

rin olmasından xəbər verir. Yuxarı məktəbəqə-

dər yaş dövründə uşaqların aktiv və qeyri-aktiv 

olaraq bölünməsi baş verir. Aktivlər yaşıdlarının 

hörmət və simpatiyasını qazanmışlar. Onlar 

asanlıqla əlaqəyə girir və ünsiyyət qururlar. 

Digər qrupa aid uşaqlar isə (utancaq, özünə qa-

palı, özünə qiyməti aşağı olan) yaşıdlarından 

uzaq durmağa çalışır, heç vaxt oynamağa təşəb-

büs göstərmirlər. Beləliklə, uşaqlar arasında 

simpatiya və antipatiyalar yaranır. Uşağın daxi-

lində keçirdiyi hisslər emosiyaların aqressiv və 

qeyri-humanist şəkildə təzahür olunmasına – 

kobudluğa, paxıllığa, ədalətsizliyə, özünəqapan-

maya gətirib çıxara bilər. Belə halların qarşısını 

almaq üçün bu yaşdakı uşaqları şəxsiyyətlərara-

sı ünsiyyətə öyrətmək lazımdır. 

Vacib meyarlardan biri də - ünsiyyətdə 

olan insanları bir-birinə bağlayan ünsiyyətin 

məzmunudur (söhbətin mövzusu, müştərək fəa-

liyyət). Tərbiyə zamanı problemlərin olmaması 

üçün pedaqoq uşaq kollektivində bu ümumiliyi 

yaratmalıdır. Xüsusilə məktəbəqədər yaş döv-

ründə ünsiyyətin rolu çox böyükdür. Balaca 

insan üçün digər insanlarla ünsiyyət nəinki 

müxtəlif təəssüratlar mənbəyi, həm də onun şəx-

siyyətini formalaşdıran ən mühüm şərtdir. Bö-

yüklər və yaşıdları ilə ünsiyyət vasitəsilə uşaq 

hiss etməyi, düşünməyi, danışmağı, əşyalardan 

istifadə etməyi öyrənir. Başqa cür desək, ünsiy-

yət - uşaq psixikasının bütün proseslərinin forma-

laşmasında əsas və həlledici şərtdir (16, s. 201). 

Hər şeydən öncə, bilmək lazımdır ki, sa-

dəcə yaşıdlarının və oyuncaqların olması uşaq-

lar arasında müsbət münasibətlərin formalaşaca-

ğı və ya uşaq bağçasının tərbiyəvi təsirinin 

mütləq olacağı demək deyildir. Əksər hallarda, 

ünsiyyət prosesində və tərbiyədə baş verən 

problemlər məktəbəqədər yaşlı uşaqların digər 

uşağın halını anlamamasından irəli gəlir ki, bu 

da onların yaş dövrü üçün tipik hesab olunur. 

Belə situasiyada tətbiq olunan priyomlardan biri 

- böyüyün şifahi şəkildə izahı, hər hansı konkret 

situasiyada isə praktiki fəaliyyətdə bunun tətbi-

qidir. Uşağın diqqətini başqa uşağın yalnız neqa-

tiv deyil (qorxu, göz yaşları), həm də pozitiv (se-

vinc, məmnunluq) emosiyalarına cəlb etmək çox 

vacibdir. uşaqlarda insaniyyətin tərbiyələndiril-

məsinin səmərəli metodlardan biri də, xəstə və 

yeni uşaqlara xüsusi diqqət ayırmaqdır (məktub 

yazmaq, qrupu və oyuncaqları göstərmək). 

Uşağın davranışı və hərəkətləri şüurlu ol-

malıdır. Bunun üçün də, öz hərəkətlərinin nəti-

cəsini öncədən görmək hissini inkişaf etdirmək 

lazımdır. Lakin məktəbəqədər yaşlı uşaqlar 

psixi inkişafının xüsusiyyətlərinə görə, hərəkət-

lərini son nəticəyə çatdıra bilmir və böyüklərin 

məntiqini anlamırlar. Bu səbəbdən də, uşaqları 

hərəkətlərini mərhələlərlə yerinə yetirməyi öy-

rətmək lazımdır. Lakin onları buna məcbur 

etmək mümkün deyil. Buna görə də, onları pozi-

tiv hərəkətlər etməyə vadar edəcək təsirli stimul 

tapmaq lazımdır (5). 

Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 

yaşıdları ilə qurduğu şəxsiyyətlərarası ünsiyyət-

də humanist hisslərin və münasibətin tərbiyələn-

dirilməsi üçün əlverişli şərtlər aşağıdakılardır: 

– Hər bir uşaq üçün emosional rahatlığın 

yaradılması. Emosional rahatlıq dedikdə, uşağın 

aktiv fəaliyyətində, yaşıdları ilə ünsiyyətində 

anlayış və köməkliyin nümayiş etdirilməsi nə-

zərdə tutulur. 

– Müsbət emosional ab-hava hər bir uşaq 

üçün əlverişli şərait yaradır. 

– Uşaqlar arasında müsbət qarşılıqlı mü-

nasibətlərin formalaşması. Dostluq ab-havasının 

hökm sürdüyü şəraitdə uşaq özünü daha əmin və 

rahat hiss edir. O, yoldaşlarının kömək və anla-

yışına inana bilər. Qrupda yaranmış qarşılıqlı 

anlayış yaşıdlar arasında xeyirxah münasibətlə-

rin qurulmasına səbəb olur. 

– Müştərək fəaliyyətin təşkili yuxarıdakı 

şərtlə sıx bağlıdır, belə ki, uşaq tez-tez partnyo-

runa kömək etməli, onun sevincinə şərik olmalı 

vəziyyətə düşür. Müştərək fəaliyyət prosesində 
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partnyor münasibətlərinin formalaşdırılmasına 

xüsusi diqqət yetirilir. 

– Uşağın fərdiliyin inkişaf etdirilməsinə

olan hüququna hörmətlə yanaşmaq. Onun bütün 

qrup üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərdikdə, 

uşaq yaşıdlarına daha çox meyllənir, onların kö-

məyinə, uşaq cəmiyyətinin bərabərhüquqlu işti-

rakçısı olmağa tələbatı artır. 

– Uşaqların tərbiyəsi prosesində diferen-

siasiyalı yanaşma. 

– Uşaqlarda yaranan qorxu hissləri onların

emosional vəziyyətinə neqativ təsir göstərir. 

Qrupda qeyri-əlverişli şərait əksər hallarda 

uşaqlar arasında münaqişəli situasiyalar zamanı 

- bir uşağın başqaların tələbatlarını nəzərə alma-

dan öz istəklərini həyata keçirməyə çalışması 

zamanı yaranır. Bu səbəbdən də, uşaqları dava-

dalaşa çatdırmadan münaqişəli situasiyadan çıx-

mağı öyrətmək vacibdir. Həmçinin, münaqişəli 

situasiyaların yaranmasının profilaktikası üçün 

də şərait yaratmaq lazımdır. 

Müştərək hərəkətlər, qarşılıqlı kömək, qarşı-

lıqlı anlaşma, münaqişəni həll etmək bacarığı tələb 

edən oyunlar üçün şərait yaratmaq çox vacibdir. 

Uşaq bağçası qrupu - uşaqların müxtəlif 

yerlər tutduğu ilk sosial təşkilatdır. Məktəbəqə-

dər yaş dövründə müxtəlif qarşılıqlı münasibət-

lər - dostluq münasibətləri və münaqişəli müna-

sibətlər görmək olar, burada ünsiyyətdə çətinlik 

çəkən uşaqları müşahidə etmək olar. Böyüdük-

cə, uşaqların yaşıdlarına münasibəti dəyişir və 

yalnız oyun zamanı büruzə edən keyfiyyətlər 

deyil, həm də, şəxsi, mənəvi keyfiyyətlər də 

onun tərəfindən qiymətləndirilməyə başlayır. 

Bu, uşaqlarda əxlaq normaları haqqında təsəv-

vürün inkişaf etməsindən irəli gəlir. 

Uşağın digər uşaqlarla qurduğu münasi-

bətlər onun tərbiyəçi ilə, onu əhatə edən böyük-

lərlə ünsiyyətinin xarakteri ilə də müəyyənləşir. 

Pedaqoqun uşaqlarla qurduğu ünsiyyət üslubu, 

onun dəyərləri uşaqlar arasındakı münasibətlər-

də, qrupdakı psixoloji ab-havada öz əksini tapır. 

Beləliklə, uşağın yaşıdı ilə münasibətlərindəki 

irəliləyiş onun inkişafına böyük təsir göstərir. 

Bunun nəticəsi olaraq, uşağın kommunika-

tiv funksiyalarını formalaşdıran, onun şəxsiyyə-

tini inkişaf etdirən vahid bir sistem mövcuddur. 

Məlumdur ki, ünsiyyət müxtəlif kommu-

nikativ vasitələrlərin köməyi ilə həyata keçirilir. 

Bu zaman, daxili emosiyaları büruzə etmək və 

həmsöhbətinin emosional vəziyyətini düzgün 

anlamaq bacarığı mühüm rol oynayır. Bundan 

əlavə, yalnız yaşıdları və böyüklərlə qarşılıqlı 

münasibətlərində uşağın şəxsi inkişafında hər 

hansı kənaraçıxmaların qarşısını almaq ola Psi-

xoloji mövqe həm uşağın anatomik-fizioloji 

strukturunun, həm də mənəvi təməlinin forma-

laşdırılması məqsədilə mühitin uşağın inkişafına 

təsirinin öyrənilməsindən ibarətdir. 

İnsanın inkişafının baş verdiyi reallıq 

mühit adlanır. Şəxsiyyətin formalaşmasına bir 

çox müxtəlif şərtlər, o cümlədən coğrafi, sosial, 

məktəb və ailə şəraiti təsir göstərir. Yaxın və 

uzaq mühit bir-birindən kəskin fərqlənir. Xari-

cin mühitin təsiri dedikdə, psixoloqlar ilk növ-

bədə sosial və ev mühitini nəzərdə tuturlar. So-

sial mühit bir qədər uzaq, ev mühiti isə ən yaxın 

mühit hesab olunur. 

Sosial mühit çox geniş bir məfhumdur. Bu, 

uşağın böyüdüyü cəmiyyət, onun mədəni ənənə-

ləri, ideologiyası, elm və incəsənətin inkişaf sə-

viyyəsi, dini axının əsaslarıdır. Cəmiyyətdə qəbul 

olunan təhsil və tərbiyə sistemi onun sosial və 

mədəni inkişaf xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

Sosial mühit - bizi sosial həyatda əhatə 

edən hər şey və ilk növbədə individin spesifik 

münasibətlərdə olduğu insanlardır. Sosial mühit 

çoxsəviyyəli təhsildən ibarət olan, individin 

psixi inkişafına və davranışına təsir edən çox-

saylı sosial qrupları özündə birləşdirən mürək-

kəb strukturdur. 

Şəxsiyyət istənilən mühitdən nə qədər çox 

və dolğun şəkildə istifadə etsə, onun azad və aktiv 

inkişafı bir o qədər uğurla baş verəcək: "İnsan, 

ona həyat üçün fiziki əsas verən və onun intellek-

tual, mənəvi, ictimai və ruhi inkişafını mümkün 

edən mühitin həm məhsulu, həm də yaradıcısıdır". 

Doğulan andan üç yaşına qədər uşaq şəx-

siyyətinin inkişafı prosesində ailə üstünlük 

təşkil edir. Məktəbəqədər yaş dövründə ailənin 

təsirinə yaşıdlarla, digər böyüklərlə ünsiyyətin, 

uşaq üçün əlçatan olan kütləvi informasiya vasi-

tələrinin də təsiri əlavə olunur. Məktəb dövründə 

isə uşağın yaşıdları, müəllimləri, məktəb ləvazi-

matları və məktəblə bağlı işlər vasitəsilə uşaq 

şəxsiyyətinə güclü tərbiyəvi təsir axını başlayır. 

Körpə yaşlarında uşağa anası və ya onu 

əvəz edən, uşağa bilavasitə qayğısına qalan və 

onunla ünsiyyətdə olan insan güclü təsir edir. 

Ümumilikdə isə, uşaq gəzməyə və danışmağa 
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başladıqdan sonra, ailənin ona aktiv təsiri başla-

yır. Erkən yaşlarda ailənin tərbiyəvi təsiri onun 

davranışında və emosional sahəsində cəmlənir 

(elementar intizam-gigiyena norma və qaydaları-

na riayət olunması). Məktəbəqədər yaş dövründə 

ailənin göstərdiyi təsir sahələrindən əlavə, uşaqda 

adekvat özünüqiymətləndirmənin, həssaslığın, 

ünsiyyətcilliyin, xeyirxahlığın, həmçinin, insan-

lara qarşı münasibətdə əks olunan mənəvi keyfiy-

yətlərin tərbiyələndirilməsinə istiqamətlənmiş tə-

sirlər əlavə olunur. Bu yaş dövründə uşağın tərbi-

yəsində yalnız böyüklər deyil, həm də birlikdə 

oynadığı yaşıdları iştirak etməyə başlayır və bu, 

məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün xarakterik olan 

süjetli-rollu oyunlarda baş verir (7, s. 121). 

Pedaqoqun peşəkar vəzifəsi şəxsiyyətin 

formalaşması prosesini təşkil etmək, necə de-

yərlər, uşağın həyatını mədəniyyət üzərində 

qurmaq, şəxsiyyətinin maksimal dərəcədə inki-

şaf etməsini təmin etmək və həmin inkişaf sə-

viyyəsi ilə onu sosial həyat kontekstinə daxil ol-

masını təmin etməkdir. 

Utancaqlıq və özünə inamsızlığın ən 

kəskin forması belə, onların aradan qaldırılması-

na ürəkdən əmək sərf edilərsə, keçəcək (V. 

Levi). Müasir cəmiyyət özünü və həyatda öz ye-

rini tapmağa qadir olan təşəbbüskar cavan in-

sanlar tələb edir. Şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri 

həyatın ilk illərində formalaşır, bu isə o demək-

dir ki, ailə və məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin 

üzərinə həmin keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi 

düşür. Bununla bağlı olaraq, sosial-şəxsi inkişaf 

problemi həmin mərhələdə xüsusilə aktuallaşır. 

Bu fakt təhsil müəssisələri orqanlarının fəaliy-

yətini müəyyənləşdirən əsas federal sənədlərdə 

öz əksini tapır. Məktəbəqədər təhsilin dövlət 

standartı proyekti bir neçə istiqamətdə həyata 

keçirilir. Onların arasında özündə uşağın özünə, 

başqalarına, ətraf aləmə qarşı müsbət münasibə-

tinin, kommunikativ və sosial səriştəliliyinin in-

kişaf etdirilməsi məsələlərini birləşdirən kom-

munikativ-şəxsi inkişafa xüsusi yer ayrılır. 

Teatrlaşdırılmış oyun - uşaq yaradıcılığının xü-

susi növüdür. O, uşaq üçün yaxın və anlaşılan-

dır, oyunla bağlı olduğu üçün, onun təbiətinə 

uyğundur və öz əksini təbii olaraq tapır. Ağlına 

gələn hər bir şeyi, ətraf aləmdən əldə etdiyi hər 

bir təəssüratı uşaq canlı obraz və hərəkətlərdə 

həyata keçirmək istəyir. Teatrlaşdırılmış oyun 

uşağın maraq və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə 

kömək edir, ümumi inkişafa, yeni kəşflər etmək 

həvəsinin yaranmasına, assosiativ təfəkkürün, 

məqsədyönlülüyün, nitqin, ünsiyyətçilliyin, emo-

siyaların inkişaf etməsinə səbəb olur. Bundan əla-

və, teatrlaşdırılmış oyun uşaqdan qətiyyətlilik, 

əməksevərlik, sistematik iş tələb edir. Tamaşaçıla-

rın qarşısında çıxış etmək uşağın yaradıcı qüvvəsi-

nin və mənəvi tələbatlarının reallaşmasına, özünə-

qiymətin yüksəlməsinə və uşağın sərbəstləşməsinə 

səbəb olur. Son illərdə aparılan kompleks tədqi-

qatlar (Q.M. Andreyeva, M.A. Qalaquzova, Y.N. 

Qalaquzova, İ.S. Kon, M. Mid, A.V. Mudrik, 

V.D. Semyonov, N. Smelzer) uşağın sosial inkişaf 

probleminin və onun pedaqoji yolla idarə olunma 

zərurətinin aktuallığını göstərir. Bir çox tanınmış 

pedaqoq və filosoflar uşağın erkən yaşda sosiallaş-

ması zərurətinə xüsusi diqqət yetirmişlər. Bu, 

Y.A. Komenski, J.J. Russo, İ.Q. Pestalossi, A. 

Disterveq, K.D. Uşinski, L.N. Tolstoy, K.N. Vent-

sel, V.A. Suxomlinski və b. 

XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində insa-

nın kompleks xarakteristikası olan və özündə 

müəyyən emosional (qorxu və təlaş), davranış 

(sosial davranış vərdişlərinin azlığı) və koqnitiv 

komponentləri birləşdirən sosial əminlik anlayı-

şı formalaşmışdır. İnsanın nədə əmin, nədə əmin 

olmadığına təsir edən üç enerji növü vardır. 

Çünki, özündən əminlik, bir insanla ünsiyyət za-

manı əminlik və bir qrup insanla ünsiyyətdə 

əminlik fərqli əminlik növləridir. Bu səbəbdən 

də, biz qarşımıza vacib bir məqsəd - uşaqlarda 

öz "Mən"inə, yaşıdlarına, digər insanlara qarşı 

pozitiv münasibətin formalaşdırılması məqsədi-

ni qoymuşuq. Bunların hamısı sosial əminliyin 

inkişafına səbəb olur. Özündən əminlik insanın 

bir şəxsiyyət olaraq vacib keyfiyyəti olub, digər 

insanlarla bir cəmiyyətdə rahat və effektiv şəkil-

də yaşamasına imkan verir. Özündən əmin insan 

öz fikrinə malikdir və onun arxasında durmağı, 

özünə və öz hisslərinə inanmağı bacarır. Proqra-

mın yeniliyi ondan ibarətdir ki, o, sosial cəhət-

dən uyğunlaşmış, özünüinkişaf etdirən, fasiləsiz 

olaraq təkmilləş insanlara dayaq olur. Teatrlaş-

dırılmış oyun hər bir ədəbi əsərdə, nağılda mək-

təbəqədər yaşlı uşaqlar üçün mənəvi istiqamətin 

(dostluq, xeyirxahlıq, düzgünlük, cəsurluq və s.) 

olması hesabına sosial davranış təcrübəsini for-

malaşdırmağa kömək edir. Problemin analizi 

aşağıdakı nəticəyə gəlməyə imkan verir: 
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– teatrlaşdırılmış oyun məktəbəqədər yaşlı

uşaqlar üçün həyatın təşkili formasıdır və onla-

rın psixi inkişafında mühüm rol oynayır; 

– bu fəaliyyətin uşağın şəxsiyyətinə olan

hərtərəfli təsiri ondan effektiv pedaqoji vasitə 

kimi istifadə etməyə imkan verir; 

– psixoloji-pedaqoji şəraitin yaradılması

məktəbəqədər yaşlı uşaqların teatrlaşdırılmış 

fəaliyyətinin inkişafının əsasında durur; 

– teatrlaşdırılmış oyun hisslərin inkişaf mən-

bəyi olub, uşaqları mənəvi-əxlaqi dəyərləri aşılayır; 

– teatrlaşdırılmış oyunlar uşağın emosio-

nal sahəsini inkişaf etdirir, personajların hisslə-

rini anlamağa, oyun zamanı baş verən hadisələri 

hiss etməyə məcbur edir; 

– teatrlaşdırılmış oyun uşaqda empatiyanı,

yəni insanların emosional vəziyyətini mimikasın-

dan, jestlərindən, intonasiyasından anlamaq baca-

rığını inkişaf etdirən əsas vasitələrdən biridir; 

– teatrlaşdırılmış oyun prosesində uşaqlar

insanların hisslərini zahiri əlamətlərdən – mimika, 

jestlər, intonasiya, duruşdan anlamağı və müxtəlif 

emosional hisslərini sərbəst ifadə etməyi öyrənir. 

Bu problemin aktuallığı ilə bağlı olaraq 

qarşısına teatrlaşdırılmış oyun vasitəsilə məktə-

bəqədər yaşlı uşaqlarda fərdi bacarıqların və so-

sial əminliyin inkişaf etdirilməsi məqsədini 

qoyan proqram hazırlanmışdır. 

Proqramın reallaşdırıılması nəticəsində 

uşaqlarda şəxsi, requlyativ, idraki və kommuni-

kativ universal təlim hərəkətlərinin təməli qoyu-

lacaqdır. Şəxsi təlim hərəkətləri sahəsində in-

sanların hərəkətlərinin ümumqəbul olunmuş 

norma və dəyərlər nöqteyi-nəzərindən qiymət-

ləndirilməsi, konkret situasiyada yaxşı və pis 

hərəkətlərin qiymətləndirilməsi, Mən-konsepsi-

yasının və özünüqiymətləndirmənin formalaş-

ması, uşağın öz fiziki imkanlarını, bacarıqlarını, 

mənəvi keyfiyyətlərini, hisslərini dərk etməsi 

bacarıqları formalaşdırılacaq. Requlyativ univer-

sal təlim hərəkətləri sahəsində nümunəyə görə hə-

rəkət etmək, məqsədə doğru irəliləmək, göstərilən 

səhvi görmək və onu düzəltmək, böyüyün və yaşı-

dının verdiyi qiyməti adekvat qəbul etmək baca-

rıqları formalaşdırılacaq. İdraki universal təlim hə-

rəkətləri sahəsində uşaqlarda idraki maraqlar və 

təşəbbüs formalaşdırılacaq. Kommunikativ uni-

versal təlim hərəkətləri sahəsində uşaqlar makro-

qrup çərçivəsində müştərək fəaliyyəti planlaşdır-

maq və həyata keçirməyi öyrənəcəklər. 

Teatrlaşdırılmış oyun - uşağa müsbət təsir 

göstərmə vasitələrindən biri olub, oynayaraq öyrən-

mək prinsipinə əsaslanır. Məşğələlərin keçirilməsi 

zamanı istifadə olunan əsas metodlar bunlardır: 

1. Xarakter və emosiyaların müxtəlif xü-

susiyyətlərinin ifadə olunduğu etüdlərin canlan-

dırılması. 

2. İmprovizasiya.

3. Kommunikativ oyunlar.

4. Bədii əsərlərin oxunması və analizi.

5. Söhbətlər.

6. Nağılların dramlaşdırılması.

7. Müşahidə.

8. Yamsılama və yaradıcı xarakterli çalış-

malar. 

9. Rəsmlərin və şəkillərin nəzərdən keçi-

rilməsi. 

Diaqnostika aşağıdakı meyarlar üzrə mü-

şahidə vasitəsilə aparılır: 

– məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaşıdları

və böyüklərlə ünsiyyət və qarşılıqlı təsir qurmaq 

bacarığı üzrə; 

– uşaqların emosional hərəkətləri üzrə;

– müxtəlif fəaliyyət növlərində uşaqların

fərdi təzahürləri üzrə. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların pedaqoqa və 

yaşıdlarına qarşı hisslərinin və münasibətinin 

öyrənilməsi rəsmlərin analizi, uşaqlarla söhbət 

və s. vasitəsilə keçirilə bilər. Bu məşğələlərin 

məqsədi əldə olunan bacarıq və vərdişlərin 

praktikada möhkəmləndirilməsidir. Məşğələnin 

keçirilməsi zamanı pedaqoq uşaqların proqramı 

nə cür mənimsədiyini müşahidə edə bilər. Bu 

proqramın effektivliyini uşaqlarda sosial əminli-

yin müsbət inkişaf dinamikası ilə ölçmək olar. 

Beləliklə, pedaqoq və psixoloqların ən 

mühüm vəzifələrindən biri, uşaqda özündən və 

öz gücündən əminliyin, həmçinin, özünə və 

ətraf aləmə qarşı pozitiv münasibətin formalaş-

dırılmasından ibarətdir. Yuxarı məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarda yaşıdları və böyüklərlə qarşılıqlı 

təsir prosesində sosial əminliyin formalaşdırıl-

ması uşaqda özünə və öz gücünə əminliyin 

möhkəmlənməsinə səbəb olacaq şəraitin yara-

dılmasından ibarətdir. Valideyn və pedaqoqlar 

uşaqda özünə, hər hansı maneəni keçmək, uğur 

qazanmaq bacarığına inam hisslərini tərbiyələn-

dirməlidirlər. Bu, psixoloji sağlamlığın möh-

kəmlənməsinə və daim dəyişən ətraf aləm şərai-
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tinə uyğunlaşan və yaşayan sosial aktiv şəxsiy-

yətin formalaşmasına səbəb olur. 
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların ünsiyyət fəaliyyətinin inkişafına sosial 

əməkdaşlığın təsiri məsələləri , bir sıra pedaqoji ye-

niliklərin təhlili və tətbiqi, magistr dissertasiyası sə-

viyyəsində tədqiq olunur. 

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti. Məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların ünsiyyət fəaliyyətinin inkişafına sosial 

əməkdaşlığın təsiri mövzusu haqqında, təhsil siste-

mində olan yeniliklləri, təlim prosesinə müasir yanaş-

maları təhlil edərək oradakı yeniliklərdən istifadə et-

məklə məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim və tərbiyə-

sində səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə müxtəlif fəaliy-

yət növlərində proqramların kompleks tətbiqinin təhsil-

verici imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: Tədqiqatın 

nəticələrindən, irəli sürülən tövsiyələrdən, uşaq bağ-

çalarının təlim- tərbiyə işlərində, bakalavr hazırlığın-

da, habelə bir sıra metodik hazırlamalarda istifadə 

oluna bilər. 
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Xülasə. Sosial bacarıq, fərdlərin sosial mühitinə uyğun davranma, cəmiyyətdə bir yerə sahib olmaq və 

müsbət şəxsiyyətlərarası ünsiyyət qurma qabiliyyətinə təsir edən münasibət, davranış və düşüncələrin ümumi 

adıdır. Sosial bacarıq qazanma həyatın ilk illərindən başlayır və ömür boyu davam edir. Sosial quruluşun 

sağlamlığı üçün çox vacib olan sosial bacarıqların öyrənilməsi təsadüfi olmamalıdır. Sosial bacarıqlar təhsil 

sistemi daxilində planlı və proqramlaşdırılmış şəkildə öyrədilməli və uşaqlara bu bacarıqları gündəlik həyat-

da tətbiq etmələri üçün imkanlar verilməlidir. Sosial bacarıq təhsili yalnız müəllimlərin vəzifəsi olmamalı və 

ailə və uşaqların yaxın ətrafı da bu fəaliyyətlərdə fəal iştirak etməlidir. Həm ailələr, həm də müəllimlər uşaq-

ların sosial bacarıqlara yiyələnməsində köməkçi olmalıdırlar. Bu işdə sosial bacarıq, uşaqlarda sosial bacarıq 

inkişafının əhəmiyyəti, sosial bacarıq təhsildə ailə, məktəb və ətraf mühit faktorlarının rolu vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: sosiallaşma, sosiallaşma amilləri, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, ailə, məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri, valideyn, əməkdaşlıq 

Резюме. Социальные навыки- это общее название отношений, поведения и мыслей, которые 

влияют на способность людей вести себя в социальной среде, иметь место в обществе и позитивно 

общаться. Приобретение социальных навыков начинается в первые годы жизни и длится всю жизнь. 

Изучение социальных навыков, которые очень важны для здоровья социальной структуры, не должно 

быть случайным. Социальным навыкам следует обучать планомерно и запрограммированным обра-

зом в рамках системы образования, и детям следует дать возможность применять эти навыки в своей 

повседневной жизни. Воспитание социальных навыков не должно быть исключительной обязаннос-

тью учителей, и семьи и дети должны активно участвовать в этой деятельности. И семьи, и учителя 

должны помогать детям развивать социальные навыки. В этой статье подчеркивается важность со-

циальных навыков, развитие социальных навыков у детей, роль семьи, школы и факторов окружаю-

щей среды в обучении социальным навыкам. 

Ключевые слова: социализация, факторы социализации, дошкольники, семья, дошкольные 

образовательные учреждения, родитель, сотрудничество 

Summary. Social ability is a common name for attitudes, behaviors, and thoughts that affect 

individuals' ability to behave in a social environment, to have a place in society, and to communicate 

positively. Gaining social skills begins in the first years of life and lasts a lifetime. The study of social skills, 

which are very important for the health of the social structure, should not be accidental. Social skills should 
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be taught in a planned and programmed manner within the education system, and children should be given 

the opportunity to apply these skills in their daily lives. Social skills education should not be the sole 

responsibility of teachers, and families and children should be actively involved in these activities. Both 

families and teachers should help children develop social skills. This paper emphasizes the importance of 

social skills, the development of social skills in children, the role of family, school and environmental factors 

in social skills education. 

Keywords: socialization, socialization factors, preschool children, family, preschool educational 

institutions, parent, cooperation 

 

İnsan doğulduqdan ölənə qədər mühiti ilə 

qarşılıqlı əlaqə qurur. Bu qarşılıqlı əlaqə həyatın 

gətirdiyi bir zərurətdir. Hər fərd öz mühiti ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır. Cəmiyyətdə birlikdə 

yaşayan fərdlər, sağlam bir şəkildə həyatlarını 

davam etdirmək üçün doğru əlaqələr qurmalıdır-

lar. Bu münasibətlər cəmiyyətin birliyinin, barı-

şığının və davamlılığının təmin edilməsində də 

vacibdir. Sosial bacarıq fərdlər arasında qurula-

caq sağlam münasibətlərin əsasını təşkil edir. 

Hər bir insanın qarşılamaq məcburiyyətin-

də olduğu duyğusal, sosial və fizioloji ehtiyacla-

rı var. Bu ehtiyaclar qarşılanarkən ətraf mühitlə 

qarşılıqlı əlaqə qurulur. Bu qarşılıqlı təsir insan 

həyatına müsbət və ya mənfi təsir göstərən 

sehrli bir hadisə kimi qəbul edilir. Bu şəxsiyyət-

lərarası qarşılıqlı əlaqəni müsbət artıran ən 

vacib dəyişən sosial bacarıqdır. Sosial bacarıq-

lar, fərdi və cəmiyyətdəki digər fərdlərin duyğu-

larını, düşüncələrini və davranışlarını sosial mü-

nasibətlərdə anlamaq və bu anlayışa uyğun hə-

rəkət etmək bacarığıdır. 

Sosial bacarıq da uşağın inkişafında vacib 

bir ünsürdür. Sosial bacarıqları olmayan uşaqlar 

qarşılaşdıqları problemlərin həllində sosial ba-

carıqlara sahib olan uşaqlara nisbətən daha az 

seçim edə bilərlər. Bu seçimlərin olmaması uşa-

ğın arzuolunmaz davranışa müraciət etməsinə 

səbəb olur. Kifayət qədər sosial bacarıqlara 

sahib uşaqlar, sosial münasibətlərində, özəl və 

peşə həyatlarında daha uğurlu və xoşbəxt ola bi-

lərlər, çünki sosial problemlərini həll etmək 

üçün bir çox variantları var. 

Öyrənmə daha qalıcı olduğu uşaqlıq, sosi-

al bacarıq təliminin də həyata keçirilməli olduğu 

təsirli bir dövrdür. Bu səbəbdən ailə, məktəbə-

qədər dövr və mühit uşaqlıqda çox təsirli amil-

lərdir. Uşaqlar bu dövrdə bir çox sosial bacarıq 

qazanır. Həyatın sonrakı illərinin müsbət təsirlə-

rini nəzərə alaraq, uşaqlıqda sosial bacarıq təhsi-

li almağın əhəmiyyəti daha yaxşı başa düşülür. 

Uşaqların cəmiyyətə daxil edilməsi, cə-

miyyətin digər üzvlərinin qəbulu ilə reallaşacaq 

bir vəziyyətdir. Hər cəmiyyətin öz münasibət və 

davranışları var. Cəmiyyətdəki hər bir uşağın bu 

rəftar və davranışlara sahib olması gözlənilir. 

Bu davranışlardan biri də sosial bacarıqdır. 

Sosial bacarıqlar, insanın pozitiv davranış-

lar başlatmasına, bu davranışlarına davam etmə-

sinə və sosial mühitə uyğun reaksiya verməsinə 

imkan verən həm şifahi həm də qeyri-şifahi dav-

ranışları əhatə edən öyrənilən davranışlardır. 

Sosial bacarıqları, cəmiyyətdəki hər fərd üçün 

yaş fərqi olmadan, bütün sosial mühitlərdə; 

Məktəb, oyun mühiti, iş dünyası olsun, fərdlərin 

müsbət ünsiyyət qurmasına və həyatlarını 

müsbət təsir edərək onları uğurlu və xoşbəxt et-

məsinə imkan verən davranış nümunələridir 

(Sevinç, 2005; Stanley, 2010). 

Sosial bacarıqların tərifləri araşdırıldıqda, 

sosial bacarıqların uşaqların özünü tanıması və 

ətrafına təqdim etməsi, ətrafdakı insanlarla 

duyğu və düşüncə mübadiləsi etməsi və yaşa-

dıqları cəmiyyətdə yer qazanması üçün təsirli 

amillər olduğunu söyləmək olar. Sosial vərdişlər 

uşaqları sosiallaşması da, cəmiyyətin sağlam da-

vamlılığında da təsirli olur. Fərdlər arasındakı 

münasibətlər nə qədər sağlam olsa, sosial quru-

luş o qədər güclü olacaqdır. 

Sosial bacarıq inkişafı uşağın anadan ol-

masından başlayır və həyat boyu davam edir. 

Bu inkişafın təxirə salınması üçün çox vacibdir. 

Lazımi sosial bacarıqları vaxtında qazana bilmə-

mək, yaxın illərdə fərdin həyatına mənfi təsir 

göstərə bilər. Uşaqlıq sosial inkişafın ən gərgin 

və davamlı olduğu dövrdür. Şəxsin sosial və 

emosional inkişafı dövründə ətraf mühitinə uy-

ğunlaşması vacibdir. Bu mərhələdə uşaqların 

əldə etməli olduqları bacarıqlardan biri də sosial 

bacarıqdır. Bu bacarıqlar uşaqlara mümkün 

qədər erkən öyrədilməlidir (Acun Kapıkıran, İv-

rendi, & Adak, 2006). 
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Sosial ehtiyaclar həm fiziki mühitə, həm 

də sosial mühitə uyğunlaşmağa çalışan uşaqlar 

üçün qarşılanması vacib bir ehtiyacdır. Uşaqlar, 

aid olduqları mədəniyyətdə yaşayırlar; Danış-

maq, düşünmək və yaradıcılıqla danışmaq qabi-

liyyətinə sahib, dünyanı bir bütün olaraq dərk 

edən, məsuliyyət hissinə sahib olan sosial və 

canlı varlıqlardır. Sosial həyat dünyaya gəldik-

lərindən bəri yaşadıqları cəmiyyətin üzvləri olan 

uşaqlar üçün vacibdir. Sosiallaşan uşaqlar, yaşa-

dıqları cəmiyyətin münasibətlərini, düşüncələri-

ni və davranışlarını mənimsəyərək o cəmiyyətdə 

bir yer qazanmış bir insan olurlar. 

Uşaqlıqda qazanılması lazım olan sosial 

bacarıqlara diqqət yetirilməli və uşaqlara şüurlu 

şəkildə çatdırılmalıdır. Həyatın hər anında uğur-

lu və xoşbəxt olmaq sosial mühitə uyğunlaş-

maqdan asılıdır. Həyatın ilk illərində dünyaya 

sosial həyat üçün gələn uşaqların yaxşı təchiz 

olunması, sonrakı illərdə qazandıqları uğur və 

xoşbəxtlik üçün əsasdır. Uğurlu və xoşbəxt fərd-

lər cəmiyyətlərini də uğurlu və xoşbəxt edə bi-

lərlər. Bu səbəbdən sosial inkişaf həm fərdi 

həyat üçün, həm də cəmiyyətin varlığı və birliyi 

üçün çox vacibdir. 

Sosial bacarıqları modelləşdirmə və təqlid 

yolu ilə öyrənmək və təhsil sistemi daxilində 

planlı və proqramlaşdırılmış şəkildə öyrətmək 

olar. Uşaqlarda modelləşdirmə və təqlid yolu ilə 

öyrənmə ümumiyyətlə təsadüfi bir şeydir. Bu 

öyrənmə müsbət davranışlarla yanaşı bir çox 

mənfi davranışlarda da əldə edilə bilər. Ancaq 

asanlıqla bir çox sosial bacarıq qazana bilən 

uşaqların yanında çox az bacarığı olan uşaqlar 

da var. Sosial bacarıqların vacibliyini nəzərə 

alaraq, proqramlaşdırılmış bir sosial bacarıq tə-

liminin zəruriliyi ortaya çıxır. 

Sosial varlıq olaraq insanlar yalnız fiziki 

ehtiyaclarını qarşılayaraq yaşaya bilməzlər. 

Sevgi, hörmət və etibar kimi fərd üçün vacib sa-

yılan ehtiyaclara daxil edilir. İnsanlar hiss və dü-

şüncələrini bölüşməlidirlər. Bu paylaşım yalnız 

güclü sosial bacarıqlarla təsirli ola bilər. Uşaqlar 

üçün ailədə başlayan ömür boyu təhsil, məktəbə-

qədər və ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqəsi ilə davam 

edir, bir çox sahələrdə olduğu kimi sosial baca-

rıqların formalaşmasında əsas amildir. 

Akademik bacarıqların yanında uşaqların 

sosial inkişafına əsaslanan sosial bacarıq təlimi 

son dərəcə vacib hesab olunur. Uşaqlara sosial 

bacarıqları öyrətmək çox vacib və zəruridir. So-

sial bacarıqların olmaması bir uşağın məktəbə-

qədər müəssisədə müvəffəqiyyətində, sosial mü-

nasibətlərində və ətrafına uyğunlaşmasında bəzi 

problemlərə səbəb ola bilər (Akkök, 2006). 

Sosial bacarıq təhsili ilə bağlı ədəbiyyat 

araşdırıldıqda, məktəbdə, ailədə və yaxın ətraf-

dakı uşaqların sosial bacarıqlarının inkişafına 

kömək edəcək bir çox metod, üsul və fəaliyyətin 

olduğu görülür. Bu metodlardan, texnikalardan 

və fəaliyyətlərdən bəziləri aşağıda verilmişdir. 

– Uşaq oyunları – Rol oyunlar – Dram –

Qrup işi 

Kooperativ tədris metodu 

– Aktiv tədris metodu -Müəyyən günlər və

həftələr qeyd etmə proqramları -Teatrşünaslıq -

İdman tədbirləri -Ekskursiyalar -Sosial klub işi -

Tələbə mərkəzli tədris 

Sosial bacarıq təhsili, sosial quruluşun 

gücü və davamlılığı üçün vurğulanması lazım 

olan vacib bir mövzudur. Təhsil sistemində aka-

demik bacarıq nə qədər vacibdirsə, sosial baca-

rıq da o qədər vacibdir. 

Əldə olunması planlaşdırılan sosial baca-

rıqlara sahib olan pedaqoqların mövcudluğu, 

tədrisin daha qalıcı olmasında çox təsirli olur. 

Sosial bacarıq təlimi ilə bağlı aşağıdakı 

təkliflər verilə bilər: 

Ailədən başlayaraq təhsilin bütün səviyyə-

lərində sosial bacarıqlara yiyələnmək lazımdır. 

Təhsil müəssisələri; Ailələrə övladlarının 

sosial inkişafının vacibliyi barədə məlumat ver-

məlidirlər 

Təhsil proqramları uşaqların sosial inkişa-

fına daha çox dəstək olacaq şəkildə hazırlanma-

lıdır. 

Uşaqların məktəbəqədər akademik müvəf-

fəqiyyətlərindən əlavə sosial inkişafına da əhə-

miyyət verilməlidir. 

Müəllimlər daha çox uşaqların sosial ba-

carıqlarını inkişaf etdirə biləcək uşaq mərkəzli, 

fəaliyyətə əsaslanan tədris metodlarına diqqət 

yetirməlidirlər. 

Müəllimlərə uşaqların sosial bacarıqları-

nın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ixtisas təhsili ve-

rilməlidir. 

Sosial inkişaf baxımından da vacibdir ki, 

uşaqların akademik müvəffəqiyyətinə və sosial 

münasibətlərinə sosial həyatda, məktəbdə, ailə-
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də və mühitdə uyğunlaşaraq daha asan təsir gös-

tərəcək sosial bacarıq təhsili. 
Problemin aktuallığı. Sosiallaşma həyatın bir 

zərurətidir. Buna görə fərdlərin sosial həyatlarını 

daha mənalı bir şəkildə aparmaq bacarığı yaşadıqları 

cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsindən asılıdır. Cə-

miyyətdə yer qazanmağın və qəbul olmağın yolu so-

sial bacarıqlara sahib olmaqla sıx bağlıdır. 

Sosial bacarıqlar məktəbəqədər dövrə daxil 

edilməlidir. Məktəbəqədər dövrdə verilən təhsildə ən 

vacib vəzifə pedaqoqların üzərinə düşür. Bu dövrdə 

pedaqoqlar uşaqlar üçün həm nümunə, həm də bə-

lədçi tərbiyəçilərdi. Bu məsələni nəzərə alaraq peda-

qoqlar sosial bacarıqlara sahib olması vacibdir. 

Problemin yeniliyi. Məktəbəqədər dövrdə 

uşağın sosiallaşma prosesində pedaqoji aspektlər nə-

zərə alınmalı, bu yöndə valideyn pedaqoq arasında 

əməkdaşlıq qurulmalıdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar, valideynlər üçün və uşaq bağçası tərbi-

yəçiləri üçün faydalı ola bilər. 
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HUSSEIN JAVID: ISTANBUL ENVIRONMENT, PATRIOTISM IN HIS VERSES, MORAL 

VALUES AND HATE OF THE ARMENIAN MESSAGE 

Xülasə: Repressiya qurbanı olan Hüseyn Cavid öz yaradıcılıq idealı ilə ədəbiyyat üfüqlərində 

bir Günəş kimi əbədi olaraq yaşadı. Böyük şair Hüseyn Cavid, onun yaradıcılığı, məşəqqətli həyatı 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. O deyirdi “İndi Hüseyn Cavidin 

əsərləri xalqa hava-su kimi lazımdır.. Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli 

sərvətidir. Onlar bu gün üçün, gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır”. 

Onun nəşinin uzaq Sibirdən gətirilərək doğma yurdu Naxçıvanda dəfn edilməsi, məzarı üzə-

rində möhtəşəm türbə ucaldılması, uca heykəlinin qurulması, tarixi ev muzeyinin yaradılması türk 

dünyasının dahi şəxsiyyəti, böyük siyasi xadim, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmət-

lərindəndir. Bütün bunlar indiki nəslimiz, gələcək nəsillərimiz üçün dəyərli mənəviyyat nümunəsi, 

əxlaq, vətənpərvərlik və milli mədəni, ədəbi, pedaqoji irsimizə yüksək qiymətin örnəyidir. 
Açar sözlər: Hüseyn Cavid, İstanbul mühiti, pedaqoji görüşlər, Kazım Qarabəkir Paşa 

Резюме: В первые дни своей творческой деятельности Гусейн Джавид уделял большое внима-

ние общественно-политической лирике. В стихотворения «Сирота Энвер», «Песня пастуха», «Ма-

ленький бродяга», «Вчера и сегодня», «Женщина», «Не видел» и другие, изображал трагическую 

жизнь трудового народа в обществе, где царила социальная несправедливость. Джавид и был извест-

ный педагог, учитель. В его произведениях имеется много педагогические мысли. 

Были отмечены 100 и 110 летие со дня рождения. В Нахичевани и в Баку созданы дома-музеи 

Джавида. По инициативе президента Азерб. Республики Гейдара Алиева был сооружен мемориаль-

ный комплекс и прох Джавида, накануне его юбилея 100летия со дня рождения, был перевезен из Ир-

кутской области в г. Нахичевань и похоронен рядом с его домом-музеем .В Баку поэту воздвигнут ве-

личественный памятник. Его имя носят районы, улицы, школы, библиотеки, кино - театры и другие 

культурные учреждения просвещения. 

Ключевые слова: Гусейн Джавид, Истанбулская среда, педагогические взгляди, Кязим 

Карабекир Паша 
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Summary. In the first days of his creative activity, Huseyn Javid paid great attention to social and 

political lyrics. In the poems "Orphan Enver", "Song of the Shepherd", "Little Tramp", "Yesterday and 

Today", "Woman", "Didn't See" and others, he portrayed the tragic life of the working people in a society 

where social injustice reigned. Javid was a well-known teacher, teacher. There are many pedagogical 

thoughts in his works. The 100th and 110th birthdays were celebrated. House-museums of Javid have been 

set up in Nakhichevan and Baku. At the initiative of President Azerb. A memorial complex was erected in 

the Republic of Heydar Aliyev, and on the eve of his 100th birthday anniversary, Javid was transported from 

the Irkutsk region to Nakhichevan and buried next to his house-museum. A majestic monument was erected 

to the poet in Baku. Districts, streets, schools, libraries, cinema - theaters and other cultural educational 

institutions bear his name. 

Key words: Huseyn Javid, Istanbul Wednesday, pedagogical views, Kazim Karabekir Pasha 

 

Dahi Azərbaycan şairi, yazıçı və drama-

turq Hüseyn Cavid (1882-1941) Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində mühüm yer tutur. O, 1882-

ci ildə Naxçıvanda anadan olub. İlk təhsilini ai-

lədə, sonra molla məktəbində, 1898-ci ildə M.T. 

Sidqinin ―Məktəbi-tərbiyə‖ adlı yeni üsullu 

məktəbində almışdır. 

Cavid 1905-ci ilin may ayında İstanbula 

gedir və təhsilini İstanbul Universitetinin Ədə-

biyyat fakültəsində davam etdirir. Təhsil aldığı 

müddətdə o dövrdəki türk romantizminin sayı-

lıb-seçilən təmsilçilərindən olan Namik Kamal, 

Tevfik Fikret, Şəmsəddin Sami, Abdulhak 

Hamit, Recaizade Mahmud Əkrəm, Rıza 

Tevfik, Cənab Şehabeddin, İbrahim Şinasi, 

Məhmət Akif Ersoy ilə sıx yaradıcılıq əlaqələri 

qurmuş və bu ədəbi mühitdə yazıb yaratmışdır. 

Cavid Əfəndinin ədəbi, estetik-fəlsəfi, pedaqoji-

psixoloji görüşlərinin formalaşmasında İstanbul 

mühitinin böyük rolu olmuşdur. Eyni zamanda, 

İsmayıl Qaspıralının ―Dildə, fikirdə, işdə bir-

lik‖, Əli bəy Hüseynzadənin ―Füyuzat‖ jurnalı, 

Ziya Gökalpın ―Qırmızı alma‖ və türkçülük 

prinsipləri onun ədəbi və bədii yaradıcılığına 

böyük təsir göstərmişdir. Əsərlərində Azərbay-

can xalqının, eləcə də türk dünyasının problem-

lərinə toxunmuşdur. 

Hüseyn Cavid ilk növbədə sülhsever, ba-

rışsevər şairidr. O hər cür savaşların, qan tökül-

mələrin əleyhinə olaraq belə demişdir: ―Kəssə 

hər kim tökülən qan izini/ Qurtaran dahi odur 

Yer üzünü‖ (1, s. 24). 

1990-cı illərdə torpaqlarımız bir birinin 

ardınca erməni təcavüzünə məruz qalaraq işğal 

olunur, məsum insanlarımız qətl edilir, hər gün 

qan tökülürdü. 1994-cü ildə Ulu Öndərimiz 

Heydər Əliyev bu qan tökülməsinin qarşısını 

aldı, atəşkəs elan edildi. İnsanlarımızın bir nəfəs 

alaraq, güc toplamalarını saxladı. 

2020-ci il 8 noyabr Azərbaycan tariximizə 

―Zəfər‖ bayramı kimi qızıl hərflərlə yazıldı. Ulu 

Öndərimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 

möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, onun müdrik 

siyasəti sayəsində işğal edilmiş torpaqlarımız 

azad edildi. Tökülən qanlar durduruldu. Erməni 

vəhşiliyinə, erməni qəsbkarlığına son qoyuldu. 

Bölgədə savaş kəsildi. Düşmən təslim oldu. 

Hüseyn Cavid sanki bu günləri görərək deyirdi 

ki, düşmənə inanmaq olmaz, Hər zaman yenə də 

ayıq sayıq olmaq lazımdır: ―Düşmən bağışlansa 

yolunu azar/ Qazar məzlum üçün dərin bir 

məzar!‖ 

Vətən müharibəsində şəhidlər verdik. 

Onlar canını Azərbaycanımız uğrunda yolunda 

qurban verdilər. Hüseyn Cavid ―Şəhidlər ölməz, 

vətən bölünməz, onlar əbədiyyətə qovuşarlar‖ 

ideyasından çıxış edərək belə söyləyirdi: ―Vətən 

eşqinə can nisan edən ərlər/Əbədi bir həyat için-

də gülər‖. 

Cavid mənalı, ölümü, həyatını vətən yo-

lunda qurban verənlərin ölümünü həyat qədər 

dəyərli hesab edirdi: ―Ölüm var ki, həyat qədər 

dəyərli, Həyat var ki, ölüm qədər zəhərli― 

Böyük vətənpərvər şair sifarişlə deyil, hər 

zaman həqiqəti yazmağı üstün tutmuşdur. Onun 

əsərlərinin əksəriyyətində hadisələr türk dünya-

sında baş verir və qəhrəmanları isə cəsur türk 

oğullarıdır. Bu səbəbdən, sovet rejimində onu 

pantürkist və panturanist adlandırdılar. O, Sibirə 

sürgün edildi və orada da dünyasını dəyişdi. Ca-

vidi bu təzyiqlər, sürgünlər və məhrumiyyətlər 

qorxutmadı və türkün şanlı qəhrəmanlıq tarixini 

canlandıraraq qürurla yazdı: ―Nə zaman kişnə-

səydi türkün atı/Qırılardı bir ölkənin qanadı‖. 

Hüseyn Cavid 1909-cu ildə İstanbuldan 

Naxçıvana döndükdən sonra böyük pedaqoji 

fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O həm əsərləri ilə, 
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həm pedaqoji, maarifçilik fəaliyyəti ilə, xalqı tə-

rəqqiyə, maarif və mədəniyyətə çağırırdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Hüseyn Cavid 

irsinin öyrənilməsi və təbliğinin əhəmiyyətini 

vurğuluyaraq deyirdi: ―Bizim hamımızın borcu, 

xüsusən müəllimlərin məktəbliləri, gənc nəsli 

tərbiyə edənlərin borcu ondan ibarətdir ki, 

Hüseyn Cavidin əsərlərini hamıya çatdırsınlar, 

xüsusən bizim gənclərə. Məktəblərdə Hüseyn 

Cavidin əsərləri xüsusi yer tutmalıdır. …Çünki 

onun hər bir əsərində bir dünya var və bu barədə 

bizim müəllimlərimizin üzərinə çox böyük vəzi-

fə düşür‖ (2, s. 36). 

Hüseyn Cavid Naxçıvanda, Tiflisdə, Gən-

cədə, Bakıda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, 

müəllim işləmiş bir sıra dəyərli pedaqoji fikir və 

ideyalar irəli sürmüş, müəllimlik peşəsinə çox 

yüksək qiymət vermiş və müəllim əməyi barə-

sində belə yazmışdır: ―Bəxtiyarsan əgər çəkdi-

yin əmək/Versə cahan süfrəsinə bir çiçək‖. 

O özünün "Qızlar məktəbində", ―Yetim 

Ənvər", " Balaca tumurcuq", "İlk bahar", "Çiçək 

sevgisi" kimi şeirlərində; "Ağsaqqal Timur", 

"İblis", "Fəlakət‖, "Şeyda", "Uçurum", 

―Xəyyam", "Şeyx Sənan", "Ana" adlı dram əsər-

lərində mənəviyyat, əxlaq, insani keyfiyyətlər 

mövzularına toxunmuş, insanları dinc və əmin-

amanlıq içində yaşamağa səslənmişdir. 

H. Cavidin fikrincə, insan nə qədər oxu-

yursa oxusun yenə də azdır. Bu baxımdan, o, 

gecə və gündüz oxumalı və hər şeydən xəbərdar 

olmalıdır. Həyatda elə adamlarla rastlaşmaq 

olur ki, onlar az bilikləri ilə qürur duyur və hər 

şeyi bildiklərini söylərlər: 

―Bilmək, öğrənmək‖ elə bir uçurum 

Ki, intəhası yox, dibi yox..... 

―Bilirəm‖ söyləyən də var pək çox‖ (1, s. 25) 

Hüseyn Cavid qadınların təhsilə yiyələn-

məsi, sosiallaşması və kişilərlə birlikdə eyni hü-

quqa sahib olması məsələlərinə də toxunmuş-

dur. Qadının əziyyət çəkməsini və cəmiyyətdə 

yox sayılmasını insanlığın alçalması kimi görən 

Hüseyn Cavid insanlığın ancaq qadın ilə birlik-

də yüksələ biləcəyi düşüncəsini dilə gətirmişdir. 

Cəmiyyətdə qadının layiq olduğu yerdə olmadı-

ğını vurğulayan şair qadını modernləşmənin ob-

yekti deyil, subyekti olaraq görür. Qadının cə-

miyyətdəki rolunu və dəyərini bu şəkildə izah 

etmişdir; 

Qadın, qadın?! Onu duymaq, duyurmaq 

istərkən 

Yaqar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli  

tikan. 

Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o... niçin, 

Niçin əzilsin o, bilməm niçin  

sürüklənsin?! 

Qadın-günəş, çocuq-ay... nuru ay  

günəşdən alır, 

Qadınsız ölkə çapuq məhv olur, zavallı  

qalır. 

Qadın əliylə fəqət bəxtiyar olur şu cahan. 

O bir mələk... onu təqdis edər böyük  

yaradan. 

O pək sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət, 

Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət: 

Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək, 

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək  

(1, s. 27). 

Hüseyn Cavid xüsusilə, qızların təhsilə 

cəlb olunmasını çox istəyirdi. O, qızların mək-

təbdən, təhsildən uzaqlaşdırılmasını dinimizə də 

zidd olmasını açıqlamış və valideynləri qız 

uşaqlarını məktəbə yazdırmağa, onlara yüksək 

təhsil və tərbiyə verməyə təşviq etmişdir. 

Hüseyn Cavid ―Qız məktəbində‖ şeirində 

qız uşaqları üçün ən böyük zənginliyin təhsil ol-

duğu düşüncəsini anlatmışıdr. 

– Quzum, yavrum, adın nədir?

– Gülbahar.

– Pəki, sənin anan, baban varmı?

– Var.

– Nasıl, zənginmidir baban?

– Əvət, zəngin, bəyzadə...

– Öylə isə, geydiyin geyim neçin böylə

sadə? 

Yoxmu sənin incilərin, altun bilərziklərin? 

Söylə, yavrum! Heç sıxılma... 

– Var əfəndim, var... lakin

Müəlliməm hər gün söylər, onların yox 

qiyməti, 

Bir qızın ancaq bilgidir, təmizlikdir    

ziynəti. 

– Çox doğru söz...Bu dünyada sənin ən

çox sevdiyin 

Kimdir, quzum, söylərmisən? 

– Ən çox sevdiyim ilkin

O Allah ki, yeri-göyü. İnsanları xəlq eylər. 

– Sonra kimlər?

– Sonra onun göndərdiyi elçilər.

– Başqa sevdiklərin nasıl, yoxmu?
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– Var... 

– Kimdir onlar? 

– Anam, babam, müəlliməm, bir də bütün 

                                  insanlar... (1, s. 32). 

Hüseyn Cavidin pedaqoji baxımından çox 

böyük əhəmiyyət daşıyan digər bir şeiri isə 

―Öksüz Ənvər‖dir. Bu şeirdə Cavid müəllimlərə 

öz şagirdlərinə qarşı həssas və diqqətli olmağı, 

sevgi ilə yanaşmağı və tələsik qərarlar vermə-

məyi məsləhət görmüşdür. Şeir xəstə yatan və 

dünyasını dəyişən anaya diqqət və qayğı göstə-

rən şagird Ənvərin iztirabı və diqqətsiz müəlli-

min rəftarı haqqındadır. Ənvərin bir neçə gün 

məktəbə gəlməməsinin səbəbini araşdırmadan 

əsəbiləşən müəllim tələsik qərar vermişdir. Şair 

şeirində anasını itirmiş bir uşağın yetimliyini 

mərhəmət duyğusu ilə təsvir etmişdir. 

Səkkiz gün oldu ki, artıq xəbər yox 

                                                  Ənvərdən, 

O indi dərsə davam etməyir, qadıncığazın 

Qoşar məzarına öksüzcə ağlar, inlərkən 

Gəlincə xatirə mazi, düşüb qalır bayğın. 

Müəllim əkşi, çatıq üzlə püritabü qəzəb, 

Görüncə Ənvəri, qaldırdı: 

- Ey! Çocuq, mənə bax! 

Sən, iştə hanki cəhənnəmdə, söylə, nərdə 

      idin? 

Düşünmə, söylə! 

– Əfəndim, şey... 

– Ah, dəni yaramaz! 

Nasıl da bax dalıyor, sanki tülküdür  

     qurnaz!... 

Çocuqcığazda cavab: iştə bir sükuti- 

     həzin... 

Gözündə dalğalanır incə bir bahar buludu, 

O həp baxıb duruyor, yoxdur onda hiylə  

     və suç... 

Sükuta qarşı müəllim qəzəblə bir, iki, üç 

Toqatlayınca, çocuq bircə kərrə hıçqırdı: 

―Aman, vay, annəciyim!...‖, sonra qəşş 

      olub getdi; 

Bu səs sinifdə olan cümlə qəlbi titrədi  

(1, s. 30). 

Cavid yazdığı bu kiçik şeirində əslində 

böyük pedaqoji məsələni müəllimlərin nəzərinə 

çatdırmışdır ki, onlar şagirdlərə qarşı daha diq-

qətli və həssas olsunlar. 

Rus çar ordusu Şərqi Anadolunun- Ərzu-

rum, Qars, Sarıqamış, Ərdahan bölgələrinə 

hücum edərkən, minlərlə ər, qadın və uşaq Nax-

çıvana pənah gətirmişdilər. Naxçıvan camaatı 

bu zavallı, xəstə, kasıb insanlara hər cür yardım 

göstərdilər. O zaman bu insanlara kömək üçün 

―Qardaş yardımı‖, ―Qaçqınlara yardım‖ adları 

ilə Naxçıvanda Xeyriyyə cəmiyyətləri yaradıl-

mışdı. Pul toplamaq üçün ictimai yerlərdə 

―Yardım kassaları‖ qoyulmuşdu. Naxçıvan 

Teatr binasının qarşısında qoyulmuş ―Yardım 

kassası‖ üzərində Cavid əfəndinin ―Məzlumlar‖ 

şeirindən bir parça verilmişdir. 

Verin!... Verin də, əvət, susturun bu  

     fəryadı, 

Aman! Əsirgəməyin mərhəmətlə imdadı. 

Verin! Verin!... Gözü yollarda bir yığın 

bəşərin, 

Nə hayrət, ah! Esersizmi bunca ah-ü enin  

     (3, s. 27) 

Hüseyn Cavid vurğulayırdı ki, biz Anado-

luda türk qardaşlarımıza qarşı edilən zülmə biga-

nə qalmamalıyıq. O zülm sabah bizə də ediləcək, 

onlara qardaşlıq yardımını əsirgəməməliyik. 

Cavid Qars ətrafında günahsız qətlə yetirilən 

insanların, xüsusilə də, uşaqların halına acımış və 

duyğularını şeirində bu şəkildə ifadə etmişdir: 

O titrəşib mələşən yavrular neçin çabalar? 

Neçin yanar əli qoynunda müztərib  

                                                        analar? 

İştə qarşındadır misali bu gün 

Səndə göz varsa, seyr edib də düşün, 

Bisəbəb qəhr olan zavalılların 

Sənə şamil deyilmi halı yarın? 

Yaşamaq istəsən çalış, çabala 

Rəd olub yurda bərq olub parla! (1, s. 106) 

Hüseyn Cavid 1918-ci ildə Naxçıvanda 

―Rüşdiyyə‖ məktəbində müəllim vəzifəsində iş-

ləyərkən atam Lətif Hüseynzadənin də türk dili 

müəllimi olmuşdur. Onun böyük qardaşı Şeyx 

Məhəmməd Rasizadə Tehranda, Nəcəfdə təhsil 

almış və ərəb dili müəllimi olmuşdur. Kiçik qar-

daşı Əlirza isə Qori Müəllimlər Seminariyasında 

təhsil almış və rus dili müəllimi olmuşdurn. 

Cavid böyük şair olmaqla yanaşı, həmçinin, 

ustad bir müəllim və pedaqoq kimi tanınmışdır 

(4, s. 491). 

Atam öz xatirələrində söylərdi ki, Cavid 

əfəndi uşaqları çox sevərdi, hətta dərsini bilmə-

yən, zəif oxuyan, yanlış cavab verən uşaqlara da 

çox böyük sevgi və hörmətlə yanaşar, ―öyrənər-

sən‖, ―bilərsən‖, ―çalışarsan‖ kimi həvəsləndiri-

ci və motivasiyaedici sözlərlə onları ruhlandırır-
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dı. O heç bir zaman hirslənməz, yüksək səslə da-

nışmaz, çox sakit tərzdə dərsini keçər; heç bir 

zaman eşitmədiyimiz türk dünyasının böyük şair-

lərindən, qəhrəmanlıq tarixindən danışar və daha 

çox həyati məsələlər barədə bizi məlumatlan-

dırar, bizi daha çox düşünməyə sövq edərdi. Biz 

şagirdlər də onu bir müəllim, bir ata kimi çox 

sevərdik, dərslərinə hər zaman hazırlıqlı gələrdik. 

Atam Hüseyn Cavidlə bağlı xatirələrində 

yazırdı: ―Mən ―Rüşdiyyə‖ məktəbinin 9-cu sin-

fində oxuyurdum. Bir gün məktəbimizin müdiri 

Xəlil ağa Hacılarov Hüseyn Cavidlə sinfimizə 

gəldi. Müdirimiz Hüseyn Cavidi hörmətlə bizə 

təqdim etdi. Biz böyük şair və dramaturqumuz 

Hüseyn Cavidi qiyabi olaraq tanıyırdıq. İndi 

onun müəllim təyin edilməsi bizi çox sevindir-

di... Hüseyn Cavid bizə dərs keçməklə bərabər, 

milli-mənəvi duyğularımızı inkişaf etdirir, ətrafı-

mızda baş verən hadisələrin mahiyyətini, səbəbi-

ni izah edir, dostumuzla düşmənimizi tanıdırdı. 

Cavid Əfəndi bizə ermənilərin 1918-ci 

ildə Bakıda törətdikləri qanlı Mart hadisələrin-

dən və öz başına gələn erməni məzalimindən 

danışırdı. O söhbətində dedi: ―Bakıda ermənilər 

müsəlmanları amansızcasına qırır, zülm edir. 

Mən orada ―Səfa‖ adlı qız məktəbində müəllim-

lik edirdim və ―Təbriz‖ mehmanxanasında yaşa-

yırdım. İstirahət günü idi. Dostum, yazıçı Sadıq 

Hüseyn də yanıma gəlmişdi. Bu zaman bir dəstə 

silahlı erməni əsgəri mehmanxanaya girdi və 60 

nəfərdən çox müsafiri, məni və Sadıq Hüseyni 

də mehmanxanadan çıxarıb apardılar. Yolda ge-

dərkən tez-tez atəş açılır, elə yolda - küçədə in-

sanları öldürürdülər. Sadıq Hüseynlə məni Ma-

yılov teatrının binasına gətirdilər. (İndiki Opera 

və Balet Teatrının binası) Bir az sonra küçədə 

şiddətli atışmalar başlandı. Bütün əsgərlər bayı-

ra çıxdı, çaxnaşmalar oldu. Biz fürsəti itirmədən 

oradan çıxa bildik. Mən oradan dostum Abdulla 

Şaiqin yanına gəldim. Əhvalatı ona danışdım, 

sonra vidalaşıb İrana gedən bir gəmi ilə Ənzəli-

yə gəldim. Oradan Təbrizə gələrək atamın yaxın 

dostu, böyük alim Hacı Məhəmməd Naxçıvani-

yə qonaq oldum. Orada da çox qalmadım Nax-

çıvana – vətənə gəldim...‖ (3, s. 27- 37) 

Elə o dövrdə 1918 – ci ildə ermənilər 

Naxçıvanda da qanlı cinayətlər törədir, kəndlər-

də evləri yandırır, çobanları öldürür, mal qarası-

nı götürürdülər. 

O zamanlar istedadlı rəssam Bəhruz Kən-

gərli (1892-1922) öz evində əsərlərinin sərgisini 

təşkil etmişdi. Onun əsərlərində ermənilərin 

Naxçıvanda törətdiyi təcavüz və terror əməliy-

yatları təsvir edilmiş, xüsusilə ―Qaçqınlar‖a həsr 

edilmiş silsilə əsərlər yaratmış ―Qaçqın oğlan‖, 

―Qaçqın xanım‖, ―Qaçqın uşaqlar‖, ―Tərk edil-

miş ev‖, ―Yurdsuz ailə‖ ―Naxçıvan xarabələri‖, 

―Topla deşilmiş Naxçıvan məscid qülləsi‖ kimi 

rəsmlər yer almışdır‖. 

Hüseyn Cavid türk ordusunun Naxçıvana 

yardıma gələn Şərq cəbhəsinin komandiri 

Kazım Qarabəkir Paşa ilə görüşmüş və araların-

da gözəl dostluq əlaqələri, yaradıcılıq münasi-

bətləri yaranmışdır. Bu münasibətlərin çox 

böyük önəm daşıdığını nəzərə alaraq burada o 

barədə də yazmağı vacib hesab edirəm. 

Azərbaycan və Türk tarixində silinməyən 

izlərdən biri Mustafa Kamal Paşanın şanlı türk 

ordusunun – Kazım Qarabəkir Paşanın koman-

danlığı altında 1918-ci ilin 7 iyulunda Naxçıva-

na göndərməsi və Naxçıvanı erməni işğalından 

xilas etməsidir. O zaman Mustafa Kamal Paşa 

Naxçıvan haqqında ordu komandanlığına belə 

bir əmr vermişdir: ―Naxçıvan türk qapısıdır. 

Bunu xüsusi nəzəri etibara alaraq onun mövcu-

diyyətini qorumaq üçün əlinizdən gələni yapı-

nız‖ (3, s. 37). 

Naxçıvanda yaşamış 1903-cü ildə anadan 

olmuş, 106 il ömür sürmüş, dosent, Azərbaycan 

elminin, təhsilinin inkişafında, təhsil sahəsində 

göstərdiyi böyük xidmətlərinə görə ―İstiqlal‖ or-

denli, Əməkdar Müəllim və Türkiyə-Azərbay-

can dostluq əlaqələrinin inkişafında türk ordusu-

nun, Şərq cəbhəsi komandiri general Kazım Qa-

rabəkir Paşanın qəhrəmanlıq şücaətlərinin təbli-

ği sahəsində xidmətlərinə görə Türkiyənin 

―Türk Qara Qüvvətləri Komandirliği‖ medalı ilə 

mükafatlandırılmış, kitablar, memuarlar, xatirə-

lər yazmış, təhsil sahəsində böyük xidmətləri 

olmuş atam Lətif Hüseynzadə özü şahid olduğu 

o dövrün hadisələrini ―Araz şahiddir. Kazım

Qarabəkir Paşa Naxçıvanda‖ (2008) İstanbulda 

çap olunmuş kitabında yazaraq Paşanın əsgəri 

olması ilə fəxr etmiş, türk ordusunun qəhrəman-

lıq şücaətlərini təqdir etmişdir. Bu kitabda 

Hüseyn Cavid və Kazım Qarabəkir Paşa dostlu-

ğu haqqında da atamın xatirələrindən tanış 

olmaq olar. ―Kazım Qarabəkir Paşa bir əsgər, 

general olmaqla bərabər həm də bir şair, rəssam, 
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bəstəkar, musiqişünas olmuşdur. Uşaqları çox 

sevmiş, onlara hər zaman böyük sevgi və şəfqət-

lə yanaşmış, ―Yetimlər atası‖ adını qazanmış, 

pedaqoji əsərlər, uşaqlar üçün ―Çocuklara öyüd-

lərim‖ adlı əsərini də yazmışdır. 

Kazım Qarabəkir Paşa Hüseyn Cavid 

əfəndiyə şeirlə belə müraciət etmişdir: 

Nə qədər xoş təsadüf, nə mutluluk 

İkimizdə aynı ildə doğulduq 

Şeir sənət dünyasına ikimiz də tanıq olduq 

Sən bir ustad müəllim, mən də qorxmaz  

     bir əskər 

Bu millətə, bu vətənə qılınc ilə qələm  

     olduq. 

Cavid də Kazım Qarabəkir paşaya şeirlə  

                               belə müraciət etmişdir: 

Sən bir əskər, böyük komandan, yenilmez  

                                              bir kahraman 

Sən həm qılınc, həm də qələm bu millətə, 

                                                   bu vətənə 

Sən Oğuz Kağan, Gürşad, Toğrul, Alp 

                                                    Arslan 

Hünərinlə xilas oldu düşmənlərdən 

                        Təbriz, Mərənd, Naxçıvan 

Gülür indi Anadolu toprağında Ərzurum,  

                                           Qars, Ərdahan 

Gülür indi həm güneyli, həm qüzeyli 

          gözəl yurdum Azərbaycan (3, s. 47) 

Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvanda olduğu 

müddətə mədəni – maarıf işləri ilə də məşğul 

oldu. O Naxçıvan teatrının inkişafında böyük 

xidmətlər göstərdi. Burada Paşanın öz 

rejissorluğu ilə Əbdülhaq Hamidin ―Doxtəri- 

hindu‖ əsəri tamaşaya qoyuldu. Qarsdan 

Naxçıvana qatarla gətirilən bir vaqon kitabların 

sayəsində böyük kitabxana yaradıldı. İndi 

müasir dövrümüzdə həmin Qars –Naxçıvan 

dəmir yolu yenidən bərpa olunaraq inşa 

ediləcəkdir. 

Paşa Naxçıvanda ―Rüşdiyyə‖ məktəbində 

hərbi dərslər təşkil etdi, Naxçıvan gənclərindən 

ibarət bir hərbi komanda, ordu yaratdı, təhsil iş-

ləri ilə də məşğul oldu və ―Çocuklara öyüdlə-

rim‖ adlı dəyərli pedaqoji əsər yazdı. Bu əsərin 

əlyazma nüsxəsini Hüseyn Cavid əfəndiyə verdi 

və çap olunmasını rica etdi. Sonra üzərində 

Şərur, Naxçıvan, Culfa, Ordubad bölgələrində 

―Erməni məzalimi‖ adlı yazdığı kitabın əlyaz-

masını göstərərək dedi: ―Bən bu kitabda bu böl-

gədə ermənilərin fənalıqlarını, öldürdükləri in-

sanların sayını, yakdıqları köylərin miqdarını 

toplayıb yazmışam. Bunu Türkiyədə çap etdirib 

bütün dünyaya yayacağam…‖ həmin əsər Tür-

kiyədə nəşr olunmuşdur. ―Çocuklara öyüdlərim‖ 

əsəri isə 1921-ci ildə Cavid əfəndi tərəfindən ilk 

dəfə olaraq Bakıda nəşr edildi. O kitab bu gün 

Milli Kitabxanamızda və bizim ailə kitabxana-

mızda nadir nüsxə kimi qorunub saxlanılır. 

Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvanı erməni 

zülmündən, erməni işğalından xilas etdikdən 

sonra oradan ayrılarkən son görüş Naxçıvan 

şəhər parkında türk əskəri şəhid məzarlığında 

oldu. Burada Hüseyn Cavid, şəhər ictimaiyyəti, 

tələbələr iştirak edirdi. Cavid əfəndi şəhidlərin 

ruhuna fatihə oxudu, şəhidlər tanrı aşiqləri ərlər-

ərənlərdir, millət vətən fədailəri qəhrəmanlardır 

– dedi. 

Sonra Kazım Qarabəkir Paşa məzar önünə 

keçərək şəhidlərin ruhuna fatihə oxuduqdan 

sonra məzarın başdaşı yanında diz çökdü və 

―Məzar daşı‖ adlı yazdığı şeirini oxudu: 

Yolçu: Gəl bir neçə dəqiqə yolundan qal! 

Bir fatihə sun! Böyük savab al!.... 

Korkma.. Əgər açıqsa alnın, 

Toprağın altı üstündən də aydın!... 

Daha sonra Paşanın gözləri doldu və söylədi: 

Mən gedirəm, sən rahat yat bu toprakda 

Ana yurddur, türk yurdudur bu toprak da 

Al kanından qızıl lalə, əlvan güllər  

                               bitəcəkdir bu toprakda 

Gələcəm yenə bir gün məzarının önündə  

                                                            mən, 

Səcdə edib məhəbbətlə görüşərik səninlə  

                      mən bu toprakda! (3, s. 52) 

Repressiya qurbanı olan Hüseyn Cavid öz 

yaradıcılıq idealı ilə ədəbiyyat üfüqlərində bir 

Günəş kimi əbədi olaraq yaşadı. Böyük şair 

Hüseyn Cavid, onun yaradıcılığı, məşəqqətli hə-

yatı Heydər Əliyevin həmişə diqqət mərkəzində 

olmuşdur. O deyirdi ―İndi Hüseyn Cavidin əsər-

ləri xalqa hava-su kimi lazımdır.. Hüseyn Cavi-

din yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli 

sərvətidir. Onlar bu gün üçün, gələcək nəsillər 

üçün dərslik kitabıdır (2, s. 145)‖. 

1982-ci ildə doğumunun 100 ilik yubileyi 

ərəfəsində nəşinin uzaq Sibirdən gətirdərək 

doğma yurdu Naxçıvanda dəfn edilməsi, məzarı 

üzərində möhtəşəm türbə ucaldılması, uca hey-

kəlinin qurulması, tarixi ev muzeyinin yaradıl-

ması türk dünyasının dahi şəxsiyyəti, böyük si-
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yasi xadim Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlə-

rindəndir. Bütün bunlar indiki nəslimiz, gələcək 

nəsillərimiz üçün dəyərli mənəviyyat nümunəsi, 

əxlaq və vətənpərvərlik örnəyidir. 
Problemin aktuallığı. Hüseyn Cavidin İstan-

bul mühitindən bəhs edildiyindən məqalə aktuallığı 

ilə seçilir. 

Problemin yeniliyi. Hüseyn Cavidin İstanbul 

mühiti diqqətə çatdırılır, eyni zamanda dramaturqun 

vətən sevgisindən, mənəvi dəyərlərlə bağlı fikirlərin-

dən danışılır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə 

Hüseyn Cavidin yaradıcılığını tədqiq edən pedaqoq-

lar, tədqiqatçılar üçün maraqlı olacaqdır. 
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Xülasə: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyəti dövründə bir sıra önəmli tədbirlər həyata keçirmiş-

dir. İlk olaraq müəllim kadrları hazırlığını diqqət mərkəzində saxlamışdır. Məqalədə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə pedaqoji kadr hazırlığı sahəsində problemlər, məktəblərdə azərbaycanlı müəllimlə-

rin azlığı məsələləri araşdırılıb əks olunmuşdur. Eləcə də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün Azərbay-

can Xalq Cümhuriyyətinin atdığı addımlar əks olunmuşdur. 
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Резюме: За время своей деятельности Азербайджанская Демократическая Республика осущест-

вила ряд важных мероприятий. В первую очередь она уделила внимание подготовке учителей. В 

статье исследуются проблемы в области педагогической подготовки в Азербайджанской Демократи-

ческой Республике, нехватка азербайджанских учителей в школах. В статье также отражены шаги, 

предпринятые Азербайджанской Демократической Республикой для устранения этих проблем. 
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, подготовка педагогических 

кадров, проблемы подготовки педагогических кадров, образование 

 

Summary: During the activity of the Azerbaijan Democratic Republic, it has implemented a number 

of important measures. First of all, he focused on the training of teachers. The article examines the problems 

in the field of pedagogical training during the Azerbaijan Democratic Republic, the shortage of Azerbaijani 

teachers in schools. It also reflects the steps taken by the Azerbaijan Democratic Republic to eliminate these 

problems. 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, training of pedagogical staff, problems of pedagogical 

staff training, education 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli ən-

ənələrin, ədəbi, hüquqi, fəlsəfi fikrin, milli 

―mən‖ və milli dövlət şüurunun, bütövlükdə isə 

xalqın azadlıq hərəkatının tarixinə qanunauyğun-

luğun məntiqi yekunu kimi təşəkkül tapmışdır. 

Heydər Əliyevin sözləri ilə desək: ―Mü-

səlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin 
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məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqı-

mızın o dövrdə və o illər ərəfəsində - XIX əsrin 

sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstə-

qillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlı-

dır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, 

mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli 

azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndir-

miş, milli dirçəliş, milli oyanış əhvali-ruhiyyəsi-

ni yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin ya-

ranmasına gətirib çıxarmışdır‖ [1, s. 332]. 

1918-ci ildə Azərbaycan müstəqil dövləti-

ni qurarkən təsərrüfat, maarif, mədəniyyət, 

məktəb sahəsində hansı tədbirləri həyata keçir-

mək üçün araşdırmalar apararkən məlum olmuş-

dur ki, çar hökuməti hər sahədə elə ağır miras 

qoyub ki, bunları aradan qaldırmaq üçün çox 

böyük işlər görmək lazımdır. Ən ağır vəziyyət 

isə müəllim hazırlığı sahəsində idi. 

Çar hökumətindən qalma məktəblərin 

yoxlanması zamanı məlum oldu ki, Bakıda mək-

təblərdə işləyən 739 müəllimin ancaq 105-i 

azərbaycanlı, qalanları isə rus, yəhudi və ermə-

nilərdir. Məsələn, Balayan soyadlı bir direkto-

run məktəbində 20 erməni, 4 rus və 1 azərbay-

canlı işləyirdi. Buna görə də məktəbləri milliləş-

dirmək və müəllim kadrları hazırlamaq məsələsi 

ADR hökumətinin ən vacib vəzifələrindən biri-

nə çevrildi. 

Milli istiqlal və müstəqillik idealının 

məşhur carçısı, Azərbaycan Demokratik Cüm-

huriyyətinin banilərindən biri, Azərbaycanın 

görkəmli siyasi, ictimai və dövlət xadimi kimi 

daxil olmuş, istedadlı jurnalist və alim olan Mə-

həmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyətində mü-

əllim və müəllim hazırlığı problemi ətraflı öz 

əksini tapmışdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

məqalələrinin məzmununu ümumiləşdirərkən 

görürük ki, o, dövrünün təhsil sistemini mükəm-

məl bilir, çatışmazlıqları aydın görür, xalqın ni-

catı üçün onların həlli yollarını axtarır, vətən-

pərvər bir ziyalı kimi təhlil və fikirlərini kəskin 

senzuranın hökm sürdüyü bir rejimdə aşkarla-

maqdan çəkinmirdi. Onun ―Tərəqqi‖ qəzetində 

nəşr etdirdiyi ―Müəllimlər gərək‖ adlı məqaləsi 

belə başlayır: ―Məktəb qədri bilindikcə, elm və 

mərifətə olan meyl artdıqca müəllim yoxluğu 

özünü bildirir!...‖ [1, s. 330, 331]. O yazırdı ki, 

darülmüəlliminləri qurtaran seminaristlər yoxla-

nılarsa, onların milli məktəb müəllimi ola bil-

mələrinin çətin olacağı hiss olunur. Həqiqi 

millət müəllimi o kəslər ola bilər ki, onlar türk-

cədən-ana dilindən az-çox məlumatlı və müsəl-

man həyatına və düşüncəsinə bir az da olsa, 

bələd olsun. Bu səbəbdən də seminaristlərdən 

şikayətlərin olması başqa bir dərd olaraq qalır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyəti 

dövründə təhsilə önəm vermiş və bilirdi ki, 

yalnız təhsil vasitəsilə qaranlıqdan işıqlığa 

çıxmaq olar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

çoxlu məktəblər açarkən müəllim kadrlarının 

çatışmazlığı ilə üzləşirdi. Bu səbəbdən Türkiyə-

dən Əziz, Mustafa, Sami, Xulusi və Durmuş 

Əfəndi kimi müəllimlər dəvət edirdi. Lakin bu 

vəziyyətdən çıxış olmadı. 1918-ci ilin sentyab-

rın 30-da Nəsif bəy Yusifbəyli Nazirlər Sove-

tinə məktubunda müsəlman müəllimlərinə 

böyük ehtiyac olduğunu şərh edirdi: ―Bu ilin ya-

yında açdığımız qısamüddətli bir neçə kursdan 

əlavə Gəncə, Şuşa, Nuxa, Qazax ibtidai məktəb-

ləri üçün də kurslar açmaq niyyətindəyik...‖ [2]. 

Xalq maarif naziri N. Yusifbəyov Bakı 

quberniyasının qubernatoruna 31 dekabr 1918-

ci ildə məktub göndərmiş və məktubunda yeni 

məktəblərin qurulmasına, eləcə də onlara hərtə-

rəfli kömək göstərməyi tələb edirdi. Məktubda 

qeyd edilirdi: ―...Adı çəkilən hökumətin ucba-

tından indi bütün Azərbaycanda məktəblərə çox 

böyük ehtiyac duyulur və nazirlik var qüvvəsini 

sərf edir ki, mümkün qədər qısa zaman ərzində 

yeni məktəblər, müəllimlər üçün kurslar təşkil 

edəcək ki, təhsil sahəsində ölkəni lazımi səviy-

yəyə qaldırsın....bu gözüaçıqlığı xalqda bütün 

ölkəyə səpələnmiş məktəblər, onların rəhbərləri, 

xalq müəllimləri yarada bilər. Belə ki, xalq özü-

nün sədaqətli instinkti ilə xalq müəllimlərinin 

simasında özlərinin dostlarını hiss edir; onların 

sözləri və hərəkətləri xalqın qəlbində nəcib 

zəmin yaradır...‖ [1, s. 334]. Nəsib bəy Yusif-

bəyli pedaqoji kadr hazırlığı barəsində deyirdi 

ki, məlum olduğu kimi, gələn tədris ilinin əvvə-

lindən Zaqafqaziya universitetinin Bakıya köçü-

rülməsinə dair danışıqlara başlanılmışdır. Höku-

mət bu məsələnin əlverişli həlli üçün tədbirlər 

görəcək. Aydındır ki, universitetimizdə bizim 

dilimiz, ədəbiyyatımız və tariximizin öyrənilmə-

si üzrə müvafiq kafedralar da olacaqdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət 

göstərdiyi qısa zaman kəsiyində ölkədə təhsil 

sisteminin dağılmasının qarşısının alınmasına, 
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onun milli mənafelərə uyğun şəkildə yenidən 

qurulmasına, məktəb islahatlarının aparılmasına 

və tədris-tərbiyə işlərinin milli köklər üzərində 

yenidən qurulmasına yönəldilmiş tədbirləri hə-

yata keçirmək üçün Parlament və Hökumət tərə-

findən bir sıra qanun və qərarlar qəbul edilmiş-

dir. Bunların içərisində Qori şəhərindəki Zaqaf-

qaziya müəllimlər seminariyasının Azərbaycan 

bölməsinin Qazaxa köçürülməsi, pedaqoji kurs-

ların təşkil edilməsinə vəsaitin ayrılması, Bakı 

şəhərində Universitetin açılması kimi məsələlər 

öz əksini geniş tapmışdır. 

Pedaqoji kadr hazırlığında ilk tədbir ola-

raq, Gəncə, Şəki və Şuşa şəhərlərində milli 

məktəblərin aşağı sinifləri üçün 200 müəllim 

hazırlayan qısamüddətli kurslar təşkil edildi. [4] 

―Azərbaycan‖ qəzetində ―Müəllimlər 

üçün kursların açılması‖na dair xəbərdə deyilir-

di ki, ibtidai məktəblərin milliləşdirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq tədrisi ana dilində aparmağı ba-

caran müəllimlər üçün bu il sentyabrın 9-dan 

Gəncə Müəllimlər Seminariyası nəzdində yeni 

təcrübəçi-müəllimlər hazırlamaq üçün aylıq 

kurslar açılmışdır [1, s 341-342]. 

―Qısamüddətli pedaqoji kursların açılma-

sına aid‖ 225 nömrəli qanunda deyilir ki, 1919-

cu ilin iyulun 1-dən Qazax, Nuxa, Şuşa, Quba, 

Zaqatala, Salyan, Bakı və Gəncədə iki aylıq pe-

daqoji kurslar açılır. Türkiyədən 50 nəfər kişi və 

qadın müəllimi dəvət olunur. Bakı və Gəncədə 

açılacaq kursların nəzdindən, həm də qadın şö-

bələrinin açılması da qeyd olunmuşdu. 

Respublikada bu zaman ibtidai, orta və 

natamam orta məktəblərin sayı 700-ə çatırdı. Bu 

məktəblərdə şagird sayı 48 minə çatırdı. Mək-

təblərdə təhsil alan şagirdlərin yarıdan çoxunu – 

24260 nəfərini azərbaycanlı şagirdlər təşkil edir-

di. Onların içərisində 2 minə yaxın azərbaycanlı 

qız da var idi. 

23 orta və natamam orta təhsil müəssisəsi, 

o cümlədən 6 kişi və 4 qadın gimnaziyası, 5 

realnı məktəb, 3 müəllimlər seminariyası, 3 

qadın məktəbi, politexnik və ticarət məktəbləri 

fəaliyyət göstərirdi. Bakıda 4 kişi və 4 qadın 

gimnaziyası, 3 realnı məktəb, müəllimlər semi-

nariyası, qadın məktəbi, politexnik və ticarət 

məktəbləri, Gəncədə kişi gimnaziyası, müəllim-

lər seminariyası və qadın məktəbi, Şəkidə kişi 

gimnaziyası və qadın məktəbi, Şuşada realnı 

məktəb, Qazaxda müəllimlər seminariyası, Sal-

yanda realnı məktəb vardı. 1919-cu ildə Azər-

baycanda 23 yeni ibtidai və orta məktəb açıldı. 

Ölkədə 1919-cu ilə qədər cəmi üç müəl-

limlər seminariyası var idi. 1919-cu ildə daha 

dörd seminariya, o cümlədən Bakı və Nuxada 

iki qadın seminariyası, Nuxa və Şuşada iki kişi 

seminariyasının açılması lazım bilindi. Həmçi-

nin, Bakıda ali ibtidai məktəblər üçün müəllim-

lər hazırlamaq üçün birillik pedaqoji kurslar 

açmaq nəzərdə tutulmuşdur. Bakıda pedaqoji 

institutun yaradılması vacib bilinirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həyata 

keçirdiyi tədbirlərdən biri də Azərbaycan müəl-

limlərinin 1919-cu ildə sayca III qurultayının 

keçirilməsi oldu. Qurultayın çağırılmasında əsas 

məqsəd məktəb islahatı ilə bağlı məsələləri mü-

zakirə etmək, müvafiq təkliflər hazırlayıb höku-

mətə təqdim etmək idi. 

Həmid ağa Şahtaxtinski Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin dövlət xadimlərindən biri, 

parlamentin üzvü, görkəmli maarifçi, maarif və 

dini etiqad naziri olmuşdur. Şahtaxtinski Azər-

baycanın şəhər və kəndlərində ana dilində 

məktəb və seminariyaların açılmasına böyük 

güc sərf etmişdir. Onun Bakı Dövlət Universite-

tinin təşkilində xidməti olmuş, eləcə də Bakıda 

Pedaqoji İnstitutunun təşkili üzrə layihəni işlə-

yib hazırlamışdır. 

Nəticə etibarilə qeyd edək ki, 28 may 

1918-ci ildə milli müstəqilliyini elan edən Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətində 

mühüm yer tutan istiqamətlərdən olan- 

– Qori Müəllimlər Seminariyası Qazaxa 

köçürüldü; 

– Bakı Dövlət Universitetinin əsası qoyuldu; 

– 1919-cu ildə Azərbaycanda artıq 23 

dövlət müəssisəsi vardı; 

– Müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Gəncə, 

Şəki və Zaqatalada pedaqoji kurslar təşkil edildi. 

Türkiyədən 50-yə qədər müəllim dəvət olundu; 

– Dövlətin rəsmi orqanı olan ―Azərbay-

can‖ qəzeti nəşr olundu. Ciddi maliyyə çətinlik-

lərinə baxmayaraq, Bakıda Dövlət Konservato-

riyasının açılması işinə hazırlıq başlandı; 

– AXC xaricdə kadr hazırlığına ciddi fikir 

verildi; 

– 1919-1920-ci illər üçün 100 nəfər tələbə 

və abituriyent xaricə ezam olundu; 

– savadsızlığın ləğvi sahəsində ciddi ad-

dımlar atıldı. Axşam kursları təşkil edildi; 
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– 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə Azər-

baycan dilinə dövlət dili statusu verildi; 

– Azərbaycan Respublikasının pul və poçt

markaları dövriyyəyə buraxıldı; 

– Gəncənin qədim adı özünə qaytarıldı;

– Qaryagin qəzası Cəbrayıl qəzası adlan-

dırıldı; 

– 1919-cu il avqustun 11-də parlament

Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul 

etdi. 

Qeyd edək ki, 1918-ci ildən fəaliyyət gös-

tərən yeganə pedaqoji kadr hazırlayan Qazax 

Müəllimlər Seminariyası Azərbaycanda müəlli-

mə olan ehtiyacını tam ödəmədiyi üçün AXC 

Maarif Nazirliyi qısamüddətli müəllim hazırla-

yan kurslar açdı. 

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet haki-

miyyəti qurulduqdan sonra, o Demokratik Res-

publikanın açdığı müəllim hazırlayan kursların 

təcrübəsindən istifadə edib onu davam etdirdi. 

Ancaq bir məsələni xüsusi vurğulamaq la-

zımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-

ründə və eləcə də Sovet hakimiyyəti illərində 

açılan kurslar Qazax Seminariyasını əvəz edə 

bilmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliy-

yət göstərdiyi dövrdə pedaqoji kadr hazırlığına 

xüsusi diqqət yetirmiş, 1920-ci il fevralın 2-də 4 

seminariyanın da açılmasına icazə vermişdir. 

Açılan müəllim kursları, gimnaziya və se-

minariyaların hamısı Qazax Müəllimlər Semina-

riyasının təcrübəsindən bəhrələnirdilər. 

Tədqiqat işinin nəticəsində bu qənaətə gə-

lirik ki, pedaqoji kadr hazırlığı istiqamətində hə-

yata keçirilmiş bu tədbirlər Azərbaycanda maa-

rifçilik ideyalarının inkişafını və ziyalılar ordu-

sunun formalaşmasını daha da gücləndirmişdir. 

Pedaqoji kadrlar Respublikanın müxtəlif yerləri-

nə yayılaraq Azərbaycanda intellektual poten-

sialın inkişafına təsir etmişdir. 
Problemin aktuallığı. Respublikamızın təhsil 

tarixində əhəmiyyətli dərəcədə xidməti olmuş Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif sahəsində təc-

rübəsini öyrənmək, pedaqoji kadr hazırlığı sahəsində 

problemləri araşdırmaq və gənc nəslin elmi-pedaqoji 

biliyinin artırılmasında, onların vətənpərvər ruhda 

tərbiyəsində istifadə etmək bu gün üçün də aktualdır. 

Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə pedaqoji kadr hazırlığı 

problemləri və o problemlərin aradan qaldırılması is-

tiqamətində atılan addımlar araşdırılmışdır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Gənc müəl-

limlər və eləcə də pedaqoji yönümlü təhsil alan tələ-

bələrin elmi-pedaqoji biliyinin artırılmasında istifadə 

oluna bilər. 
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Xülasə. Məqalədə xalq yaradıcılığında qadın tərbiyəsi ilə əlaqədar tərbiyə ənənələri diqqət mərkəzinə 

gətirilir. Qız tərbiyəsində ailənin, xüsusilə ananın rolu işıqlandırılır. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanına, Azərbay-

can atalar sözlərində, bayatılarımıza, nağıllara müraciət olunur. Qızlara şərəf, ləyaqət, ismət, böyüyə hörmət 

hisslərinin aşılanmasında ananın rolu göstərilir. Qızlarım gələcək müstəqil ailə həyatına hazırlanmaları sa-

həsində ailənin mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanır. Ana nümunəsində ləyaqətli qız tərbiyəsindən danışılır. 

Açar sözlər: xalq pedaqogikası, qız tərbiyəsi, ailədə qızların tərbiyəsi, qızların tərbiyəsində ananın 

rolu, şərəf və ləyaqət hissi 

 
Резюме. В статье рассматриваются традиции воспитания женщин в народном творчестве. Под-

черкивается роль семьи, особенно матери, в воспитании девочек. Автор обращается к эпосу «Китаби-

Деде Горгуд», азербайджанским пословицам, баятам и сказкам. Указывается роль матери в воспита-

нии у девочек чувства чести, достоинства, целомудрия и уважения к старшим. Подчеркивается, что 

семья имеет важное значение для подготовки девушек к будущей самостоятельной семейной жизни. 

На примере матери показано воспитание достойной девушки. 

Ключевые слова: народная педагогика, воспитание девочек, воспитание девочек в семье, роль 

матери в воспитании девочек, чувство чести и достоинства. 

 

Summary. The article discusses the traditions of raising women in folk art. The role of the family, 

especially the mother, in the upbringing of girls is emphasized. The author refers to the epic "Kitabi-Dada 

Gorgud", Azerbaijani proverbs, Azerbaijani bayats and fairy tales. The role of the mother in fostering in girls 

a sense of honor, dignity, chastity and respect for elders is indicated. It is emphasized that the family is 

important for preparing girls for their future independent family life. On the example of a mother, the 

education of a decent girl is shown. 

Key words: folk pedagogy, upbringing of girls, upbringing of girls in a family, the role of mother in 

upbringing of girls, a sense of honor and dignity. 

 
Tərbiyənin tarixi qədimdən də qədimdir. 

O, insan nəslinin meydana gəlməsi ilə yaranmış-

dır. Elmi pedaqogikanın hələ olmadığı dövrlər-

də insanlar öz tərbiyə üsullarına əsasən övladları 

– oğulları və qızları ilə tərbiyələndirici, təhsil-

ləndirici və inkişafetdirici işlər aparmış, onları 

formalaşdıraraq həyata hazırlamışlar. Bu zaman 

eyni zamanda müxtəlif pedaqoji prinsipləri əsas 

götürmüşlər. Təbii ki, həm tərbiyə metodları və 

vasitələri, həm də tərbiyəvi prinsiplər ailənin 
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tərbiyə ənənələrinə, cəmiyyətin tələblərinə 

uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 

Oğlanlarla yanaşı qız tərbiyəsinin də özü-

nəməxsus xüsusiyyətləri olmuşdur. 

Qadın tərbiyəsi ilə bağlı ənənələrə xalq 

yaradıcılığının hansı nümunələrində rast gəlmək 

mümkündür? 

Əslində bu suala belə sualla cavab vermək 

olar: Hansı nümunələrində rast gəlməmək müm-

kündür? Azərbaycan xalqı atalar sözləri və mə-

sələlərində, bayatılarda, laylalarda, nağıllarda, 

dastanlarda, əzizləmələrdə, mif, rəvayət və əsa-

tirlərdə, nəğmələrdə və s. övlad, o cümlədən qız 

tərbiyəsinə münasibət bildirmiş, hətta ata-baba-

larımız, nənələrimiz öz qızlarının, nəvələrinin, 

gəlinlərinin tərbiyəsində istifadə etdikləri me-

todları, əsaslandıqları prinsipləri diqqət mərkə-

zinə gətirmişlər. 

At çapan, qılınc tutan, düşmənə qarşı mü-

barizədə kişilərdən, öz ərlərindən geri qalma-

yan, köç yollarında, alaçıqda uşaq doğub boya-

başa çatdıran qadınların, qızların hünəri əsrlər 

aşaraq günümüzə gəlib çatıb. İgidlər cəsurluqda, 

mərdlikdə, at minməkdə, qılınc oynatmaqda, 

qurşaq tutmaqda özlərinə bab ömür-gün yoldaşı 

seçmişlər. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 

qəhrəmanı Beyrək kimi. 

İgidlərlə ova çıxan Beyrək göy çəmənlik-

də qurulmuş çadıra yaxınlaşır. Öyrənir ki, bu 

çadır onun deyiklisi, uşaq vaxtı ona göbəkkəsmə 

edilən Banıçiçəyindir. O, çadıra yaxınlaşanda 

Banıçiçək yaşmaqlanıb onunla söhbət edir. Ba-

nıçiçək ondan soruşanda ki, buralara hansı məq-

sədlə gəlib, Beyrək cavabında deyir: ―Baybican 

bəyin bir qızı var, onu görməyə gəldim‖ (1, s. 

205). Beyrək hələ indiyədək qızı görməyibmiş. 

Banıçiçək özünü bildirmir, Beyrəyi sınağa 

çəkir: ―O elə qız deyildir ki, sənə görünə! 

Amma Mən Banıçıçəyin dayəsiyəm. Gəl indi 

səninlə ova çıxaq. Əgər sənin atın mənim atımı 

keçsə, onun atını da keçər. Həm də ox ataq. 

Məni keçsən, onu da keçərsən; həmçinin səninlə 

güləşək. Məni bassan, onu da basmış olursan‖ 

(1, s. 205). 

Beləliklə, onlar yarışırlar. Beyrək əmin 

olur ki, qız qoçaq qızdır, onunla ailə qurmağa 

dəyər. Banıçiçək də onun hünərinə bələd olur. 

Bu tanışlıqdan sonra onların bir-birinə məhəb-

bəti artır. ―Beyrək ...barmağından qızıl üzüyü 

çıxartdı, qızın barmağına keçirtdi. ―Bu üzük ara-

mızda nişan olsun, xan qızı, - dedi. Beyrək 

qızdan ayrılıb , evlərinə gəldi. Ağ saqqallı atası 

qarşısına gəlib dedi: ―Oğul, bu gün Oğuz yur-

dunda nə gördün, nə eşitdin?‖ Deyir: ―Nə görə-

cəkdim, oğlu olan evləndirmiş, qızı olan köçür-

müşdür...?‖ Atası deyir: ―Oğul, yoxsa səni ev-

ləndirmək lazımdır?‖ ―Bəli, ağ saqqallı əziz ata, 

evləndirmək lazımdır‖, - dedi. Atası dedi: 

―Oğuzda kimin qızını alıb verim?‖ Beyrək: 

―Ata, mənə bir qız alıb ver ki, mən yerimdən 

durmamış o durmuş olsun! Mən qaracıq atıma 

minmədən o minmiş olsun! Mən döyüşə getmə-

miş o mənə baş gətirsin! Ata, mənə belə qız alıb 

ver, - dedi. Atası Baybörə deyir: ―Oğul, sən qız 

yox, özünə bir yoldaş-silahdaş istəyirsənmiş. 

Oğul, bəlkə istədiyin qız Baybican bəyin qızı Ba-

nıçıçəkdir?‖ Beyrək: ―Bəli, ağ saqqallı əziz ata, 

mənim istədiyim elə odur, - dedi‖ (1, s. 206). 

Lap qədimdən Azərbaycanda ailədə qızla-

rın tərbiyəsi xüsusi diqqət mərkəzində dayanır, 

onlarda ismət, şərəf, ləyaqət, sədaqət, böyüyə 

hörmət, kimi mühüm keyfiyyətlər, uşağa tələ-

bat, onun qayğısına qalmaq kimi ülvi hisslər tər-

biyələndirilirdi. Şərəf və ləyaqət deyəndə həm 

özünün, həm də ailəsinin şərəf və ləyaqətini qo-

rumaq, eyni zamanda üzərində gəzib-dolandığı 

yurdun, elin, obanın, Vətənin şərəfini öz şərəfi, 

ailəsinin şərəfi bilmək kimi çox nəcib xüsusiy-

yətlər nəzərdə tutulurdu. 

Yenə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposuna mü-

raciət edək. Baybörə öyrənəndə ki, Beyrək ailə 

qurmaq istəyir, elçi getmək barədə fikirləşir. 

Lakin Banıçıçəyin qardaşa Dəli Qarcarın dəli-

dolu olduğunu bildiyindən tərəddüd edir. İgid, 

güclü olmaqla yanaşı, dəliqanlı olan Qarcara bu 

xasiyyətinə görə Dəli Qarcar deyirlər. O, bacısı 

üçün elçi gələnləri vurub öldürür. 

Qardaşın bacı qeyrəti, bacı namusu çək-

məsi ta qədimdən xalqımıza ərməğan olmuşdur. 

Qardaşlar indi də bacılarının dayağı və dirəyidir. 

Onları qoruyur, bacılarından nümunəvi davranı-

şa malik olmağı, özünü ağır aparmağı tələb edir, 

yüngülxasiyyət olmağa qoymur, bacılar təhlükə 

qarşısında qalanda, haqları tapdalananda, onlara 

kimsə əyri gözlə baxanda müdafiəsinə qalxırlar. 

Dəli Qarcar da bacısının layiqli, ləyaqətli 

bir insana ərə getməsini istəyir. Ona görə də hər 

gələn elçiyə razılıq vermir, onu sınayır. Bunu bil-

diklərindən Dədə Qorqudu elçiliyə göndərirlər. 
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Azərbaycan ailələri qızların ―aydan arı, 

sudan duru‖, bakirə ərə getmələrini istəyirlər. 

Ona görə də qızları qoruyur, onların artıq hərə-

kətlərə yol verməmələrinə çalışır, qızın ailəyə 

tənə gətirməməsinə çalışırlar. Atalarımız heç də 

təsadüfi deməmişdir: ―Pis övlad altıncı barmaq 

kimidir – kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən səni ey-

bəcər göstərər‖. 

Oğuzlarda da belə olmuşdur. Odur ki, 

Dədə Qorqud Dəli Qarcarım qapısını açanda gə-

lişinin məqsədini açıqlayanda deyir: 

―Tanrının əmriylə, peyğəmbərin rəyi ilə, 

Aydan arı, gündən duru bacın Banıçıçəyi, 

Bamsı Beyrəyə diləməyə gəlmişəm‖  

(1, s. 207). 

Göründüyü kimi, qıza elçi düşəndə ―aydan 

arı, gündən duru bacın‖, qız övladı üçün gəlmiş-

lər, indi də gəlirlər. 

Ailədə qız tərbiyəsi sahəsində bu ənənə 

hifz edilib saxlanır, nəsillərə ötürülür. 

Valideynlər qızların ismətli, doğrucul, şə-

rafətli, xeyirxah, qayğıkeş, tolerant, nəzakətli, 

əlidüz, insaflı, ədalətli, humanist, mehriban, 

əməksevər, ailəcanlı, övladcanlı, vətənpərvər, 

yurdsevər böyümələri üçün cavabdeh olmalıdır-

lar. Demək olar ki, bütün Azərbaycan ailələri bu 

əsasda kökləniblər. Valideynlər aydın başa dü-

şürlər ki, ―Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana 

qədrini bilməz”, “Hər işləyən, kişi olmaz, hər 

doğan - ana olmaz (atalar sözlərimizdən). 

 Ailədə aparılmış məqsədyönlü, sistemli, 

fasiləsiz tərbiyəvi işlər nəticəsində qızlar da öy-

rənirlər ki, ―Gül ağacından odun, küçə qızından 

gəlin olmaz‖, ―Gözələ baxarlar, ağıllıya nişan 

taxarlar‖. 

Qızlar həm də bilirlər ki, oğlanlar ―evlə-

nəndə ürəyinin sözünə deyil, gözün sözünə ba-

xırlar‖, ―bəkməzi küpdən alarlar, qadını 

kökdən‖. Onlara bəllidir ki, ―Soyu yaxşı olanın, 

oyu da yaxşı olar‖, ―Ağıllı qızlar bəyənib ərə 

getmir, güvənib ərə gedirlər‖, ―İşlək keçəl qız 

ərə gedər, pinti gözəl – gora‖, ―Qızı ərə verərlər, 

gora yox‖ (Azərbaycan atalar sözlərindən), 

―Eyibli ərə getmək eyibdir ər evinə‖ (“Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanından). 

Anaların da xəbəri var ki, ―Qız anadan 

öyüd alar‖. Valideynlərə məlumdur ki, ―Quyuya 

su tökməklə quyu sulu olmaz‖, ―Nə əkərsən, 

onu biçərsən‖, ―Oğul baş ucalığı, qız üz ağlığı-

dır‖, ―Oğul ürəkdir, qız kürəkdir‖, ―Uşağa uşaq-

kən ədəb öyrətmək daş üzərində naxış vurmaq 

kimidir‖. 

Öz övladlarının xoşbəxtliyini anlayan va-

lideynlər başa düşməlidirlər ki, ―qızı otaqlıya 

yox, papaqlıya verərlər‖. Ona görə də ağıllı, təd-

birli, təcrübəli ata-analar çalışırlar ki, ―oğluna 

qız axtarmasınlar, qızına oğul axtarsınlar‖. 

Azərbaycan bayatılarında da qız tərbiyəsi 

ilə bağlı ənənələrə yer verilmişdir. Ailənin tərbi-

yəvi təsiri nəticəsində qızlarda belə inam yaradı-

lır ki, onlar kimə gəldi qoşulub qaça, valideynin 

xeyir-duası olmadan ərə gedə bilməzlər. Bu fikir 

bayatılarımızda da öz ifadəsini tapmışdır. 

Diqqət yetirək: 

*Badam badamı, 

Oğlan adamı, 

Qoy elçi gəlsin, 

Alsın qadamı. 

 

*Ay gələr gün batana, 

Gedər ellər yatana, 

Əgər məni sevirsən, 

Elçi göndər atama. 

Qızlara təlqin olunur ki, onlara evlilik tək-

lifi ilə müraciət edən şəxslərin sənəti, ev şəraiti-

nə də diqqət yetirsinlər. Bunun çox böyük əhə-

miyyəti var. Bir sıra hallarda ailələr maddi im-

kansızlıq ucbatından dağılır. Bayatılarda deyilir: 

* Əzizim alma məni, 

Sevdaya salma məni. 

Sənnən ev tikən olmaz, 

Yazığam, alma məni. 

Amma eyni zamanda bayatılarımız qızlara 

məsləhət görür ki, sevdikləri gənclərə könül ver-

sinlər. Övladını sevən valideynlər də bu sahədə 

qızlarının qarşısına sipər çəkməməlidirlər: 

Mixək əkdim gördülər, 

Gülü qönçə dərdilər. 

Bəxtəvər o qıza ki, 

Sevdiyinə verdilər. 

Qızlarda ailəyə dərin hörmət, sədaqət hiss-

ləri formalaşdırılmalıdır. Ailə onların doğulub 

boya-başa çatdıqları, tərbiyə aldıqları müqəddəs 

bir ocaqdır. Burada valideynləri onların ilk tər-

biyəçiləri, müəllimləri kimi çıxış edirlər. Vali-

deynlər onlara ilk tibbi yardım göstərən həkim-

lərdir. Ana aşpazdır, ana evin həm xanımıdır, 

həm də qulluqçusu. Ata evin, fəhləsidir, bənna-

sıdır, hakimidir. Xalq pedaqogikasında, xalq ya-

radıcılığında, etnopedaqogikada ailənin rolu xü-
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susilə yüksək qiymətləndirilib: ―Ailə padşahla-

rın belə girə bilmədiyi bir qaladır‖, ―Ailə məhək 

daşıdır‖, ―Ailə xoşbəxtliyin açarıdır‖, ―Ailənin 

iki təməli vardır: yataq və beşik‖, ―Evi abad 

edən arvaddır‖, ―Hər bir insan, dünyaya yaxşı 

tərbiyə olunmuş ailə qədər önəmli bir miras 

qoya bilməz‖, ―Qadınsız evdə hörümçəklər tor 

qurar‖ (Azərbaycan atalar sözlərindən) və s. 

Ailənin qorunub saxlanması həm atadan, 

həm anadan, hətta uşaqlardan asılıdır. Qadınla-

rın nümunəsində müasir qız şəxsiyyətinin səmə-

rəli şəkildə formalaşdırılması üçün qızlarla məq-

sədyönlü işlərin aparılması vacibdir. İlk növbə-

də valideynlər ailə münaqişələrindən yan qaç-

malı, söz söhbəti dava-dalaşa çevirməməli, gü-

zəştəgetmə mədəniyyətinə, mübahisə mədəniy-

yətinə yiyələnməli, öz övladlarını, xüsusən qız-

larını bu ruhda böyütməlidirlər. Ailənin dayaq-

larının sarsıdılmasına yönələn hər növ fikirlər-

dən, dedi-qodulardan, söz-söhbətdən, iftira və 

böhtanlardan uzaq olmaq lazımdır. Xalq peda-

qogikamız da bu istiqamətdə bizə yol göstərir, 

bizi ağıllı, tolerant, dözümlü, səbirli olmağa səs-

ləyir: ―Evin zibilini çölə atmazlar‖ (və ya: ―Ai-

lənin sirr sözü, ailədə qalar), ― Ailədə yanılmaq, 

yamanlıq gətirər‖, ―Ailəyə xor baxan, aləmə də 

xor baxar‖, ―Ara sözü ev yıxar‖, ―Arvad yıxan 

evi fələk də yıxa bilməz‖, ―Dalaşanda barışma-

ğa üz saxla‖, ―Ər-arvad ipəkdər, araya girən – 

köpək‖, ―Arvadı darda, kişini varda sınarlar‖, 

―Arvadı yava olanın evində dava olar‖ (Azər-

baycan atalar sözlərindən); 

Azərbaycan bayatıları da ər-arvad münasi-

bətlərinə toxunmuş, bu münasibətlərin kamil ol-

masını vacib sanmışdır. Diqqət edək:  

Əzizim nə tarazi, 

Nə daş var, nə tarazi, 

Kişini tez qocaldar 

Arvadın natarazı. 

* Dağların təzə qarı,

Yağıbdı təzə qarı,

Arvadı pis olanın

Saqqalı tez ağarı.

* Qədəyi bez qocaldar,

Gey, sallan, gəz, qocaldar,

Arvadın deyingəni

Kişini tez qocaldar.

Eyni məzmunlu bayatılardır. Amma onlar-

da həqiqət gizlənmişdir. 

Qızlar kiçik yaşlarından müstəqil ailə hə-

yatına hazırlanmalıdırlar. Bu hazırlıq prosesində 

haqqında danışılan istiqamətdə qız uşaqları ilə 

məqsədyönlü və sistemli işlər aparılmalıdır. 

Qızlarla tərbiyəvi işlər zamanı onlar gələ-

cək gəlinlik, analıq, yaxşı həyat yoldaşı olmaq 

vəzifələrinə də hazırlanmalıdırlar. Bu xüsusda 

xalq pedaqogikasında qiymətli fikirlər vardır. 

―Kitabi-Dədə Qorqud! Dastanında deyilir: Öyü-

nərsə ər öyünsün - aslandır! Lovğalanmaq arvad 

üçün nöqsandır... Öyünməklə arvaddan kişi 

olmaz‖ (1). 

Azərbaycan atalar sözlərində oxuyuruq: 

―Ağıllı gəlinin ailədə üzü ağ olar‖, ―Ağıllı gəlin 

ər evində həm yaşayar, həm də qarıyar‖, ―Ərə 

gedən qızların dilinin altında qənd gərək, Qayın-

analı gəlinin dilinin altında fənd gərək‖. Bunları 

qız haradan bilməlidir? Təbii ki, bu yöümdə 

analar onlarla izahat işləri aparmalıdırlar. 

Müstəqil ailə həyatına yaxşı hazırlanmış 

qızlar gələcəkdə yaşa dolanda, qiz köçürəndə, 

oğul evləndirəndə atalarımızın aşağıdakı sözlə-

rini qulaqlarında sırğa edirlər: ―Oğlunu sevən – 

gəlinini sevər, qızını sevən – kürəkənini‖. 

Ana nümunə göstərməlidir ki, qızı da əx-

laqlı, tərbiyəli olsun, yüngülxasiyyət olmasın. 

Çünki ―Ailənin üzüağlığı namusdur‖. Ana mə-

nəvi dəyərləri gözləmədikdə, öz davranış və hə-

rəkətlərinə fikir vermədikdə belə həyat tərzi ye-

niyetmə qızlarına da sirayət edir. Təsadüfi ola-

raq deyilməmişdir ki, ―‖Ağıllı olmaq azdır, abır-

lı olmaq lazımdır‖, ―Ana gəzən ağacda, qız 

gəzər budaq-budaq‖, ―Ananın keçdiyi körpüdən 

qızı da keçər‖, ―Ardan keçən əyalından da 

keçər‖, ―Arını atan namusunu da atar‖, ―Arsızda 

namus aramazlar‖, ―Arsızın ailəsi də arsız olar‖, 

―Arvad papaq deyil ki, başdan-başa qoyula‖, 

―Gəzəyən iki evi viran edər‖, ―İsməti olanın, 

qisməti də olar‖, ―Hər kəsin həyası olmazsa, 

mənliyi də olmaz‖, ―Qızın qaralığı eyib deyil, 

üzü qaralığı eyibdir‖, ―Napakı hamam təmizlə-

məz‖, ―İgidi ar əyməz, arvad əyər‖, ―Oğul dayı-

ya çəkər, qız xalaya‖, ―Oğul kökə, qız südə 

çəkər‖ və s. (Azərbaycan atalar sözlərindən). 

Oğuzlar daim qadını yüksək dəyərləndir-

miş ona hörmət və sevgi bəslənmiş, onu evin di-

rəyi, nəsil artıran gözündə görmüşlər. 

Təsadüfi deyildir ki, Dirsə xan həyat yol-

daşına ―başımın baxtı, evimin taxtı‖, ―sərv 



Hicran Ehtibar qızı Verdiyeva 

198 Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 87, Number: 6, 2020 

boylum‖, ―qara saçlım, çatma qaşlım, al yanaq-

lım‖ deyə nəzakətlə çağırır. 

Oğuz elmində qadınlar da öz ərlərini sons-

uz məhəbbətlə sevir, nüfuzunu qoruyurlar. ―Ki-

tabi-Dədə Qorqud‖ dastanında göstərildiyi kimi, 

Duxa qoca oğlu Dəli Domrulun arvadı Əzrayıla 

razılıq verir ki, ərinin yerinə onun öz canını 

alsın. Qadın sevimli ərindən sonra yaşamaq istə-

mir, razıdır ki, ərindən əvvəl onun canı alınsın. 

Diqqət yetirək: 

Könül verib sevdiyim! 

Qoç igidim, şah igidim! 

Qarşı yatan uca dağları 

Səndən sonra mən neylərəm? 

Soyuq-soyuq sularını mən içərsəm, 

    mənim qanım olsun! 

Qızılıni, gümüşünü xərcləsəm, kəfənliyim  

olsun! 

Tövlə-tövlə atlarını mən minsəm, mənim  

    tabutum olsun! 

Səndən sonra bir igidi sevib seçsəm, 

ərə getsəm, birgə yatsam, 

Bir əjdaha ilan olub məni çalsın! 

Yerlər şahid olsun, göy şahid olsun, 

Qüdrətli Allah şahid olsun, qurbanam 

      sənə, 

Mənim canım qurban olsun sənin canına!  

    (1, s. 246-247). 

 

Göründüyü kimi, sədaqətli, vəfalı qadın 

elin-obanın ―dəli‖ deyə çağırdıqları ərini necə 

sevir, onun yerinə öz canını almasını Əzrayıldan 

təvəqqe edir. Bu, vaxtilə aldığı düzgün ailə tər-

biyəsinin nəticəsidir. 

Azərbaycan nağılları da qadın tərbiyəsi 

baxımından zəngin material verir. 

―Baftaçı Şah Abbas‖ nağılını yadımıza 

salaq. Nağılda Şah Abbasın öz vəziri Allahverdi 

xan və qoşunu ilə on günün səfərinə çıxır. Gəlib 

Şiraz şəhərinə yetişirlər. Burada bir tacir yaşa-

yırdı. Bir də naxırçısı vardı, onun da Banı adın-

da gözəl qızı vardı. 

Tacirin övladı olmadığından Banı onlarda 

qalırdı. Tacirlə arvadı Banıdan təsəlli alırdılar. 

Bütün şəhər Şah Abbasın pişvazına çıxmışdı. 

Tacirin arvadı ilə Banı evin eyvanından baxırdı-

lar. Şah Abbas Banını görüb ona vurulur. Allah-

verdi xanı elçiliyə göndərir. Banı bir şərtlə Şah 

Abbasa ərə getməyə razılıq verir ki, o, bir sənət 

öyrənsin. Şah Abbas təəccüb qalır: ―O şahdır. 

Sənət onun nəyinə gərəkdir?‖ 

Allahverdi xan Şah Abbası sənət öyrən-

məyə razı salır. O da iki günə bur ustadan bafta-

çılıq sənəti öyrənir. Banı padşaha ərə gedir. 

Bir gün Şah Abbas vəzirini çağırtdırıb 

deyir ki, gecə yuxuda görüb ki, bir qurd gündə 

onun bir qoyununu yeyir. Gərək dərviş libası 

geyib öyrənəm ki, bu nə məsələdir. 

Beləliklə, Şah Abbas dərviş libasında dü-

kan-bazarı gəzib, axırda aşxanaya gəlib çıxır. 

İçəridə çoxlu adam vardı. O da bərk acmışdı. Bir 

yer tapıb oturur, yeməyini yeyəndən sonra din-

cini də alır. Hamı dağılışır. Şah Abbas da getmək 

istəyəndə, aşpaz onun qərib adam olduğunu 

görüb, tez qapını bağlayır, Şah Abbası itələyib 

anbara salır. Anbara daha bir neçə nəfər də vardı. 

Onlardan soruşur ki, bu nə işdir, onlar burda nə 

edirlər? Məlum olur ki, aşpaz gündə onlardan 

birini kəsib, xörək bişirir, verir camaata. 

Şah Abbas yuxusunuz düz çıxdığına əmin 

olur. Az sonra aşpaz əlində bıçaq gəlir, Şah Ab-

basın yaxasından yapışıb, başını kəsmək istəyir. 

Şah başa düşür ki, o, bu adamları kəsib pul qa-

zanır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün onu şirniklən-

dirmək istəyərək bildirir ki, aşpaza elə iş təklif 

edə bilər ki, o, gündə 300 tükən pul qazanar. 

– Bir az sap tap, bafta toxuyum. Həmin 

baftanı Şah Abbasa apar. O da sənə üç yüz 

tümən versin. 

Aşpaz şirnikir. Şah abbasın sözü ilə to-

xunmuş baftanı aparıb vəzir Allahverdi xana 

verir. Vəzir Allahverdi xan baftanı Banıya uza-

dır. Qız görür ki, padşah baftaya darlıq naxışını 

vurub. Məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşür. 

Vəzirə bildirir ki, Şah Abbas dara düşüb. 

Aşpazı əl-qolunu bağlayıb deyirlər ki, on-

ları dərvişin (Şah Abbasın) yanına aparsın. 

Beləliklə, Şah Abbas öyrəndiyi sənətin sa-

yəsində ölümdən qurtulur. Buna görə Banıya 

minnətdar olur. Başa düşür ki, şahlıq sənət 

deyil, hər bir insan müəyyən peşəyə, sənətə yi-

yələnməlidir. 
Problemin aktuallığı. Xalq pedaqogikası çox 

böyük təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafetdi-

rici imkanlara malikdir. Qadın tərbiyəsi ilə bağlı ən-

ənələr də etnopedaqogikada özünə mühüm yer alıb. 

Müasir mərhələdə bu məsələlərə münasibətin bildi-

rilməsi aktualdır 
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Problemin yeniliyi. Xalq pedaqogikasında 

qadın tərbiyəsi ilə bağlı ənənələr diqqət mərkəzinə 

gətirilir. 

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc 

tədqiqatçılar üçün faydalı dır. 
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AZƏRBAYCANIN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ 
 
 

Professor Fərrux Rüstəmov – 60 

 

PEDAQOGĠKA ELMĠNĠN LƏYAQƏTLĠ NÜMAYƏNDƏSĠ 
 
 

Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından biri 

olan pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əmək-

dar elm xadimi, Pedaqoji və Sosial Elmlər Aka-

demiyasının, eyni zamanda Beynəlxalq Pedaqoji 

Akademiyanın həqiqi üzvü (Moskva), ―Akade-

mik Mehdi Mehdizadə‖, ―Gənc alimlər‖ və 

―Qızıl qələm‖ mükafatları laureatı, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin İbtidai təhsil fa-

kültəsinin dekanı Fərrux Abbas oğlu Rüs-

təmov uzun illərdir ki, bilik və bacarığını peda-

qogika nəzəriyyəsi və tarixinin metodoloji prob-

lemlərinin araşdırılmasına, tədqiqi və təbliğinə, 

pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı işinə 

həsr edir. 

Fərrux müəllim 1961-ci yanvarın 1-də ildə 

Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Cil kən-

dində anadan olmuş, kənd orta məktəbində oxu-

muşdur. 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Peda-

qoji İnstitutunun İbtidai təhsilin pedaqogikası və 

metodikası fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 

başa vurub təyinatla Quba rayonunun Rəngidar 

kənd səkkizillik məktəbində müəllim və məktəb 

direktoru vəzifələrində (1982-1985-ci illər) işlə-

mişdir. Sonralar V.İ. Lenin adına ADPİ-də əya-

ni aspiranturaya qəbul olunmuş, professor 

Hüseyn Əhmədovun elmi rəhbərliyi altında 

―Azərbaycan sovet pedaqoji elminin inkişafı 

(1961-1981-ci illər)‖ mövzusunda dissertasiya 

(1989) müdafiə etmişdir. 

ADPU-nun Ümumi pedaqogika kafedrası-

nın nəzdindəki ―Şagirdlərin peşəyönümü‖ elmi-

tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi kimi 

fəaliyyətə başlayan Fərrux Rüstəmov sonralar 

kafedrada müəllim (1992-1995), dosent (1996-

2004), professor (2004-2006) kimi əmək fəaliy-

yətini davam etdirmişdir. 

Ayrı-ayrı vaxtlarda ―Şagirdlərin peşəyö-

nümü‖ elmi-tədqiqat laboratoriyasına (1996-

2000) və ―Dədə Qorqud‖ elmi-tədqiqat labora-

toriyasının ―pedaqogika, psixologiya, fəlsəfə‖ 

bölməsinə (2000-2004), Bakı Ali Pedaqoji 

Qızlar Seminariyasının (Bakı Qızlar Universite-

tinin) pedaqogika kafedrasına (1998-2006), 

ADPU-nun ―İbtidai təhsilin pedaqogikası və 

metodikası‖ kafedrasına (2007-2011) və ―Peda-

qoji təhsilin problemləri‖ elmi-tədqiqat labora-

toriyasına (2008-2011) rəhbərlik etmişdir. 

Fərrux Rüstəmov ―Azərbaycanda pedaqoji 

elmin inkişaf yolları (1920-1991-ci illər)‖ möv-

zusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş-

dir (2003). Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

professordur (2006). 

2007-2015-ci illərdə ADPU-nun Pedaqoji 

fakültəsinin dekanı, fakültə Elmi Şurasının 

sədri, Universitet Elmi Şurasının üzvü olmuş-

dur. 2015-ci ildən İbtidai təhsil fakültəsinin de-

kanı vəzifəsində çalışır. 

Fərrux Rüstəmov zəngin, məhsuldar və 

çoxşaxəli elmi yaradıcılıq üslubuna və kredosu-

na malik alimdir. Onun 35 monoqrafiyası, kitab 

və kitabçası, 31 tədris proqramı, 200-dən çox 

elmi məqaləsi, 40 konfrans materialı işıq üzü 

görmüşdür. 10 kitabın tərtibçisidir. 

Onun mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən 

biri də elmi-pedaqoji kadr hazırlığındakı səmə-

rəli xidmətləridir. Belə ki, onun elmi rəhbərliyi 

ilə 18 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış, 

3 nəfər isə müdafiə ərəfəsindədir. Elmi məslə-

hətçiliyi ilə 9 nəfər elmlər doktoru, 8 nəfər fəl-

səfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün disserta-

siya üzərində işləyir. Fərrux müəllim respublika 

Təhsil Problemləri İnstitutunda (hazırda Təhsil 

İnstitutu) və ADPU-da fəaliyyət göstərən peda-

qoji elmlər üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü; 

2009-2016-cı illərdə isə, ADPU-da fəaliyyət 

göstərən pedaqoji elmlər üzrə Dissertasiya Şura-

sının sədr müavini olmuşdur. 

F.A. Rüstəmov ―Kurikulum‖, ―Təhsildə 

İKT‖, ―Azərbaycan məktəbi‖, ―Dədə Qorqud 

araşdırmaları‖, ―Media və təhsil innovasiyaları‖ 

jurnallarının, ―Bakı Qızlar Seminariyasının Elmi 

Xəbərləri‖nin, Təhsil İnstitutunun ―Elmi əsərlə-
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ri‖nin, ―Naxçıvan‖ Universitetinin Elmi xəbər-

ləri‖nin redaksiya heyətinin üzvüdür. ADPU-

nun ―Xəbərlər‖nin pedaqoji-psixoloji elmlər se-

riyasının və ―Pedaqoji tədqiqatlar‖ elmi məqalə-

lər məcmuəsinin redaktorudur. 

O, Azərbaycanda müəllim kadrları hazırlı-

ğının strategiya və konsepsiyasını hazırlayan 

işçi qrupunun, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin ―Elm və Təhsil Məsələləri Daimi 

Komissiyası‖nın ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununu hazırlayan işçi qru-

punun, Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordina-

siya Şurasının, Dərslikləri Qiymətləndirmə Şu-

rasının üzvü, ―Həyat bilgisi‖ fənn kurikulumunu 

hazırlayan işçi komissiyasının sədri olmuşdur. 

Professor Fərrux Rüstəmovun bəzi əsərlə-

rini diqqət mərkəzinə gətirək: ―Prof. H. Əhmə-

dovun əsərlərinin izahlı biblioqrafiyası‖ (1990), 

―Tələbələrin ictimai fəaliyyəti və ona pedaqoji 

rəhbərlik‖ (1991), ―Azərbaycanda pedaqoji 

elmin inkişaf tarixindən‖ (1992), ―M.V. Vidadi-

nin, M.P. Vaqifin, Q. Zakirin təlim-tərbiyə haq-

qında fikirləri‖ (1994; 2013), ―Azərbaycan pe-

daqoji biblioqrafiyası: məktəb və pedaqogika ta-

rixinə aid ədəbiyyat‖ (1995), ―Akademik 

Hüseyn Əhmədov‖ (1997), ―Azərbaycanda pe-

daqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi üzrə tədris 

planları, proqramları, dərslik və dərs vəsaitləri-

nin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi tarixi‖ 

(1997), ―Основные направления развития 

теория воспитания и обучения в Азербай-

джане‖ (1998), ―Azərbaycanda pedaqoji elm: 

təşəkkülü, inkişafı və problemləri‖ (1998), ―Pe-

daqogika. Yeni kurs‖ (2002,2007,2010), 

―Ümumtürk pedaqoji fikrində əxlaqi-mənəvi də-

yərlər‖ (2002), ―Şərqdə pedaqogika tarixi‖ 

(2002), ―Qərb pedaqogika tarixi‖ (2003), ―Yeni 

dövrün pedaqogika tarixi‖ (2004), ―Ən yeni 

dövrün pedaqogika tarixi‖ (2005), ―Akademik 

Hüseyn Əhmədov və yetirmələri‖ (2004), ―Pe-

daqogika tarixi‖ (2006,2011), ―Ali məktəb pe-

daqogikası‖ (2007), ―Pedaqogikadan kurs və 

buraxılış işlərinə dair metodik göstəriş‖ (2007), 

―Pedaqoji oçerklər: sələflərim və müasirlərim‖ 

(2010), ―Pedaqoji qeydlər, resenziyalar, müsahi-

bələr‖ (2010), ―Azərbaycanda ümumi pedaqogi-

ka, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə 

elmi-pedaqoji kadr hazırlığı‖ (2010), ―Azərbay-

canda təhsil və tərbiyə nəzəriyyəsinin inkişafı‖ 

(1961-1981-ci illər)‖ (2011), ―Pedaqogika fən-

ninin kurikulumu‖ (2014), ―Azərbaycan peda-

qogikaşünaslığı‖ (2016), ―Humanist pedaqogi-

ka, yoxsa pedaqogikada humanizm‖ (2018), 

―Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

professorları‖ (2019). 

Bu əsərlər Azərbaycan pedaqoji elminə 

dəyərli töhfədir. 

Prof. F.A. Rüstəmovun əsərləri Bakı, 

Moskva, Səmərqənd, Ceboksarı, Tehran, Təbriz, 

İstanbul, Astana, Sankt-Peterburq və Tbilisi şə-

hərlərinin nüfuzlu jurnallarında və elmi məc-

muələrində Azərbaycan, rus, türk, özbək dillə-

rində çap edilmişdir. Rusiya Təhsil Akademiya-

sı professor Fərrux Rüstəmovun akademik 

Huseyn Əhmədovla birgə yazdığı ―Müasir dövr-

də Azərbaycanda təhsilin inkişafının əsas istiqa-

mətləri‖ (Moskva, 2000) əsərini nəşr etmişdir. 

O, ilk pedaqoq alimdir ki, onun kitabı İran İslam 

Respublikasında nəşr olunmuşdur. 2010-cu ildə 

Tehranın ―Xorşidafərin‖ nəşriyyatı onun ―Peda-

qoji (təlim və tərbiyə) tarixi Şərqdə‖ kitabını 

(377 s.) nəşr etmişdir. 

Fərrux müəllim Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü, akademik Mehdi Mehdizadə, 

―Gənc alimlər‖ və ―Qızıl qələm‖ mükafatları 

laureatıdır. ―Avropa nəşr mətbu evi‖ komissiya-

sının qərarı ilə ―Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı 

alim‖ qızıl medalı (2009), respublika Təhsil Na-

zirliyinin kollegiyasının qərarı ilə ―Azərbaycan 

Respublikasının qabaqcıl təhsil işcisi‖ (2010) 

döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. ― 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 

Əliyevin sərəncamı ilə ―Tərəqqi medalı‖na layiq 

görülmüş, ona ―Əməkdar elm xadimi‖ fəxri adı 

(2012) verilmişdir. 

Onun təhlil və ümumiləşdirmə səviyyəsi 

ilə seçilən tədqiqatlarında təhsil və onun tarixinə 

dair mühüm problemlərin araşdırılması aparıcı 

istiqamətlərdəndir. Prof. Ə. Ağayevin təbirincə 

desək, Fərrux Rüstəmov Azərbaycan pedaqogi-

kaşünaslığının pioneri olaraq öndədir. 

İşgüzarlığı, yaradıcılıq əzmi, insanlarla 

ünsiyyəti, geniş erudisiyası, elmi prinsipiallığı, 

təvazökarlığı, səmimiyyəti ilə seçilən Fərrux 

Rüstəmov çağdaş pedaqoji mühitdə sözü ilə 

əməlinin birliyi, obyektivliyi, cəsarəti, sadəliyi 

ilə diqqəti cəlb edən, əzmlə çalışan və fəaliyyət 

göstərən, yüksək intellektual səviyyəsi ilə seçi-

lən peşəkar mütəxəssislərdəndir. Elmi-pedaqoji 

kadrların yetişməsindəki xeyirxahlığı, humanist-
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liyi, prinsipiallığı onu alim-ziyalı kimi səciyyə-

ləndirməyə imkan verir. Hələ elmi-pedaqoji 

yaradıcılığının ilk illərində təhsil-tərbiyənin 

tarixi və nəzəriyyəsinin, metodoloji problemləri-

nin, pedaqoji elmin təşəkkülü və inkişaf tenden-

siyalarının araşdırılmasına həsr olunmuş yazıla-

rında o, analitik düşüncəsi, zəngin təxəyyülü, 

produktiv təfəkkürü, geniş yaradıcılıq diapazo-

nu, həmişə yeniliyə can atması ilə seçilirdi. 

Fərrux müəllim yaradıcılıq bioqrafiyasını daha 

da zənginləşdirən əsərlər yaradır, əlinə aldığı işi 

diqqətlə, hövsələ ilə başa çatdırır. 

Professor Fərrux Rüstəmovun anadan ol-

masının 60 ili tamam olur. Ona möhkəm can-

sağlığı, uzun və mənalı ömür, elmi-pedaqoji 

fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik! 
 

Ramiz Əliyev, 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri, 

psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar müəllim 

 

Ġramin Ġsayev, 

ADPU-nun Ümumi pedaqogika kafedrasının müdiri, 

pedaqogika uzrə fəlsəfə doktoru, professor 

 

Hümeyir Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun şöbə müdiri, 

pedaqoji elmlər doktoru, professor, 

Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü, 
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TANINMIŞ PEDAQOQLARIMIZ 

Vidadi Paşa oğlu Bəşirov – 70 

ĠSTEDADIN, ĠDRAKIN ĠġIĞI 

Hər insan ömrü bir kitaba bənzəyir. Bu 

kitab qalın, bər-bəzəkli kağızda, cilddə də ola 

bilər, adı kağızda da. Ancaq əsas məsələ, dəyər 

göstəricisi ömür kitabının məzmunu ilə bağlıdır. 

Necə yaşamışam? Ortada nələr var? Tarixə qo-

vuşan illər hədər getməyib ki?!... 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Vidadi Paşa oğlu Bəşirovun anadan olmasının 

70, elmi pedaqoji fəaliyyətinin 45 illiyi münasi-

bətilə təəssüratımı qələmə alarkən qanuni iftixar 

hissi keçirdim. Ötən illərə, anlara nəzər salarkən 

bir daha əmin oldum ki, illər hədər getməyib. 

Adaşım zəhmətsevərliyi, arayıb-axtarmaq həvə-

si, səyilə çalışıb. Çoxlarına nümunə olan bu 

həyat-ömür yolu haradan başlanıb? 

İstedadlı, qədirbilən ziyalıları ilə tanınan 

Neftçala elindən, Xolqarabucaq kəndindən, el-

canlı, Vətəncanlı Paşa kişinin ailəsindən... 14 

yanvar 1951-ci ildə dünyaya göz açıb. Doğma-

larının, yaxınlarının sevincinə, fərəhinə səbəb 

olub. İndi o illəri xatırlayarkən bir daha əmin 

olursan ki, el-oba, yurd sevgisinin də öz hüsnü, 

təravəti var. Bəs necə? Axı el sevgisi, el alxışı 

insanı daha da ruhlandırır, inama, hərəkətə, 

uğurlara istiqamətləndirir. Hələ uşaq yaşlarında 

bir-birindən maraqlı şeirlər, nağıllar söyləyirdi. 

Özü də bədii şəkildə. Doğmaları, yaxınları hələ 

o dövrdə onun uğurlu gələcəyinə inanırdılar.

Məktəbəqədər dövrdə, orta məktəb illərin-

də də zehni və bir sıra bədii qabiliyyətləri ilə ta-

nındı. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbir-

lərin fəal iştirakçısı oldu. 

Vidadi Bəşirov 1966-cı ildə kənddəki orta 

məktəbi bitirdikdən sonra ixtisas təhsili almaq 

haqqında qəti qərara gəlməmişdi. O dövrdə zə-

ruri tələbata çevrilən və iki-üç il istehsalatda ça-

lışmaq məsələsi də gündəmdə idi. Elə bu tələbə 

də əməl etdi. 1970-ci ildə respublikamızda və 

onun hüdudlarından kənarda da tanınan, gör-

kəmli ziyalıların yetişməsində çox böyük möv-

qeyi olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu-

na daxil oldu. Arzusunda olduğu coğrafiya fa-

kültəsində təhsil almağa başladı. Sayılıb-sevilən 

tələbələrdən oldu. Şeirə-sənətə olan həvəsi, vur-

ğunluğu öz yerində. Ancaq doğma yurdun, ətraf 

aləmin rəngarəng çalarlarını mahiyyət dolğun-

luğu ilə dərk etmək, daha yaxından tanış olmaq 

həvəsi də get-gedə artırdı. Bax beləcə, məhz bu 

həvəslə ali təhsil illəri arxada qaldı. Milli adət-

ənənələri ilə öyündüyü Neftçalaya təyinat aldı. 

Qırmızıkənd orta məktəbində coğrafiya müəlli-

mi kimi müstəqil pedaqoji fəaliyyətə başladı. 

Elə ilk aylardan şagirdlərinin, onların valideyn-

lərinin, çalışdığı kollektivin rəğbətini qazandı. 

Bir-birindən maraqlı sinifdənxaric və məktəb-
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dənkənar tədbirlərin, o cümlədən fənn gecələri-

nin müntəzəm, sistemlə keçirilməsinə nail oldu. 

―Səadət hər kəsin öz əlindədir!‖ deyənlər 

haqlıdırlar. Səadətə, uğurlara aparan yollar elə o 

vaxtlar başladı. Müstəqil pedaqoji fəaliyyətin 3-

4 ili ərzində tanınmaq, rəğbət qazanmaq şəxsiy-

yətin heyrətamiz cəhətlərindən sayılırdı. 

1978-ci ildə Xəzər kənd orta məktəbində 

sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər üzrə 

təşkilatçı vəzifəsinə, 1980-ci ildə isə həmin 

məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müa-

vini vəzifəsinə irəli çəkilmək də elə belə adi tə-

yinat deyildi. Zəhmətsevərliyin, təşəbbüskarlı-

ğın uğurlu cəhətləri, səmərəli fəaliyyətin başlıca 

amilləri kimi dəyərləndirilirdi. 

İstedadlı, təşəbbüskar pedaqoq Vidadi Bə-

şirovun ildən-ilə artan uğurlarını görənlərin ar-

zusu, istəyi bir oldu: elmi-tədqiqat işlərinə qo-

şulmaq, yaradıcılıq axtarşlarında olmaq. Əslinə 

qalsa Vidadi müəllim də bu qənaətə gəlmişdi. 

Ancaq həmkarlarının, dostlarının istək və xoş 

arzuları onu bir az da ürəkləndirirdi. 

1982-ci ilin noyabr ayı. Elmi pedaqoji fəa-

liyyətə başlamasının ilk ayı. Məhz həmin ayda 

görkəmli pedaqoq alimlərin yetişməsində, boy 

sırasının artmasında çox böyük mövqeyi olan 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İns-

titutunun aspiranturasına daxil oldu. Elm aləmi-

nə aparan yolun ilk cığırları buradan başlandı. 

―XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda peda-

qoji fikrin inkişafına mütərəqqi rus pedaqoji 

ideyalarının təsiri‖ mövzusunda namizədlik dis-

sertasiyası üzərində işlədi. Tələb olunan vaxtda 

tamamlayıb müvəffəqiyyətlə müdafiə etdi, elmi 

dərəcə aldı. 

―İlk uğurların fərəhi daha yaxşı, inamlı 

olur‖ deyənlər də haqlıdırlar. Elm aləmində 

inamlı addımlar atdığı institutda səmimi kollek-

tivə sadiqlik nümunəsi göstərdi. 

V.P. Bəşirov 1985-ci ildən 1999-cu ilədək

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, böyük 

elmi işçi vəzifəsində çalışdığı illərdə ona göstə-

rilən inamı doğrultdu. 1997-1999-cu illərdə 

―Tədqiqatçı‖ Azad həmkarlar Birliyinin sədri, 

1998-1999-cu illərdə isə institutda fəaliyyət gös-

tərən pedaqoji elmlər üzrə ixtisaslaşdırılmış mü-

dafiə şurasının elmi katibi kimi səmərəli fəaliy-

yət göstərdi. 

Müxtəlif profilli elm-tədqiqat institutların-

da əməyin elmi təşkili üzrə çalışmaq, təşəbbüs-

karlıq nümunəsi göstərmək əlbəttə, diqqətəlayiq 

cəhətlərdən sayılır. Bununla belə, aparılan tədqi-

qat işlərinin əsas mahiyyətini elmi-pedaqoji icti-

maiyyətə çatdırmaq da əsas fəaliyyət keyfiyyət 

göstəriciləri kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan 

―Nəriman Nərimanovun ictimai-tərəqqi ideyala-

rının tarixi əhəmiyyəti və onun gənc nəslə aşı-

lanması yolları‖, ―Məktəbin ailə ilə əlbir işinin 

demokratik əsaslar üzrə təşkili‖, ―Azərbaycan 

maarifpərvərlərinin yaradıcılığında vətənpərvər-

lik tərbiyəsi məsələləri‖ və s. adda çap olunan 

əsərləri məhz bu cür ideya inamının həyata 

uyarlılığını göstərir. 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Vidadi Bəşirovun elmi-pedaqoji fəaliyyətiniin 

son 20 ili respublikamızda və onun hüdudların-

dan kənarda da yaxşı tanınan Azərbaycan Dillər 

Universiteti ilə bağlıdır. Pedaqogika kafedrası-

nın fəal əməkdaşıdır. Səriştəliliyi, əzmkarlığı ilə 

dərs dediyi tələbələrin, habelə doktorant və dis-

sertantların rəğbətini qazanıb. Dövrün, zamanın 

tələbi ilə həmahəng səsləşən mövzularda qələmə 

aldığı əsərlərlə, respublika və beynəlxalq status-

lu elmi-praktik konfranslardakı məruzələri ilə, 

gənc tədqiqatçılara verdiyi faydalı məsləhətlərlə 

tanınır. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, son 

illərdə keçirilən 18 adda elmi-praktik konfrans-

da ən aktual mövzularda məruzə ilə çıxış etmiş, 

faydalı fikir-rəy mübadilələrinə zəmin yaratmış 

faydalı tövsiyələri ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Zəhmətsevər alimin yaradıcılıq tərcümeyi-

halına diqqət etdikdə bir daha əmin oluruq ki, 

Vidadi Bəşirov bu möhtəşəm elm-təhsil ocağının 

sayılıb-seçilən tədqiqatçı müəllimlərindəndir. 

―Azərbaycan milli-izahlı ensiklopedik pe-

daqoji lüğəti‖n, ―Pedaqogika kafedrası üzrə 

Təhsil Proqramının (kurikulumunun), habelə 

təhsilin magistr pilləsində ―İbtidai siniflərdə təd-

risin metodologiyası‖ ixtisası üzrə pedaqoji təc-

rübənin təşkili və keçirilməsinə dair proqramın 

və digər əsərlərin həmmüəlliflərindən biri kimi 

tanınan alimin elmi fəaliyyətinin faydalılıq əm-

salı daha parlaq şəkildə nəzərə çarpır. 

Dosent Vidadi Bəşirov daima axtarışda 

olan, elmi biliyini artıran, aktual mövzular üzrə 

məqalələrlə mətbuat səhifələrində müntəzəm 

çıxış edən həmkarlarımızdandır. Onun son vaxt-

lar ―Azərbaycan müəllimi‖ qəzetinin səhifələ-
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rində dərc olunan məqalələri maraqla qarşılanıb. 

―Gənc nəsil və milli mənəviyyat‖, ―Pedaqoji 

prosesdə əxlaqi münasibətlərin qoyuluşu‖, ―Pe-

daqogikanın müasir hədəfləri‖ və s. məqalələri 

nəzəri praktik əhəmiyyətinə görə diqqəti cəlb 

edir. Müvafiq mütəxəssisləri səriştəli, səmərəli 

fəaliyyətə ruhlandırır. Özü də ruhlanır. İnanırıq 

ki, illərdən bəri üzərində işlədiyi və pedaqogika 

üzrə elmlər doktoru dərəcəsi almaq üçün ―Azər-

baycan maarifpərvərlərinin mütərəqqi ideyaları-

nın ictimai pedaqoji fikrin inkişafına təsiri‖ 

(XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) mövzusun-

da tamamladığı dissertasiyanı da uğurla müdafiə 

edəcək. 

Anadan olmasının 70, elmi-pedaqoji fəa-

liyyətinin 45 illiyi ilə əlamətdar olan bu günlər-

də çox hörmətli, ləyaqətli həmkarımızı təbrik 

edir, ona uzun ömür, möhkəm can sağlığı, bun-

dan sonra da xoş, səadətli günlər, illər arzulayı-

rıq. Yaşa-yarat! Hələ yaşamağa dəyər... 

Vidadi Xəlilov, 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar müəllim, 

akademik Mehdi Mehdizadə mükafatı laureatı 

PS: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun 

 kollektivi də bu təbrikə qoĢulur 
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Nazim Ramiz oğlu Abbasov – 60 

RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠ METODĠKASI ÜZRƏ USTA MÜƏLLĠM, 

SƏRĠġTƏLĠ TƏDQĠQATÇI 

Nazim müəllimlə tanışlığım Azərbaycan El-

mi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (hazırda 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu) 

olub. Cavan idik o vaxtlar. Günlər, həftələr, aylar 

və illər keçdi, nəhayət, biz də gəlib yaşa dolduq. 

N.R. Abbasov 1982-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fa-

kültəsini riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixti-

sası üzrə bitirib, təyinatla Kürdəmir rayonu To-

palhəsənli kənd orta məktəbində riyaziyyat mü-

əllimi işləməyə başlamışdır. 

1985-ci ildə Bakıya qayıdaraq, Əhaliyə 

Məişət Xidməti Nazirliyinin Respublika Hesab-

lama Mərkəzində riyaziyyatçı-proqramçı, böyük 

riyaziyyatçı-proqramçı, qrup rəhbəri vəzifələrin-

də (1985-1987) çalışmışdır. 

1987-ci il idi. Nazim müəllim aspirantura-

ya qəbul olunmuşdu. Dissertasiya mövzusu ri-

yaziyyatın tədrisi metodikası ixtisası üzrə ―Ri-

yaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şa-

girdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldil-

məsi‖ kimi müəyyənləşdirildi. O vaxt mən insti-

tutda aparıcı elmi işçi, elmlər namizədi idim. 

Adam həyatda çox insanlarla qarşılaşır. 

Yaşayış yerində, məhəllədə, küçə-bayırda, icti-

mai yerlərdə, uşaq bağçasında, orta məktəbdə, 

ali məktəbdə, kollecdə, nəhayət, iş yerində. 

Hətta ailə qurandan sonra müxtəlif xasiyyətli 

həyat yoldaşı ilə. 

İnsanlarla ünsiyyətdə olursan. Kimisinə 

ürək qızdırırsan, kimisindən yan qaçırsan, kimi-

si ilə ağızucu salamlaşırsan. İş verən, paxıllığını 

çəkən adamlar da var. Yaxşı insana rast gələndə 

sevinirsən. 

Yoldaşlıq, dostluq münasibətləri ailədən 

başlanır. Bacı-qardaşınla yaxın, qan qohumu ol-

maqla yanaşı yoldaş, dost olursan. Məhəllədə 

özünə yoldaş tapırsan, məktəbdə, işdə də. Şəx-

siyyətlərarası münasibətlər kamil olanda bu yol-

daşlıq dostluğa çevrilir. 

Baxmayaraq ki, Nazimlə aramızda 10 yaş 

fərq vardı, mən artıq dissertasiya müdafiə edib əv-

vəlcə fəlsəfə doktoru, sonra elmlər doktoru, pro-

fessor oldum, amma münasibətlərimiz tutdu. Yol-

daşlıq, dostluq münasibətlərinin kamilliyi nə elmi 

dərəcədən, nə var-dövlətdən, nə də vəzifədən asılı 

deyil. Səmimi, düz olmalısan. Olmursansa, necə 

deyərlər, ―xoş getdin‖. Nazimdən uzaq. 
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Nazim aspiranturanın əyani şöbəsini bitir-

di. İnstitutun İbtidai təlim şöbəsinə kiçik elmi 

işçi vəzifəsinə təyin edildi (1990). 

Nazim gözəl insan, yaxşı riyaziyyat müəl-

limi, həm riyaziyyatın tədrisi metodikası üzrə 

usta müəllim, səriştəli tədqiqatçı idi. Bu günün 

özündə də bu keyfiyyətlər, peşəkarlıq ona xas-

dır. Amma vaxtilə ‖tənbəlliyi‖ olub. Dissertasi-

yası hazır olsa da, vaxtında müdafiə etməyib, 

günü-günə satıb. Bu mövzuda tez-tez ona irad 

tuturdum. Əslində müdafiə etməkdə gecikməyi 

tənbəlliyi ilə bağlı deyildi. Nazimə tənbəl 

demək insafsızlıq olar. Sadəcə, işgüzarlığı bu 

yolda ona əngəl olub. İşlə o qədər yüklənirdi ki, 

institutun bir sıra tədbirlərinin təşkili, Təhsil Na-

zirliyinin tapşırıqlarının icrası ilə o qədər olurdu 

ki, vaxt tapa bilmirdi. Sonra da (1992-ci ildən) 

Azərbaycan ETPEİ-də işləyə-işləyə Bakı Ali 

Pedaqoji Qızlar Seminariyasında (hazırda Bakı 

Qızlar Universiteti) tədris işləri üzrə prorektor 

oldu. Dissertasiya müdafiəsi ləngisə də, təhsilin 

müxtəlif məsələlərinə, riyaziyyatın tədrisi meto-

dikasına dair çoxsaylı məqalələr yazır, ibtidai 

siniflərin riyaziyyat dərsliyində, müxtəlif kitab-

larda həmmüəllif olurdu. Təhsil Nazirliyinin or-

qanı olan ―İbtidai təhsil və məktəbəqədər tərbi-

yə‖ jurnalının redaksiya heyətinin üzvü idi. 

Professor Ağarəhim Rəhimovun təsisçisi və 

rektoru olduğu bu ali təhsil müəssisəsində də biz 

bir yerdə işləməyə başladıq. Mən də elmi işlər üzrə 

prorektor idim. Deməli, Nazim müəllimlə mən 

həm elmi institutda, həm də ali məktəbdə bir yerdə 

işləmişik. Bir-birimizə yaxından bələd olmuşuq. 

Nazim müəllim nəhayət, 2005-ci ildə pe-

daqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 

almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etdi. 

Nazim 1998-ci ildə bizim institutdan işdən 

çıxıb tam ştatla Bakı Qızlar Universitetində 

tədris işləri üzrə prorektor kimi fəaliyyətini 

davam etdirdi. 2009-cu ilə qədər həmin vəzifədə 

çalışdı, sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-

versitetinə baş müəllim vəzifəsinə qəbul olundu, 

burada tədriş şöbəsində bölmə müdiri, daha 

sonra Qərbi Kaspi Universitetində (keçmiş Qərb 

Universiteti) tədris hissəsinin müdiri (2017-

2018) oldu. Hazırda Azərbaycan Dövlət Bədən 

Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tədris şö-

bəsinin müdiridir. Eyni zamanda Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyatın ib-

tidai kursunun tədrisi texnologiyası kafedrasın-

da 0,5 ştat əvəzçiliklə dosent vəzifəsində çalışır. 

Nazim Abbasov elmlər doktoru proqramı 

üzrə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi texnologiyası 

kafedrasının doktorantıdır. İki dissertasiya işinin 

müdafiəsi zamanı rəsmi opponent kimi çıxış edib. 

O, orta məktəbdə riyaziyyat fənn kuriku-

lumunun hazırlanması üzrə Azərbaycan Res-

publikası Təhsil Nazirliyinin milli məsləhətçisi 

(2006-2007); müxtəlif illərdə təhsil ixtisasları 

qrupuna daxil olan ixtisaslar üzrə standartların 

hazırlanması üzrə komissiyanın üzvü olub 

(1997, 2009, 2014). Bir sıra ali məktəblərin ak-

kreditasiyasının keçirilməsi üçün Təhsil Nazirli-

yi tərəfindən yaradılan akkreditasiya komissiya-

larının tərkibində üzv və ya sədr kimi, o cümlə-

dən təhsillə bağlı müxtəlif işçi komissiyaların 

tərkibində üzv kimi iştirak edib (Xəzər Univer-

siteti, Qafqaz Universiteti, Naxçıvan Dövlət 

Universiteti, Naxçıvan Universiteti, Gəncə Döv-

lət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti və s.) 

(2003-2017). TVİNİNQ layihəsi çərçivəsində 

həyata keçirilən bütün təlimlərin iştirakçısı; 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

Elmi Metodik Şurasının ―Məktəbəqədər tərbiyə 

və ibtidai təhsil‖ bölməsinin üzvü olub (2010-

2015). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-

liyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib. 

Nazim Abbasov ümumtəhsil məktəbləri-

nin ibtidai sinifləri üçün riyaziyyatdan təhsil 

standartının, riyaziyyat proqramının, II siniflər 

üçün riyaziyyat dərsliyinin, I siniflər üçün riya-

ziyyatdan metodik vəsaitin, 1-ci siniflər üçün ri-

yaziyyatdan iş dəftərinin, IV sinif üçün riyaziy-

yatdan metodik vəsaitin, I-IV siniflər üçün riya-

ziyyat kurikulumunun, I siniflər üçün riyaziyyat 

komplektinin (dərslik, çalışma dəftəri, müəllim 

üçün vəsait), ali məktəblərin pedaqoji fakültə tə-

ləbələri üçün riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzə-

ri əsasları fənni üzrə tədris vəsaitinin, riyaziy-

yatdan inkişafetdirici çalışmalar (I-IV siniflər), 

4-cü sinif üçün əyləncəli riyaziyyat və məntiq

(rus dilində) dərs vəsaitlərinin, ümumilikdə 17

fənn proqramının, 14 dərslik, dərs vəsaiti, kitab-

çanın, 35 elmi-metodik məqalənin və tezisin, 10

qəzet məqaləsinin müəllifidir.

Nazim Abbasov 2014-2016-cı illərdə bir 

sıra treninqlərdə, o cümlədən Azərbaycan Res-
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publikası Təhsil Nazirliyi və UNİCEF-in ―Fəal 

təlim və müasir Təlim Texnologiyaları üzrə tre-

ninqin‖də; ―Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları 

üzrə treninq‖də; ―İnnovativ təlim metodologiya-

sının və müvafiq resursların hazırlanması‖ möv-

zusunda seminar-treninqdə; ―Azərbaycan Kvali-

fikasiyalar Çərçivəsi əsasında Təlim Nəticə-

lərinin Yazılması üzrə təlim‖də iştirak etmişdir. 

Nazim müəllim yaxşı ailə başçısı, yaxşı 

valideyndir. Üç övladı var. 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Nazim Ramiz oğlu Abbasov! Sözüm sənədir! 

Harada işləməyindən, hansı vəzifəni yeri-

nə yetirməyindən asılı olmayaraq, səmərəli fəa-

liyyət göstərərək, dostlarla, yoldaşlarla səmimi 

münasibətini saxlayaraq, onların hörmət və nü-

fuzunu qazanaraq bax beləcə illərin arxasını 

yerə vuraraq gəlib 60 yaşına çatmısan! 

Yaşadığın illər hədərə getməyib. Hər ildə 

öz payın, öz uğurun var! 

60 yaşın mübarək, əziz dost, əziz həmkar!!! 
 
 

Akif Abbasov, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim 

  



TƏQDĠM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ TƏLƏBLƏR 

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, elmi məqalələ-

rin 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 va-

riantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində çap olunur. 3 dildə (Azərbay-

can, rus və ingilis) məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqat-

dan alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə müəllif(lər)in adı, atasının adı və soyadı; ikinci

sətirdə elmi dərəcəsi və elmi adı (yaxud doktorant də dissertant olması və s.); üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi; 

dördüncü sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı. 

Daha sonra bu qaydada həmin məlumatlar rus və ingilis dillərində təkrar edilir. 

7. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.

8. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir.

9. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi Şurasının və

ümumtəhsil, yaxud orta ixtisas təhsili müəssisəsinin pedaqoji şurasının iclas protokollarından çıxarışlar əlavə 

olunur. 

10. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən elmi müd-

dəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi göstərilməlidir. 

11. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin sonunda

verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardı-

cıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s. 119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa 

bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

12. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.

13. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq əsaslan-

dırılmalı, 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, atası-

nın 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). 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СТАТЬЯМ 

1. Принимаются статьи, не представленные в других редакциях.

2. Статьи должны отражать результаты последних исследований, быть богатыми новыми идея-

ми, в них должны быть соблюдены требования, предъявляемые написанию научных статей. 

3. Текст статьи должен составлять около 6-8 страниц. Ключевые слова для статьи должны быть

представлены на трѐх языках: азербайджанском, русском и английском. 

4. Текст статьи должен быть представлен на диске вместе с электронным вариантом, с интерва-

лом 1,5; шрифтом 14 Times New Roman - латинского алфавита на азербайджанском языке, кириллицы 

на русском языке, и английским алфавитом (США) на английском языке. 

5. Статьи публикуются на одном из трех языков - азербайджанском, русском и английском.

Резюме статьи предоставлено на 3 языках (азербайджанском, русском и английском). В статье долж-

ны быть отражены основные научные положения, изложенные в резюме, выводы, сделанные из ис-

следования, должна быть представлена теоретическая и практическая значимость проблемы. 

6. Статья должна быть написана в следующем порядке: на первой строке имя, фамилия и от-

чество 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 представле-

но 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 кафед-

рой или отделом, а также выписка из протокола Ученого совета вузов и педагогического совета об-

щеобразовательного или среднего специального образования. 

10. Авторы статьи несут ответственность за достоверность приведенных в статье фактов и ин-

формации. 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 литерату-

ры, приведенный в конце статьи, должен быть пронумерован не в алфавитном порядке, а в том пор-

ядке, в котором указанная литература появляется в тексте, например (1) или (1, стр. 119). Если та же 

самая литература повторяется в другом месте в тексте, то эта же литература должна быть указана под 

предыдущим номером. 

12. Журнал публикует статьи, имеющие отношение к его профилю.

13. В конце научной статьи должна быть обоснована актуальность в соответствии с характером

статьи и областью науки, четко указана научная новизна, важность ее применения, экономическая 

эффективность и т.д. 

14. Затем предоставляется список использованной литературы.

15. При обнаружении фактов плагиата публикация статьи прекращается.

16. Права авторов статьи защищены.

17. Журнал не публикует серии статей под заголовком «продолжение в следующем номере».

18. Резюме статей на разных языках должны быть одинаковыми и соответствовать содержанию

статьи. 

19. В конце статьи должно быть указано имя, отчество и фамилия рецензентов, их ученая сте-
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